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BROEDVOGELINVENTARISATIE LANDGOED DE BOOM
1991-2002
A. van Keken, Ds. Rijperstraat 20, 3815 XE Amersfoort
&
W. C. Knol, De Hollentoren 52, 3912 AP Rhenen.

Inleiding
Het landgoed De Boom ligt in de Gemeente Leusden en beslaat circa 1000 hectare. Het is
daarmee een van de grotere particuliere landgoederen. Het grootste deel van het landgoed
bestaat uit landbouwgrond, afgewisseld met kleinere boscomplexen en houtsingels.
Daarnaast komt er een grotere boskem voor rond huize De Boom. Dit bosgebied beslaat
circa 80 hectare.
In 1991 is het bosgebied rond Huize De Boom ook al op voorkomende vogelsoorten
geïnventariseerd, zowel broedvogels als op doortrekkende soorten (Smid, 1992). In 2002
is hetzelfde gebied opnieuw op broedvogels geïnventariseerd volgens een vergelijkbare
methode. Daarmee wordt het mogelijk na te gaan hoe het de vogelstand in ruim tien jaar
tijd is vergaan.
Het verloop van de vogelbevolking op het landgoed wordt in grote lijnen door twee
factoren bepaald: het beheer en landelijke ontwikkelingen van de vogelstand.
I - Het beheer van het bosgebied speelt een belangrijke rol. De aanwezigheid van oude
bomen, dood hout, dekking, water, rust en voedsel zijn net zo bepalend als het bostype en
de aanwezige boomsoorten en variatie in bodem.
2 - De landelijke ontwikkelingen van de vogelstand bepalen eveneens de ontwikkelingen
op het landgoed De Boom. Het verdwijnen van vogels door droogte in Afrika, koude of
warme zomers is van invloed op de lokale vogelstand, hoe goed het beheer ook wordt
uitgevoerd. Toe· of afname is dus niet altijd toe te rekenen aan het beheer van het
bosgebied.
De landelijke ontwikkelingen in de vogelstand worden bijgehouden door het SOVON
(Stichting Vogelonderzoek Nederland). Eind 2002 is er voor de tweede keer een landelijk
overzicht verschenen waarin de ontwikkeling van de broedvogels in Nederland over de
afgelopen 20 jaar zijn beschreven. Voor het landgoed De Boom is deze landelijke
referentie gebruikt om na te gaan of de ontwikkelingen op het landgoed De Boom in
positieve of negatieve zin verschillen met de landelijke trends. Daarmee wordt
inzichtelijk welke rol het lokale beheer speelt. De landelijke trend is een indicatie en niet
altijd maatgevend omdat er ook regionale verschillen voorkomen. De beoordeling van
landelijke trends is op basis van kaartbeelden zo mogelijk toegespitst op de regio
Midden-Nederland.
In een afzonderlijk hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor het beheer van het
gebied.
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Ligging landgoed De Boom

Fig. I
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Methode
Het bosgebied (figuur 1) is op 6 data in 2002 geYnventariseerd. De bezoekdata waren 5
maart, 29 maart, 24 april, 11 mei, 29 mei en 18 juni. Ieder bezoek werd gestart om een
half uur voor zonsopgang. Met deze bezoeken worden zowel de voorjaarssoorten als
latere zomer soorten waargenomen. Tijdens iedere telronde zijn alle vogelsoorten op een
kaart ingetekend die territoriaal gedrag vertoonden (Balts, zang, voedsel en nestmateriaal
slepen). Hiervoor zijn landelijke criteria aangehouden volgens de SOVON handleiding.
Na ieder terreinbezoek zijn de waarnemingen ｯｶ･ｲｧｺｾ
op soortskaarten. Voor iedere
vogelsoort zijn op een afzonderlijke gebiedskaart alle individuele waarnemingen
ingetekend. Na afloop van het laatste terreinbezoek zijn per soort denkbeeldige territoria
bepaald (figuur 2). Dit is gebeurd op basis van elkaar uitsluitende waarnemingen. Per
soort gelden hiervoor verschillende regels. Voor sommi!!'l soorten is slechts een
waarneming met territoriaal gedrag genoeg voor het vaststellen van een territorium. Voor
andere soorten zijn meerdere waarnemingen noodzakelijk. Dit hangt samen met het
gedrag van een soort zoals schuwheid, zangactiviteit en grootte van het territorium.
Op de soortskaarten in dit rapport zijn ter wille van de overzichtelijkheid de territoria
weergegeven door een zwart blokje dat globaal het gentrum van de waarnemingen
weergeeft. Het ruimtegebruik van een soort is dus veel groter dan dit zwarte blokje. Veel
territoria overlappen elkaar ook.
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Figuur 2 Voorbeeld Win vastgestelde territoria van een soort op basis van uitsluitende en aanvullende waarnemingen.
De nummers stellen de waarnemingen voor van de verschillende veldbezoeken (/= 5 maart eteetera. Tijdens het eerste
veldbezoek werden vier waarnemingen gedaan (1). Later in het seizoen werden maximaal drie waarnemingen per
veldbezaek gedaan. Er zijn dus 3 ""itaria vos/gesteld.

Resultaten
In tabel I is in grote lijnen de verandering in de vogelbevolking tussen 2002 en 1991
aangegeven. De aantallen territoria in 2002 en 1991 zijn in tabel 2 vastgelegd. Voor
iedere soort is bij de soortbeschrijving aangegeven waar de territoria zich bevonden. Per
soort is beschreven wat de aard van de verandering is.

In grote lijnen blijkt dat het aantal soorten sinds 1991 is afgenomen, terwijl het aantal
territoria is toegenomen. Algemene soorten worden algemener en zeldzame worden
zeldzamer.
Een tweede ontwikkeling is dat een aantal soorten van natte bossen en extensieve
agrarische landschappen of bosranden verdwijnt, tetwijl typische bossoorten juist
toenemen. Dit stemt overeen met de ontwikkelingen in de aangrenzende
landbouwgebieden. Deze worden steeds eentoniger, er wordt steeds vroeger gemaaid en
er is nauwelijks dekking en voedsel. De biodiversiteit neemt hierdoor sterk af. De
omzetting van gras naar mais is daar ook debet aan. Afname van de verscheidenheid
geldt voor vogels, maar ook voor vlinders en zoogdieren door het ontbreken van dekking
en bloemrijke graslanden. Voor specifieke bossoorten die alleen maar binnen de
bosgebieden blijven, spelen deze factoren nauwelijks een rol. Soorten die in de bossen
broeden, maar daarbuiten foerageren (tortelduif, houtduif, spreeuw) nemen ook af.
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Tot slot blijkt dat de meeste soorten in het bosgebied op De Boom de landelijke
ontwikkeling van toe- of afname volgen. Uitzonderingen daarop zijn soorten genoemd in
tabel I. Daarbij doen zich de volgende mogelijkheden voor,
• Soort neemt op De Boom sterker af dan landelijk
• Soort neemt op De Boom sterker toe dan landelijk
• Soort neemt op De Boom toe, maar landelijk af
• Soort neemt op De Boom af, maar neemt landelijk toe

I

Tabel I Veranderingen in de vogelbevolking in JJ jaar.
Aantal
soorten

Soort

Nieuwe soorten in 2002

6

Verdwenen soorten in 2002

11

IJsvogel, zwarte specht, groene specht,
Wes endief, Ni'! ans, Havik
Ekster, Gekraagde roodstaart, grasmus,
kleine bonte specht, kuifmees, nachtegaal,
Sperwer, spotvogel, tortelduif, wielewaal,

Aantal soorten met toename territoria
exclusief nieuwe soorten
Aantal soorten met afhame territoria

20

zwarte mees

6

exciusiefverdwenen soorten
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Tabel 2 Aantal lerritoria in 199J en 2002 en de loe- of afname op De Boom. De kolom Irend geeft de
landelijke onlWikkelinl{ aan in de periode 1990-2000 (++=loename;O=l{e/ijk;--=a(name)
Soort
1991
2002 toename afname
Trend Ontwikkelin. Boom
Bonte vlie2envanRer
6
I
5
·0
Boomklever
6
16
Beter dan landeliik
10
+
Beter dan landeliik
Boomkruioer
13
30
17
+0
Bosuil
2
7
O·
++
Buizerd
1
2
I
Ekster
2
2
0
·
fazanl
7
I
6
Fitis
17
18
I
+0
Gckraaode roodslaart
4
4
0
Beterdanlandeliik
Glanskoo
4
5
I
0Goudhaantje
7
7
+0
Grasmus
17
++
Slechter dan landeliik
I
0·17
Grauwe vlice.envane:er
Beter dan landeliik
I
1-2
2-3
Groenlino
+0
I
I
Groene spccht
0
1
1-2
0Grote bonte soeeht
8
13
l
+
Beter dan landeliik
Grote lijster
2
2
Havik
0
I
I
+
4
Heooemus
8
4
+
++
Beter dan landeliik
Holenduif
I
6
5
Houtduif
17
50
33
·
Slechter dan landeliik
Kauw
20
20
+
Slechter dan landeliik
Kleine bonte soecht
I
I
+0
0
Knobbelzwaan
I
1
+
Koekoek
2
1·2
1
·
Beter dan landeliik
Koolmees
40
52
12
+0
Kuifmees
I
0
I
0.Malkop
6
3
3
Merel
40
48
8
+
Slechter dan landeliik
Nachte.aal
4
0
3-4
·
++
0
1
Niiloans
0-1
+
Pimoelmees
29
32
3
Beter dan landeliik
Roodborst
24
15
0+
39
Slechter dan landeliik
Soerwer
I
0
I
+
Speivooei
2
0·1
I
SDrecuw
41
39
2
Slechter dan landeliik
Staartmees
3
2-3
0·1
0+
Beter dan landelijk
28
44
16
+
Tiif-tiaf
..
1
I
Tortelduif
0
Tuinfluiter
8
8
00
Turkse tortel
1
I
Vink
30
35
5
+
Vlaamse .aai
2
0
2-3
0-1
Waterhoen
3
3
0Wesoendief
0
I
I
+0
Wielewaal
2
2
0
·
Wilde eend
6
7
I
+
>45 >16
Beter dan landeliik
Winterkonine
29
+
I
+
Usvooel
0
I
Beter dan landeliik
Zan.liisler
5
9
4
O·
Slechter dan landeliik
Zwarte kraai
7
6
I
+
Zwarte mees
I
I
0
·
++
Zwartkoo
13
23
10
Zwarte soecht
2
17
I
Aantal.oortcn
48
43
Aantal territoria
488
566

--

--

--

·
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Tabel 2 Aantal waarnemingen per veldbezoek in 2002
Soort
Bonte vlieeenvOlloer
Boomklever
Boomkruioer
Bosuil

I

S maart

29 ma.rt

24 loril

11 mei
I

29 mei

6
17

12
12

8

24

8
21

6
12

Buizerd

Ekster
Fazant
Fitis
Geknlaede roods1aart
G1anskoD
Goudhaantie
Grasmus
Grauwe vlicllCnvanaer
Groenlioe
Groene specht
Grote bonte specht

18 iuni
I
6
8

2
I

2
3

14

4

9

3
5
Doortrek
I

3
3

3

2
2

2
7

I

I
6
3
16
16

3

Grote IHsIer

I

2
6
I

Havik
Hel!l!emus
Holenduif
Houtduif
Kauw
Kleine bonte soocht
Knobbelzwaan
Koekoek
Koolmees
Kuifmees
Matkoo
Merel
Nochteeaal
Niileans
Pimoolmees
Roodbo",
Soerwer
SootvOReI
SDreeuw
Smartmees
Tiif-tiaf
Tortelduif
Tuinfluiter
Turkse tortel
Vink
Vlaamse eaaI
Waterhoen
Wesoendief
Wielewaal
Wilde eend
Winterlronin.
Usvoeel
lan.lijster
Zwarte knlai
Zwarte mees
Zwartkoo
Zwarte soocht

1
3

4

Aantal soorten
Aantal territoria

2S
267

I

7

I

7
14

I

15

10
17

2

1
6

I
I
I

4

4

4
3
19
14

I

I

1
14
6

4
10
6
I
Elde"
17

I

I
I

30

33

40

21

10

23

27

2
37

2
32

2
27

I

24
Elder1
I

14
22

12
25

25
33

20
22

8

15

10
10

22
I

15

26

17

15

31

22
1
29

21

31

2

6

6

6

I

25

I

31
3

31
2
)

6
37

5

3S

I

1

13

S

24

23
1
2
1

23
3
2

4
37

4
29

2
30

4

2
4

5
2

22

22
33

14
I
31

262

266

33
2
2

2

6
43
I
8

I

4
11

I

26

36

288

419
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Ontbrekende soorten
Er zijn een aantal soorten die in het gebied ontbreken maar in de nabije omgeving wel
voorkomen. Verwacht kan worden dat ze op termijn in het gebied kunnen verschijnen.
Huismus
Ringmus
Goudvink
Appelvink
Witte kwikstaart
Huiszwaluw
Boerenzwaluw
Vuurgoudhaantje
Braamsluiper
Boomvalk
Torenvalk

