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INVENTARISATIE VAN DE BOOMMARTER IN DE
GELDERSE VALLEI
Werkgroep Boommarter Nederland, Celciusstraat 4,3817 XG Amersfoort

111 Nederlalld komelI acht soortelI marters voor. Vall groot lIaar kleil/ zijl/ dat: das, otter,
boommarter, steellmarter, blll/zil/g, Amerikaallse I/erts, hermelijll ell wezel. Val/ deze acht
soortel/ is de Amerikaallse I/erts I/iet oorsprol/kelijk il/heems, maar hier terechtgekomel/
omtlat mell val/ Zijll vacht zo graag bOl/tjassel/ maakt. Met de das gaat het tegel/woordig
goed, dal/kzij de vele maatregelel/ om verkeersslachtoffers te voorkomelI. Otters zijl/ recel/t
weer uitgezet, I/adat ze hvitrtig jaar geledel/ uitstiervel/, waarschijl/lijk als gevolg val/
watervervuilil/g. Steel/marters warel/ dertig jaar geledel/ bijl/a I/it Nederlal/d verdwel/el/
door bestrijdil/g el/ de "modemiserillg" vall het agrarische lal/dschap, toel/ eel/ I/ieuw
"type" steel/marter valluit Noord-Duitslal/d Ol/S lalld bil/I/el/kwam. Dit type was blijkbaar
de ge/rele oostelijke helft
beter aallgepast aall de modeme samel/levillg ell /reeft Ｇｾｬ･､ｩｭＯ
vall OIIS lal/d veroverd. De status val/ de kleillere marters is momel/teel wat Ol/duidelijk;
hermelijl/ ell bllllzil/g lijkelI recel/t il/ /1111I voorkomel/ wat ac/lteruitgegaal/ teil opzichte vall
vroeger. Dit artikel beschrijft /ret voorkomel/ val/ de boommarter il/ de Gelderse Val/ei.

Inleiding
In Te Velde 45 (2003) stond de aankondiging van een onderzoek naar het voorkomen van de
boommarter in de GelderseVallei met daarin een formulier om waarnemingen door te geven.
Deze inventarisatie die voorjaar 2003 is gestalt, maakt deel uit van een project dat uiteindelijk
moet leiden tot het maken van ecologische verbindingen tussen de populatie boommarters op
de Veluwe en die op de Utrechtse Heuvelrug. In het zogenaamde Reconstructieplan Gelderse
Vallei worden de mogelijkheden van ecologische verbindingszones onderzocht. De
boommarter is in dit plan geselecteerd als "stersoOIt".
Lang heeft men gedacht dat de Gelderse Vallei ongeschikt was als leefgebied voor
boommarters. Ze werden er wel eens doodgereden gevonden, maar dat waren natuurlijk
dieren die overstaken van Veluwe naar Utrechtse Heuvelrug, of omgekeerd, dacht men. Maar
uit onderzoek door de Werkgroep Boommarter Nederland is nu gebleken dat er wel degelijk
boommarters leven in de bossen en landgoederen van de Gelderse Vallei.
De populatie is 'dun' en erg kwetsbaar, doordat er elk jaar weer een aantal boommarters wordt
doodgereden. Als er zo weinig boommarters in de Gelderse vallei leven en er zoveel worden
doodgereden, kan ook de betrekkelijk kleine populatie op de Utrechtse Heuvelrug in gevaar
komen. Regelmatige 'aanvoer' van boommarters uit de Veluwse populatie maakt de
overlevingskans van de Utrechtse populatie een stuk groter. Daarom is het belangrijk om te
streven naar één grote boommarterpopulatie in Midden-Nederland, waarbij dieren kunnen
migreren tussen Veluwe, Gelderse Vallei en Utrechte Heuvelrug.
In het kader van het Reconstructieplan Gelderse Vallei kunnen we de situatie voor de
boommarter en daal111ee voor het hele bosecosysteem sterk verbeteren. Maar ook de
terreinbeheerders kunnen de boommarter een helpende hand reiken.
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Verschillen boommarter - steenmarter
Boommarters en steenmarters zijn even groot en lijken heel veel op elkaar. Deze soorten
worden daardoor nog wel eens met elkaar verward. Dat is vooral het geval als ze op
ongebruikelijke plekken worden waargenomen. Een teenmarter in een boom is al snel een
'boommarter', een boommarter in ofbij een huis al snel een 'steenmarter', maar beide situaties
komen van tijd tot tijd voor. Een voordeel, maar soms ook een valkuil, is dat de
verspreidingsgebieden van beide soorten voor een groot deel gescheiden zijn. De steenmarter
kwam lange tijd niet voor ten westen van de IJssel en ten noorden van de grote rivieren.
Recent is hij echter de IJssel overgestoken, maar de Gelderse vallei heeft hij nog niet bereikt,
al is een zeldzame zwerver ook daar niet uitgesloten. Voorlopig kunnen we er nog vanuit gaan
dat elke marter in de Gelderse vallei een boommarter is. De voornaamste verschillen tussen
boommarters en steenmarters zij n in de tabel samengevat.

Boommarter
Oren tamelijk spits ("vossig" - langer dan 5
cm) en omhoog gericht, vaak met een lichte
rand
Neuspunt donkerbruin
Vacht warn1 chocoladebruin

Steenmarter
Oren tamelijk klein (korter dan 4 cm), meer
rond en wat meer naar opzij uitstaand
Neuspunt roze, lichter dan de poten
Vacht vaalbruin

Bef meestal geel, gewoonlijk niet doorlopend Bef meestal wit, gewoonlijk doorlopend tot
tot op de voorpoten (uitzonderingen zijn er op de voorpoten
ook, zie voorplaat)
Onderhaar griiswit
Onderhaar griisbruin

De levenswijze van de boommarter
De boommarter is een marter die, de naam zegt het al, voornamelijk in bossen leeft.
Boommarters (lichaam 50 cm, staart 25 cm) kunnen ongelooflijk goed klimmen en springen,
en via dunne takken van boom kroon naar boom kroon lOllen. Ze komen voor in uitgestrekte
bossen, maar ook wel in landschappen met min of meer &amenhangende kleinere bossen. Ze
zijn voornamelijk 's nacht actief en gedragen zieh onophllend, zodat maar weinig men en
wel eens een glimp van hen opvangen.
Boommarters eten wat ze kunnen bemachtigen: slapende en jonge vogels, eieren, spitsmuiz n,
jonge konijnen, rosse woelmuizen, eekhoorns, bessen en insecten. Elke boommarter heeft een
eigen leefgebied (territorium), waarin hij of zij geen soortgenoten van hetzelfde ge lacht
duldt. Vaak omvat het territorium van een mannetje twee of drie territoria van vrouwtje,
maar één op één kan ook. Mee tal slaapt een boommarter elke dag op een andere plek binnen
zijn territorium, vaak honderden meters of meer van de vorige. Favoriete slaapplekken zijn
vogelnesten, holle bomen en dichte kruinen van naaldbomen, en als het koud is ook \\ el
konijnen- of da senholen. Het vrouwtje werpt haar jongen in maart of april, bijna altijd in een
boomholte. In deze periode verzorgt ze haar jongen in haar eentje en slapen ze altijd op
deLelfde plek.
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Voortplanting
In de voorzomer zijn boommarters, althans de vrouwtjes en opgroeiende jongen, nog het
gemakkelijkst waar te nemen. Veel van wat we over boommarters weten betreft dan ook de
voortplanting. Veel marters, ook boommarters, hebben geen duidelijk afgebakende paartijd.
Eventuele in de zomer bevruchte eitjes kunnen maandenlang opgeslagen worden en gaan zich
pas aan het eind van de winter ontwikkelen. Een drachtig vrouwtje zoekt een geschikte
boom holte, vaak een oude nestholte van een zwarte of groene specht. Alleen van die twee
soorten spechten is de nestingang groot genoeg om een marterwijfje door te laten. Het liefst
zitten ze in een boom met een "spechtenflat". Dit zijn enkele spechtenholten boven elkaar
waarvan de tussenliggende bodems zijn doorgerot, zodat een hoge holte is ontstaan met
diverse uitgangen. Ook andere boomholten worden wel gebruikt, als ze maar groot genoeg en
droog zijn. Als het vrouwtje steeds in dezelfde holte slaapt, hopen haar keutels zich op in een
latrine, die vaak op een dikke zijtak hoger in de boom is te vinden, maar ook wel op de grond.
Het vrouwtje benadert de nestboom het liefst via de kronen van naastgelegen bomen. Daarom
is 'krooncontact' van bomen met spechtengaten zo belangrijk voor boommarters. Tussen half
maart en eind april worden 2 tot 6 (gemiddeld 3) jongen geboren. [n mei en juni kan men de
jongen soms overdag in en om de nestboom zien spelen. Ongeveer vanaf half augustus zijn de
jongen zelfstandig en gaan ze een eigen territorium zoeken. Boommarters worden maximaal
veertien jaar oud, maar de meeste halen de zes of zeven jaar niet.
HET ONDERZOEK

Historisch voorkomen in de Gelderse Vallei
Oude gegevens, van vóór de Tweede Wereldoorlog, duiden erop dat in elk geval het oostelijk
deel van de Gelderse Vallei door boommarters bewoond werd. Tussen de oorlog en 1987 zijn
er echter geen harde gegevens over boommarters in de Vallei, hoewel enkele bewoners
zeggen dat er in de jaren vij ftig en zestig boommarters bij Kallenbroek zaten en in 197 I een
dode boommarter in Bylaer werd gevonden. Vanaf 1987 zijn er echter weer gedocumenteerde
waarnemingen, langzaam in aantal toenemend van zo'n twee per jaar in 1987-94 tot zo'n vier
per jaar in 1996-2000. Daarbij waren soms ook al waarnemingen van voortplanting,
bijvoorbeeld een vondst van een nestboom met jongen (1988, 1999) of van een nog erg jong
dier als verkeersslachtoffer (1993).
Door de groeiende belangstelling van de Werkgroep Boommarter voor het gebied,
uitmondend in het onderzoek van 2003/4, is het aantal waarnemingen van boommarters of
hun sporen (keutels, prooiresten) de laatste jaren flink toegenomen.
Wat moet er gebeuren
I. Maatschappelijk draagvlak
Groei van het maatschappelijk draagvlak voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de
boommarterpopulatie tot ongeveer 40 volwassen dieren in de Gelderse Vallei. Eigenaren,
rentmeesters en andere beheerders van de landgoederen en natuun'eservaten, de gemeenten,
de waterschappen, de boeren en de vrijwilligers, iedere betrokkene zou op de hoogte moeten
zijn van de aanwezigheid van boommarters en van wat nodig is om hen hier te houden en te
beschermen.
2. Uitbreiding bosareaal
[n de Gelderse-\fallei zijn vrijwel alle bossen klein van omvang of opgedeeld in allemaal
kleine bosstukken met weilanden of akkers ertussen. Wil men het aantal marters dat in de
Vallei kan leven, vergroten, dan dienen er meer bossen te komen van minimaal 20 ha. De
bossen dienen onderling verbonden te zijn door brede boswallen zonder doorgaande wegen.
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De marterleefgebieden kunnen zodoende uitgroeien tot net"Yerken van samenhangende bossen
ter grootte van enkele honderden hectaren. Daarbij is afwisseling noodzakelijk: loof- en
naaldbos (dichte sparrenbosjes bijvoorbeeld), vruchtdragende bomen zoals inheemse
vogelkers en Gelderse roos, veel open plekken waar muizen kunnen leven en waar
bijvoorbeeld rozenstruiken geplant kunnen worden, een brede zoom met (besdragende)
struiken als overgang naar het open land, enzovoort. In eefl nieuw bos komen echter pas na
een jaar of zestig de eerste zwarte en groene spechten (Iestelen, waarvan de holten door
boommarters gebruikt kunnen worden. Nestkasten, om het gebrek aan natuurlijke holten te
verhelpen, worden helaas nauwelijks door boommarters geaccepteerd. Daarom is het van
groot belang om nieuw bos aan te leggen direct naast een k:ern van oude bomen, bijvoorbeeld
rond een bestaand bosje of naast een laan met oude beuken of eiken.
3. Verandering bosbeheer
Ook bij het bosbeheer is variatie noodzakelijk. Een eentonig productiebos heeft voor een
boommarter weinig te bieden. Ze hebben baat bij een zo natuurlijk mogelijk bosbeheer,
waarbij (een deel van) bomen ouder mag worden, waarbij dode bomen mogen blijven staan en
waarbij omgevallen bomen mogen blijven liggen. Kleinschalig en gefaseerd kappen (indien
dat al nodig is) zorgt ook voor veel variatie. In verband met de voortplanting is kappen van I
maart tot 15 juli uit den boze. Bomen met holten zouden zoveel en zolang mogelijk gespaard
direct om de nestboom heen,
moeten worden, maar ook belangrijk is dat de ｢ｯｭ･ｾ
krooncontact blijven houden en gespaard blijven. Uiteraard dient men bij het bosbeheer
rekening te houden met de Boswet en met de 'Gedragscode zorgvuldig bosbeheer' van het
Bosschap.
4. Verbindingen maken
Boommarters kunnen grote stukken open land oversteken, maar doen dat niet graag. Het liefst
blijven ze in de dekking van bomen of struiken. Door verspreide kleine stukken bos onderling
te verbinden, door houtwallen bijvoorbeeld, kan een geschikt leefgebied en een relatief veilige
verdwenen, of omgevormd tot
trekroute ontstaan. In de Gelderse Vallei zijn veel ｳｬ･ｾｮｩｴｵｯｨ
rijen 10 staande bomen. Herstel van houtsingels draagt bij aan het herstel van het landschap.
Boommarters zijn tamelijk ongevoelig voor verstoring door mensen, dus het aanleggen van
een tien meter brede beboste strook langs een verharde of o/lVerharde weg kan al een prachtig
verbindend element vormen. Maar ook een verhoogde h?utwal met veel braamondergroei
langs een perceelgrens dwars door open land kan goed voldoen. Ook voor zwervende jonge
marters (en dassen) vormen zulke verbindingszones een goede route naar geschikt leefgebied.

