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DOOR BOSCH EN HEIDE
E. Helmans en M.A. Koekkoek
In de afgelopen jaren is er op verschillende plaatsen in Den Treek op een kleinschalige manier in de natour
ingegrepen om zo de biodiversiteit van het gebied te vergroten. Vanaf 2006 worden ook grootschalige projec·
ten uitgevoerd: ten noorden van het Hazenwater werd 5 ha bos gekapt om een zandig milieu te creëren.
In de winter van 2006-2007 werd ten noorden en ten westen van de Treekerpunt 30 ha bos gekapt, vervolgens
werd de humeuze bovenlaag afgeschoven en afgevoerd. Op deze wijze hoopt men het areaal heide in de pro·
vincie Utrecht te vergroten. In het najaar van 2008 wordt begonnen met de aanleg van een ecoduct over de
Doornse Weg, dat de Leusderhei met Den Treek gaat verbinden. Ook werd dit jaar aan de oostzijde van het
Hazenwater 3,5 ha bos gekapt teneinde ook daar de vochtige en droge heide meer kansen te geven.
Door boven genoemde activiteiten krijgt Den Treek weer iets van zijn vroegere openheid en diversiteit terug.
De rijkdom van het gebied is in 1898 door E.Heimans in twee artikelen beschreven in De Levende Natoor. Hij
bezocht het gebied samen met de tekenaar M.A. Koekkoek. De nauwgezette tekst en de bijzondere tekeningen
deden de redactie besluiten de artikelen nu integraal af te drukken. Alleen de naamgeving en de typografie
werden geactualiseerd. De tussen gevoegde foto's geven een beeld van de tegenwoordige sitoatie.De cijfers in
de tekst verwijzen naar de lokatie op de kaart op pag. 16.

Sapperloot! Wat was het benauwd in de trein.
Juist toen we afreden begon het fijntjes te regenen,
en we keken elkaar maar niet aan, mijn vrind, de
teekenaar Koekkoek en ik. Ik had hem allang een
uitstapje naar Amersfoort beloofd; eindelijk kre·
gen we een half·droge Zaterdag, die, op gezag van
de barometer, een heel·droge Zondag in uitzicht
stelde.U]

•

gezonder is dan tabaksrook voor de mensch in het
algemeen en voor een zuigeling in 't bijzonder.
Nog geen halfuur hadden we gespoord, of de zon had
het overwonnen, en we snakten naar de buitenlucht;
zoo broeierig. vochtig en rookerig-warm werd hel in
de volle wagen zonder noemenswaarde luchtverver-

sching
Toen we te Amersfoort in 't voDe zonlicht stonden,
schudden we ons eens lekker; als een vogeltje dat
eens uit de kooi mocht; en dankbaar voor de
mooie zomer·zondagmorgen stapten we zingend
door naar de Arnhemsche straatweg.

En nu regende het toch; wat een teleurstelling! "Ik
had dat dingetje wel thuis kunnen laten;' zei Koek·
koek verdrietig op zijn schetsboek trommelend; het
uitkijken door de bedruppelde raampjes begon hem
blijkbaar te vervelen. Maar op 't zelfde oogenblik viel
een waterig·gele zonnestraal op zijn handen. ''Wat
blief? Zie je dat, de zon breekt door! het kan nog goed
worden!" En meteen duwde hij het portier-raam naar
omlaag. "Gunst, meneer, doe dat raam weer dicht!

zoo vroeg al wakker zijn en je met hun heldere blauwe bloemenoogen vriendelijk en bemoedigend aan-

moet dat wurm nou kou vatten, 't is Noordenwind !"

zien, dan is de kans op een mooie dag nog lang niet

Dan maar weer omhoog trekken, je moel voor je
evenmensch wat benauwdheid over hebben. Dat
dachten een vijftal schippers ook, die er in de vroegte
al vlijtig op los dwalmden.
"Je kunt van daag nog lucht genoeg happen," zoo
troostte ik mijn metgezel, die de wanhopige poging
deed, een moeder te overtuigen, dat frissche lucht

verkeken.