Beheer en aanbevelingen
Afgaande op de toename van een groot aantal bossoorten wordt er kennelijk een gunstig
bosbeheer gevoerd. Belangrijke pluspunten in het huidige beheer zijn:
• De aanwezigheid van oude loofbomen (beuken)
• het voorkomen van staand dood hout (o.a. spechten en boomklever)
• de aanwezigheid van een dichte struiklaag
• de relatieve rust
• de variatie aan boomsoorten (inclusief enkele stukjes naaldhout)
• de parkachtige aanleg met gazons en weitjes
Minder positieve effecten op de vogelbevolking treden op door:
Intensivering van de landbouw (intensief grasland en maYslandschap)
De toenemende intensivering van de landbouwgebieden en de monoculturen (mais) in de
graslanden bieden zowel voor weidevogels als voor soorten van de halfopen
landschappen weinig perspectief. Dat uit zich ook bij soorten die in het bos broeden,
maar daarbuiten foerageren (duiven, spreeuwen, fazanten). Extensieve randen met wat
meer botanische variatie, extensief slootkantenbeheer en herstel van houtwallen en
houtsingels is niet alleen gunstig voor de avifauna, maar ook voor de floristische variatie
en andere diersoorten. De terugkeer van enkele percelen met (winter)granen levert ook
een positieve bijdrage aan de vogelbevolking.
Verdroging van het gebied
Door ontwatering verdrogen de bossen en neemt geschikt leefgebied voor broedvogels
sterk af (nachtegaal, wielewaal, tortelduif, spotvogel). Niet zozeer voor de wintersituatie
maar voor de zomersituatie is vematting gewenst. De aanwezigheid van open water in de
zomer is nu grotendeels beperkt tot de Lunterse beek en enkele hoofdontwateringen.
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Opvallend is bijvoorbeeld het droogvallen van de spoorsloten, die in de zeventiger jaren
nog volop water bevatten en voor rietvogels (rietzanger en kleine karekiet) als
broedgebied functioneerden. Ook de sloten in het landbouwgebied bevatten in de zomer
nog maar weinig water, waardoor water- en moerasvogels steeds meer naar de beek zijn
getrokken. De aanleg van poelen op geschikte plaatsen kan een positief effect hebben.
Recreatieve ontwikkelingen (kanovaart)
De aanleg van een recreatieve kanoroute in de Oude Luntersche beek heeft negatieve
effecten op de vogelbevolking rond de beken vanwege verstoring. Dat geldt vooral in het
broedseizoen. Deze smalle waterloop is ongeschikt voor een combinatie van natuur en
kanovaart. De aanleg van deze route lijkt vanuit de flora- en faunwet zelfs in strijd met
het voorkomen van broedende ijsvogels langs de beek. Hoewel het landgoed nu nog vrij
weinig recreatie kent is verdere ontsluiting, vanuit faunistisch oogpunt ongewenst.
Slechte waterkwaliteit van de Oude Luntersche beek
De waterkwaliteit van de Lunterse beek laat zeer te wensen over. In de zomer groeit deze
beek geheel dicht met kroos door de voedselrijke omstandigheden en het gebrek aan
doorstroming. Hierdoor ontbreken waterplanten grotendeels en komt er weinig vis voor.
Ook elders in het gebied hebben de sloten een matige waterkwaliteit door de bemestende
invloed vanuit de landbouw.

NB: Oude Luntersche Beek loopt van het Valleikanaal tot de Arnhemseweg. Vanaf dit
punt verandert de naam in Heiligenbergerbeek.

Verspreiding van soorten
Voor alle soorten die in 2002 zijn aangetroffen is de verspreiding van territoria in
kaartbeelden weergegeven. Centra van territoria zijn weergegeven door zwarte blokjes op
de kaart. Dat geldt zowel voor soorten met kleine (koolmees) als zeer uitgestrekt territoria
(zwarte specht).

8
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In figuur 3 zijn alle vastgestelde territoria in een figuur weergegeven. Bij iedere
soortkaart wordt het huidige voorkomen besproken alsook de verandering sinds 1991 en
de trends. Waar mogelijk worden oorzaken van veranderingen beschreven.

Figuur 3. Alle territoria van alle waargenomen soorten in 2002. Grij's is bos; donkergrij's is naaldbos. Het getelde
gebied is omgrensd met een zwarte lijn.

Verdwenen soorten
Bosuil (Strix a/uco): 1 territorium?

Huidig voorkomen
Omdat er geen specifieke nachtinventarisatie is gehouden, is het beeld van de bosuil incompleet.
Er werd 1 maal een niet roepende bosuil waargenomen. Verondersteld mag worden dat er
minstens een territorium voorkomt op basis van geschikt leefgebied en waarnemingen in de
omgeving.
Verandering en trend
In 1991 werden er twee territoria vastgesteld. Vermoedelijk is er voor de bosuil niet veel
veranderd. Omdat bosuilen vrij grote territoria hebben (25-50 hectare) komen grote verschillen in
aantallen meestal niet voor. Landel ijk is er lokaal een zeer licht afname sinds 1990, soms door
predatie door de havik. Omdat bosuilen ook in speciale nestkasten broeden, kan de aan- of
afwezigheid hiervan van invloed zijn op de aantallen.
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Ekster (pica pica): 0 territoria

I

Huidig voorkomen
De ekster is een standvogel en broedt in meest hoge bomen. Er zijn in 2002 geen territoria van de
ekster vastgesteld.
Verandering en trend
In 1991 werden nog twee territoria vastgesteld aan de westzijde van het gebied nabij de
Arnhemse weg. Landelijk is er een afname van eksters gaande vanaf 1990.
Als oorzaak van de landelijke trend wordt ondermeer de predatie door de havik genoemd, vooral
in de bosgebieden. Ook veranderingen in de voedselsituatie door mestinjectie in de graslanden
wordt als oorzaak genoemd.

Gekraagde roodstaart (phoenicUTus phoenicurus): 0 territoria
Huidig voorkomen
De gekraagde roodstaart is een zomergast. De soort broedt in open loof- en naaldbossen. Er zijn
in 2002 geen territoria vastgesteld.
Verandering en trend
.ln 1991 werden er nog vier territoria vastgesteld, bij'de spoorlijn en in het noordelijk deel.
Landelijk lijkt de gekraagde roodstaart niet af te nemen. Voor naaldbossen gaat dit wel op, maar
in loofbossen verdwijnt de soort geleidelijk. In de noordelijke Gelderse Vallei is de soort sinds
1980 vrijwel verdwenen. Daarmee lijkt het verdwijnen van de gekraagde roodstaart op De Boom
niet op zichzelf te staan.
De oorzaak van deze veranderingen zijn niet eenduidig. Het ouder en dichter worden van bossen
en de geringere variatie daarin zou een rol kunnen spelen. Ook het verdwijnen van kleine
landschapselementen als boomgaarden speelt mogelijk een rol.

Kuifmees (parus cristatus): 0 territoria
Huidig voorkomen
Er zijn in 2002 geen territoria van de kuifmees meer vastgesteld. De kuifmees is een uitgesproken
soort van naaldbossen. Ze hebben grote territoria en de Boom voldoet daar nauwelijks aan. Er is
hier sprake van marginaal habitat.
Verandering en trend
Het verdwijnen van de kuifmees kan te maken hebben met het zeer beperkte areaal aan naaldbos
in het bosgebied. Landelijk lijkt er sprake van een zeer lichte afname door omvorming van
naaldbos naar loofbos.

Sperwer (Accipiter nisus): 0 territoria
Huidig voorkomen
De sperwer is in 2002 niet meer aangetroffen. Het is een soort die vaak broedt in dichte
naaldhoutaanplant. Op De Boom is deze biotoop beperkt aanwezig.
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Verandering en trend
Het verdwijnen van de sperwer zou kunnen passen in een landelijke trend waarbij de forse
toename sinds de zeventiger jaren is afgetopt en lokaal is omgebogen in een afname. Predatie
door haviken en afname van huis- en ringmussen als hoofdvoedsel zouden daar oorzaken in
kunnen zij n. De komst van de havik op De Boom past in dit beeld.

Wielewaal (Oreolus oreolus): 0 territoria
Huidig voorkomen
De wielewaal was in 2002 afwezig en lijkt daarmee uit het gebied verdwenen. Het is een soort
van overwegend beekbegeleidende vochtige tot nane loofbossen.
Verandering en trend
De afname op De Boom komt overeen met de landelijke trend. De wielewaal neemt in Nederland
af in tal van regio's. In de Gelderse Vallei neemt de soort al veel langer af

Zwarte mees (Parus ater): 0 territoria
Huidig voorkomen
Er zijn in 2002 geen territoria vastgesteld. Omdat de zwarte mees een uitgesproken voorkeur
heeft voor naaldbos is deze terug val niet verwonderlijk. Het areaal aan naaldhout is immers zeer
gering. De afname kan daarom ook goed passen in de normale jaarlijkse fluctuaties. Het
omvormen van het huidige areaal aan naaldhout naar loofhout zal betekenen dat de soort vrijwel
zeker definitief uit het gebied verdwijnt.
Verandering en trend
De landelijke trend duidt op een zeer geringe afname. Deze geringe afname wordt toegeschreven
aan de omvorming van naald naar loofbos en afname van het voedselaanbod in het voorjaar.

Tortelduif(Streptopelia turtur): 0 territoria
Voorkomen
De tortelduif is een soort die veel voorkomt in vochtige loofbossen en moerassen. De soort
foerageert buiten de bosgebieden op kruidenrijke begroeiingen.
Veranderingen en trend
De afname op de Boom staat niet op zich. Landelijk is er sprake van een zeer forse afname in de
bossen op de zandgronden. Dit wordt deels toegeschreven aan de intensieve landbouw en het
verdwijnen van graslanden. Daamaast zijn negatieve ontwikkelingen in de wintergebieden
(Sahel) en tijdens de trek (afschot door jacht) van grote invloed.

KleiIIe hOllle specht (Delldrocopos minor): 0 territoria
Voorkomen
De kleine bonte specht is in 2002 niet meer aangetroffen. Het is een soort van loofbossen met een
groot aandeel pionierbomen als berk, els, populier of wilg. In 1991 werd er nog een territorium
aangetroffen in het centrale deel van het landgoed, ten noorden van het landhuis.
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Veranderingen en trend
Het verdwijnen van de kleine bonte specht past niet in het bepld waarin juist de bosvogels zijn
toegenomen, inclusief andere spechtensoorten. Ook landelijk is de kleine bonte specht sterk in
opmars met de kanttekening dat er op enkele locaties in Utrecht sprake is van achteruitgang.

Grasmus (Sylvia communis): 1 territorium?
Huidig voorkomen
Grasmussen zijn zomergasten. Het zijn vogels van het agrarisch gebied wanneer daar houtwallen
voorkomen, of ruigten met wat opslag van struiken aanwezig zijn. Er is in 2002 een vermoedelijk
territorium vastgesteld aan de noordrand van het bosgebied.
Verandering en trend
Ook in 1991 werd op dezelfde plek een territorium gevonden. Het landelijk beeld laat een forse
toename zien. Hierbij moet aangetekend worden dat deze toename vooral veroorzaakt wordt door
verruiging in nieuw aangelegde bos- en natuurgebieden zoals langs de grote rivieren.

••*••
DE BOOM, "LANDGOED VAN JUFFROUW ANNIE"
Amersfoortse Courant 1 maart 2004
De stichting De Boom is een landgoedeigenaar met een charitatieve doelstelling. De opbrengsten van de
landgoedexploitatie komen ten bate van goede doelen.

Het landgoed, dat vanaf 1879 bestaat, is vanaf 1948 aan stichting De Boom geschonken
door mejuffrouw A.A. de Beaufort. Zij is nooit getrouwd en heeft haar bezit w veilig
willen stellen voor de toekomst. Zij had de bezittingen gellrft van haar vader A.J. de
Beaufort, de oprichter van het landgoed. Wijlen "Juffrouw Annie" stond bekend als een
plaatselijke weldoenster en de Stichting zet dat werk in haar geest voort. De goede doelen
moeten in beginsel worden gevonden in de gemeenten waar De Boom eigendommen
heeft: onder meer in Leusden, Woudenberg en Eist. Projecten elders worden incidenteel
gesteund mits die een christelijke achtergrond hebben. De stichting keert jaarlijks bedragen uit aan onder meer verenigingen, zorginstellingen e\l kerken. Dat gebeurt altijd 'in
stilte'. Ook over het grondbezit en de exploitatie worden geen uitspraken gedaan. Een
college van regenten bestaande uit vijf leden bestuurt de stichting. Het uitvoerend werk
staat onder leiding van een rentmeester.
Natuurbehoud
Het behoud van natuur en milieu en het oorspronkelijk karakter van het landschap zijn al
sinds 1879 belangrijke uitgangspunten bij het beheer. Ook is er bijwndere aandacht voor
'de gemeenschap van opwonenden van het landgoed', d9 bewoners. In tegenstelling tot
het landgoed Den Treek-Henschoten is er bij De Boom geen directe relatie meer met de
familie De Beaufort. De stichting bezit circa 1050 hectare grond met 25 boerderijen, twee
buitenplaatsen (De Boom aan de Amhemseweg en Heiligenberg aan de Heiligenbergerweg) en 40 woonhuizen.
PM redactie - bij de iokale bevoiking stond ｾｨ

bosvijvertje bekend ais
"het zwembad van de barones"
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EPIFYTISCHE KORSTMOSSEN OP ESSEN AAN DE
KATTENBROEKERWEG TE AMERSFOORT,
INTERESSANTER DAN MEN DENKT
Leo Spier, Kon. Arthurpad 8, 3813 HO Amersfoort.