I
5. Vermindering verkeersslachtoffers
De kleine populatie boommarters in de Gelderse Vallei heeft erg te lijden van het verkeer.
Tussen 1985 en 2004 werden 44 boommarters doodgereden, althans, dat is het aantal
slachtoffers dat gevonden en gedocumenteerd is. De doden vallen vooral op de provinciale
wegen, gevolgd door de snelwegen. Het is dus van het grootste belang om maatregelen te
treffen die verkeersslachtoffers kunnen vernlinderen. Boommarters laten zich niet door
hekken langs wegen tegenhouden, daar klimmen ze overheen, en het is dus zaak hen zoveel
mogelijk door de structuur van het landschap naar veilige oversteekplekken te leiden. Het
maar die zijn niet overal aan te leggen. In hoeven'e
beste zijn ecoductelI over de weg ｨｾＬ
boommarters grotere of kleinere (liassell)tlllllleis gebruiken is niet bekend, maar
waarschijnlijk.,s het wel. Het is aannemelijk dat bootllbruggell, van touw of van ander
materiaal gemaakte hangbruggen tussen boomkruinen aan weerszijden van de weg, goede
passagemogelijkheden bieden voor boommarters en eekhoorns.
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Tenslotte kunnen snelheidremmende maatregelen, zoals versmallingen, minirotondes, knippen en
drempels worden toegepast voor die 'hotspots' van sterfte waar geen andere maatregelen mogelijk zijn.

/11 2004 is bij wijze vall experimellt eell weg portaal over de A 12
bij DriebergelI geschikt gemaakt als wegpassage voor
boommarters. Foto Hans Bekker, Rijkswaterstaat.

Waar komen boommarters voor?
Het verspreidingsgebied van de boommarter in de wereld is niet erg groot: Europa zonder
IJsland en zonder het grootste deel van Spanje en Portugal, verder de Kaukasus en een stuk
aan Rusland grenzend Siberië. Overal leeft hij in bosrijk gebied. In Nederland komt hij
voornamelijk voor in drie min of meer geïsoleerde gebieden:
I. Het Drents-Friese Woudengebied plus enkele bossen op de Hondsrug.
2. De Veluwe en aangrenzende bossen ten oosten ervan.
<
3. De Utrechtse Heuvelrug.
Daarnaast blijkt hij nu dus ook te leven in de Gelderse Vallei, waardoor de populaties van
Veluwe en Heuvelrug min of meer met elkaar verbonden zijn. Ook in Flevolandse bossen
komt hij tegenwoordig voor. Vroeger was de boommarter ook bekend van Twente, ZuidLimburg en Noord-Brabant, maar daar worden ze niet of nauwelijks meer gezien. Bijna overal
in Nederland worden overigens af en toe zwervende jonge dieren als verkeersslachtoffers
gevonden. Meestal zijn het mannetjes.
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Hoeveel boommarters zijn er?
Boommarters hebben veel ruimte nodig. Gegevens uit diverse gebieden in Europa duiden
erop, dat de territoria van manneges minimaal 150 ha en maximaal 700 ha groot kunnen zijn,
die van vrouwtjes 70 tot 450 ha. Uit Nederland zijn geen gegevens beschikbaar van
gezenderde boommarters, maar is de onderlinge afstand tussen nesten met jongen wel
te bepalen. Die
gebruikt als hulpmiddel om de omvang van de territoria van de ｳ･ｾｵｯｲｶ
blijkt dan ongeveer 500 ha te zijn. In landelijke gebieden met verspreide kleine bossen zijn de
territoria ook groot, maar daar bevatten ze soms nog geen 100 hectare bos en veel
tussenliggend agrarisch terrein.
De grote omvang van de territoria brengt met zich mee dat de populatiedichtheid laag is. In
heel Nederland komen dan ook naar schatting slechts 350 volwassen boommarters voor, in
drie grote (Drents-Friese wouden, Veluwe, Utrechtse Heuvelrug) en een enkele kleinere
populatie. Daarmee is de boommarter (op de otter na) onze zeldzaamste en kwetsbaarste
marter.

ONDERZOEK 2003-2004 GELDERSE VALLEl
Twee jaar lang werd in de Gelderse vallei intensief gezocht door de vrijwilligers van de
Werkgroep Boommarter Nederland, een werkgroep van de Zoogdiervereniging VZZ. Ze
gingen op zoek naar sporen en waarnemingen van de boommarter, en naar mensen die de
•
afgelopen jaren boommarters hebben waargenomen.
Vroeger dacht men dat boommarters wel eens overstaken van de Veluwe naar de Utrechtse
Heuvelrug of andersom. Er werden immers wel eens dode marters langs de wegen in de
Gelderse vallei gevonden. Uit het onderzoek is gebleken dat er wel degelijk permanent
boommarters leven en zich voortplanten in de vallei. Uitgestrekte bossen zijn er niet, maar
wel een paar gebieden met min of meer samenhangende kleinere bossen en vooral
landgoederen, die blijkbaar voldoende te bieden hebben voor de boommarter. Overigens zal
het onderzoek de komende jaren worden voortgezet en waarnemingen blijven zeer welkom.
Huidige leefgebieden
Het recente onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er in de Gelderse Vallei minstens dertien
boscomplexen zijn waar permanent boommarters leven of waar ze af en toe komen. De
gebieden staan aangegeven op de kaart op blz. 11. In onderstaande tabel worden de
waarnemingen in elk van die gebieden samengevat. Op basis van het onderzoek werd
berekend dat er in 2003/4 minstens 19 volwassen boommarterS in de Gelderse Vallei leefden.
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Waarnemingen ofsporen van boommarters per leefgebied, 1987-2004.

Marterleefgebieden Voortplanting Verkeersslachtoffers: Verkeersslachtoffers: Zichtwaar"an noord naar zuid vastoesteld
vrouwties
manneties
neminoen Sooren
OldenalierlSalentein
Heli
Gerven
Ehrental
Iwilbrinkbos
IAppeliMeerveld
Istoutenberg
Kallenbroek
De Boom/Hardeveld
De Boom/Geerestein

ｾｨ･ｲｰｮｺｬｗｩ｡

in 1 iaar

3
1

2
2

in 2 jaar

2

1

3
6

1
1

2

1

4

2

3

in 3 jaar

in 2 jaar
in 1 jaar
in 1 jaar

1
1
1
1

2

1

3
2

2

1

4
6
1
1

1
1

1

3

1

2

1

cherpenzeell
Breeschoten
Renswoude

2
1

Belangrijkste lokale knelpunten bij de huidige en potentiële
boommarterleefgebieden.
Oldenaller-Salentein
Dit gebied wordt doorkruist door de N798, waar regelmatig verkeersslachtoffers vallen. Hier
zouden diverse oversteekplaatsen gerealiseerd dienen te worden. De doorgang van de brug
over de Schuitenbeek zou van vlonders en toeleidend gaas voorzien kunnen worden. Bij
Oldenaller kan (later) worden aangehaakt bij de voorgenomen ecologische hoofdverbinding
tussen de Veluwe en het Horsterwold in Flevoland.
Natuurreservaat Hoevelaken
In het Bos en Overbos van Huis Hoevelaken zijn aanwijzingen voor het voorkomen van
boommarters. De drukke N798 scheidt beide delen, wat door een boombrug aan de westkant
en een duiker (ook voor dassen) verholpen kan worden. Het gebied is momenteel voor
boommarters erg geïsoleerd, maar zou via ontwikkeling van een verbindingszone langs de
Stoutenburgerlaan contact kunnen krijgen met Stoutenburg.
Landgoed Ehrental
Op Ehrental komt niet alleen de boommarter voor, maar ook een groeiende populatie van de
das. Op de weg van Nijkerk naar Barneveld zijn daar ter plaatse al snelheidsremmende
maatregelen getroffen, maar die zouden ten behoeve van de boommarter nog naar het noorden
aangevuld kunHèn worden. In oktober 2003 werd een boommarter overreden voor de oprijlaan
naar Ehrental.
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Kallenbroek
Bij het gehucht Kallenbroek zijn de laatste twintig jaar al (minstens) vijf boommarters
doodgereden, waarvan vier op de A30 ten westen van Barneveld. Mogelijk proberen
boommarters hierlangs het natuurreservaat De Schaffelaar ｾ･ bereiken. Rijkswaterstaat zou de

op- en afrit van de A3D aan de westzijde kunnen voorzien van een brede sloot met een
afrastering er strak tegenaan, om verdere slachtoffers te voorkomen. De boommarters kunnen
dan de zuidelijke vallei intrekken ofvia het te bouwen ecoduct over de A 1 bij Terschuur naar
de noordelijke vallei kunnen gaan. Een goede verbinding met De Schaffelaar kan worden
verkregen door de Esvelderbeek te ontwikkelen tot houtwalbeek.
Landgoed Scherpenzeel
Ten noorden en oosten van Scherpenzeel ligt een leefgebied van boommarters. In 2002/3 zijn
drie dieren doodgereden op de N802, bij de uitrit van can;Jping De Lucht en bij de boerderij
Groot Orel. Er zijn al voorzieningen voor dassen getroffen, maar er zou hier ook iets. voor
boommarters (en eekhoorns) moeten gebeuren. De situatie is geschikt voor boombruggen.
Dan kunnen boommarters veilig van Breeschoten naar Langelaar. De afstand tussen
Langelaar en het marterleefgebied De BoomlHardeveld is slechts anderhalve kilometer, maar
het is een open gebied. Om hier een verbinding te realiseren, stellen wij voor van de
gekanaliseerde Huygenboschbeek/Moorsterbeek een doorlopende houtwalbeek te maken.
De Schaffelaar
Natuurreservaat De Schaffelaar bij Barneveld ligt geïsoleerd door bedrijfsterreinen en
woonwijken. Wellicht is het mogelijk via de Esvelderbeek een verbinding te maken met de
bossen en natuurgebieden rond Kallenbroek, door van deze beek over een lengte van 3,5 km
een houtwalbeek te maken. De oprijlaan van De Schaffelaar is voor zo'n verbinding een goed
begin; hij komt uit op de N303. Honderd meter noordelijker wordt die weg gekruist door De
Esvelderbeek. De gemeente Barneveld zou samen met de Stichting Het Geldersch Landschap
in een stedenbouwkundige context kunnen nagaan of deze verbinding gerealiseerd kan
worden.
Landgoed De Rumelaer
Het Meerjarenplan Ontsnippering (2004) voorziet in een ecoduct bij Maarsbergen, dat het
Leersumse veld verbindt met het landgoed Rumelaer aan de andere kant van de A 12.
Daarmee kan Rumelaer voor boommarters de toegangspoort voor de Utrechtse Vallei worden,
en is het van belang om de verbindingen van Rumelaer met verderop gelegen landgoederen te
verbeteren. Het gaat om Lambalgen, Bruinhorst en Het Broek. Het Valleikanaal, de begroeide
spoordijk en diverse houtwallen maken het niet moeilijk om dit gebied direct ten noorden van
de A 12 te ontwikkelen tot een boommarterleefgebied.