Paardebloemen en Madeliefjes stonden al wijd
uitgespreid, Veronica's gingen net open; en als die

Aan de Arnhemsche straatweg, nog dicht bij
Amersfoort; sloegen we even een zijpaadje in, [2]
om, voor we door 't boscb de heide op gingen, ook
eens een kijlYe op 't bouwland te nemen; want een
mensch moet nooit eenzijdig worden.
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En 't kijkje loonde de moeite, een akker met spurrie
lag vlak achter de eikenheg en die was ,omzoomd
door een gouden rand van kruishloemen; t was dIe
mooie Erysimum cheiranthoides (Gewone steenraket
red.) met zijn vlakke tros van goudgele hloemen,
dicht aaneengesloten tot één groote ster, glinsterend
tusschen 't groen; nergens in ons land heh ik deze
fraaie crucifeer zoo welig en in zulk een overvloed
zien bloeien als in de omstreken van Amersfoort.
Langs het voetpad door 't veld vlogen parelmoer·
vlinders bij tientallen; een paar er van zeilen ZIch
vlak voor onze voeten neer en gingen zuigen aan het
natte zand, ze spreidden hun fraai rood en bruin gevlekte vleugels wijd uit, om zich met zonnewarmte te
laten doortrekken; klapten ze hun vlerkjes even balf
dicht, dan flikkerden de lichte vlekken van de onderzijde ons tegen als parelmoer en zilver.

bloedrood vlekken venoonen; maar ik zag er tot
mijn spijt geen enkele.

Voldaan over ons zijstapje , namen we de boofdweg weer, met bet voornemen mok door te zetten
en niet te vaak recbts of links te gaan kijken; maar
dat ging boven onze krachten.
Het eikenhakhout wemelde van Juni-kevertjes, net
meikevers, maar half zoo groot en met metaalblauwe
borstschilden, dus toch eigenlijk heel anders dan
meikevers, maar de hoofd vorm en ook de sprieten
doen er aan denken.
Bij duizenden en duizenden renden ze, alsof ze dolle
haast hadden, over de eikenbladeren, langs de takken,
op de boomstronken en over de weg; de meeste in
duplo en sommigen in triplo; wie niet beter wist, zou
zeggen, dat bladeren en twijgen geen oppervlakte
genoeg boden, om de diertjes te vergunnen naast
elkaar te loopen, en dat ze daarom in twee, drie of
vier verdiepingen boven op elkaar waren geklommen;
't was een vermakelijk gezicbt zulke stapels van kevers te zien voortsukkelen. Stellig een paar bonderd
meter ver was die verbazende hoeveelheid Juni·
kevers te volgen, toen hield 't langzamerhand op en
later zagen wij er zoo goed als geen meer.
Aan de rechterzijde van de weg tusschen de elkestruiken en de bagedoorns (meidoorn red.) stonden
al de booge bavikstruiken in volle bloei, Hieracium
vulgatum (Dicht havikskruid red.) , kenbaar aan hun
bladeren die aan de onderkant paarsrood gekleurd
zijn; in de verte lijken ze op groote paardebloemen,
maar de stralen van de ster zijn niet zoo aangesloten
en ook de hooge bebladerde stengel zegt u dadelijk,
dat ge met een heel anderen plant te doen hebt. Ik heb
die
er nog een poos gezocht naar de gevlekte ｶ｡ｲｩｾｴ･Ｌ
ik indertijd te Muiderberg en nog onlangs in den
Achterhoek bij Keppel aangetroffen heb; de ｶ｡ｲｩｾｴ･ｩ
cruen/um (wordt nu gerekend tot H.vulgatum red.)
met bladeren, die op de bovenzijde talrijke donker-

Gevkld 1uJ.,wkruid (Bieracium vulgaium VaT. cruenta·
tum).

Een eind verder dicht bij Nimmerdor liepen we
langs een weiland.
"Nu moet ik eens zien, of een schildersoog gewapend
is tegen mimicry" zei ik tegen mijn reismakker.
"Daar, op de bloemtros van dat Herderstaschje in
bloei, zit ebn vlinder; konje die onderscheiden ?"
"Waar? llci zie niets!" zei de goede man. Ik naderde
met de punt van mijn stok tot op een handbreedte van
de bloemtros. "Zie je hem nu dan ? Daar recht voor
mijn slok zit eeD oranje-tip."