Gedurende enkele jaren is het bekend dat met name korstmossen op laanbomen (epifYten) in de
buitenwijken van steden het om één of andere reden goed doen. Diverse auteurs waaronder Van Herk en
Aptroot (1996) hebben hier op gewezen. Zo is bekend dat het stadsklimaat wezenlijk anders is dan dat van
het platteland. Het is gemiddeld warmer, droger en de lucht is er relatief schoner.
Op de laanbomen in de nieuwbouwwijken van Amersfoort is dit ook duidelijk te zien. Een goed
waarnemer, ook zonder al te veel kennis van zaken, ziet al snel dat de stammen van de laanbomen
behoorlijk begroeid zijn met organismen die een "leek" graag aanduidt met mos. Een korstmos is echter
gcen mos, maar een schimmel die samenleeft met een -meestal- groene alg. Een vorm van symbiose dus!
Ook qua vorm, kleur en grootte verschilt een licheen enorm van een mos dat immers een groen plantje is
met blaadjes, een steeltje en wortelachtige structuren.
Zo ook de essen langs de Kattenbroekerweg in de wijk Schothorst kmcoörd 154/464. Een paar uurtjes
inventariseren levert niet alleen de nodige nitrofYten -stikstofminnaars- als Cm/delariella reflexa
(Poedergeelkorst), d'ltyscia tenel/a (Heksenvingermos) en P. adscendens (Kapjesvingermos), maal' ook
soorten als Par111elia caperata (Bosschildmos), P. sorediKfts (Groen boomschildmos), P. borreri (Witstippelschildmos) en P. pePl6ta (Groot schildmos), die de laatste vijftien jaar in Nederland als gevolg van vermoedelijk o.m.- klimaatsverandering (opwanning) enorm zijn toegenomen.
"Een aantal zuidelijke mossen en korstmossen zijn bezig met een onstuitbare opmars. Voor sommige
noordelijke mossen en korstmossen geldt het omgekeerde, hun populaties zijn de laatste jaren steeds
kleiner geworden" (Van Herk & Siebel, 2003).
Er gebeuren "spannende" dingen. De SOrvervuiling is sterk afgenomen, de ammoniakbelasting is
aanvankelijk toegenomen, maar geleidelijk weer aan het afnemen, en -last but not least- klimaatsverandering, waarvan de bovengenoemde vier "zuidelijke" soorten een goed voorbeeld zijn.
Maal' er is meer! De meesten van ons zullen zich nog wel de indeling van paddestoelen in saprofYten en
parasieten herinneren. Welnu, er zijn korstmossen die het op andere korstmossen voorzien hebben, maar
van deze groep zijn er in Nederland niet zo veel. Er is echter wel een hele rits parasitaire schimmels die op
lichenen parasiteert. Voor deze groep is de laatste jaren steeds meer belangstelling gekomen. De studie
van deze organismen is nog jong en er zijn nog geen Nederlandse namen voor. Ook deze zijn
vertegenwoordigd: Hobsonia clrristitmsenii en Paranectria oropensis op heksenvingennos,
Licl/e/lOconilllll xm/tllOriae op Xanlltoria polycarpa (Klein dooiennos) en XalltllOriicola pltysciae op X
parietinu (Groot dooiermos). Met opzet wordt vermeld waarop deze parasieten gevonden zijn. Vele van
hen schijncn.nog al soortspecifiek tc zijn!
En het blijft niet bij Iiellenen en licheenparasieten alleen! Met name de bladvormige soorten, zoals de vier
zuidelijke, krioelen van het leven. Erg kleine, bizan-e vonnen, tekening en kleuren, levende borstelges,
minuskule krabjes met duidelijk schaar, miniatuur tankjes. Het is er allemaal!
En als je dan na een paar dagen bericht krijgt dat een organisme dat je niet thuis kon brengen, een vrij
zeldzame myxomyceetDidernUl cl/olldrioderllla (Vliezig kalkschaalge) blijkt te zijn........ dan valt er toch
veel te beleven!

Literatuur
Herk, K. van & A. Aptrool. 1996. Epifytische korstmossen komen weer terug. Natura 93 (7): 130- 132.
Herk, Kok van & Henk Siebel. 2003. Korstmossen en mossen: spiegels van de veranderingen in het
klimaat. De Levende Natuur. Themanummer Klimaatsverandering, p. 79-82.
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WARKRUID IN EEN FUCHSIA TE HOOGLANDERVEEN
J

L. Spier, Kon. Arthurpad 8, 3813 HD Amersfoort.

Onlangs werd ik opgebeld door Cor de Wilde uit Hooglanderveen met de mededeling dat zich in
diverse, door hem gekweekt tuinfuchsia's, warkruid bevond. In een poging om wat meer te weten
te komen heeft hij diverse mensen benaderd, die hem echter niet veel verder konden helpen. Wel
werd duidelijk dat het een hoogst ongewoon verschijnsel was. Een door hem gebelde medewerker
van de universiteit Wageningen wist te vermelden dat hij, hoewel hij 15 jaar met potplanten had
gewerkt, dit verschijnsel slechts twee keren had meegemaakt.
Daar ik het erg interessant vond, ben ik een kijkje gaan nemen en besloot de plant mee te nemen
om hem door Kok van Herk uit Soest, te laten bekijken. Al gauw werd duidelijk, dat het hier niet
om de gewone inheemse soorten ging te weten Oeverwarkruid, Groot warkruid, Klein warkruid en
Hopwarkruid. In een boek van J. Visser over parasitaire planten stond een foto van CuscuJa nitida
die er verdacht veel op leek. Daar er echter zo'n 150 soorten van dit geslacht bekend zijn, die
vooral in Amerika voorkomen, was het wat gewaagd ervan uit te gaan dat het deze soort werkelijk
was.
Plantenwetenschappen
Op aanraden van Kok nam ik kontakt op met Dr. P. Ｌｬ･ｫｮｩｷｳｦｬｯｾ
Universiteit Utrecht, die zich vroeger met parasitaire planten heeft bezig gehouden. Hij bleek een
enthousiast verteller! En ... hij maakte ons toch weer wat wijzer. Hij was bekend met het
verschijnsel, zij het niet op Fuchsia. Tijdens zijn onderzoek was hij enige keren Cuscuta
campestris tegengekomen op planten zoals Aster en Chrysant. Zoals gezegd komt het merendeel
van dit geslacht in Amerika voor, maar er is een goede mogelijkheid dat vanuit Zuid-Europa ons
met CuscuJa geïnfecteerde planten bereiken, die hier een enkele keer tot bloei komen. In het
verleden is het een enorm probleem geweest in de luzerneteelt. Het zaad hiervan was voor een
behoorlijk deel met zaad van warkruid vermengd en dit was voor de teelt niet echt bevordelijk.
Ten slotte heeft men een zeef bedacht waarmee de twee zaadsoorten van elkaar gescheiden konden
worden!
De vraag is nu echter, hoe dit uitheemse warkruid in een Fuchsia in Hooglanderveen terecht
gekomen is. Het toeval wil dat Cor de Wilde duiven houdt, ermee vliegt en zijn fuchsia's op een
mengsel van potgrond en duivenmest kweekt. Zijn duiven zijn diverse malen in Zuid·Frankrijk
gelost en daar zit nu vermoedelijk de link. Zijn duiven brachten het zo goed als zeker mee!
Een poging om achter de naam van dit warkruid te komen, is tenslotte bijna gelukt. Van de heer
Wolfswinkel kreeg ik naam en adres van de heer Dr. L.I. Musselman, Virginia in de USA waar ik
het materiaal naar toe heb gestuurd. Hij deelde mee dat deze warkruid·soort behoort tot het
subgenus grammica. Dit is een grote groep die zonder bloeiwijze en vrucht niet precies op naam te
brengen is. De ware naam was leuk geweest; het verschijnsel is er echter niet minder boeiend
door!

Literatuur
Visser, J. 1981. South African parasitic tlowering plants. Jura, Capetownl Johannesburg, 177 pag.
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BROEDVOGELS VAN DE LEUSDERHEIDE, 1980-2002
L.J. (Bert) van 't Holt, Chr. Huygenslaan 34, 3769 XW Soesterberg
i

In de 19< eeuw strekte zich tussen Utrecht en Amersfoort een immens gebied uit met heide en

stuifzand; bos was schaars. Huis ter Heide lag letterlijk midden op een grote heidevlakte.
Later veranderde het landschap drastisch door bebossing, bebouwing en aanleg van wegen.
Alleen op de Leusderheide bleef het karakter van de grote stille heide bewaard.
Tot ruim 100 jaar geleden was de Leusderheide gemeenschappelijk eigendom van boeren uit
Leusden, die de hei gebruikten als graasgebied voor schapen. Daarna kwam het gebied in
bezit van de gemeente Amersfoort, toentertijd een belangrijke garnizoensstad, die hiermee het
gebruik als militair oefenterrein veilig stelde. De Leusderheide ligt in de gemeente Leusden,
maar is nog steeds eigendom van Amersfoort. De hei wordt beheerd door de DGW&T (Dienst
Gebouwen, Werken en Terreinen) van het ministerie van Defensie. Het gebied is niet
toegankelijk, wegens de militaire oefeningen en de aanwezigheid van schietbanen en niet
ontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog.
Geologisch heeft de Leusderheide grote waarde. Zo is de stuwwal uit de voorlaatste ijstijd
hier goed te herkennen en liggen er mooie smeltwaterdalen die historische namen dragen als
Hollegat, Koude Kelder en Jannetjesdal. Ook de prehistorische mens liet sporen in het terrein
achter in de vorm van grafheuvels. Het landschap is voor de provincie Utrecht uniek met
aanzienlijke hoogteverschillen, een grote openheid en prachtige vergezichten. De heide
herbergt een bijzondere flora en fauna: vele honderden zandhagedissen, tientallen
boomleeuweriken en roodborsttapuiten, de enige nachtzwaluwen van de provincie Utrecht,
klapeksters (wintergast), veldkrekels, kommavlinders, bruine eikenpages, liggende
vleugeltjesbloem, grote wolfsklauw, grondster, kleine zonnedauw, enz.
Van de fraaie eikenstrubben op de Leusderheide staat nu wel vast dat ze afstammen van
oerbos dat tot de Middeleeuwen de hele Heuvelrug bedekte. In dit ooit zeer afgelegen gebied
werd halverwege de 19< eeuw de laatste wolf van de provincie Utrecht gedood.
De Leusderheide ligt ten zuidwesten van Amersfoort en heeft een oppervlakte van ongeveer
900 hectare (inclusief bos). Door het intensief rijden met tanks en andere voertuigen
veranderde in de jaren vijftig en zestig veel heide in een door rupsbanden omgeploegde
zandvlakte (in militair jargon het zogenaamde "free for a11"-terrein, een soort
maanlandschap). In 1986 resteerden van het oorspronkelijk aaneengesloten heideveld nog
slechts enkele losse brokstukken, samen 318 hectare groot. De oppervlakte van het bos was
toen 306 hectare en het kale zand ("free for a11"-terrein en tankbanen) besloeg 267 hectare.
Gelukkig kreeg men binnen het Ministerie van Defensie oog voor natuurwaarden in
oefenterreinen. Een nieuw inrichtingsplan voorzag in het creêren van ecologische
verbindingszones tussen de verschillende heidekemen en het teruggeven aan de natuur van
delen van het "free for a11"-terrein en een aantal tankbanen. Ook het beheer van de heide werd
voortvarend aangepakt: er wordt tegenwoordig jaarlijks consequent kleinschalig ontbost,
gemaaid en geplagd. De oppervlakte heide/gras is gegroeid tot 403 hectare in 2003. De
oppervlaktes kaal zand en bos zijn tegelijkertijd afgenomen tot 189 respectievelijk 299
hectare.

Waarom inventariseren?
Eind jaren zeventig bedreigde de aanleg van de A28 een deel van de Leusderheide. Bovendien
lagen er plannen om het rijden met pantservoertuigen te intensiveren en het oefenterrein uit te
breiden met 125 hectare van de boswachterij Austerlitz (inrichting compagnie,oefenterrein).
Na beêindiging van de Koude Oorlog gingen de plannen tot inrichting van een compagnieTe Velde 46: 15-20 [maart 2005]
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oefenterrein gelukkig in de prullenbak. Om de toestand vóór de aanleg van de snelweg vast te
leggen inventariseerden wij in 1980 het gebied op een aantaL schaarse broedvogels die min of
meer karakteristiek zijn voor heiden en stuifzanden. Op die manier hoopten wij iets over de
kwaliteit van het heidebiotoop te kunnen zeggen. We besloten tevens om de inventarisatie
elke 2 jaar te herhalen om zo veranderingen te kunnen volgen. In de loop der tijd ontstond een
hechte samenwerking met de DGW&T en werden we betrokkeq bij de inrichting en het
beheer.