Knelpunten in de ecologische hoofdstructuur
Naast de meer lokale knelpunten, kent ook de ecologische hoofdstructuur voor de Gelderse
Vallei een aantal knelpunten voor bOQ.l)lmarters en vaak ook voor andere dieren.
.
ｾＮ

Wilbrinksbos :.Gerven
De verspreiding van zoogdierën (ree, das, boommartl1r, recent zelfs edelhert) van de
Noordwest-Veluwe naar het noorden van de Gelderse Vallei verloopt grotendeels langs de lijn
Wilbrinksbos-Gerven, ondanks campings, maneges, vil,a's en uitgebreide bio-industrie.
Vooral de provinciale weg N303 is gevaarlijk voor o.a. boommarters. Hier zou een
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volwaardige ecologische verbinding moeten komen, als onderdeel van de grote verbinding
tussen Veluwe en Heuvelrug. Daarbij zijn toeleidende bosstroken nodig vanaf de Veluwe,
plus begeleidend gaas bij de weg. De wegbeplanting langs de N303 dient zorgvuldig beheerd
te worden, want op enkele plaatsen kunnen boommarters via de boomkruinen de weg
oversteken: bij Landgoed Gerven, de begraafplaats Diepenbosch en pal ten zuiden van het
bedrijf Struik.
Ecoduct Terschuur over de A I
Vanaf 2007 wordt een ecoduct aangelegd over de A I bij Terschuur, als onderdeel van een
robuuste ecologische verbinding tussen Veluwe en Heuvelrug. De A I is een belangrijke
barrière voor een groot aantal dieren. Aan weerszijden van het ecoduct dient opgaand bos te
worden aangelegd voor een verbinding tussen de gebieden AppellMeerveld en Kallenbroek.
[n verband met de snelle verstedelijking langs de A I zou de gemeente Barneveld de plaats
van het ecoduct zo snel mogelijk planologisch vast moeten leggen. Bij de aanleg van de
robuuste ecologische verbinding moet ook aandacht zijn voor een boommarterpassage van de
Zelderseweg ter hoogte van AppeVMeerveid.
Kallenbroek - Hardeveld
Tussen de boommarterleefgebieden Kallenbroek en Hardeveld ligt een groot graslandgebied
dat door zijn oppervlakte de verspreiding van boommarters belemmert. Het verdient
aanbeveling om halverwege deze twee gebieden, bij Achterveld, een boskern van enkele
tientallen hectares aan te leggen als stepping-stone, en deze door houtsingels te verbinden met
de natuurgebieden rond Kallenbroek en Hardeveld.
Meulunteren - De Buzerd - Breeschoten
De gemeente Ede werkt samen met de provincie Gelderland en het Waterschap Vallei en Eem
(een voorbeeld van goede samenwerking!) aan een ecologische corridor van de ene naar de
andere kant van de A30, waarbij en passant de isolatie van het natuurgebied De Buzerd wordt
opgeheven. Deze route, die in principe is bedoeld voor dassen, kan met bosjes en opgaande
bomen ook geschikt gemaakt worden voor boommarters. Bestaande viaducten in de A30
kunnen met stobbenwallen en bosjes beter geschikt gemaakt worden voor passage door
dieren, en er kunnen meer duikers worden aangelegd. Richting Breeschoten en Hardeveld
kunnen houtwallen en houtwalbeken worden aangelegd.
Vallei kan aal bij Voskuilen
De landgoederen De Boom en Geerestein worden door een groot open landschap bij
Voskuilen gescheiden van de landgoederen in de centrale Gelderse Vallei. Dit gebied ten
oosten van het Valleikanaal staat op de nominatie een reserve-waterbergingslocatie te worden.
Door de aanleg van enkele tientallen hectares moerasbos kunnen hier twee vliegen in één klap
geslagen worden: waterberging en een stepping-stone voor boommarters. De wal langs de
westzijde van het Valleikanaal kan (vollediger) bebost worden, waarmee het een
boommarterverbinding wordt tussen de Schoolsteegbosjes bij Leusden en De Boom, en
verder naar het zuidoosten het landgoed Lambalgen. Daarvoor moet dan een onderdoorgang
ｷｯｾ､･ｮ
gereal iseerd onder de N224 bij Scherpenzeel.

Te Velde 47: 1 - 11 [mei 2006]
Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland

9

De N226 bij Woudenberg en Amersfoort
Langs de 226 bevinden zich twee knelpunten voor boommarters. Waar de landgoederen De
Boom en Geerestein elkaar raken, zijn sinds 1987 al minstens vier boommarters gesneuveld,
precies waar de ecologische verbinding vanaf de Veluwe de Utrechtse Heuvelrug bereik1.
Vanwege deze cruciale positie in de robuuste ecologische verbinding pleiten wij voor een
volwaardig ecoduct op deze plaats. Dat kan door de provinciale weg hier 25 meter naar het
westen te verplaatsen en over een lengte van 50 meter een drietal meters hoger te leggen. Het
oude wegtracé kan dan bebost worden en er kan een brede onderdoorgang worden gemaak1
voor zowel dieren van de natte als van de droge ecotopen.
Het tweede knelpunt ligt waar de N226 uitkomt bij de rondweg van Amersfoort. Hier zijn ook
drie verkeersslachtoffers geteld, die mogelijk vanaf landgoed Den Treek naar bet noorden
migreerden. De ontwikkeling van een ecologische verbinding richting Gelderse Vallei biedt
hier uitkomst. Een boombrug aanleggen van Schuttershoef naar Lockhorst, een verbinding
met Heiligenberg, daarvandaan ligt al een kralensnoer van overhoekjes, kleine bosjes en
natuurontwikkeling naar de A28 toe. Daarlangs wordt binnenkort een geluidswering
aangelegd, waarvan de achterkant een bosstrook zou moeten krijgen. Via die strook wordt de
Barneveldse beek bereikt, die voorzien kan worden van een begeleidende houtwal tot
landgoed Stoutenberg.
Rhenen - Wageningen
Een goede verbinding voor boommarters die migreren van Veluwe naar Utrechtse Heuvelrug
kan worden aangelegd door de uiterwaard tussen Wageningen en Rhenen. Er is daar al eens
een boommarter waargenomen. Voor de realisatie van die verbinding is slechts de aanleg van
een kralensnoer van opgaand hout nodig. De passage van de Rijnhaven kan worden bevorderd
door de aanleg van rustig gelegen in- en uitstapplaatsen voor dieren.

Kansen voor de boommarter in de Gelderse Vallei.

Ln de komende jaren wordt het Reconstructieplan voor de Gelderse Vallei uitgevoerd. Dit plan
bevat een flink aantal mogelijkheden om de situatie voor de boommarter te verbeteren:
I. Er wordt 3740 ha landbouwgrond omgevormd tot natuur.
2. Er worden een stuk of zeventig ecopassages (dassentunnels, vistrappen, ele)
aangelegd.
3. Er wordt een robuuste ecologische verbinding (ca I km breed) aangelegd tu sen de
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.
4. Voor het oplossen van de problemen rond een zuidelijke corridor, namelijk door de
Rijn-uiterwaarden, is rond Rhenen ongeveer 100 ha nieuwe natuur "beschikbaar" in
het Reconstructieplan.
5. Voor die delen van de ecologische verbindingszones waar geen natuurgebied is en ook
geen nieuwe natuur is geplal)4, kunnen nieuwe landgoederen en "groen voor rooJ"
constructies een aanvulling bieden.
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Weidevogelbeschermingsgebied
van de Stichting De Kiewiet

•

Deelnemende agrariiirs

<

Tabel 1 - Aantal hectares Der landtvoe in de laatste 5 iaren
2005
2001 2002 2003 2004
331
mkz 143 165 292
Bouwland
825
jaar 501 561 793
Grasland
4
4
5
6
Overig land
1160
1090
730
0
650
Totalen Ihal
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WEIDEVOGELBESCHERMING WOUDENBERGSCHERPENZEEL-RENSWOUDE E.O. IN 2005
Henk de Leeuw, Fluitekruidlaan 49, 3925 SC Scherpenzeel
Jaap Wisman, Pro Irenelaan 53, 3832 eB Leusden

De eerste auteur is voorzitter van de "Sticllting Weidevogelbescllerming de Kiewiet" en
samenstel/er van liet (vijfde) jaarverslag 2005. De inlloud van dit artikel is gebaseerd op de
resultaten die in dit jaarverslag worden genoemd. De groep (20 vrijwilligers) bestaat sinds
2002 als sticllting. De voorgaande jaren werden vooral gebruikt om diverse instanties te
benaderen, zoals bijvoorbeeld de gemeenten Renswoude, Scllerpenzeel en Woudenberg.
Deze gemeemen zien liet belang in van weidevogelbescllerming en volgens de plaatselijke
landscllapscoördinatoren sluiten de activiteiten van de weidevogelwerkgroep goed aan bij
de alldere activiteiten van deze gemeenten zoals de knot-, en uilen/zwaluwengroep.
Ook is er contact met Wild !l.elleers Eenlleid 'De Scllaffelaar'. Wildbelleereenlleden zijn
samenwerkingsverbanden van lokale jaclltllouders, Bij extreme predatie kan (mits
vergunning) Iliervan gebruik gemaakt worden, zoals bij de aanweziglleid van te veel vossen
elllofkraaien.
Beschermingsgebied
Op pagina 12 de gebiedskaart met daarop gemarkeerd de deelnemende agrariërs. [n de meeste
gevallen liggen landerijen nabij de boerderijen. Echter soms heeft de deelnemende agrariër
zijn land elders in dit gebied. Dit geldt met name voor de drie stippen rechtsboven in de kaart.
Deze agrariërs hebben hun landerijen in en rond Scherpenzeel gehuurd/gepacht.
De onderzochte hectares zijn globaal in drie gebieden te verdelen.Ten zuiden van de weg
Scherpenzeel-Renswoude, ten noorden van Scherpenzeel en de omgeving van Woudenberg.