..

Koekkoek keek me even aan, zoo van ter ZIJ, om te
onderzoeken of ik soms een loopje met hem nam,
ofschoon ik hem nooit reden had gegeven voor zoo'n
I

vermoeden.

"0, deksel, nu snap ik 't; daar hebben we dus een
geval van mimicry. Maar ik zie op mijn woord geen
vlinder, niets dan bloempjes groen met wil. Wijs nog
eens wat dichter bij."
Ik raakte hu de vlinder bijna aan, geen vingerbreed
was de koPeren punt van mijn netstok van de zuigende vlinder verwijderd. "Dat zijn nu schildersoogen!"
fluisterde ik. "Nu zie je hem toch wel? anders zal ik
hem aanraken."

"Neen, wacht nog één oogenblik; kan ik nog een
stapje nader doen? Stil, daar heb ik wat in 't oog,
neen, dat is een blaadje; ik ben een boon, als ik een
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vlinder zie. Hoe 'n kleur heeft dal beesl dan en hoe
groot is 'I?"
Ik genool van de onziehtbaarbeid van mijn vlinder;
wal een heerlijk natuurwonder! Daar zil nu een
mensch meI goede oogen op zijn hurken bij een vlinder die open en blool op een bloem rusl; baast met
zijn neus er op zit de man te turen en nog is hel dier
onziehlbaar voor zijn oningewijde oogen. Nu raak ik
met mijn slok hel ondereind van de stengel even aan,
de verdacbte beweging doel de vlinder schrikken, het
diertje sleekt zijn oranje voorvleugels op en... ik zal
't woord maar niet opschrijven, dal aan de lippen van
mijn reisgezel ontsnaple of liever, dal er uil ontplofte.
" ..... 0, vergeef me de uildrukking, maar zoo iets
heb ik in mijn leven nog niel gezien! Dal is nou die
merkwaardige kroningsvlinder waarvan je ons van de
winter in Artis bebl verteld. Ik dachl loen, dal je om
de lui wal te amuseeren, hel zaakje een ｢･ｾ
op-

neurde. maar nu sta ik er verbluft van; 't is sterk. 't
De vlinder vloog even op, bel belle oranje van de
bovenvleugels vlamde op in de zonnegloed. We hielden ons doodstil, daar laaI de vlinder zieh weer vallen
op de zelfde bloem; de vleugels klappen samen nog is
tt oranje van de onderkant der voorvleugels te zien;

die zakken weg in de portefeuille, door de aehlervleugels gevormd, en meleen verzinkt hel groen en
wil (de enige kleuren die hel dier nog te zien geefl) in
'I groen en wil van de bloem. De vlinder is verdwenen, letterlijk onzichlbaar geworden, voor wie hem
niel meI de oogen heeft gevolgd.
"Die waarneming is alleen een reis waard" zegt
Koekkoek en ik zeg 'I hem na, "Je moel me nog meer
van die mimicry laten zien, al komen we wal later op
de heide; dal beb ik er voor over."
En onze naluurvriend ging nu zelf aan 'I zoeken,
zoodal ik bern telkens moest aanzetten tot doorloopen.
We wandelden langs bet prachtige landgoed Nimmerdor, stellig een van de mooiste van ons land.

Arnhemseweg ter hoogte van Huize Nimmerdor,
begin twintigste eeuw.Archief Eemland