Resultaten
Hieronder, in tabel I, staan de resultaten van 12 seizoenen broedvogeltelling.
wulD
boomleeuwerik
laDuit
roodborsllaDuit
geelgors

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02
. . .
6 2 2
2 2
I
I
1 .
7 15 20 10 18 23 32 27 38 31 44 42
. . . . .
8 10 4 2 3 3 .
16 12 7 4 10 21 16 21 33 44 43 54
7 5 5 4 21 17 12 10 14 11 16 12

Tabell Aantallen territoria op de Leusderheide.

In het rijtje ontbreken korhoen, duinpieper en nachtzwaluw, die vanzelfsprekend ook
kenmerkend zijn voor heide en stuifzand. De laatste, ons bekende, waarneming van het
korhoen stamt uit de zomer van 1977. Een historisch ovel'2licht van het voorkomen van het
korhoen op de Leusderheide staat in de Kruisbek 93-3 (het verenigingsorgaan van de
Vogelwacht Utrecht). De duinpieper hield iets langer stand. In het eerste inventarisatiejaar
(1980) wezen de waarnemingen op I of 2 territoria. Daarna is geen bewijs meer gevonden
voor het broeden van de duinpieper op de Leusderheide. Het verdwijnen van korhoen en
duinpieper loopt parallel met de landelijke ontwikkeling. De nachtzwaluw inventariseren we
sinds 1990 en vanaf 1995 jaarlijks (zie tabel 2).

seizoen 90 92 94 95 96 97 98 99 00 Ol 02 03
12 JO 11
aantal 3 7 5 8 8 10 10 II ｾＵ
Tabel 2 Aantallen territoria van de nachtzwaluw op de Leusderheide

Wulp
In 1980 bleek de wulp voor ons een moeilijk te inventariseren soort, vooral door de grote
afstanden waarover de vogels zich dikwijls verplaatsten. Het aantal broedparen (6) is toen
zeer waarschijnlijk overschat. De jaren 1982 tlm 1988 leverden een duidelijker en tevens
negatiever beeld op: 2 broedparen. In 1990 troffen we I broedpaar en een solitair mannetje
aan, terwijl we in 1992 en 1994 alleen nog maar 1 paar vonden. Daarna was het definitief
afgelopen met de wulp op de Leusderheide.
I
In Nederland is de habitatkeus van de wulp in de tweede helft van de 20· eeuw sterk
gewijzigd. De Atlas van de Nederlandse broedvogels vat deze verandering samen met de
slogan "van heidevogel tot weidevogel". De precieze oorzaken van het verlaten van de hei
zijn niet altijd duidelijk en verschillen waarschijnlijk per gebied. Rustverstoring (de wulp is
een schuwe en storingsgevoelige vogelsoort), verminderde openheid van het broedgebied
door verbossing en een verslechterde voedselsituatie spelen een rol. Op de Leusderheide lijkt
het broedbiotoop van de wulp nauwelijks veranderd, wat betreft vegetatie, openheid en
rustverstoring. Opvallend was wel dat de wulpen dagelijks foerageerden op landbouwgebied
in en oostelijk van Den Treek (eigen waarneming). Intensivering van de landbouw en
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toegenomen recreatiedruk in Den Treek is mogelijk ten koste gegaan van de kwaliteit van het
foerageergebied (zie ook het artikel "De wulp op de Leusderheide" in de Kruisbek 94-3).
\

Boomleeuwerik
Tabel I laat zien dat het aantal broedparen boomleeuwerik gestaag stijgt van 7 in 1980 tot 42
in 2002. De in 1986 geconstateerde tijdelijke daling deed zich landelijk ook voor en houdt
verband met de strenge koude in de winters van 1984-1985 en 1985-1986. Veel Nederlandse
broedvogels trekken niet verder weg dan Frankrijk, waar beide winters gepaard gingen met
extreme kou en zware sneeuwval, waardoor ongetwijfeld veel slachtoffers vielen onder
overwinterende boomleeuweriken. De toename op de Leusderheide sluit naadloos aan bij de
landelijke ontwikkeling, een vervijfvoudiging van de stand in een kwarteeuw. Beheer gericht
op heideherstel veroorzaakte waarschijnlijk de populatiegroei: kleinschalig maaien en
plaggen, verwijdering van bos en het langzaam laten dichtgroeien van kaal zand.
Het voorkomen van de boomleeuwerik op de Leusderheide heeft gedeeltelijk een nogal
dynamisch karakter. Nieuwe biotopen zoals kaalslagen en geplagde en gemaaide terreinen
worden vlot bezet. Na ontwikkeling van een aaneengesloten gras- en/of heidevegetatie
verdwijnt de soort hier weer. Het broeden van de boomleeuwerik langs de randen van het
"free for all"-terrein heeft een meer permanent karakter. De voorlopige gegevens van het
inventarisatiejaar 2004, gelegd naast de getallen uit tabel 1, doen vermoeden dat de stand zich
stabiliseert.
Tapuit
De tapuit broedde tot 1984 op 3 plekken op de Leusderheide: bij de schietbanen in het oosten
en op de beide westelijke heidevelden. De daling van de stand in 1984 (zie tabel 1) werd voor
een deel veroorzaakt door de aanleg van de A28 op het meest westelijke heideveld, waardoor
een goed leefgebied met 3 territoria verdween. Helaas nam het aantal broedparen ook in beide
andere habitats af en na 1990 werd geen enkel broedgeval meer vastgesteld.
Het verdwijnen van de tapuit van de Leusderheide loopt parallel met een sterke landelijke
achteruitgang van 1900-2500 broedparen in 1980 tot minder dan 600 broedparen in 2002.
Tapuiten foerageren bij voorkeur op open terrein met een zeer korte vegetatie of met een
spaarzame kruidlaag waartussen zandige plekken liggen of op een volkomen kale bodem. De
landelijke afname wordt voor een deel toegeschreven aan het feit dat grote oppervlaktes duinen heidegebieden veel dichter begroeid zijn met grassen en struiken dan een kwart eeuw
geleden. Dit is vooral het gevolg van stikstofrijke neerslag (vermesting). Deze oorzaak lijkt
niet op te gaan voor de Leusderheide. De oppervlakte kaal zand nam weliswaar af, maar er
kwam geschikt foerageergebied bij door het beheer (plaggen en maaien) en de aanleg van
ecologische verbindingszones tussen de heidekemen. In de trektijd pleisteren er dan ook
tientallen doortrekkende tapuiten.
Een tweede oorzaak voor de landelijke achteruitgang is zonder twijfel het schaars worden van
konijnen door ziektes (myxomatose en VHS). Konijnen houden door graven en grazen
zandige open plekken in stand en zorgen tevens voor een overvloed aan nestholen. Ook op de
Leusderheide is de konijnenstand gedecimeerd en daarmee het aantal geschikte nestholen
voor de tapuit. In de jaren tachtig gebruikten de vogels vooral konijnenholen in randen van
tankbanen om in te broeden. Mogelijk spelen ook omstandigheden op de trek of in de
overwinteringsgebieden een rol bij de achteruitgang.
Roodborsttapuit
De afname in de stand van de roodborsttapuit op de Leusderheide tussen 1980 en 1986 (zie
tabel I) kan grotendeels worden verklaard door biotoopvernietiging door de aanleg van de
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A28 en de invloed van 2 strenge winters. In 1980 broedden op het toen nog toekomstige tracé
van de snelweg 5 paartjes. Net als de boomleeuwerik heeft de roodborsttapuit waarschijnlijk
te lijden gehad van de koude winters 1984-1985 en 1985-1986. De Nederlandse broedvogels
trekken niet verder weg dan het Middellandse Zeegebied.
Sinds 1986 neemt het aantal broedgevallen sterk toe en beleeft de roodborsttapuit gouden
tijden op de Leusderheide. Het einde van de groei lijkt nog niet in zicht, want de voorlopige
telgegevens van 2004 wijzen op een nieuw record. Landelijk steeg het aantal paren van 16002300 begin jaren tachtig tot 6500-7000 eind jaren negentig. De roodborsttapuit profiteert op
de Leusderheide duidelijk van het beheer, dat gericht is op heideherstel. In de traditionele
broedgebieden zien we een verdichting van de stand tot soms het drievoudige van de jaren
tachtig. Daarnaast worden nieuwe gebieden gekoloniseerd: ecologische verbindingszones en
dichtgroeiende randen van het "free for all"-terrein.
Geelgors
In de periode 1980-1986 vonden we 4-7 territoria van de geelgors op de Leusderheide (zie
tabel I), 1988 en 1990 leverden de recordaantallen 21 en 17 en vanaf 1992 schommelde de
stand tussen 10 en 16. Landelijk wordt de populatie in 1998-2000 op ruim 25.000 paren
geschat maar in de periode 1973-1977 was dat beduidend meer .... namelijk 30.000 paren. In
de tussenliggende tijd verdween de geelgors nagenoeg geheel uit het westen van Nederland.
In de provincie Utrecht loopt de westgrens van het verspreidingsgebied al sinds het begin van
de jaren tachtig precies over de Leusderheide. Geelgorzen broeden voornamelijk op de
zuidoostelijke helft van het inventarisatiegebied. Fluctuaties in het aantal broedparen, zoals de
uitschieters in 1988 en 1990, hebben waarschijnlijk· meer te maken met broedsucces in de
kemgebieden dan met omstandigheden op de hei zelf. In die jaren viel op dat de grens van het
broedgebied tijdelijk opschoof in westelijke richting. Er broedden ineens weer vogels op de
westzijde van de Leusderheide. In 1988 hoorden we, voor 't eerst sinds de jaren zeventig,
weer een geelgors zingen op de Vlasakkers, ten westen van de Leusderheide. Helaas was deze
uitbreiding van tijdelijke aard.
Nachtzwaluw
Tot 1990 inventariseerden we de nachtzwaluw niet systematisch. Vanaf 1995 hebben we
jaarlijks geteld (zie ook tabel 2). De incidentele waarnemingen in de jaren tachtig laten zien
dat de nachtzwaluw voorkwam op 4 plekken op de Leusderheide (I broedpaar per plek). Die
plekken waren overigens niet allemaal elk jaar bezet. Het lijkt dus aannemelijk dat er
toentertijd jaarlijks maximaal 4 broedterritoria op de hei lagen. Vanaf 1997 fluctueert de stand
tussen 10 en 15 broedparen. Dat betekent dus dat het aantal nachtzwaluwen op de
Leusderheide sinds 1980 meer dan verdubbeld is. Hierbij moet wel worden bedacht dat de
soort overal elders van de Utrechtse Heuvelrug verdween. Zo broedde de nachtzwaluw in de
jaren tachtig regelmatig op grote kaalslagen in de bossen. Door de veranderde bosbouw
komen dergelijke kaalslagen nu niet meer voor.
Het zwaartepunt van de verspreiding ligt op de oosthelling van de Leusderheide langs de
Doornseweg. Hier is veel reli!!f en een bonte verscheidenheid aan kaal zand (tankbanen en
stukjes geplagde hei), schaars begroeid zand (langzaam dichtgroeiend oefenterrein en
geplagde stukjes), rijk gestructureerde struikheide, vliegdennen, eikenstrubben, ruwe berken
en enige aangeplante eikenbosjes. De toename van het aantal broedparen heeft ongetwijfeld te
maken met de inrichting en het beheer. Sedert 1980 zijn enkele tankbanen en stukken "free
for all"-terrein op de oosthelling buiten het militaire gebruik gesteld. Het rijden met tanks is
daar nu beperkt tot enkele zandbanen. Het natuurbeheer is haarscherp afgestemd op de
nachtzwaluw: kleinschalig plaggen en maaien van de hei, kartelen van de rechte randen van
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aangeplante bosjes, voorkomen dat de hei dichtgroeit met bos, maar ook handhaving van een
flink aantal vliegdennen, eiken en berken.
We danken de aanwezigheid van nachtzwaluwen op de Leusderheide aan de aard van het
gebied, het beheer en de rust. De enige bedreiging lijkt te komen van een toenemend aantal
vogelaars, dat als door een magneet aangetrokken illegaal het gebied induikt. Enerzijds
begrijpelijk, maar anderzijds kan het leiden tot verstoring. Om tegemoet te komen aan de
wens tot zien en horen van nachtzwaluwen organiseren we jaarlijks 1 of 2 excursies via de
Vogelwacht Utrecht (zie het verenigingsnieuws in de Kruisbek). Een andere manier om
zonder verstoring de vogels waar te nemen is om, op een mooie zomeravond, de auto of fiets
te parkeren bij pannenkoekenrestaurant Bergzicht en op de asfaltweg (Zuiderweg) ruim 500
meter omhoog te lopen. Aan je rechterhand heb je dan vrij uitzicht op de hei. Ga lekker op het
hekje zitten en wacht af. Nachtzwaluwen zijn daar vaak te horen en met enig geduld en wat
geluk vliegen ze vlak voor je neus langs.