Start broedseizoen
Na een zachte winter werden wij - net als de kieviten - begin maart overvallen door een dik
pak sneeuw. Diverse groepen kieviten waren reeds in onze omgeving aangekomen, maar
moesten al snel elders voedsel gaan zoeken. Dit leverde prachtige beelden op, zowel in de
sneeuw als in de lucht. Na deze 'overval' waren de kieviten al gauw weer terug en het duurde
niet lang of het eerste kievitsei werd op 16 maar1 2005 in Eemnes gevonden. Dit jaar (2006)
was dat op 18 maart in een maïsveld bij Beek en Donk in Noord-Brabant. [n ons gebied is in
2005 het eerste ei op 21 maart gevonden. Op deze dag vond dezelfde vinder nog een
"tweetje". Een dag later werd ook elders in ons gebied een nestje van '2' gemeld. Uiteraard
zijn de eieren niet geraapt, maar direct gemarkeerd. Op 18 maar1 werden in de omgeving van
"de Groep" (zie kaart ten noorden van de spoorlijn) de eerste grutto's en een tureluur
waargenomen. Het eerste gevulde tureluumest werd op 5 april gelokaliseerd (uitgekomen op 1
mei), op 12 april gevolgd door een grut10nest (uitgekomen op 28 april) en wat later op 15
april door het nest van een scholekster (uitgekomen op 26 april).
We zijn het seizoen met 20 vrijwilligers begonnen, drie meer dan in 2004. Veel van hen zijn
ervaren waarnemers. Het onderzochte gebied is iets groter dan in 2004 namelijk 1160 ha (zie
tabel 1). Het aftntal deelnemende bedrijven is dit seizoen voor het eerst stabiel gebleven.
omdat we nu bij de meeste agrariërs aan nestbeschernling doen.
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Resultaten
Op de 1160 ha zijn in totaal 515 weidevogelnesten gevonden. Dit is minder dan in het seizoen
2004 (586). Voor vergelijking met jaren dáárvoor zie tabel 2.
. de Iaatste 5, iaren
Tabel 2 - Totaal aantal nesten Der soort In
2005
2001
2002 2003 2004
478
onbekend 345 360 545
Kievit
21
18
19
20
Scholekster
onbekend
10
12
Grutto
onbekend
9
3
Tureluur
onbekend
1
4
9
5
1
0
0
0
Nijlgans
onbekend
1
onbekend
2
3
0
Wilde eend
515
mkz iaar 376 389 586
Totalen

Het aantal uitgekomen nesten (352) is ten opzichte van 2003 (369) echter nagenoeg hetzelfde
gebleven. Dit komt doordat het uitkomstpercentage dit jaar (2005) op 70,8% lag en dat was in
2004 64,2%. Voor de berekening van deze percentages zijn de gegevens uit de tabellen 3 en 4
samen genomen.
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De 352 nesten die uitgekomen zijn, zorgen voor een gemiddelde van 30 nesten per 100 ha
(352/1600 x 100). Dit gemiddelde lag in 2004 op 34 nesten per 100 ha.

Zoals bekend is niet het aantal pullen (kuikens) dat geboren wordt het belangrijkste, maar het
aantal dat volwassen wordt en de populatie in stand houdt door voor nageslacht te zorgen. Het
opgroeien van de pullen is moeilijker te constateren. Tellingen per gebied zouden per seizoen
enig inzicht kunnen geven in het vliegvlug worden van weidevogels. Wij constateerden nu
alleen dat er rond de Voskuilerweg in Woudenberg en de Spoorlaan en Emminkhuizerlaan in
Overberg vele pullen tot vliegvlug toe werden waargenomen. In tegenstelling tot de omgeving
van De Haar in Scherpenzeel en de Spoorlaan in Woudenberg. Door de matige successen van
voorgaande jaren zijn dáár minder volwassen vogels teruggekomen. De aanwezige broedsels
zijn nu wel uitgekomen, maar de vogels zijn later niet meer waargenomen. Zijn de vossen de
oorzaak of is er iets anders aan de hand?
De eerste pullen werden half april gesignaleerd. Door de naderende werkzaamheden op vooral
bouwland is een vroeg uitgekomen legsels niet altijd gunstig. De eerste 8 dagen zal een
kuiken bij naderend gevaar direct dekking zoeken. Pas daarna vertonen zij vluchtgedrag!
Het eerder genoemde uitkomstpercentage van 70,8 % in 2005 is goed te noemen. Het is
onbekend wat het resultaat is tijdens de groei tot volwassen vogel.
Op een bedrijf in Overberg konden voor het eerst de 4 bij ons voorkomende weidevogels
worden beschermd (kievit, scholekster, grutto en tureluur).
Dat scholeksters op de meest vreemde plekken broeden is bekend en net als voorgaande jaren
was er nu een weer een "stel" dat hulp bij het broeden op een warmte producerende kuilhoop
zocht. Hun eerste poging mislukte, maar het vervolglegsel is wel uitgekomen. Zullen we dit
'slimme stel' hier in 2006 weer aantreffen?
Het verliescijfer van de eieren is dit seizoen in alle gevallen aanvaardbaar te noemen.
Gelukkig gaat er tijdens werkzaamheden op het land steeds minder mis. Verlies door predatie
en door werkzaamheden lagen voor beide dit seizoen op zo'n 10% (zie tabel 3 en 4).
Predatie door de vos is opmerkelijk meegevallen. Er waren diverse meldingen van vossen die
overdag werden gezien. Dit verschijnsel was jaren geleden zeldzaam, maar sinds de vos
beschermd is niet meer. Afgelopen voorjaar zijn in 3 gebieden in het Utrechtse deel van de
Gelderse Vallei ontheffingen afgegeven om de vos te bestrijden, dit ter voorkoming van
belangrijke schade aan kippenbedrijven. De ontheffing (van 10-02-2005 tot 01-03-2006)
betreft de omgeving rond Voskuilen, Broekerbos en omgeving van Gooswilligen. Deze
bestrijding heeft ongetwijfeld ook bijgedragen tot een beter broedsucces van de daar
aanwezige weidevogels.
Gelukkig worden steeds minder kievitenlegsels door illegale eierenzoekers geraapt.. De
plaatselijke veldpolitie zal dit in de gaten blijven houden!
Ook dit jaar was de witte kievit weer van de partij. Halverwege maart is deze voor de 3e maal
door ons waargenomen. Daarvoor was zij volgens de boer ook al 3 jaren op hetzelfde bedrijf
aanwezig geweest. Na haar eerste mislukte legsel, is het tweede 'broedsje' wel gelukt. Helaas
waren we haar en de pullen na ruim een week al kwijt en hebben we hen niet meer gezien.
Mogelijk is het toch goed afgelopen en is zij in de nabije maïsakker ondergedoken. Dit jaar
blijkt dat het tóch goed is afgelopen: sinds 18 maart 2006 was hij er weer en dat is nu al voor
het 7e jaar.
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Gebiedsproject Grutto·Tureluur.
Het jaar 2005 was erg wisselvallig. Het broedsucces van de tureluur was redelijk goed te
noemen, maar voor de grutto was dit een stuk minder. Door de afmattende oversteek vanuit
Afrika naar Nederland hebben vele grutto's een slechte tussenstop gehad O.a. in Portugal. De
aanhoudende droogte aldaar heeft invloed voor het opvetten van deze vogels onderweg. Het
schijnt dat heel veel grutto's het broedgebied niet bereikt hebben en dat de wel aangekomen
vogels niet of heel laat een legsel hebben geproduceerd.
Het is de bedoeling om elk jaar te bekijken wat we voor deze weidevogels extra kunnen doen
met name aan bescherming en nazorg in de kuikenfase. Na de 5 proefjaren van 2004 t/m
2008 weten we misschien meer. In ons gebied waren 9 landbouwbedrijven waar één of
meerdere grutto/tureluumesten gevonden zijn. Ook in het komende seizoen gaan we met de
nodige terughoudendheid nesten van grutto en tureluur zoeken. Nesten worden alléén gezocht
als de vogel al geruime tijd op het nest zit of indien werkzaamheden op het perceel gaan
plaats vinden.

Gevonden nesten van grutto en tureluur per seizoen vanaf 2000

GRUTTO
TURELUUR

2000
3

o

2001
mkz
Jaar

2002
9
I

2003
3
4

2004
12
9

2006
?

2007

?

2008
?

?

?

?

GRUlTO
Van de 10 gruttonesten zijn er 5 op gras- en 5 op bouwland gevonden. Dit is bijzonder want
een grutto broedt het liefst in het lange gras. Op grasland is maar één gruttonest uitgekomen,
terwijl er op bouwland vier nesten uitkwamen. Misschien een interessante ontwikkeling? We
houden dit de komende jaren in de gaten. Er bestaat een risico dat er voor de pullen die het
nest hebben verlaten geen geschikt grasland voor voedsel en beschutting in de omgeving
aanwezig is. Het is bekend dat als een grutto een succesvol legsel heeft uitgebroed, deze vaak
weer op dezelfde plek terugkeert ongeacht ofde kuikens vliegvlug zijn geworden ofniet.
TURELUUR
In 2004 werden 9 tureluumesten gevonden, dit jaar waren het er 5. Toch was er in het aantal
uitgekomen nesten geen verschil. In 2005 zijn 4 nesten succesvol uitgekomen (in 2004 waren
dit er ook 4). Op 'Voskuilen' werden eind juni nog regelmatig 12 tureluurs waargenomen.
Hiertussen zaten ook enkele vliegvlugge jongen. Het gaat hier goed met deze weidevogel en
dit jaar werd in hetzelfde gebied voor het eerst ook een gruttonest gevonden, maar helaas is
het vlak voor het uitkomen verstoord. Opmerkelijk is dat het ouderpaar daar nog regelmatig
'luidruchtig' is waargenomen.

Bescherming en Voorlichting
Extra opletten is nodig op graspercelen die gemaaid of beweid gaan worden. Bij beweiding is
een nestbeschermer noodzakelijk. Bij éêb grutto- of tureluumest betekent dit direct het einde
van het broedseizoen, omdat deze vogel vaak maar één legsel produceert. Ook kan zo'n nest
afgebakend woiden door 4 palen met (prikkel)draad te bespannen om vee te weren. Een
nestbeschermer wordt niet gebruikt bij paarden en schapen. In alle gevallen kan de vaste
vrijwilliger hierbij helpen. Bij maaiwerkzaamheden moeten de vluchtheuvels (waar gras blijft
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staan) wat groter gemaakt worden. Vluchtheuvels moeten zo'n 3 m. breed en 4 m. lang zijn.
Bij kleinere afbakeningen wordt het risico van verstoren vele malen groter. Daarnaast is er
een grotere kans dat tijdens het maaien en later door het schudden van gras ook materiaal op
het nest terechtkomt. Als dit blijft liggen, wordt het nest bijna altijd verlaten. Tijdens
werkzaamheden is het daarom wenselijk om het gras direct weg te halen. De ervaring leert
ons dat het broeden daarna meestal wordt voortgezet.
Bij een te kleine vluchtheuvel bestaat het gevaar dat bij predatie niet alleen de eieren maar
ook de ouderlijke vogel wordt verorberd. Bij een groter afgezet stukje gras is het
waarschijnlijk dat een grutto of tureluur zijn predator hoort komen en nog op tijd kan
vluchten.
Wat betreft de nestbescherming zal in 2006 met medewerking van de agrariër geprobeerd
worden niet met 2 maar met 4 stokken het nest te markeren. Zetten we het nest uit met 2
stokken dan blijkt toch, dat er te dicht tegen het nest wordt gemaaid.
Wat betreft bescherming van de pullen is de manier van maaien van belang. Medewerking
van de agrariërs en de loonwerkers zal worden gevraagd om in weidevogelrijke percelen maar liever overal - van binnenuit te maaien omdat alléén op deze manier pullen (maar ook
andere dieren) kunnen ontsnappen aan de machines. Deze fase is minstens zo belangrijk als
nestbescherming en in dit verband herhalen we wat al eerder is opgemerkt; niet het aantal
pullen dat geboren wordt is het belangrijkste, maar het aantal dat volwassen wordt en kan
zorgen voor het nageslacht en zo de populatie in stand houdt.

Conclusie
De kievitenpopulatie is redelijk stabiel gebleven. Opmerkelijk was dat de soort zich meer ging
vestigen op bouwland. Bij de grutto was dit nog opvallender, want 5 van de 10 gruttonesten
werden hierop gevonden.
Het beschermen van weidevogelnesten is goed uit te voeren, maar de opgroeiende pullen
beschermen is veel moeilijker.