Van de straalweg is hel afgescheiden door een beekje,
dal zelf omzoomd is meI allerlei struikgewas. In 'I
beekje slond een jonge snoek onbeweeglijk, alleen
aan zijn schaduw op de zandbodem was bel Ie zien,
dal de staart en de vinnen voortdurend in lichte. trillende beweging waren. Maar onze leekenaar had er
geen oog voor; hij snuffelde lusschen de struiken en
op alle bloemen naar mimeerende vlinders en vond
naluurlijk niets. "Als je nu belooft, een balf uur flink
door Ie zenen, zal ik je nog een treffend voorbeeld
van mimiery laten kijken," zei ik, en dal zou me gemakkelijk vallen, wanl lusschen de heesters slonden
verscheidene booge Rbamnns-struiken (Sporkehoul
red.); de meeste badden geschonden bladeren, zoodal
ik slellig wiSl, de rups van de Citroenvlinder te zullen onldekken.
Gerusllezer; 'I woord ontdekken is hier op zijn plaats.
De rups is groen, precies van de zelfde tinl als 'I blad,
waar bij op zit en meI een licble zijstreep. Kop of
pooten ziel men niel. '1 Is op en IOp een pas onlluikend nog dubbelgevouwen Rhamnus-blaadje. Maar
voor mij was hun mimicry ondoeltreffend, wanl ik
was juist met een kweekerij van die rupsen bezig en
zag ze dus dagelijks.
Ik had er dan ook dadelijk een in 'lOOg, hij zal zoo
mooi als 'I kon; ik raakle hel diertje, zonder dal mijn
ijverige vriend 'I zag, even aan, om zeker Ie zijn, dal
hel een poos in zijn mimelische houding zou volharden.
"Hier, vriend! nu ben je gewapend met de arglisl en
de scherpzinnigbeid van een mensch, die pas mimicry
in werking heeft gezien. Hier heb je een takje met een
blaadje of achl van de wegedoorn, dal net over de
beek been hangt; je kunl bel beruiken, als je will. Op
dil takje zil een rups, zoo dik als een dunne griffel en
zoo lang als je halve pink.
''Best," zei Koekkoek en zelle zich in posluur. "Je
mag me niets zeggen en niets wijzen ook. Ik wil die
rups nu zelf ontdekken. Geef me maar vijf minUIen
tijd."
"Goed, maar je mag bet takje niet aanraken, wanl dan
laat 't dier zich misschien vallen; al heb ik dal nooil
bij de rupsen van de Citroenvlinder opgemerkt, 'I is
locb mogelijk, dal 'I gebeurt.
En nu gaat de zoekerij beginnen. ''De blaadjes groen;
ik zie de rups niel; dus... die is ook groen", mompelt
mijn kameraad bij zieb zelf. En daar had hij schoon
gelijk in; maar die logische redenering hielp hem niel
veel, zijn vijf minuIen waren alom en nog had hij 'I
dier niel in 'loog. "Dan zal ik ･ｾｬｧｮｴｳ
voor stengeltje en blad voor blad slelselmatig afzoeken, want
vinden wil ik 'I dier; er zijn ook maar 8 blaadjes aan
lakje van een bandlengte."
"Lel vooral op de jongsle bladeren," zoo ried ik, want
'I duurde me rijkelijk lang.
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Nu zag ik Koekkoek voorzichtig met zijn vingetop
een blaadje aanraken; hij wilde blijkbaar door 't gevoel onderzoeken, of hij met een plant of met dier te
doen had.
"Ik heb hem, zei hij; 't is merkwaardig. Raar, dat je
zoo ielS niet ziet, vóór dat je 't weet. Zou dat dier er
nu eenig besef van hebben, dal het zich onzichtbaar
maakt, door die vreemde houding aan te nemen?
"Laten we daarover nu niet gaan filosofeeren, om
zoo'n vraag met zekerheid Ie kunnen beantwoorden,
zou je ook eerst zelf eens zoo'n rups moeten worden.
Dit alleen is zeker, de halfvolwassen rups gaat met
zijn dun toeloopend achtereind tegen een bladsleel
zilten en richt zich daarbij schuin op, zoodal het dier
bedrieglijk lijkt op een jong, nog smal en dichtgevouwen blad.
De jongere rupsjes en ook de volwassene hebben
weer andere kunstjes bij ｾ verstoppertje spelen. Laten
wij ons maar tevreden steUen meI de waarneming en
de welenschap."
''Maar wie heeft ze dal geleerd; ik bedoel hoe weten
ze, dat ze zoo doen moeten; zoo 'n instinct komt toch
niet van zelfi"
"Van zelf! dat weetje wel beIer. Je hebt al meermalen