Nachtzwaluw

Overige broedvogels
De kenmerkende broedvogel van de meest open stukken van de Leusderheide is de
veldleeuwerik. Jaarlijks broeden er minstens enkele tientallen paren. Ruw geschat blijft de
populatie sinds 1980 gelijk of neemt licht toe. De soort vestigde zich op nieuwe ecologische
verbindingszones. Op de licht beboste delen van de hei broeden vele tientallen paren
boompieper en fitis. Af en toe, maar niet jaarlijks, vonden we 1 of 2 territoria van de
graspieper in relatief open terrein. Ook de kneu was soms met 1 of 2 paren present, meestal
in goed ontwikkelde struikheide. De grasmus zit duidelijk in de lift door de toenemende
verbrarning met momenteel 5-10 paren, alle in bramenstruwelen.
Er lijken jaarlijks 2 territoria van de koekoek op de Leusderheide te liggen. In juni 1984 vond
een merkwaardige invasie van de koekoek plaats op één van de westelijke heidevelden: er
waren hier wekenlang meer dan 5 exemplaren (maximaal 10) aanwezig, waaronder een rossig
wijfje (zie ook de Kruisbek 85-5). Vermoedelijk is de boompieper de waardvogel van de
koekoek. In 1980 broedde de draaihals voor 't laatst op de Leusderheide en wel precies op
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het heideveld waar de A28 nu diagonaal doorheen loopt. In hetzelfde jaar noteerden we één
incidenteel territorium van het paapje. Broedgevallen van de kleine plevier registreerden we
in 2002 en 2003.
De broedvogelbevolking van de bossen van de Leusderheide lijkt veel op die van de
aangrenzende bossen van Den Treek en de boswachterij Austerlitz. Het aantal paren van de
gekraagde roodstaart is met enkele tientallen opvallend groot. De houtsnip doet het hier
ook goed met in de laatste jaren 5 tot 10 baltsende mannetjes (ook te zien boven bosranden en
lichtbeboste heide). Voorjaar 1993 inventariseerden we de broedvogels van 40 hectare
eikenstrubben op de noordoosthoek van de hei (zie ook de Kruisbek 2000-1). Hierbij vonden
we maar liefst 26 territoria van de fluiter.
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VERBORGEN PAREL IN 'T HART VAN BIRKHOVEN
Stokoud bomenpark is hard toe aan een opknapbeurt
Amersfoortse Courant 6 september 2003 (L. de Vries)

Midden in het bos Birkhoven ligt een stokoud bomenpark (pinetum) met dennen, sparren
en lariksen, vergeten en verwaarloosd. Een verborgen parel, die alleen maar even
opgepoetst hoeft te worden.

SOESTfR

KWARTIER

CUNIAC

Amersfoort - Er staat geen hek omheen,
maar toch is het een park. Wie er geen oog
voor heeft, kan door het Amersfoortse
pinetum wandelen zonder dat hij dat door
heeft. De bezoeker zal zich hooguit verbazen over wat overwoekerde naambordjes
of een enkele wel heel erg uit de kluiten
geschoten woudreus.
Het pinetum in Birkhoven is voor de leek
alleen nog te herkennen aan de
scheefgezakte en groen uitgeslagen
naambordjes, bankjes en trapjes van
boomstammen. verder zal het de wandelaar
opvallen dat er veel open plekken zijn
tussen de bomen. Voor de rest lijkt het
naaldbomenpark volledig te zijn opgegaan
in het bos Birkhoven.
De kenner ziet in het pinetum echter een
unieke verzameling in- en uitheemse

naaldbomen. De echte liefhebber zal ook
nog kunnen constateren dat de boomvakken gerangschikt zijn naar geografische
herkomst. Het bijna twee hectare metende
'bos in het bos' heeft negentig verschillende
soorten bomen. Geen topcollectie, volgens
een Hilversumse boomkundige, maar wel
een voor Nederland belangwekkende verzameling. Het Wageningse Instituut voor
Bos- en Natuuronderzoek lbn heeft het
over 'een helaas verwaarloosd kleinood'.
Inlijving
Twee jaar geleden trok de gemeente
Amersfoort 1,6 miljoen gulden (700.000
euro) uit voor een grondige opknapbeurt
voor Birkhoven. Het pinetum stond bovenaan het lijstje, maar tot op heden heeft
geen schoffel de met naalden bezaaide
bodem beroerd. Het wachten is op een
totaalplan voor Birkhoven. Ook een
aanbod van het Dierenpark Amersfoort
werd nog niet geaccepteerd. Met name de
Vereniging Behoud Bos Birkhoven en
Bokkeduinen (VBBBB) ziet niets in de
omarming van het pinetum door de expansiedriftige dierentuin, bang als ze is
voor inlijving.
Ondertussen wordt de situatie in Birkhoven
er niet beter op. Vreemde grassen schieten
hoog op onder de naaldbomen, eikels en
beukenootjes ontspruiten en introduceren
loofbomen in het pinetum en vandalen
leven zich uit op naambordjes en bankjes.
Het bomenpark dreigt te verzinken in de
vergetelheid. "En dat is een schande", zegt
beheerder N.
Schellevis . van het
Hilversumse pinetum Blijdenstein.
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"Het duurt honderd jaar voordat je een
fatsoenlijk pinetum hebt", weet Schellevis.
"Het is heel bijzonder dat Amersfoort
zoveel volwassen naaldbomen heeft. Het
pinetum is dan ook al meer dan honderd
jaar oud. Ik vind het bijna misdadig om een
oud park met zo'n fraaie collectie sterk te
laten verwaarlozen. Het zou de gemeente
Amersfoort sieren als ze zich de waarde
van dit bomenpark beseft en er weer een
volwaardig park van maakt".
Wederopbouw
Schellevis zegt zijn medewerking te wiJlen
verlenen aan de wederopbouw van het park
in Birkhoven, waar hij zelf ook goed thuis
is. "Je kunt niet zomaar wat gaan snoeien.
Er moet een inventarisatie gemaakt worden
van de bomen en dan kun je een beheersplan opstellen. Ook moet de bodemgesteldheid onderzocht worden om de
bomen op termijn ook te kunnen laten
doorgroeien." Maar het herstel is niet het
moeilijkste onderdeel van de rehabiJitering
van het pinetum. Het beheer geeft veel
meer hoofdbrekens. "Dat kost erg veel
geld," weet Schellevis uit ervaring. Het
Hilversumse pinetum heeft veel donateurs
en kreeg tot voor kort geld van
universiteiten en gemeenten, maar ziet zich
nu genoodzaakt om het perfect onderhouden park commercieel uit te baten. Nu
brengen feesten, concerten en partijen het
nodige geld in het laatje, naast de jaarlijkse
rente-opbrengsten van 70.000 euro uit een
steunfonds.
"Amersfoort hoeft natuurlijk niet zo groots
opgezet te worden als Blijdenstein," meent
de beheerder. "Maar het zou wel mooi zijn
als er een hek omheen kwam met een
beheerder of kaartjesverkoper." Zelf werkt
hij met twee vaste medewerkers en
vrijwilligers, enkele alternatief gestraften
en mensen van de sociale werkplaats.
Het laatste grote onderhoud van het
Amersfoortse pinetum werd twintig jaar
geleden verricht. Van die grote renovatie is
nu weinig meer te merken. Behalve voor
bomen is het pinetum ook een goede

verblijfplaats voor verschillende soorten
mossen en korstmossen. Daarnaast broeden
staartmezen in de dichte coniferen en
overnachten er uilen, vinken- en
lijsterachtigen. Wil Amersfoort dit parellje
van naaldbomencultuur behouden, dan is
op korte termijn actie vereist. Want anders
ziet straks niemand door de bomen het
naaldbos meer.

De kenner ziet in het pinetum in bos Birkhoven een
unieke verameling in- en uitheemse naaldbomen.
Dit exemplaar heeft bezoek gekregen van een
specht.
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VERWAARLOOSD PINETUM AMERSFOORT NOOIT
VOLTOOID
i

Amersfoortse courant 6 september 2003

Het verschil tussen het verwaarloosde
pinetum van Amersfoort en het perfect
onderhouden Blijdenstein in Hilversum is
enorm. Toch zijn de twee parken nauw
aan elkaar verwant.
Beide pineta zijn opgezet door B.
Blijdenstein (1834-1914), oprichter van de
Twentsche Bank. Omdat Blijdenstein voor
zaken vaak. in Amsterdam moest zijn,
besloot hij rond 1880 Twente te verlaten en
dichter bij de hoofdstad en aan het spoor te
gaan wonen. Hij liet zijn oog vallen op het
gebied dat nu bos Birkhoven is. Daar kocht
hij grond met de bedoeling cr zijn woning
neer te zetten. De woning is er nooit
gekomen. Blijdenstein vond dat de
bebouwing van Amersfoort al te ver
opgerukt was en vestigde zich (later
definitief) in Hilversum. Hij had in

Amersfoort
toen
al
wel
een
coniferenverzarneling
aangelegd
en
geplant, die is uitgegroeid tot het huidige
pinetum. Het heeft echter nooit de
aandacht gekregen die Blijdenstein wel had
voor zijn verzameling in Hilversum.
Een vuistregel voor bezoekers van het
pinetum: naaldbomen vallen uiteen in drie
hoofdgroepen, te weten sparren, dennen en
lariksen. Ze worden onderscheiden door de
manier waarop de naalden aan de takken
zijn bevestigd. Zitten de naalden
individueel aan de tak, dan hebben we het
over een spar (single = spar). Zitten de
naalden twee aan twee vast dan is er sprake
van een den (duo = den). Bij de lariks
zitten de naalden in groepen bij elkaar
(legio = lariks).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOS BIRKHOVEN OVERGEDRAGEN AAN

HET UTRECHTS LANDSCHAP
Leusden Nu 30 december 2004

AMERSFOORT - Bos Birkhoven (ruim
601la) is (voor een symbolisch bedrag van
1 Euro) overgedragen aan de zorg van
Het Utrechts Landschap. Wethouder P.
Jonkman van de gemeente Amersfoort en
directeur H. Lugtmeijer van stichting Het
de
Utrechts
Landschap,
hebben
overeenkomst voor de overdracht van het
bosgebied vorige week getekend.
Om te weten wat er leeft bij de gebruikers
van Birkhoven, wil Het Utrechts
Landschap van omwonenden en recreanten
hun verhaal over Birkhoven horen. In
januari leiden zij boswachter Jos Koopmans rond door het bosgebied.
Het Utrechts Landschap wil het gebied op

dezelfde wijze in beheer nemen als de
gemeente Amersfoort dat heeft gedaan.
Wandel- en fietspaden worden verbeterd.
De parkeerfaciliteit zal worden heringericht. Ook laat Het Utrechts Landschap
zich meer zien in het gebied. Boswachter
Jos Koopmans is van plan regelmatig excursies te houden en er komt een
informatiepaneel te staan bij
het
natuurgebied.
De overdracht van het eigendom en beheer
van het bos was een nadrukkelijke wens
van de gemeenteraad in Amersfoort. Het
Utrechts Landschap is beter in staat Bos
Birkhoven te beheren en veilig te stellen
voor verstedelijking. Het onderhoud zal op
korte termijn zichtbaar verbeteren, zo is de
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verwachting.
"Het bos is in goede handen en zal de
komende jaren alleen maar mooier
worden", aldus wethouder P. Jonkman van
beheer. De gemeente koopt de zorg voor
het beheer en onderhoud af voor 1.100.000
euro. Dit bedrag omvat het huidig
onderhoudsbudget en een inflatiecorrectie.
De overdracht kost de gemeente geen extra
geld en levert evenmin een besparing op.
In het beheersplan voor het bos, dat eerder
door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt
rekening
gehouden
met
verbeteringsprojecten. Het indertijd hiertoe
beschikbaar gestelde projectbudget draagt

de gemeente ook over aan Het Utrechts
Landschap. Tezamen met de verwachte
subsidie van de provincie zal dit bedrag
voldoende zijn voor de realisatie van de
projecten. De komende tijd staat als eerste
op de agenda dat de nieuwe boswachter Jos
Koopmans kennis maakt met de gebruikers
van het bos. Vervolgens zullen de wandelen fietspaden worden aangepakt en worden
de entrees verbeterd. Het toezicht zal
intensiever worden en er zullen excursies
worden gegeven om het publiek te
informeren
over
de
toekomstige
werkzaamheden.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NASCHRIFT REDACTIE "TE VELDE"
kennis met bos Birkhoven" in de
In het artikel "Boswachter Utrechts Landschap ｾｭ
Amersfoortse Courant d.d. 13-01-2005, meldt boswachter Jos Koopmans dat onderhoud van
dit bosgebied hard nodig is, want de gemeente Amersfoort, de vorige eigenaar, heeft er niet
veel aan gedaan. Er ligt wel een onderhoudsplan van de gemeente dat nu door het "Utrechts
Landschap" wordt uitgevoerd, maar de boswachter hoort graag van regelmatige bezoekers
wat hun wensen zijn. De redactie van "Te Velde" heeft ook enige suggesties. In het artikel

heeft de boswachter het slechts kort over het naaldbomenpark. Hij zegt "het Pinetum krijgt
geen speciale aandacht, maar wordt gel"ntegreerd in het bos". Deze opmerking over het
Pinetum leek ons niet positief wat betreft het toekomstige beheer ervan. Dat de grenzen
helemaal zullen vervagen lijkt ons geen goed idee.
Meer aandacht, dus wat extra beheer, voor dit stukje cultuurhistorie is ons inziens wel op zijn
plaats. Genoemd artikel was aanleiding voor de redactie om contact op te nemen met
boswachter Koopmans. Hij deelde ons mede dat in het Pinetum zeker enig onderhoud zal
plaatsvinden.
Er zullen O.a. enkele Douglassparren worden omgezaagd. Dit is opslag wat niet thuishoort
tussen de andere exotische naaldbomen; bovendien is deze soort elders in Birkhoven goed
vertegenwoordigd.
We hebben echter nog enige aanvullende wensen:
alle opslag van de Zwarte of Gewone braam (Rubus fruticosus agg.) en jonge
(Ioot)bomen verwijderen.
de ruimte tussen de bomen beheren als een mosrijke (gras)vegetatie.
enkele uitheemse naaldbomen, die in een zeer slechte conditie verkeren, vervangen
door jonge exemplaren van dezelfde soort.
aan het publiek uitleg geven over het bijzondere van deze naaldbornenverzarneling
door middel van een educatieve tekst.