Foto
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MUSKUSRATTENBESTRIJDING: DWEILEN
MET DE KRAAN OPEN?
Wim Schipper, Vondellaan 2c, 3931 VB Woudenberg
Aangepast artikel dat eerder is verschenen in de leusderkrant, de Woudenberger en
de Scherpenzeelse krant. (BDU, 2003)

Het Openbaar Lichaam M/lsk/lsrattenbestrijding (OLM-Utrecht) is binnen haar
beheersgebied verantwoordelijk voor een doelmatige, planmatige en effectieve bestrijding
van de m/lskusrat. De doelstelling behelst het voorkomen van schade aan
waterstaatswerken en het voorkomen van schade aan oevers van watergangen en
vraatschade aan gewassen. Het OLM is ingekaderd in een gemeenschappelijke regeling
waarvan de deelnemers zijn: de provincie Utrecht, het waterschap Vallei en Eem, het
hooglleemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht. Het beheersgebied omvat liet grondgebied van de provincie Utrecllt en liet Gelderse
deel van liet waterschap Vallei en Eem tot de lijn Oosterbeek, Ede en Harderwijk.

Vangsten regio waterschap vallei & eem
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2000
2001
2002
2003

6233
10231
11595
16994

2004
2005

25000 (±)
5000 (±)
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Inleiding
AI eeuwenlang wordt onze dierenwereld uitgebreid met dieren die hier van nature niet thuis
horen. Wij noemen deze dieren dan ook exoten. Vaak zijn deze dieren ingevoerd door de
mens voor de jacht of voor de pelsfokkerij. Soms heeft de mens ongewild, als blinde
passagiers aan boord van schepen, nieuwe dieren aan onze fauna toegevoegd, zoals
bijvoorbeeld de zwarte en bruine ral, die zich bijna over de gehele wereld verspreid heeft. Een
ander schoolvoorbeeld van faunavervalsing zijn de konijnen die in Australië zijn ingevoerd en
een plaag zijn geworden voor de inheemse fauna en de schapenteelt veel schade heeft
berokkend. In ons land werd bijvoorbeeld reeds omstreeks de 71k eeuw na Christus de fazant
uit Azië ingevoerd voor de jacht en denk ook maar eens aan het damhert en de moeflon op de
Veluwe. Tegenwoordig komen in sommige delen van ons land de wasbeer en de Amerikaanse
nerts voor, beide oorspronkelijk ingevoerd voor hun pels. De meeste exoten kunnen zich
ongestoord snel uitbreiden omdat hun natuurlijke vijanden ontbreken in hun nieuwe vaderland
of omdat ze weinig concurrentie ondervinden van de inheemse fauna. Dit geldt bijvoorbeeld
ook voor de hoofdpersoon in dit verhaal: de muskusrat. Ons waterrijk landje met zijn vele
waterplanten is een dorado voor hem.
Herkomst I verspreiding
De muskusrat komt van nature voor in uitgestrekte moerasgebieden in Noord-Amerika en
Canada, waar hij absoluut geen plaag vormt maar door zijn natuurlijke vijanden zoals de
hermelijn en bunzing en vooral de Amerikaanse nerts ｮｾ toom wordt gehouden. In WestEuropa komen de muskusratten van oorsprong niet voor.
In de meeste artikelen over muskusratten wordt geschreven dat in 1905 graaf ColloredoManssfeld een aantal dieren uit Canada heeft ingevoerd en op zijn buiten ca 40 km buiten
Praag heeft losgelaten voor de jacht. De losgelaten dieren wisten zich enorm voort te planten.
Tien jaar na het loslaten kwamen er in een straal van 50 km rond het landgoed al circa één
miljoen muskusratten voor.
Ook werden in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, door onze oosterburen
muskusratten verhandeld. Deze exemplaren werden meestal verkocht aan pelsfokkerijen in
o.a. Frankrijk en België.
In de crisisjaren, rond de jaren dertig, was het bont van deze dieren vrijwel niets meer waard
en werden ze soms maar gewoon losgelaten of wisten ze te ontsnappen. Een tweede reden
waarom de pels van de muskusrat geen succes werd, lag aan ons klimaat. De dieren
ontwikkelden geen mooie dichte pels omdat het in West-Europa 's winters niet koud genoeg
werd.
De muskusratten verspreidden zich in een tijd van veertig jaar over geheel Europa. In ons land
meldde hij zich voor het eerst op 21 mei 1941 in een visfuik van de < Voorbergse
waterradmolen in het riviertje de Dommel bij Valkenswaard in Noord-Brabant. Hij breidde
zich daarna uit over ons gehele land vanuit België en Duitsland ondanks intensieve
bestrijding.
De muskusrat brengt door zijn levenswijze schade toe aan dijken en slootkanten. Om dit te
begrijpen zullen we eerst eens de muskusrat beschrijven en zijn levenswijze ontrafelen.
Muskusrat (Ondatra zibethicus)
De muskusrat, vroeger ook wel bisamrat genoemd naar de Duitse benaming van zijn pels, is
geen rat maar behoort tot de familie van de woelmuizen. De naam muskus wordt ontleend aan
een klier van de mannelijke dieren. Deze klier scheidt een stof af die naar muskus ruikt.
Daarmee bakenen de mannetjes hun territorium af.
De vacht op zijn rug is bruin tot roodbruin van kleur en hij heeft een zilvergrijze buik. Hij
heeft een grote stompe kop met kleine ronde oren, die ｬｾｷｪｩｲｶ
niet uit de pels steken en die
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met een klepje afgesloten kunnen worden. De forse snijtanden in de boven- en onderkaak zijn
donkergeel. Heel kenmerkend is zijn verticaal afgeplatte zwarte kale en geschubde staart, die
bij het zwemmen als roer dienst doet. Wat verder nog opvalt aan de muskusrat zijn de grote
achterpoten, die veel groter zijn dan de voorpoten. De achterpoten bezitten geen echte
zwemvliezen tussen hun tenen maar langs hun tenen zitten een zoom van zogenaamde
zwemborstels ( korte stijve haren). Deze worden tijdens het zwemmen gespreid waardoor er
een groter oppervlakte wordt verkregen en ze hierdoor sneller kunnen zwemmen.
De voorpoten eindigen in handen met vier grote vingers, voorzien van krachtige klauwen en
worden vooral gebruikt bij het graven van holen. Het dier gebruikt zijn voorpoten ook om er
plantendelen mee af te rukken en om voedsel naar zijn bek te brengen en ook om zijn vacht te
reinigen.
De lengte van het lichaam schommelt tussen de 24 en 30 cm, terwijl zijn staart ook ongeveer
deze lengte heeft. Het geluid bestaat meestal uit een korte, iets fluitende toon. Het gewicht
van deze dieren loopt uiteen van 1,2 tot 1,7 kg. De muskusrat kan ongeveer 4 jaar oud
worden.
Levenswijze
De muskusrat leeft overal waar water en voldoende voedsel in de vorm van allerlei water- en
oeverplanten aanwezig is maar het water mag echter niet te zout zijn. Het water dient
minstens 20-30 cm diep te zijn zodat ze onder water kunnen duiken. Omstreeks maart/april
worden de muskusratten seksueel actief en gaan de mannetjes op zoek naar een (loops)
vrouwtje en trachten een territorium te bemachtigen. Deze eerste trek vindt plaats van diep
water naar ondieper water, waar ook de stroomsnelheid minder is. Daar er in ons land ruimte
genoeg is wordt er zelden om een leefgebied gevochten. De grootte van het domein is,
afhankelijk van het voedselaanbod, ongeveer 60-100 meter in doorsnee. De muskusratten
graven in ons land een hol in de oever van een sloot, kanaal of vijver, soms ook in een
dijklichaam. De ingang van zo'n hol ligt altijd onder water. Het hol, ook wel pijp genoemd,
loopt schuin naar boven en eindigt in een nestkamer boven de waterspiegel De lengte van
zo'n hol varieert van I tot 5 meter, terwijl de nestkamers zo'n 40 bij 60 cm groot zijn.
In open moerasgebieden in Noord-Amerika graven ze geen hol maar bouwen een hut ,·an
plantenresten tot ca I meter hoog boven de waterspiegel en 1,5 meter in doorsnede. In de
winter maken muskusratten in ons land ook wel dergelijke hutten om de winter door te
komen. Deze koepelvormige nesten bieden een betere bescherming tegen de vrieskoude
doordat de plantendelen gaan rotten en daarbij warmte vrijkomt, waardoor de temperatuur
maar zelden onder het vriespunt komt te liggen.
De draagtijd is slechts 22-30 dagen. Een worp bestaat meestal uit 5-8 jongen en dat
verschillende keren per jaar. De jongen zijn bij geboorte blind, naakt en hulpeloos. Ze worden
door de moeder ongeveer één maand gezoogd, alhoewel ze op het laatst van deze periode ook
zelf al plantaardig voedsel eten. Na de zoogperiode worden ze het nest uitgezet en bereidt het
vrouwtje zich al weer voor op de volgende worp. De jonge muskusratten van het eerste nest
zijn zelf tegen het eind van de voortplantingsperiode ook alweer geslachtsrijp.
Muskusratten eten bijna uitsluitend plantaardig voedsel zoals de wortels en stengels van riet,
biezen en lisdodden, soms ook gras en ze nuttigen ook wel eens watermossels, slakjes of '·is.
Ook verschillende landbouwgewassen zoals maïs, granen en suikerbieten versmaden zij niet.
Het dier gaat voornamelijk in de namiddag en vroege avond op pad om voedsel te zoeken en
eet dat voedsel meestal buiten het water op. In rustige gebieden zijn ze ook wel overdag te
zien.
Bij het zwemmen houdt hij zijn voorpoten tegen elkaar aangedrukt onder zijn kin en zwemt
alleen met zijn achterpoten. Zijn snelheid bedraagt tussen de drie en vijf kilometer per uur.

=
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Bij het minste of geringste verdacht geluid duikt hij onder water. Gewoonlijk duurt een duik
twee à drie minuten maar bij echt gevaar kan hij wel een kwartier ondergedoken blijven.
Het is zijn levenswijze, vooral het graven van holen, die hem weinig geliefd maakt en daarom
wordt hij zo intensief bestreden.
In de maanden oktober en november vindt een tweede grote trek plaats en zwermen vooral de
jonge muskusratten over het land uit. De trek is net andersom dan in het vooIjaar. Zij komen
nu van vrij ondiep water en gaan weer terug naar dieper water.
Het Valleikanaal en de Woudenbergse Grift / Heiligenbergerbeek doen dan dienst als
trekroutes in de Gelderse Vallei.