Ik Hemkop rond 1900 (archû/ eemltznd)

theoriën over 't ontstaan van soorten en instincten

gelezen, zei je me onlangs, kies er maar een uil, die je
bevredigt, dan heb je een anlwoord:
"En als ik er nu niel één vind, die me bevredigt, wal
dan?"
Net hief een nachtegaal vlak bij ons zijn heerlijk lied
aan; het was al laat in de morgen en laat in de tijd
voor een nachtegaal, 12 Juni en 10 uur; misschien trof
het lied mij daarom des te dieper; en als weerklank op
de vraag van mijn melgezel: ''Wie heeft ze dal geleerd?" hoorde ik een kinderwijsje uil lang vergeten
tijd: "Zeg, 0 zeg mij, lieflijk heest, wie of uw Meester
is geweest!"
Onwillekeurig neuriede ik 't liedje; 't kwam zoo in
eens op, ik had 'I niet als antwoord bedoeld, maar
mijn metgezel nam 't er voor en vroeg niet meer.
We waren ondertussehen aan de Hertekop gekomen [3].
Een heerlijk plekje om uil le ruslen en een broodje
mel melk te gebruiken. RechlS en links van ons liep
de breede straatweg van Amersfoort naar Arnhem,
waarop fietsers ons voorbij snelden; achter ons rees
een laan zachtglooieod op; maar onze oogen boeit
vooral de machtig mooie boschweg, die lang de
zuidzij van Nimmerdor naar Oud. Leusden slingert.
Het voorste deel, waar wij recht inzien, met zijn dubbele rij koninklijke SDarren aan de eene zijde en aan
de andere zijn hooge struiken, in de verte overwelfd
door donkere koepels van oude piinboomen, ligt daar
le gloeien en te glinsteren in de zonnegloed. 't Gouden

Kruispunt anno 2007 met uitzkhl op
ｭｯ ｾ

ｾ､Ｂ

machtig

boschweg"

licht stroomt bij golven omlaag over de heesters heen,
kaalSt terug van de harde, blinkende grintbodem, en
slaat tegen de hooge hoomen aan de overzijde, 'l zinkt
weg in 't donker, onbeweeglijk sparreloof, 't wordt
opgezogen, gulzig, altijd en altijd meer. door de boUe,
peluche moskussens op stam en voel
Wat er nog overblijft van 't licht, krttïpl haastig voort
langs de ruig bewassen bodem, tusschen de bronzen
stammen door naar de schaduwen van 't woud en
teekent daar de vorm van 't lager hout in grijs en
bruin; strooit goudstof in het zwart der diepten; onzichtbaar ni" glimt dan weer op aan grasbloem hier,
aan bladrand ginds; nog volgt mijn oog dezelfde
stroom van licht, blauw in duister als Sl Elmusvuur,
die, langzaam nu en zoekend over d'aard, zich SplilSl
in tal van aderen en dan weer één wordt; naar voren
komt, een bosch van hooge brem de voet omspoelt,
zich snel omhoog werkt, slangsgewijs langs dunne,
donkere twijg en blaadjes glijdt en plotseling uitleneltert en opspat in duizend, duizend groote, gele vonken
vuur.
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"Ik geloof dat ik nu eens moet aanzetten tot voonstappen, zegt mij n reismakker. Je hebt niet eens gemerkt, dat de kastelein al melk gebracht heeft
"Ja, ik raakte daar vreemd aan 't soezen; het zonlicht
speelt ook zoo mooi in de schaduwpanijen van 't
bosch aan de overzij."
"Daar heb ik ook al naar zitten kijken, wat een heerlijke schilderij zou dat geven, en toch alleen maar
mooi voor iemand, die 't niet in de werkelijkheid
gezien heeft; Zonlicht in de schaduw weergeven, dat
kan alleen een genie; als je daar de gave niet voor
hebt, dan maakt 't probeeren je wanhopig."
"Laten we, vóór dat het zoover komt dan maar opstappen."
Ik had nu al zoolang in de zon zitten Idjken, daarom stelde ik voor, in plaats van de hreede, zonnige
laan te nemen, door 't droge beekje te wandelen,
dat achter de sparren langs het hek van de huitenplaats loopt.