Te Velde 46: 23 - 24 [maart 2005J
Veldbiologische Werl<groep Gelderse Vallei en Eemland

24

1

HET SNEEUWKLOKJE LANGS DE EEM BIJ COELHORST
Vincent van Laar, MeUn - 21320 MONT SAINT JEAN - Frankrijk

Inleiding
Het Sneeuwklokje (Galanthus nivalis L.) is in Nederland geen inheemse plant, maar omdat
het op plaatsen waar het verwilderd voorkomt zich langdurig, vaak al veel langer dan een
eeuw, kan handhaven wordt het thans als een vaste bewoner van ons land beschouwd. Het is
een van de oudste stinzenplanten, het was reeds voor de zeventiende eeuw in cultuur als
artsenijplant (de bolletjes dienden als braakmiddel) en wellicht ook al als sierplant. De kweek
van Sneeuwklokjes vindt plaats in landgoedbossen en hakhoutbosjes, bij voorkeur gelegen op
vochtige, niet te zure, humeuze, kruimelige grond, vooral op klei en zavel, ook wel op
laagveen (Bakker & Boeve, 1985; Van der Ham, 1985; Van Ooststroom & Reichgelt, 1964;
Weeda et al., 1994). Waar het Sneeuwklokje zich eenmaal in tuinen en op landgoederen heeft
gevestigd, kan het zich sterk uitbreiden en tenslotte ook de naaste omgeving koloniseren. Van
hier uit kan het zich alleen verder verspreiden als de mens een handje helpt, bij voorbeeld als
de bolletjes tussen tuinafval zijn terecht gekomen en daarmee naar een andere plaats worden
overgebracht. Natuurlijke verspreiding, zoals door middel van zaden, schijnt niet voor te
komen. Wel kunnen bolletjes van Sneeuwklokjes langs beken losspoelen en zich
stroomafwaarts opnieuw vestigen (Barendse, 2002). Over de biologie van het Sneeuwklokje is
veel te vinden in het mooie artikel van Wilcke (1953).
Verspreiding bij Amersfoort
Ook in de omgeving van Amersfoort komt het Sneeuwklokje "in het wild" voor, maar in bijna
alle gevallen is de herkomst van deze planten nog te traceren, omdat zij in de nabijheid van
tuinen met Sneeuwklokjes groeien.
Om enkele voorbeelden te geven:
Atlasblok 32-23-55: 154.9/465.7 - AMERSFOORT: Hoogland, 28.02.1976, 4 bloeiende ex.
op plek waar tuinafval was gestort, vochtig loofbos op het Landgoed Schothorst.
Zij bleken het volgende jaar te zijn verdwenen.
Atlasblok 32-23-55: 154.1/465.3 - AMERSFOORT: Hoogland, eind jaren negentig, zeer vele
in gazon bij woning aan de Van Boetzelaarlaan.
Atlasblok 32-24-53: 157.5/465.6 - AMERSFOORT: Hooglanderveen, 16.03.1999, vrij vele
langs greppel/elzensingel aan de Holle Weg; verwilderd vanuit aangrenzende boerderij tuin.
Atlasblok 32·33-33: 152.7/462.5- AMERSFOORT: Nederberg, 23.02.2000, 3 bloeiende ex.
bijeen in berm aan zuidzijde van zijweg van de BW·laan naar het NS-emplacement.
Er zijn echter ook groeiplaatsen waarvan de herkomst minder gemakkelijk is vast te stellen,
zoals:
Atlasblok 32-14-52: 156.8/470.1- NIJKERK: Achterhoek, 26.02.1999, vrij vele bloeiend in
vochtig hakhoutbosje aan de noordzijde van de Keienweg.
Atlasblok 32-23-52: 151.8-9/465.6-5 en 32-23-53: 152.0-4/465.5-3. - AMERSFOORT:
tussen 1970 en 2000 jaarlijks in grote aantallen in vochtig elzen· en essenhakhout langs de
noordoostoever van de Eem (Coelhorsterdijk). In de winter 1995/1996 werd deze
hakhoutstrook gedund, waarbij de takken op hopen werden gezet, helaas juist op plekken
waar zich fraaie, aaneengesloten groeiplaatsen van het Sneeuwklokje bevonden.
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Op 06.02.1999 lagen deze takkenhopen er nog. Het kaartje (figuur I) geeft de situatie
weer van voor deze ingreep (06.03.1994).
Atlasblok 32-34-35: 159.9/462.7 - AMERSFOORT: Klein Stoutenburg, -.03.1995, 1 ex. in
benn van voetpadIhoutsingel aan de oostzijde van de Barneveldse Beek.

,

Fig. 1 Oe verspreiding van het Sneeuwklokje (Galanthus nivalis) langs de
noordoever van de Eem bij Coelhorsl. op 6 maart 1994
•
_

Ge1soleerd gelegen groeiplaais
Aaneengesloten groeiplaats

De groeiplaats langs de Bern bij Coelhorst is al heel lang bekend. Mogelijk is het van
oorsprong een plaats die voor de teelt van Sneeuwklokjes werd ingericht (vergelijk Weeda et
al., 1994). Zo'n 75 jaar geleden schreef Brinkgreve-Entrop (1930) het volgende over deze
plek: "Vroeger ging er geen voorjaar voorbij, dat we ons daar (bedoeld wordt het voonnalige
voetveer aan de Kleine Melm bij Soest) in Februari of begin Maart lieten overzetten. We
liepen dan over den dijk langs de Bern den kant naar Amersfoort op. En als we dan zoo een
kwartiertje geloopen hadden tot we bij de knotwilgen kwamen, dan stond het daar vol, meer
dan vol met sneeuwklokjes. Nooit heb ik er ergens zoo'n massa bijeen gezien. Er gaat bijna
geen winter voorbij, of de Bem treedt bij aanhoudenden Noordenwind buiten haar oevers. Als
't water dan weer terugtrekt, blijft er van allerlei achter, waterplanten, afgeknakt riet,
verschrompelde wierdraden, maar vooral overblijfselen van *tstengels. Dat alles geeft aan de
uiterwaarden en aan de lichte dijkglooiing, want de Bemdijk is niet hoog, een rommelig
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aanzien. En daar komen nu de sneeuwklokjes met haar helderwitte bloemetjes bovenuit
kijken. (...) En zulke lange stelen hadden ze, want ze moesten zich helemaal door die laag
humus heenwerken. Grootbloemig waren ze ook, ze schenen het goed te hebben. We konden
er gerust wat van meenemen, hier miste men een handvol bloemen niet! Maar sedert jaren is
nu het terrein afgesloten. Bloemenventers uit de steden kwamen ze met zulke enorme massa's
weghalen, zelfs met bol en al, dat weldra van heel het sneeuwklokkenveld niets meer over zou
zijn. Toen heeft de eigenaar er verboden terrein van gemaakt. "Bolten (1947) schrijft in het
verslag van een excursie van de K.N.N.V. naar Coelhorst en het aangrenzende gedeelte van
de Eemdijk ook over de groeiplaats van het Sneeuwklokje; blijkbaar was deze als gevolg van
vernielingen tijdens de Tweede Wereldoorlog sterk aangetast. Het tekstgedeelte over
Coe1horst en omgeving luidt als volgt: "Nabij Coelhorst werd gewaarschuwd, niet op de
bermen van de weg te rijden, daar mijnengevaar ter plaatse niet geheel was opgeheven. Op
het terrein Coe/horst was ondanks de aangerichte vernieling nog veel te beleven, Wilde
hyacint, blauw, roze en wit (Endymion nutans Dumort) (*) en de in deze streken geheel niet te
verwachten Zevenster (Trientalis europaea L.), een overal in ons land zeldzame plant, die
voor zo'n 20 jaar in Denekamp nog wel verspreid voorkwam, doch daar ook bijna is
verdwenen. Het plantje was er neergezet, herkomst: niet bekend, en had zich daar over
ongeveer 2 m2 verbreid. In de buurt hiervan Lelietjes van Dalen (Convallaria majalis L).
Langs de Eem, waar vroeger honderden sneeuwklokjes groeiden, nu niets meer van die
luister, hier werden Lancetvormig kruiskruid (**) in dichte massa gevonden en: Kruipende
boterbloem (Ranunculus repens L.), Look zonder look (Alliaria ojficinalis Bieb.) (* ..)".
Voor een recentere beschrijving van de flora van het Landgoed Coe1horst en het aangrenzende
dijkgedeelte, waaronder de groeiplaats van het Sneeuwklokje, wordt verwezen naar Van
Assema & Poppe (1992). Hierin worden ook de door Bolten genoemde soorten vermeld, met
uitzondering van de Zevenster, wat verklaarbaar is uit het feit dat de plant jaren ervoor werd
uitgegraven en meegeroofd.
Tegenwoordige namen:
* SciIla non-scripta (1.) Hoffrnans. & Link
.. Rivierkruiskruid, Senecio jluviatilis Wallr.
*.. Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande
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In Te Velde 47 verschijnt een kaartje met foto van de actuele situatie langs de Eem bij
Coelhorst.
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VISSEN EN AMFIBIEËN IN STOUTENBURG
ol

•

Rob N. Hemmelder, Schothorstertaan 33, 3822 NA Amersfoort

1

&

Willem B.E van Deventer, Bankastraat 2,3818 eH Amersfoort

In 2004 hebben ondergetekenden, gewapend met schepnetten (steekhaam en/o! pannet),
enige stromende en stilstaande wateren in Stoutenburg onderzocht op vissen en amfibiei!n.
Alle gevangen individuen werden gemeten en daarna teruggezet in het water.
We hebben ons voornamelijk beperkt tot het gebied ten noorden van de Barneveldsche
Beek en ten zuiden van de Esvelderbeek. (Atlasblokken: 32-34-25132-34-35 en 32-35-211
32-35-31). Dit resulteerde in 29 verslagen van monsterpunten. Er werden 10 vissoorten en
4 soorten amfibieëll geva11gelI.
Stoutenburg is qua waterhuishouding een interessant en gevarieerd gebied. De sloten
en slootbeekjes (bijvoorbeeld de Middelaarsche Beek) aan de noordzijde van het
onderzoeksgebied behoren tot het stroomgebied van de Esvelderbeek. De sloten en de
slootbeken aan de zuidzijde van het gebied (bijvoorbeeld de Haarbeek) behoren tot het
stroomgebied van de Bameveldsche Beek. Op de scheiding van deze twee stroomgebieden
liggen enkele geïsoleerde watergebieden waaronder poelen en een moerasachtig bosgedeelte.
Naast sloten met stilstaand geïsoleerd water met een vast peil zijn er ook matig- tot sterk
stromende sloten waarin het waterpeil sterk kan fluctueren. Een bijzonder gegeven is dat
water uit de Bameveldsche Beek ten oosten van de stuw het gebied ingelaten wordt en nadat
het door sloten en vijvers geleid is uiteindelijk benedenstrooms de Bameveldsche Beek weer
in komt. Hierdoor is een, voor beekvissen aantrekkelijk, "kunstmatig" stromend watersysteem
aan het terrein toegevoegd. Enkele natte gebieden zoals het rabattenbos bij de Niep en het
bosgebied met vijvers en sloten verkeren in, voor vissen en amfibiet!n, slechte staat. Dit wordt
onder andere veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Voorbeelden daarvan zijn: verlanding
(rabattenbos), dikke modderlaag waardoor de zuurstofhuishouding erg laag is (in bosgebied)
en sterke bemesting door eenden (vijver bij woonhuis).
In de Bamevelsche Beek werden de volgende soorten aangetroffen: Driedoornige
stekelbaars (Gasterosteus aculeatus), Tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungilius),
Bermpje (Noemacheilus barbatulus), Baars (Percafluviatilus), jonge Voorn (Rutilus spec),
Riviergrondel (Gobio gobio) en Kleine modderkruiper (Cobitis laenia).
Dit is maar een klein gedeelte van het aantal vissoorten dat hier zeker in leeft. Dat heeft te
maken met de vismethode (pannet of steekhaam). Bij grotere wateren, zoals de Bameveldsche
beek, is het gebruik van fuiken of sleepnetten een doeltreffender inventarisatiemethode. In de
slootbeek, die uitmondt in de beek hebben wij jonge Snoek (Esox lucius) aangetroffen.
Vrijwel zeker zijn deze exemplaren afkomstig uit de Bameveldsche Beek
In de kunstmatige slootbeek die loopt van oost naar west en zowel bovenstrooms als
beneden- strooms in verbinding staat met de Bameveldsche Beek troffen we grote aantallen
van het Bermpje, de Kleine modderkruiper en Driedoornige stekelbaars aan in de
verschillende leeftijdscategoriet!n. Voor deze vissoorten is dit gebied een paaigebied dat zeker
aandacht vraagt. Ook de Riviergrondel, die vrij plaatselijk in de Gelderse vallei gevangen
wordt, was hier aanwezig. Deze rheofiele (= stroomminende) vissoorten hebben de volgende
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status: Bermpje en Kleine modderkruiper, redelijk algemeenlbedreigd, Riviergrondel, niet
algemeenlbedreigd en de Driedoornige stekelbaars algemeen/niet bedreigd (naar: De
Nie,1996) De Kleine modderkruiper en de Driedoornige stekelbaars komen niet alleen in
stromend water voor en zouden daarom ook als Eurytoop aangeduid kunnen worden.
Enkele keren werd jonge Snoek, Zeelt (Tinca linea) en Baars gevangen. De vrije, open
verbinding met de Barneveldsche Beek is hiervan waarschijnlijk de oorzaak.
Aparte vermelding verdienen de Middellaarsche Beek en de Haarbeek. In de eerste
troffen we aan: Driedoornige stekelbaars, Tiendoomige stekelbaars, Riviergrondel en
Bruine kikker (Rana lemporaria). In de tweede beek: Driedoomige stekelbaars,
Tiendoornige stekelbaars, Bermpje en Riviergrondel.
Tot nu toe hebben we het Bermpje en de Kleine modderkruiper alleen aangetroffen
in het stroomgebied van de Barneveldsche Beek. Verder onderzoek is nodig om vast te stellen
of deze twee soorten ook in het stroomgebied van de Esvelderbeek voorkomen (bijv. in de
Middelaarsche Beek). Uit eerdere gegevens (archief "visseninventarisatie werkgroep 't
Vetje") is aangetoond dat deze twee soorten, in grote aantallen, in de Esvelderbeek aanwezig
zijn. Het is daardoor aannemelijk dat ze ook aan de noordkant van het onderzoeksgebied
voorkomen.
Op twee locaties vonden we de Amerikaanse rivierkreeft (Orconectus limosus) in
ons net, zowel in het stroomgebied van de Esvelderbeek als in het stroomgebied van de
Barneveldsche Beek.
Op slechts enkele plaatsen troffen we Gewone pad (Bufo bufo), Groene kikker (Rana
esculenta) of Bruine kikker aan.
De Kleine watersalamander (Trituris vulgaris) vonden we in grotere aantallen in de nieuw
gegraven poel en vooral in het oostelijke slootjesgebied bij het watermolentje, waar
roofvissen ontbreken. Enkele exemplaren werden ook gevonden in de slootbeek die in open
verbinding staat met de Barneveldsche Beek.
Tot slot zij vermeld dat Bermpje, Kleine modderkruiper en Groene- en Bruine
kikker, Gewone pad en Kleine watersalamander in Nederland officieel beschermde
diersoorten zijn.
In 2005 willen we ons richten op het stroomgebied van de Esvelder Beek, de Juliusput en het
gebied rondom het kasteel ten zuiden van de Barneveldsche Beek. Omdat de aanwezigheid
van vissen door het jaar heen op een en dezelfde plek soms sterk fluctueert, worden enkele
monsterpunten nader onderzocht in een ander jaargetijde.
We rusten niet voor we de Grote modderkruiper in ons net hebben!