Schade
De voornaamste schade veroorzaakt de muskusrat door het graven van gangen in oevers en
taluds van waterkeringen. Dit kan leiden tot verzakkingen, grondverschuiving en doorsijpelen
van water, waardoor een verzwakking van de waterkeringen plaats vindt. De schade kan
vooral in laag Nederland enorm zijn. Regelmatig zakt een tractor weg langs een slootkant of
breekt een koe haar poot. Men moet hierbij bedenken dat één muskusrattenechtpaar in staat is
om ongeveer één kubieke meter zand ofwel 13 volle kruiwagens per jaar te vergraven.
Echte waterkerende dijken hebben niet zo'n last van muskusratten omdat de voet van de dijk
meestal uit asfalt of beton bestaat.
In uitgestrekte weidegebieden, die voor een deel uit veen bestaan met veel sloten zoals
bijvoorbeeld de Arkenheempolder kunnen de muskusratten tot een ramp uitgroeien. De toch
al brede sloten zullen door de activiteit van deze dieren nog verder afbrokkelen.
Natuurontwikkeling en de aanleg van natuurvriendelijke oevers, met hun weelderige
plantengroei, maken het voor de ··rrruskusratten wel heel erg aantrekkelijk. Maar voor de
muskusratten J:>estrijders wordt het opsporen van de iQgangen van de holen moeilijker
gemaakt.
De schade aan landbouwgewassen zelf is maar gering otpdat de dieren zich slechts enkele
meters van de waterkant af wagen en er in het water meestal voldoende voedsel te vinden is.
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Bestrijding
Fonneel zijn tegenwoordig de provincies aansprakelijk voor het vangen van muskusratten.
Een aantal provincies hebben deze zorg uitbesteed aan de waterschappen, die op hun beurt
deze zorg weer elders onderbrengen. Zo heeft de provincie Utrecht met verschillende
waterschappen waaronder het waterschap Vallei & Eem het vangen van de muskusratten
gedelegeerd aan het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht (OLM). Deze dienst
heeft een begroting van 2,5 miljoen euro, dat door de waterschappen en de provincie wordt
opgebracht. Zij hebben ongeveer 40 muskusrattenvangers in dienst.
Men heeft de provincie Utrecht onderverdeeld in deelgebieden en die weer verdeeld in
rayons(zie kaart). Elke vanger heeft ongeveer 680 km slootkant in beheer.
Het vangen gebeurt hoofdzakelijk met klemmen en fuiken. Wanneer men een hol heeft
ontdekt in een slootkant wordt daar een klem voorgezet. In duikers tussen verschillende sloten
worden fuiken geplaatst. Zowel klemmen als fuiken worden op regelmatige tijden
gecontroleerd. Deze mechanische bestrijding heeft ook een aantal nadelen. Zo wordt
bijvoorbeeld de rust verstoord in stiltegebieden door deze methode van bestrijden. Een ander
belangrijk nadeel is de bijvangsten. Niet alleen muskusratten komen in de klemmen en fuiken
maar ook andere dieren die in ons land wettelijk beschennd zijn.
Landelijk werden in 2002 in totaal ruim 16.000 bijvangsten genoteerd, waarvan een kleine
1200 in de provincie Utrecht. De belangrijkste zoogdieren die mede gevangen worden zijn
vooral de bruine rat, de woelrat en helaas ook de natuurlijke vijanden van de muskusrat de
Amerikaanse nerts (ook een exoot), de bunzing en de hennelijn. Bij de vogels zijn het vooral
de wilde eend, het waterhoentje en de meerkoet. De vissen die in de fuiken komen worden
meestal weer teruggezet.
In heel Nederland zijn circa 400 muskusrattenvangers actief, die tussen de 300.000 en
400.000 muskusratten per jaar vangen. In de provincie Utrecht zijn het circa 40 vangers die
met elkaar ruim 48000 vangsten verrichten.
Voor de vangers zelfstandig het veld in gaan krijgen ze een gedegen opleiding, want voor het
opsporen van de gangen en holen en het plaatsen van de klemmen en fuiken is een veel
vakkennis nodig.
Het werk vergt ook een enonne conditie omdat men onder alle weersomstandigheden moet
werken en dagelijks over tientallen hekken moet klimmen of onder het prikkeldraad door
moet kruipen, ook staan de vangers vaak tot hun middel in het water in een "kikvorspak"
waarvan de laarzen meestal veel te groot zijn. Voorts moet hij dikwijls op schuine slootkanten
lopen wat uiterst vennoeiend is. Kortom het is een zwaar beroep en de muskusrattenvangers
worden dan ook regelmatig aan een medische keuring onderworpen. Slechts weinigen houden
dit werk vol tot hun 65ste.

Toekomst
Er is in Nederland een hele discussie ontstaan over de bestrijdingsmethode die tot dusverre is
gevoerd. Het lijkt er op dat men het aantal muskusratten op deze wijze maar moeilijk onder
controle kan krijgen. De vangsten in 2002 zijn in geheel Nederland met ruim twintig procent
gestegen ten opzichte van 2001 tot in totaal 361.042 muskusratten.
In dit verhaal 'nebben we ons tot nog toe uitsluitend bezig gehouden met de muskusratten
maar er is nog zo'n belager van onze veiligheid op komst namelijk de beverrat, die nu alleen
nog voorkomt in de zuidelijke provincies van ons land zoals Limburg, Noord-Brabant en
Zeeland. Dat hij ook in de Gelderse Vallei zal verschijnen is slechts een kwestie van tijd.
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Deze beverrat is veel groter dan de muskusrat en ricJ;1t dan ook veel meer schade aan
slootkanten en dijken aan.
Men moet zich afvragen of er geen betere bestrijdingsmethoden bestaan, bijvoorbeeld
chemische bestrijding. Een andere mogelijkheid is de mannetjes te steriliseren en dan weer
terug te zetten in het veld.
Volgens sommige populatiebiologen werkt het kunstmalig omlaag brengen van het aantal
muskusratten averechts op de voortplantingssnelheid, die juist hierdoor wordt gestimuleerd.
De stichting Faunabescherming Nederland, het vroegere Kritisch Faunabeheer, is een
voorstander van het stoppen met vangen van deze dieren. Volgens hen zal er na verloop van
tijd vanzelf een natuurlijk evenwicht ontstaan. Het huidige beleid, dat uitsluitend gericht is op
steeds meer vangen, biedt geen langdurige oplossing. Het zou wellicht beter zijn de
bestrijding te beperken tot echt kwetsbare objecten en het vangen te staken in die gebieden
waar het dier geen overlast veroorzaakt.
Er zal ook een afweging plaats moeten vinden of de kosten voor de bestrijding dan wel
opwegen tegen de kosten van reparaties aan slootkanten en dijken. Voorts moeten er
duidelijke afspraken gemaakt worden wie de schade betaalt als een koe zijn poot breekt en
afgemaakt moet worden of een weggezakte tractor weer vlot getrokken moet worden.
De land- en tuinbouworganisatie (LTO) heeft reeds enige proefprocessen aangespannen voor
een aantal gedupeerde veehouders in de ､ｾ｡ｷｲ･ｮｰｭｩｋ
waar de populatie muskusratten,
naar het oordeel van de veehouders, helemaal uit de hand is gelopen.
Dat er wat moet veranderen is duidelijk.
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Vangstmethoden 2005 en 2006.
Op de vorige bladzijde werd gesproken over een voortdurende discussie met betrekking tot de
bestrijdingsmethoden b.v. door de bestrijding beperken tot de echt kwetsbare gebieden, maar
ook mannetjes steriliseren en terugzetten. Ook andere vangstmethoden worden geprobeerd,
zoals blijkt uit het persbericht van I februari 2005 van het Waterschap Vallei & Eem.
Dit waterschap maakt melding van verhoging van het waterpeil tijdens de voorjaarstrek van
de muskusrat van eind februari tot begin maart 2005 in de polders bij Soest, Eemnes,
Bunschoten en Hoogland/Coelhorst met maximaal 20 centimeter (zomerpeil) om de
muskusrat beter te kunnen bestrijden. In deze periode kunnen ze goed worden gevangen
omdat ze veel zwemmen tijdens het maken van nieuwe nesten zo vlak voor de paring.
Het verhogen van het waterpeil heeft nadelen omdat het de temperatuur van de grond en de
stabiliteit van oevers beïnvloedt. Om te voorkomen dat het hoge peil de grasgroei vertraagt,
houdt het waterschap de periode met een verhoogd waterpeil zo kort mogelijk. De mogelijke
schade aan de oevers neemt het waterschap voor lief, omdat de schade door muskusratten aan
de oevers veel groter is dan de schade na een tijdelijk hoger waterpeil.

Het waterschap en het OLM hebben de voor- en nadelen van een peilverhoging afgelopen
winter besproken. Uit het persbericht van het waterschap van 24 februari j.1. blijkt dat de
peilverhoging zowel een positief als negatief effect had. Positief was dat er in 2005 ongeveer
75% meer muskusratten zijn gevangen, maar negatief was het feit dat door het verhoogde
waterpeil de muskusratten juist werden gestimuleerd om naar gebieden te trekken, waar de
vangers al waren geweest.
In 2006 is daarom voor een andere strategie gekozen. Zoals reeds eerder opgemerkt kunnen
muskusratten met klemmen (bij de nesten en gangenstelsels) en met kooien (bij de duikers)
worden gevangen. In 2005 zijn er tijdens de trek veel kooien bij de duikers ingezet. In 2006
zullen de muskusrattenbestrijders de strategie volgen om voor de trek te proberen de beesten
al zoveel mogelijk met klemmen bij hun nest te vangen.
Volgens dit laatste persbericht komen er in het Eemland nog duidelijk veel te veel
muskusratten voor. Gemiddeld vangt een muskusrattenvanger nu 2 muskusratten per uur. Dat
was vorig jaar gemiddeld 3 per uur. De muskusrattenbestrijders spreken over een ondercontrole-situatie als ze er I per 4 uur vangen. Hoewel de muskusratten enigszins zijn
teruggedrongen, is dat in het Eemland nog lang niet het geval.

MUSKUSRAT
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Joman (1935): 1
.
"De kievitseieren worden nauwkeurig bewaakt door de speurende
mannetjes, die daarbij graag op een verhooginkje staan, een mols- of een
mesthoopje of iets dergelijks. Nooit echter op een hek of paal".

.

.

Foto W. van Oosterum
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UIT DE OUDE DOOS (II)
ENKELE WANDELINGEN IN DE OMGEVING AMERSFOORT (11)
door A. JOMAN (t) uil de Wandelaar 7' jrg. Nr. 7: p. 243-245 (1935)