Wandelen is wel niet hel juiste voor een tochtje in een
greppel door 't dichte kreupelhout. Maar wie aan
natuurspon wil doen, moet niet te zeer op zijn gemak
gesteld zijn. Zoo'n zomerdroge beek, overwelfd door
bazelaars, vogelkers en wolfskers is waarlijk een
oogenblik pijn in de rug, een paar moede enkels van 't
bukken en 't schuinloopen, en misschien een paar
schrammen van de hraamdoorns waard.
Wat een macht van varens groeien daar, koningsva..
rens, stekelvarens, wijfjesvarens en duhbeloof alle
beschut tegen wind en zon en regen; hun groen is er
veel teerder, sappiger dan op open plekken, en hun
veeren venoonen geen knak of kreuk; zelfs de uiterst
leere wijfies..varens, ontsiert geen enkele beschadiging.
Hier in de dikke moslaag ontkiemen de sDarrezaden
bij tientallen; al handhoog zijn die een of tweejarige
boompjes; ik heb er een paar met wonel en kluit
meegenomen, ze staan nu op de zandheuvel in mijn
terrarium. en maken er met hun teergroene naaldenpluim: het sieraad van uit. Op één na houden ze zich
goed, maar die eene miniatuur-spar kon 't ook nog
niet helpen dat hij niet aardde; want een stijfhoofdige
hagedis groef, hoe vaak ook veljaagd, telkens weer
zijn hol juist onder het sparre\je door, zoodat de WOTtels schade leden en het aan 't kwijnen raakte.
Op den duur werd het wel wat warm in die varenkas
onder de struiken en mijn vrind was al weeT lucht
gaan happen op de boschweg.
We waren juist aan een kruispunt gekomen;
rechts van ons boog het beekje rechthoekig om, of
Uever het was zoo omgebogen door de aanlegger
van 't park en 't volgde het zwarte hek, dat nn

open en bloot kwam; een beetje nuchter, al poogden de koningsvarens het weer goed te maken.
Net op die bocht staat een merkwaardige boom, 't is
een ninke beuk, waaruit ,dicht bij de voet een groote
eiketak opschiet. Klaarblijkelijk zijn eik en beuk op
de zelfde plek ontkiemd, tegelijkertijd of kon na
elkander; 't komt mij voor dat de beuk de eik op zijde
heeft geduwd, er over heen ging hellen, zoodat de eik
schuin moest groeien en dat eindelijk de beuk om de
wonels van de eik is heengewassen. Misschien verbeeld ik 't mij, maar 't schijnt mij toe, dat een jaar of
vijf geleden, de eik naar verhouding tot de beuk dikker was dan nu, dat dus de beuk flink groeit en aan de
eik het voedsel ontneemt; zoodat de eiketak na verloop van jaren een doode tak zal worden.
Wellicht weet een Amersfoorter van geboone ons wel
iets meer van die vreemde boom te vertellen.
We stonden nog bij en over deze natuur-historische
merkwaardigheid te praten, toen we achter ons een
eind ver op de zijweg, een steen in '( water hoorden
ploffen. Een paar kleine boerenkleuters gooiden in
groote woede met steenen naar iets in de diepe beek,
dat tegen de kant op wilde kruipen. Wij er heen. "Vader, vader!" riepen ze: "neen waterrat, een waterrat!"
"Een waterat, die tegen de kant op wil, als hij gejaagd
wordt1" vroeg Koekkoek. "Dat moet wat anders wezen." Een grootere broer, die met de vader naderbij
kwam, smeet nog gauw een steen in de beek, die 't
dier gelukkig niel raakte. Want de rat was een haas,
een heel jonge haas, die waarschijnlijk in de beek was
gerold; deze bevat hier een paar voel water en heeft
zulke steile kanten, dat het voor 't haasje onmogelijk
was er weer uit te komen; het dier zat in een natte
afgrond. We haalden 't arme schepsel meI veel moeite
uit het water, waarbij 't herhaaldelijk onderdompelde
en legden het op de kant in de zon; het gaf haast geen
teeken. van leven meer.