-

--

-------
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• vindplaatsen Bermpje

•

vindplaatsen Kleine modderkruiper
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overige monslerpunlen

Overige monsterpunlen
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UIT DE OUDE DOOS ( I )
ENKELE WANDELINGEN IN DE OMGEVING VAN AMERSFOORT ( I )
door A. JOMAN (t) uit de De Wandelaar 7' jrg. Nr. 6: p. 211·213 (1935)

Met een gevoel van weemoed plaatsen wij in dit
nummer het eerste eener reeks artikelen van onzen
onlangs overleden medewerker loman, die wij nog
in portefeuille hadden.
Bij het doorlezen van deze boeiend geschreven,
instructieve schetsen wordt ons nog weer e",.s
opnieuw duidelijk welk verlies de natuurvrienden
door het he""gaan van dezen veteraan hebben
geleden
Uitgever en Redactie.

Naar Birkhoven en Soest.
BIRKHOVEN is het stadspark. Het ligt
wel een beelje ver van de stad af, maar
dat maakt juist het wandelgenot nog wat
grooter, niet? Wie Birkhoven gaat
opzoeken, doet dit meestal om er eens
echt heerlijk te luieren, in dolce far niente
te genieten van den heerlijken
zonneschijn dan wel om dien te
ontwijken en de schaduw op te zoeken.
Vooral in den zomer kan men hier heel
wat families samen zien genieten van
frissche
lucht
en
opwekkenden
dennengeur. Wie echter oplettend
rondkijkt bij het ommedwalen door de
vele kronkellaanljes, zal telkens zijn hart
kunnen ophalen aan schilderachtige
natuurtafereelljes, waarbij zoo nu en dan
een mooie hoorn om vorm of groeiwijze
kan worden bewonderd.
Eén boom is er, die vooral niet
onopgemerkt mag blijven, hoewel dit
zeker heel vaak gebeurt, zelfs nadat hij
door een etiquetteerend naambordje is
gemerkt. Die boom moogt ge vooral niet
overslaan: hij staat tusschen het hotel en
het traliehek van het sportterrein
Birkhoven.
Vroeger was het nogal lastig om hem te
vinden, maar dank zij den maatregelen
van
Amersfoorts
gemeentebestuur,
Te Velde 46: 33 - 35 [maart 2005J
Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland

waardoor allerlei hoomen in de
plantsoenen van naambordjes zijn
voorzien, zal het den speurenden
wandelaar niet moeilijk vallen om den
boom te vinden, die zich als beuk van alle
om
hem
heen
andere
beuken
onderscheidt door zijn ruwe schors. Het
bordje, op die ruwe schors bevestigd,
vermeld als naam Fagus si/vatiea var.
quereoides Pers.
De Duitsehers noemen hem "die
gefeldert-rindige Buche". Ze zijn erg
zeldzaam: in ons land vinden we ze in
het Haagsche bosch en aan den rand van
den Wageningschen berg.
Al was het alleen hierom, zou een
wandeling naar en door Birkhoven de
moeite loonen, maar, zoals we reeds
zeiden, ook zonder deze zeldzame
verschijning is een dwaaltocht door
Birkhoven buitengewoon rijk aan
natuurgenot. Vooral ook in den herfst, als
de bladeren gelen en bruinen en tal van
paddestoelen ook hier den bodem sieren.
Na ons hart aan Birkhovens pracht te
hebben opgehaald, zoeken we weer den
straatweg op, doch slechts even: juist
voorbij het hotel hebben we rechts een
laanlje van lorken of larixen, waardoor
we komen aan den spoorweg. We gaan
dien dwars over en bereiken nu tusschen
twee boerderijen door het fietspad naar
Soest. Voor we dit echter volgen, gaan we
nog even kijken in het popuiierenlaanlje
in het verlengde van het pad, waarlangs
we kwamen en dat dus loodrecht staat op
het bedoelde fietspad. Aan het begin van
dit laanlje staat een groote botanische
zeldzaamheid, de boschpaardestaart,
Equisetum si/vatieum, die zich van alle
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inlandse paardestaarten onderscheidt
door zijn sterk omgebogen takken, welke
steed kleinere zijtakjes dragen. Het is een
plant, die als een groote zeldzaamheid
bekend staat. Nu gaan we het fietspad
volgen, dat weldra den spoorweg weer
kruist en nu allerlei botanisch moois te
genieten geeft. We noemen glidkruid of
blauwe
Godsgenade,
Scutellaria
galericulata, de heelblaadjes, Pulicaria
dysenterica en daar ginds onder de heg de
stinkende gouwe, Chelidonium majus.
Maar nu zijn we al in Soest, bij de kerk.
Wie onderweg nauwkeurig de slootjes
bekeken heeft, zal zeker zijn hart hebben
opgehaald
aan
het
rijke
waterdierengewemel, dat voor een
aquarium heel wat moois kan opleveren.
Soest is niet alleen bekend om de
bekende herberg, "De Drie Ringen", waar
Ferdinand Huyck gevaar liep in een
snijpartij te worden gewikkeld (dicht bij
de kerk moet u eens naar die plaats
informeeren!), maar ook door de
restanten van het vroeger zoo bekende
Soesterveen. Gelukkig worden die
restanten tegenwoordig beschermd en is
introductie voor het bezoek nodig.
Het ongeveer 6 H.A. groote terrein
behoort namelijk tot de bezittingen van
de "Vereeniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland",
waarvan eigenlijk iedere ederlandsche
vrije-natuur-wandelaar lid moest zijn.
Wie toestemming heeft gekregen om dit
mooie terrein te bezoeken, zal er behalve
de gewone Orchissoorten o.a. aantreffen
de zeldzame Malaxia paludosa, een klein
orchideetje en lavendelheide, Andromeda
polifolia met zijn fijne urntjes.
Wanneer wij van de kerk in Soest af het
Soesterveen e.a. willen bereiken, dan
doen we goed te vragen naar de halte
"Nieuwe weg" aan den lokaalspoorweg
naar Baarn. We moeten dan iets naar het
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Zuiden terug. We steken dan hier den
spoorweg over en komen op de Bosstraat.
Daaraan staat de jeugdherberg "De
heidebloem", waar iedereen u het veen
kan wijzen. Na bezichtiging (niet
plukken s.v.p.!) kan men langs den rand
van het dennenbosch den spoorweg weer
bereiken en als men dien oversteekt,
komt men in het terrein der
zandstuivingen, dat op de stafkaart
bekend staat als de "Lange duinen" een
heerlijk terrein voor ieder, die eens echt
van de vrij, stille eenzaamheid wil
genieten. Men moet echter niet te vlug
doorwandelen, maar nu eens hier, dan
eens daar een poos op de helling van een
heuvel liggende, waarnemen wat er
bijvoorbeeld aan vogelleven valt op te
merken. Het was in dit terrein
bijvoorbeeld, waar Rinke Tolman het nest
van de kleine plevier vond en zoo
vaststelde dat Charadrius duUius curonicus
in Soest broedde. Leest in den eersten
jaargang van "De Wandelaar" eens zijn
enthousiaste beschrijving bij de fraaie
foto's van Jan P. Strijbos.
Langzamerhand naderen we zoo zachtjes
aan den spoorweg Amersfoort-Utrecht,
waarlangs een uitstekend fietspad is
aangelegd. Hierlangs vindt men weer een
mooie flora, waard om eens aandachtig
nageplozen te worden. Let ook eens op
de telegraafdraden langs de spoorweg.
Daarop zitten steeds allerlei aardige
vogeltjes,
zoals
piepers,
boomleeuwerikken en roodborsttapuiten.
Alle nestelen hier ieder voorjaar. Langs
dit pad bereiken we weer de grenzen van
Birkhoven en komen op de Barchman
Wuytierslaan, het begin van de stad.
Rechts van ons stijgt de bodem steeds tot
den kam van den Amersfoortschen berg,
waarop we weer Belgisch monument,
Watertoren en Rijksopvoedingsgesticht
zien tronen. (Wordt vervolgt)
34
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VERRASSINGEN OP DE VLIEGBASIS SOETERBERG
Emma van den Dool, Achter Clarenburg 2, 3511 JJ Utrecht

Voor het paddestoeleninventarisatieproject van de Nederlandsche Mycologische Vereniging
-mijn PGO-activiteiten·- kwam ik enkele jaren geleden terecht op de vliegbasis Soesterberg.
Ik ontving een uitnodiging van de bioloog van defensie, dienst DGW&T, Bert de Ruiter, om
het vliegveld op paddestoelen te inventariseren. Dit gebied !Was eerder ook door de provincie
op planten onderzocht. Bovendien heeft defensie zelf een uitvoerige vegetatiemonitoring
uitbesteed aan F. van der Zee van het Expertise Centrum. Ik had al wel eens gehoord dat het
een gebied was met een grasvegetatie wat bekend staat als "schraal grasland". Dat het ook
echt bijzonder was, wist ik op dat moment nog niet.
Er wordt een constant beheer gevoerd om de natuur in de eerste plaats zo in te richten dat er
geen overlast voor vliegtuigen is. Deze doelstelling blijkt heel goed te sporen met de tweede,
namelijk de natuurdoelstelling van het terrein. Praktisch komt het beheer er op neer dat er
verschraald wordt en dat dat buitengewoon goed lukt. In 10 jaar tijd is de biomassa
afgenomen en er hoeft nu alleen in. augustus gemaaid te worden. Er zijn ook delen afgeplagd
en nu is er over een groot oppervlak schraal en heischraal grasland aanwezig.
Er komen nogal wat Rode Lijstsoorten voor waaronder Steenanjer en Kleine steentijm, maar
omdat er ook wel gras ingezaaid is, achtte ik een spontaan voorkomen van die plantensoorten
niet helemaal betrouwbaar. Maar er zijn zeker niet bewust bloemen ingezaaid, de grote
kleurige velden van Muizenoortje, Zandblauwtje en plaatselijk Grasklokje en de vele
eenjarigen zoals Vogelpootje en Hazepootje betreft zeker de natuurlijke vegetatie. Ook de
ruigtevegetaties zijn aan de schrale kant met veel Slangenkruid en soorten Ganzerik. Enkele
jaren geleden werd de Gelobde maanvaren ontdekt, een soort van schrale vegetaties die vooral
in de duinen voorkomt aan de rand van vochtige valleien. Toch zeker geen inzaaisoort...
Dat hier echt sprake is van een bijzonder biotoop met een groot oppervlak ontdekte ik pas
toen ik met een groepje mycologen de paddestoelen ging inventariseren. Het leek wel een
paddestoelensafari waarbij je vanuit de terreinwagen overal grote kleurige heksenkringen van
zeer bijzondere soorten zag zoals diverse wasplaten en de Sneeuwvloksatijnzwam. Geleidelijk
aan besefte ik dat ik me, dankzij het hier gevoerde beheer, weliswaar onder het bulderend
geluid van de straaljagers, bevond op het grootste onbemeste heischrale grasland van de
hele heuvelrug.
We troffen bij een vrij oppervlakkige inventarisatie 134 soorten paddestoelen aan waarvan 26
op de Rode Lijst voorkomen. (E. van den Dool, 2003).
Ook faunistisch is de verschuiving goed merkbaar, de Kieviten verdwijnen van het terrein en
de Boompiepers en Roodborsttapuiten zijn er talrijk. Een broedgeval van de Tapuit is de enige
van de hele provincie.
Het is van belang dat hiermee rekening gehouden wordt met het opnieuw begrenzen van de
EHS, aangezien het terrein daar tot nog toe buiten gehouden is.
De leuke boodschap is voor mij dat zulke terreinen, met nogal wat Rode Lijstsoorten in
diverse organismegroepen, goed te ontwikkelen zijn. En dat een instantie die je niet zo gauw
tot de natuurbeherende organisaties zou rekenen, het haast beter doet dan de organisaties die
er speciaal voor in het leven zijn geroepen.
·PGO = Particuliere Gegevensverzamelende Oragnisatie
Literatuur
Dool, E. van den, 2003.Verslag Paddestoeleninventarisatie vliegbasis Soesterberg. - Te Velde
45,8-11.