Foto Jltllk Vink

J)l!- EempoliJud mtl /,WI bOl/ie 11«

De Eemlanden
Deze wandeling zal zijn eensdeels een botanische, anderdeels een
ornithologische en zij heeft ten doel kennis te maken met de landen aan en bij de
Eem. Deze rivier ontstaat in Amersfoort bij de Koppelpoort door de samenvloeiïng
van verschillende beken, die uit bronnen op de Veluwe zijn ontstaan. Wij beginnen
dus ook bij de genoemde oude stadspoort, een der beroemdste bezienswaardigheden
van de keienstad, onze wandeling. De poort is aan de buiten-, dus Eemzijde,
begroeid met een zeer zeldzaam onkruidje, het glaskruid, Parietaria afficinalis, naaste
familie van de brandnetels, doch "branden" doet het niet. De bladeren, tegen het licht
gezien, vertoonen doorschijm\nde punljes. Wij volgen den rechteroever van de Eem
en noteeren nu al naar den tijd van het jaar verschillende plantensoorten, o.a. de
poelruit, Thalictrum flavum, die, hoewel vrij algemeen genoemd, om Amersfoort
nogal zeldzaam is. Niet onmogelijk vindt ge hier ook de gulden boterbloem,
Ranunculus auricamus. En wat zegt ge van de vastwortelige helmbloem, ConJdalis
salida, die meer een boschplant is?
Ook look zonder look (Alliaria afficinalis) wijst daar wel wat op, maar kan
evengoed als de Hongaarsche raket, Sisymbrium altissimlJm, van de overzijde hier zijn
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aangevoerd: in de buurt van de stadsreiniging kunnen verschillende
pothoofdplanten worden verwacht, doch door de echte liefhebbers worden zij als
even welkom aanvaard. Maar wat we daar voo, rietachtig gewas zien met de
eigenaardig gerimpelde zwaardvormige bladeren, is een echte indigeen, zij het dan
ook van uitheernsche afkomst.
In "De Wandelaar" is de kalmoes, Acorus calamus, niet alleen schitterend
afgebeeld, maar werden ook allerlei bijzonderheden van dit aromatisch geurend
kruid beschreven (Mei 1931, bladz. 161). Daar staat in de buurt de waterscheerling,
Cicuta virosa. Past op, dat ge daarvan de wortelstokken niet met die van de Aronskelk
verwisselt. Snijdt ze eerst even door en ziet ge vakjes met tusschenschotten, afblijven!
Trouwens, de onaangename geur vertelt het u al, dat ge met wat anders hebt te doen.
Het is de plant, waarvan het aftreksel in den giftbeker van Socrates moet geweest
zijn! Neen, dan kunt ge u beter bemoeien met dat prachtig steenbreekje, dat
knolsteenbreek, Saxifraga granulata, genoemd wordt ｾｮ waarvan een gevulde vorm in
den Haarlemmerhout "Haarlems klokkenspel" heet. Een echt buitenkansje, deze
vondst hier. Lathyrus pratensis is een oude bekende voor ons van den Zwarten weg.
Maar daar staat waterdrieblad, Menyanthes mfoliata, niet zeldzaam, maar
buitengewoon fraai. Zie alweer de mooie foto's met beschrijving in "De Wandelaar"
van Mei 1933, bladz. 173. Kent ge de doffe eereprijs, Veronica opaca? Ook al hier aan
den dijk en een oude bekende: de heelblaadjes.
We zijn nu langzamerhand gekomen aan het buiten Coelhorst met zijn hooge
boomen om het oude huis. Hier slaan we even rechts af om de schoonheden van huis
en omgeving in ons op te nemen, merken in het voorjaar de verwilderde
sneeuwklokjes en narcissen op, doch schenken ook nog extra aandacht aan die wit
met groene zespuntige sterretjes van de vogelmelk, Omithogalum umbellatum. Terug
nu weer naar den Eemdijk en al speurende verder! Hier het eerste veer: aan de overzijde een huizengroep, de Kleine Melm. Een weggetje gaat naar de kerk van Soest.
De Eem maakt hier een paar forsche kronkelingen en komt dan vrij dicht aan een
tweede pontveer bij de Oude of Groote Melm. Nu buigt de rivier naar het Noorden
om. We blijven er nog wat langs wandelen, tot we bij een gebouwtje komen met een
electrisch gemaaL Daar gaat een weg loodrecht van de Eem af, dien we zullen nemen
en waarmee we dus de rivier voorgoed gaan verlaten. Hier zullen we qnzen
botanischen tocht doen veranderen in een ornithologischen. We gaan langs een nogal
breed water, de Zeldertsche wetering. En nu moeten we eens goed uitkijkén.
Overal om ons heen zien we vogels: meest kieviten, grutto's, tureluurs, de
gewone bewoners onzer vochtige polderlanden. Voörloopig laten we ze met rust,
want een veel interessanter dier zal ons bezighouden, namelijk de kemphaan.
Nog niet ver zijn we het weggetje opgewandeld, of aan de overzijde van de
wetering trekken ze onze aandacht. Schuw zijn ze J;lelemaal niet en als we niet al te
doldriftig naderen, gaan ze meestal niet eens weg. Hier op dit plekje, op den hoek
van de wei, is het gras door de daar vertoevende vogels platgetreden; hier is hun
toumooiveld. Wacht maar even!
Roets! Daar is er al één. Mooie vogel, nietwaar, met zijn prachtig bruine kraag!
Al weer één, nu geel gekraagd, daar weer een bruine, nu een roode, een zwarte, een
grijze, een witte, alle verschillend. Er wordt wel beweerd, dat geen twee kemphanen
dezelfde kraagkleur hebben en we beginnen werkelijk ｾ･ gelooven, dat het waar is,
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zooveel afwisseling is er. Maar nu! Wat is dat? Is dat ook een kemphaan? Ja en toch
ook weer: neen; dit is een kemphen. Dit is maar een poover uitgedost, grauwbruin
､ｩ･ｲｾ
zonder kraag. Dat sieraad is alleen aan de heeren in de kemphanenwereld
eigen.
De komst van een dame in het gezelschap is gewoonlijk het sein voor een
duel. Daar zetten al dadelijk twee hanen de kraag op en met een glijdende beweging
gaan - schuiven ze naar elkaar toe. Nu wordt er gehakt,
- 't is of ze op ｲｯｕ･ｾ ｳ
gestoken, gestooten met de snavels, alsof het ernst is. Maar het blijft: alsof. Het is
werkelijk een soort steekspel, geen tournooi op leven of dood. Maar interessant is het
in hooge mate. De tournooien beginnen al in April en duren tot in Juli voort. Dan
sterven ze langzamerhand uit.
Als we er lang genoeg van genoten hebben, stappen we over het hek,
waartegen we geleund stonden en willen ons nu eens bezighouden met een anderen
weidevogel: den kievit. We doen dat het liefst in April om dan eens te probeeren
kievitseieren te vinden. Och arme, wat valt dat tegen: hoe we ook speurende kriskras de weiden doorkruisen, het succes blijft uit. Dat is wel voor 99 % zeker. - En die
eene procent, die er dan nog overschiet, is geheel aan het toeval gewijd. Men kan er
tegen aanloopen en dan de ･ｩｾ ｳ
zien, maar zelfs al is het eerste waar, dan nog altijd
is het niet zeker, dat ook het laatste zal gebeuren. Wat toch is het geval? Wij kennen
de kunst niet en laten ons door de vroolijk roepende en lustig duikelende ｭ｡ｮ ･ｾ ｳ
afleiden; de zwijgende, ｳｴｩｬ･ｾ
aftrekkende wijfjes hebben we niet eens gezien.
De kievitseieren worden nauwkeurig bewaakt door de speurende mannetjes,
die daarbij graag op een verhooginkje staan, een mols- of een mesthoopje of iets
dergelijks. Nooit echter op een hek of paal. Let maar op.
Let terdege en dubbel dwars op. Dan gaat het vaak zoo: de ｭ｡ｮ ･ｾ ｳｫｩ･ｶ ｴ
ziet u al in de verte komen en vliegt op om zijn vrouw te waarschuwen, dat er
onraad nadert. Daarbij maakt hij allerlei capriolen: duikelingen met hartstochtelijke
uitroepen. Let daar niet op. Negeer hem heelemaal, maar probeer het wijfje te
vinden, dat, als ze bij uw nadering op haar nest zat, nu er af loopt, honderd en meer
meters ver en dan stilzwijgend, niet hoog boven den grond, wegvliegt.
Tusschen dat opvliegpunt en uzelf ligt nu hoogstwaarschijnlijk het nest. Zoek
maar eens. Tien tegen een, dat ge het niet vindt, want wegens de kleur en teekening
der eieren is voorbijloopen lang niet uitgesloten. Mimicry, nietwaar?
Zoo is er in onze mooie groene Eempolders heel wat te beleven, menig
genoegelijk uur door te brengen, heerlijke natuursport te beoefenen op allerlei
wijzen, waarvan we u er twee meer in bijzonderheden beschreven.
Let op de bewegingen van grutto's en tureluurs, hoor den jubelende
leeuwerik, geef acht op dien visschenden reiger daar. Dat is een gele kwikstaart,
ginds zit een paapje op dien draad. Kraaien, kauwen, meeuwen, alle zijn belangrijk
en kunt ge al wandelende in hun doen en laten waarnemen.
Maar daarvoor moet ge met de oogen open, als het kan versterkt door een
kijker, veel wandelen.
(Wordt vervoîgd)
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PEUKENDOVERS ALS NfSTKAST
Arnold van der Ark,
Frederik Hendriklaan 74, 3798 VE. Zeist
(Terreinbeheerder Abrona. lokatie Sterrenberg)
In deze tijd waarin in gebouwen niet meer gerookt mag worden, zijn peukendovers een gewild
artikel. Er zijn instellingen voor geestelijk gehandicapten waar mensen peuken eten of mee
willen nemen. Dan is het handig om ze afte kunnen sluite(l. Na een lange speurtocht kwam ik
in 2005 bij het model op onderstaande foto. In het voorjaar zijn 25 van deze peukendovers
gemonteerd en ze voldoen naar verwachting. Zelfs boven verwachting want wat niet in de
gebruiksaanwijzing vermeld staat is, dat het ook uitstekende nestkasten zijn. Er zijn
inmiddels 10 stuks gekraakt door mezenpaartjes en hun jongen zijn uitgevlogen. Zij het dat
ook eksters dit in de gaten hadden en gewoon afwachtten tot de jongen probeerden uit te
vliegen, zoals ook wel voorkomt bij gewone nestkasten.
Ik vermoed dat de mezen deze bakken niet zonder reden uitgezocht hebben. Bij het
schoonmaken van een normale mezenkast valt vaak op hoeveel ongedierte zich hierin bevindt.
De tabak in de peukendovers helpt mogelijk tegen ongedierte. Om de broedende mezen te
beschermen tegen brandende peuken hebben we de bakken in deze periode van de volgende
tekst voorzien: Tijdelijk gekraakt - Tijdens ons verblijf niet storen s.v.p. - En
uiteraard geen peuken.
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SPOORWEGEMPLACEMENT AMERSFOORT;
EEN CULTUURHISTORISCH BEPAALD NATUURGEBIED!
J.w. van Vliet, Coninckstraat 6717,3811 WG Amersfoort

Zeker al drie jaar staat het N.S. spooremplacement (153/463) in de belangstelling. Wil de één
het ruimen, de ander wil het juist zo veel mogelijk bewaren. De Stichting Industrieel Erfgoed
in de Amersfoort (Siesta) doet er alles aan de gebouwen opnieuw te laten gebruiken. Zo moet
het oudste gebouw, de wagenwerkplaats, een "proeftuin" worden als museumwerkplaats. Ook
voor alle andere gebouwen zijn veel ideeën, dus uitvoeringen mogelijk. Een enthousiast
medewerkster van de Siesta is Joke Sickmann. Zij benaderde mij diverse malen met het
verzoek het gebied op natuurwaarde te inventariseren. Na één middagwandeling was ik geheel
overtuigd. In korte tijd zag ik tientallen soorten planten, vele vogels zoals tapuit, putter en
torenvalk, maar ook vlinders fladderden er rond zoals atalanta, klein koolwitje en bruin
zandoogje. Ik ging naar huis met de zekerheid dit gebied het komende jaar te inventariseren.
Op 14-6-2005 is het zo ver. Met Wim Vuijk (Districtscoördinator Floron), Arthur v.d. Heijde
(Floron), Willem van Deventer, Lex. Hemels, Jenny Huijskens en nog een aantal
plantenliefhebbers zwerven we over het terrein. Het begin is fantastisch: Franse Silene, een
geweldige opsteker! Weldra schallen dan ook van alle kanten de plantennamen en diverse
malen een bijzonderheid als Klein Robertskruid, Absintalsem en Lathyruswikke. Het terrein
is zeer verschillend; zand, losse stenen, maar ook oude stukken rails met dikke pollen
Vetkruid en zelfs het bijzondere Dik Vetkruid. Verderop is een flink stuk rails geheel
begroeid met Behaard Breukkruid. Maar de vondst van de dag kwam wel wat later. Tussen
een hoop stenen groeide een Steenbreekvaren, gewoon op de grond, zoals dit in MiddenEuropa voorkomt! Voor ons allen was het duidelijk, dat in september het gebied nog eens
bezocht moest worden. En niet voor niets! Er werden ruim 30 soorten hogere planten bij
gevonden! Het totaal steeg dan ook van de 173 naar de 206.
Al met al genoeg gegronde redenen om serieus na te denken of dit gebied wellicht in
aanmerking kan komen als Stads-Natuurgebied, zodat er behalve de gebouwen ook een stuk
typische spoorwegnatuur behouden kan blijven. Inmiddels heeft de Stichting Vlinderbaan een
subsidie toegekend en wordt er in overleg met de Gemeente Amersfoort gekeken naar het
behoud van dit bijzondere stukje natuur. Een cultuurhistorisch bepaald natuurgebied. Een
unieke en zeldzame kans!
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Lijst van waargenomen hogere planten
Verklaring van de lekens: x= waargenomen op 20-9-2005, 1= 11015 exemplaren, 2= 610150 exemplaren, 3=
51 lol 500 exemplaren, 4= 50 I lol 5000 exemplaren, 5= meer dan 5000 exemplaren.

Aardoeer
Absintalsem
Akkerkers
Akkerkool
Aster, Nieuw-Nederlandse
Basterdwederik, beklierde
Basterdwederik, kantiae
Basterdwederik, viltiae
Beemdaras, ruw
Berenklauw, gewone
Berk, zachte
Bemaaie
Biaaekruid, aewoon
Biivoet
Boerenwormkruid
Boterbloem, kruioende
Braam, aewone
Brandnetel, orote
Brem
Breukkruid, behaard
Breukkruid, kaal
Brunei, aewone

Helianthus tuberosuslx)
Artemisia absinthiunll2)
Roriooa svlVlestris
Laosana communis
Aster novi-belaii
Eoilobium ciliatumlxl
Eoilobium tetraaonum
Eoilobium oarviflorumlx)
Poa trivialis
Heraclium sohondvlium
Betuia oubescens
Boraae officinalis
Hvooshaeris radicata
Artemisia vulaaris
Tanacetum vulaare
Ranunculus reoens
Rubus fruticosus
Urtica dioicia
Cvtisus scooarius
Hemiaria hirsutal2l
Hemiaria alabral3l
Prunella vulaaris

Buntgras
Damastbloem

Corvnephorus canescens

Hesperis malronalis

Distel, akker
Distel, krul
Distel, soeer
Dovenetel,oaarse
Dovenetel, witte
Dravik, ijle
Dravik, zachte
Dravik, zwenk
DrooQbloem, bleekQele
DrooQbloem, moeras
Duinriet
Duizendblad, Qewoon
Duizendknooo, heaaen
Dweramisoel spec
Eik,zomer
Erepriis, veld
Fiinstraal, Canadese
Fiorinaras
Fluitekruid
Ganzerik, Noorse
Ganzerik, vilt
Ganzevoet, mei
Gerst,pluim
Glanshaver

Cirsium arvense
Carduus crisous
Cirsium vulaare
Lamium ouroureum
Lamium album
Anisantha strerilis
Bromus hordeaceus
Anisantha tectorum
Gnaohalium luteo-albuml11
Gnaohalium uliainosum
Calamaarostis eoioelos
Achillea millefolium
Fallopia dumetorumlxl
Contoneaster spec.
Quercus robur
Veronica arvensis
Convza canadensis
Aarostis stolonifera
Anthriscus svlvestris
Potentilla norveaical5x)
Potentilla aroenteal21
Chenooodium album
Panicum miliaceumlxl
Arrhenatherum elatiuslxl
34
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Guldenroede,·Canadese
Guldenroede, late
Hanenooot
Havikskruid, bos
Havikskruid, stiif
Hazenpootje
Heermoes
Henneonetel, gewone
Herderstasie, gewoon
Herik
Hoefblad, klein
Hondsdraf
HoninQklaver, citroenQele
HoninQklaver, witte
Hoornbloem, Qewone
Hoornbloem, kluwen
Hoombloem, viltige
Hoo
Hooklaver
Hulst
Kaasieskruid, Qroot
Kamille, reukloze
Kamille, schiif
Kandelaartie
Klaoroos, bleke
Klaoroos, Qrote
Klaproos, ruige
Klaver, basterd
Klaver, kleine
Klaver, liggende
Klaver, rode
Klaver, witte
KlaverzurinQ, stiive
Kleefkruid
Klimoo
Knooherik
Knopkruid, harig
Koekoeksbloem, dag
Kompassla
Koningskaars
Kromhals
Kroontjeskruid
Kropaar
Kruidkers, Amerikaanse
Kruioertje
Kruiskruid, Jacobs
Kruiskruid, klein
Kruiskruid, kleveriQ
Kruisruid, ｢･ｾ
Kweek
Kweldergras, stomp
Langbaardgras, gewoon
Lathyrus, brede
Leeuwenbek, kleine
Te Velde 47.33 - 38 [me. 2006]

Solidago canadensis(x)
Solidago gigantea
Echinochloa crus-Qalli xl
Hieracium sabaudum(2xl
Hieracium laeviQatum xl
Trifolium arvense(5)
EQuisetum arvense
Galeoosis tetrahit
CaoselIa bursa-pastoris
Sinaois arvensis
Tussilago farfara
Glechoma hederacea
Melilotus officinalis
Melilotus albus
Cerastium fontanum subso. Vulgare
Cerastium glomeratum
Cerastium tomentosum
Humulus luoulus
Medicago luoulina
lIex aQuifolium(1xl
Malva svlvestris
Trioleurosoermum maritimum
Matricaria discoidea
Saxifraga tridactylitis(2)
Papaver dubium
Papaver rhoeas
Papaver argemone(2)
Trifolium hybidum(x)
Trifolium dubium
Trifolium camoestre
Trifolium oratense
Trifolium reoens
Oxalis fontana
Galium aoarine
Hedera helix
Raphanus raohanistrum
Galinsoga Quadiradiata
Silene dioica
Lactuca serriola(x)
Verbascum thaosus
Anchusa arvensis(1)
Euohorbia helioscooia(x)
Dactilis glomerata
Leoidium virginicum(4)
Hordeum murinum
Senecio iacobaea
Senecio vulgaris
Senecio viscosus
Senecio inaeQuidens
Elytrigia reoens
Puccinellia dietans subso. distans
Vuloia mvuros
Lathvrus latifolius
Chaenorhinum minus
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Leeuwentand, kleine
Liefdeoras, klein
Liefdearas, straat
Look-zonder-look
Madeliefie
Mahonie
Mannetjes varen
Maskerbloem, Qele
Melde, spies
Melde, uitstaande
Melkdistel, oekroesde
Moroenster, gele s.s.
Muizenoor
Muur, vogel
MuurPeper
Naaldaar, Qeelrode
Naaldaar, groene
Nachtschade, beklierde
Nachtschade, zwarte
NaQelkruid, Qeel
Ooievaarsbek, kleine
Paardebloem, Qewone
Perzikkruid
Pooulier, zwarte
RaaiQras, EnQels
Raapzaad
Raket, Qewone
Raket, HonQaarse
ReiQersbek, Qewone
Reseda, wilde
RietQras
Robertkruid
Robertskruid, klein
Robinia
Rolklaver, aewone
Roos,honds
Roos, rimoel
Rus, greppel
Rus, tenQere
Schiinaardbei
Silene, Franse
Sint-Janskruid
Slaaobol
Sofiekruid
Springzaad, klein
Spurrie, gewone
Steenbreekvaren
Steenraket, gewone
Straatoras
Streepzaad, klein
Struikhei
StruisQras, gewoon
Teunisbloem, middelste
Timoteegras

-

.""

Leontodon saxatilis
Eraarostis minor{3xl
Eraarostis oilosa{xl
A1liaria oetiolata
Bellis Derennis
Mahonia aQuifolium(x)
Drvopteris filix-mas
Mimulus Quttatus
Atriplex prostrata(x)
Atriplex patula{xl
Sonchus asoer
Traaodoaon Dratensis subso. Dratensis
Hieracium piloselIa
Stellaria media
Sedum acre
Setaria pumila(x)
Setaria viridis
Solanum nigrum subsp. schultesii
Solanum niQrum subsp. niQrum
Geum urbanum
Geranium pusilIum
Taraxacum officinale
Persicaria maculosa
Populus nigra(x)
Lolium perenne
Brassica rapa
Sisymbrium officinale
Sisymbrium altissimum
Erodium cicutarium
Reseda lutea
Phalaris arundinacea
Geranium robertianum
Geranium ouroureum{31
Robinia oseudoacacia{xl
Lotus corniculatus var. corniculatus
Rosa canina
Rosa rugosa(x)
Juncus bufonius
Juncus tenuis(x)
Potentilla indica
Silene oallica{21
Hvoericum oerforatum
Papaver somniferum
Descurainia sophia(1)
Impatiens parviflora
Spergula arvensis
Asplenium trichomanes{11
Ervsimum cheiranthoides
Poa annua
Crepis capillaris
Calluna vulgaris{1xl
Agrostis capillaris{xl
Denothira biennis
Phleum pratense subso. oratense
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Varkensaras,aewoon
Veraeet-m1r.:niet, akker
Veraeet-mif.:niet, veelkleuria
Vetkruid, dik
Vetkruid, roze
Vetkruid, wit
Vetkruid. zacht
Vetmuur, linnend
Vetmuur, tenner
Viltkruid, dwera
Vinaeraras, haria
Viooltie, akker
Viooltie, driekleurlO
VIasbekJe
Vlier-;ë]ewone
Vlieszaad ,smal
Vonelkers,Amerikaanse
Vonelnootie,klein
Vroene haver
Weeabree, orote 5.1.
Wikke, bonte 5.1.
Wikke, lathvrus
Wikke, rinael
Wikke, smalle 5.5.
Wikke, voael
WITa,bos
Wiln, schiet
Wilnenroosie
Wilnenroosie. haria
Winde,akker
Winde,haaaWitbof,aestreeote
Wouw
Zandblauwtie
Zandkool;<Jrote
Zandmuur;<Jewone
Zandraket
Zeaae, haze
Zeaae, ruine
Zeaae, zand
Zevenblad
Zilverhaver
Zilverschoon
Zonnebloem,stiive
Zurina, ridder
Zurina, schaoe
Zwaluwtona
Zwenkclras, rood s.s.

Polvaonum aviculare
Mvosotis arvensis
Mvosotis discolor
Sedum dasvohvllum
Sedum saurium
Sedum album
Sedum sexanaularel2\
Sanina nrocumbeus
Sanina anetala
Filaao minima{31
Diaitaria sanauinalis
Viola arvensis
Viola tricolor
Linaria vuloaris
Sambucus nTclra{x)
Corisnermum intermedium
Prunus serotina
Omithonus nernusillus
Aira oraecox
Plantaao maior subso. maior
Vicia viliosa(5)
Vicia lathvroides{ 1)
Vicia hirsuta
Vicia sativa subso. niara
Vicia cracca
Salix canrealx)
Salix alba{xl
Chamerion anaustifolium
Eoilobium hirsutum
Convolvulus arvensis
CalVsteaia seoium
Holcus lanatus
Resida luteolal3)
Jasione montana
Dinlotaxus tenuifolia
Arenaria serovllifolia
Arabidonsis thaliiana
Carex ovalis
Carex hirta
Carex arena ria
Aeaooodium oodaararia
Aira carvoohvllea
Potentilla anserina
HeJiathus X laetiflorus
Rumex obtusifolius
Rumex acetoselIa
Falionia convolvulus
Festuca rubra
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Tijdens hel florislisch onderzoek vielen de mossen en korstmossen eveneens op. Reden
genoeg om Leo Spier te informeren. Hij leverde de korstmossenlijsl. Een inventarisatie van
de bladmossen moest nog even worden uiIgesteld.

Lijst van waargenomen korstmossen, 29 september 2005 (Amersfoort coör. 153.2/463.1)
ecanora muralis
uurscholelmos
iegenstronljesmos
ecanora polytropa
eelgroene scholelkorsl
loffige citroenkorsl
ewone granietkorsl
Lecidea fuscoalra
uurzonnelje
leenpurperschaallje
Lecidella sligmalea
leine cilroenkorsl
Phaeophyscia orbicularis Rond schaduwmos
inaasappelkorsl
hyscia adscendens
apjesvingermos
leine geelkorsl
hyscia caesia
loeprandvingermos
rove geelkorsl
Knobbelig
leek vingermos
hyscia dubia
ladonia cariosa(RL) eideslaartje
eksenvingermos
ladonia fimbriala
opjes-bekermos
. Physcia lenella
poorkorrelloof
ladonia furcala
evorkl heideslaartje
lereocaulon nanodes
laafkorrelloof
ladonia grayi
Bruin bekermos
lereocaulon pilealum
ladonia humilis
Palatzakmos
lereocaulon vesuvianum rof korrelloof
ewoon slerscholellje
Dove heidelucifer
ladonia macilenla
rapelia coarclala
, rapelia involula
ladonia scabriuscula Ruw heideslaartje
elobd slerscholellje
il slerscholellje
ladonia subulala
Kronkelheideslaartje
rapelia Placod!oides
Lecanora dispersa
erborgen scholelkorsl
ewone slippelkorsl
errucaria nigrescens
ran·e dooiermos
Lecanora flolowiana
anlhoria arielina
Ko ｬｳｲｯｫｬ･ ｯｨ｣ｳＭｮｾ
mandinea punclala
aloplaca decipiens
aloplaca holocarpa
aloplaca lilhophylla
aloplaca saxicola
andelariella aurella
andelariella vilellina
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