Te Velde 46: 36 [maart 2005]

Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland

36

'é

SLUITING MILITAIR VLIEGVELD SOESTERBERG BEDREIGING
NATUURRIJKDOM
Bionieuws 14 (1): 3 [16 januari 2003]- Michel Robles

Vierhonderd plantensoorten, waarvan 24 rode-lijstsoorten, 134 paddestoelensoorten (32 op de rode
lijst), zeldzame korstmossen, een jonge reeënkudde, dassen en tal van verrassingen op vlinder- en
vogelgebied. Eind december kwamen twee opmerkelijke rapporten uit over de biodiversiteit op de
luchtmachtbasis Soesterberg. De natuur houdt van legergroen, zelden is dat zo overtuigend in kaart
gebracht.
Het ene rapport betreft een inventarisatie door de provincie Utrecht, het andere is het jaarverslag
2002 van de sectie Natuurtechniek en Ecologisch beheer van de vliegbasis zelf. Dat beide
rapporten nu uitkomen is niet toevallig. Defensieminister Kamp heeft aangekondigd dat
Soesterberg voor 2007 zal sluiten. De toekomstige bestemming is onzeker: natuur of bebouwing,
of allebei? Luchtmacht- en provincie-ecologen wilden een signaal afgeven: voorzichtig met dit
gebied!
Militaire terreinen in ons land zijn vaker natuurjuweelljes. Deels komt dat door de relatieve rust grote delen zijn voor het publiek gesloten. Deels ook door het zorgvuldige ecologische beheer dat
Defensie voor ecologisch veelbelovende oefenterreinen, vestingwerken en vliegvelden hanteert,
veelal in samenspraak met organisaties als Staatsbosbeheer en de provinciale Landschappen, die
aangrenzende terreinen bestieren.
Op vliegbases als Twenthe en Soesterberg wordt sinds medio jaren tachtig een intensief
verschralingsbeheer toegepast, overigens voornamelijk vanwege de vliegveiligheid. Spreeuwenzwermen en grote vogels als meeuwen en kraaiachtigen komen geregeld in aanvaring met
startende of landende vliegtuigen. Grote vliegvelden hebben daarom eigen vogelwachters. Één van
hun taken is vogelzwermen verjagen, maar verschraling van het grasland is efficiënter: waar
minder voedsel is, houden de meeste vogels het voor gezien.

Blusvijvers
Vliegveld Twenthe geldt al langer als een van de vlinderrijkste biotopen in ons land. Soesterberg
blijkt er niet voor onder te doen. De 110 hectare, op veel plaatsen naar heide terugkerend,
schraalgrasland vertonen een grote biodiversiteit.
Rode-lijst-plantensoorten als Gelobde maanvaren, Echt duizendguldenkruid en Kleine
steentijm gedijen steeds beter. Zeldzame paddestoelen op Soesterberg zijn onder meer
Sneeuwvloksatijnzwam (Ente/oma serieel/urn) en Sikkelkoraalzwam (C/avulinopsis comicu/ata).
Op zonnige zomerdagen dwarrelen duizenden Kleine vuurvlinders en Icarusblauwtjes over de
hooilanden. Maar belangrijker: ook de Heivlinder en het Heideblauwtje doen het goed. Nergens
in Nederland komt de Kommavlinder in zulke aantallen (honderden) voor.
Ook de verscheidenheid aan biotopen - grasland, heide, 200 hectare deels oud eikenhakhoutbos en
allerlei gebouwen draagt bij aan de ecologische variatie. Een greep: zeer zeldzame korstmossen als
C/adonia cariosa en Acarospora heppii. Zeventien libellensoorten, deels bij oude blusvijvers.
Levendbarende hagedissen, ettelijke bijzondere sprinkhanen (Zoemertje, Schrapertje) en zeven
vleermuissoorten in oude bomen en opstallen.
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Ecologische Hoofdstructuur
Provinciaal ecologe Emma van den Dool noemt het verrassend dat het natuurvriendelijke beheer in
zo korte tijd zo'n resultaat heeft gehad. Het Utrechts Landschap spreekt van een 'zeer gewichtige
schakel in de Ecologische Hoofdstructuur' en zou het terrein graag overnemen. Ook de provincie
ziet een functie als ecologische verbindingszone.
Maar ook recreatie-ideetjes en hergebruik van bestaande bebouwingszones zijn in de race. De
definitieve herbestemming wordt de komende jaren uitonderhandeld tussen de provincie, het rijk,
omliggende gemeenten en private partijen in het kader van het samenwerkingsproject Hart van de
Heuvelrug.
Waarnemend Hoofd Vogelwacht van Soesterberg, Sgt. Majoor Henk Heijmans is er niet helemaal
gerust op, zelfs als de bestemming groen uitvalt. "Massa's recreanten kunnen voor teveel
verstoring zorgen. En wie heeft er straks geld over voor voortzetting van het intensieve
verschralingsbeheer? Natuurorganisaties kopen wel grond, maar missen het budget voor
onderhoud. Bij goedkope 'natuurontwikkeling' via grote grazers zou op Soesterberg veel verloren
gaan."

•

•

•
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WATERTEUNISBLOEM EN PARELVEDERKRUID
NIEUWKOMERS IN AMERSFOORT
Renée van Assema,
CNME "landgoed Schothorst", Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort

Sinds een paar jaar is Amersfoort twee exotische plantensoorten rijker. Of we er blij mee moeten
zijn is nog even de vraag. Het betreft de Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) en het
Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum). Belde soorten zijn in tuincentra te koop als
vijverplanten en vermoedelijk door uitzeilen in de Nederlandse wateren terechtgekomen.
Waterteunisbloem en Parelvederkruid zijn in staat om grote wateroppervlakten volledig dicht te
groeien. Hiermee doen de soorten denken aan de andere exoot die we sinds enkele jaren kennen; de
Grote waternavel (Hydrocotile ranunculoides) (van Laar, 1997). Hoewel de aanblik van een gesloten
plantendek op een sloot vanaf de oever niet altijd onesthetisch is, blijkt het onder het dichtgegroeide
oppervlak donker en zuurstofloos te zijn. In die situatie kunnen slechts een enkele platworm en
bloedzuiger overleven. De volledige duisternis onder het dek van drijvende Grote waternavel,
Waterteunisbloem of Parelvederkruid maakt het voor de van nature voorkomende ondergedoken
waterplanten, zoals smalle waterpest en hoornblad, onmogelijk om voort te bestaan.
Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)
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Deze plantensoort komt oorspronkelijk uit
Zuid-Amerika. In 2000 haalde de plant het
nieuws toen in Tiel uit een brede vaart 10
vrachtwagens vol werden afgevoerd. De
groei was hier spectaculair; in een jaar tijd
van een plek van 30 m zich uitbreiddend
over een gebied van honderden meters. Of
hij werkelijk een plaag zal worden in
Nederland valt nog niet met zekerheid te
zeggen, maar alles wijst er op dat deze plant
op zijn minst een weinig bescheiden
'blijvertje' zal zijn. In het noorden van de
V.S. staat hij hoog op de lijst van de
exotische probleemsoorten en in Europa is
de plant al uitbundig groeiend in Frankrijk
en België gesignaleerd (Anonymus, 2000).
Veel ontsnapte exoten willen het nog wel
eens afleggen na een strenge winter. De
Waterteunisbloem is echter winterhard.
In bloei is de Waterteunisbloem te
herkennen aan de grote gele bloemen op
rechtopstaande takken. Voorafgaand aan de
.. .
vorming van bloeitakken vormt de plant
lange uitlopers met lepelvormige blaadjes.
De bladvorm van deze drijvende bladeren is
hetzelfde als van Echt waterlepeltje (Ludwigia palusrris), maar veel groter en verspreidbladig in
plaats van in paren. De rechtopstaande takken hebben afwijkende bladeren, zijn 6-8 keer zo lang als
breed en doen denken aan wilgenbladeren (Pot, 2003).
In Amersfoort is de soort te vinden in diverse watergangen. Recente waarnemingen zijn uit de wijken
Hoogland (153.8 - 467.3) en Schothorst (155.8 - 465.3). In Schothorst zeker sinds 2003 want de
drijvende stengels met lepelvormige blaadjes werden toen al gevonden in de watergang langs de
Wessel lIckenstraat maar de vondst werd toen niet op naam gebracht. Inmiddels uitgegroeid tot een
plakkaat van zo'n 10m2 met rechtopstaande takken en grote gele bloemen is de plant met zekerheid
｟Ｎ｟ｾ
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als Waterteunisbloem gedetermineerd. In Leusden groeit de soort massaal in de vijver op de hoek van
Palissade en Vlietsingel (157.5 - 461.9 meded. A.Schoutens)
Door Stichting FLORON is hij genoteerd als wachtkamersoort. Wachtkamersoorten zijn reeds in
Nederland gesignaleerde soorten maar ze voldoen nog niet aan de criteria om toegevoegd te worden
aan de 'officiële lijst Nederlandse Flora'. Hiervoor moeten planten voldoen aan twee criteria: ze zijn
op drie verschillende plekken gesignaleerd en hebben drie generaties lang standgehouden.
Wachtkamersoorten zijn dus eigenlijk genomineerd om over een aantal jaar op de nieuwe lijst te
komen.

,

Parelvederkruid (Myriophyllum aqualicum)
Deze plantensoort is inheems in de tropische en
subtropische delen van Zuid-Amerika. In
Nederland overleeft hij de winter meestal niet.
Het aantal vondsten neemt wel steeds verder toe.
Na een paar incidentele waarnemingen rond 1900
(de soort 'ontsnapte' toen uit de Hortus in Leiden)
werd Parelvederkruid in 1983 weer aangetroffen
bij Moordrecht (Ham, 1984). Eind 200 I was het
aantal vindplaatsen opgelopen tot in de dertig.
Onlangs zijn er weer vijf nieuwe vindplaatsen
gemeld. Na de vorstperiode in de winter van
2001-2002 waren er veel groeiplekken weer
verdwenen en voorlopig lijkt het er op dat de soort
zich nog niet goed op eigen kracht kan handhaven
(Berg, 2002).
Grote plakkaten van Parelvederkruid zijn meestal
te herkennen aan de halve cirkelvormige groei
vanaf de oever. De planten groeien voor een groot
deel van hun lengte boven het wateroppervlak.
Karakteristiek is de zilverkleurige glans van de
bladeren bij onderdompeling. Dit heeft de plant
haar naam Parelvederkruid bezorgd.

:::-------

Floron nieuwsbrief 17 meldt waarnemingen in het district Utrecht uit 2002. Naast Amersfoort (152465) werd de soort toen ook gemeld in Deil, Veenendaal-de Klomp en Utrecht (144-432, 169-450,
138-457) (Vuik, 2004). In 2004 groeit Parelvederkruid in een aantal Amersfoortse stadsvijvers in de
wijk Zielhorst (J 56.0 - 466.5). Op 9 september 2004 wordt Parelvederkruid gezien in de gracht bij
Museum Flehite (154.93 - 463.29), tezamen met de Waterbyacint (Eichhornia crassipes); ook zo'n
exoot!
Waarnemingen van Waterteunisbloem en Parelvederkruid zijn welkom. Ze kunnen gemeld worden bij
het CNME "landgoed Schothorst" 033-4695200 of per E-mail opwaarneming@amersfoort.nl.
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