"Smijt hem er maar weer in," zei de boer, "hij gaat
dadelijk dood, kijk, hij rekt zi.ch al uit." 'I Dienje
strekte de achter- en voorpooten rechtuit en bleef
onbeweeglijk liggen.
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De boerenjongens gingen verder.
Daar zaten we bij de verdronken baas; 't was de eerste
keer van ons beider leven, dat wij een haas vingen en
nu was 'l een dooie; jammer!
Koekkoek rolde de haas even heen en weer, er liep
wat water uit zijn bek.
"Als we de voorschriften voor 't redden van drenkelingen eens toepaslen?" zeide ik, door dat rollen op
een denkbeeld gebracht

Om op de beide te komen, kozen we eeD boschpad
rechts Daast de laan, die, vlak tegenover de dubbele boom de weg van de Hertekop naar OudLeusdeD kruist. [4]
Ook hier weer kODiDgsvarens. in menigte langs de
slootkant, prachtexemplaren, nu in Juni reeds van een
meter hoogte en meer; vreemd was het dat op deze
plek de kleine exemplaren van een decimeter hoogte
al "bloem" hadden, soms over een balve veer, en de
groote planten daarentegen in 't geheel geen spoor-

UDat doen we!" zei mijn vriend, en dadelijk trokken

we onze jassen uil en gingen aan 't werk. Eerst hielden we bet k1etsnalte diertje aan de staart omhoog; er
kwam weer wat water terug, dat hij ingeslikt had;
eerst een paar droppels, later meer; toen legden wij
hem op zijn rug en lichtten beurtelings zijn voorpoolen op, daarna de beide pootjes te gelijk; in 't kort
we deden alles, zonals 't behoorde, .of zooaJs wij ons
meenden te herinneren, dat het behoorde.
Na een kwartiertje riep Koekkoek: "Ik geloof waarempel, dat we 't halen! Stil even, ik meende het beest
te voelen snikken." En, ja wel hoor, daar snikt het al
weer, en het door mij omhooggetrokken pootje hiedt
duidelijk merkbare weerstand.
Nu volgden de verschijnselen van herleving snel op
elkaar, eindelijk hadden wij 't zoovèr gebracht, dat het
diertje zoowat recht op kon zillen. We droogden 't af
met onze zakdoeken en met vloeipapier, dat ik bij me
had voor de planten, en zetten het daarna op een
drooge zakdoek in 't zonnetje, waar 't doodstil bleef
zilten bibberen. Wat zat het dier ons raar aan te kijken
met zijn groote, ronde oogen; zoo nu en dan viel ｾ
nog eens om; eindelijk kreeg bet weer eenigszins de
kracht, om de achterpooten onder ｾ lijf te trekken en 't
bibberen verminderde gaandeweg.
We besloten het volledig herstel af te wachten, of als
dat wat lang duurde, het beestje, in een zakdoek geknoopt, deelgenoot te maken van onze verdere tocht.
Intusschen, een hazenhuid schijnt niel gemakkelijk
droog te willen worden; we moesten het pak van ons
bakerkindje nog al eens ververschen, en Koekkoek
maakte van de kalmte van ons haasje gebruik, om het
in de vrije natuur, nal en wel, naar 't leven te teekenen; dat zou onder gewone omstandigheden zeker,
nog al eenige bezwaren hebben opgeleverd; maar hier
ging 't opperbest.
Met ons driren zeilen wij de reis voort, de haas hield
zich kalm tot hij droog werd; toen begon hij wat te
trappelen en 't ons lastig te maken, hij wilde wel op
onze arm of hand rusten, maar niet hangen in de zakdoek aan mijn stok.
Nu we bern zoover hadden, wilden we bern evenwel
niet aan zijn lot overlaten en wij besloten ons pleegkind thuis verder op te kweeken. Wellicht zouden de
omstan<ligheden, waaronder deze haas voor 't eerst
met menschen had kennis gemaakt, een invloed ten
goede bebben op de schuwe aard van het hazenbloed.

vorming aan de veeren vertoonden.

Aan de rand van ons pad groeiden jonge berken. die
onze aandacht trokken door hun groot aantal dorre

Schets van een Berkenlakje, aangetast door
een kevertje (RynchiUs betulae). Rechts een
afzonderlijk bllld opgerold en een half ontrold, om de larf te laten zien.
bladeren; deze hadden een fraaie kaneel bruine kleur
en waren veel regelmatiger opgerold dan dorre bladeren gewoonlijk zijn. Ook hingen zij kaatsrecbt neer.
Daar moest wat achter steken.
Bij 'I ontrollen van de bruingele toetjes kwam de
berkenvemieler voor den dag, een beel kleine witaehtige sDuitkever-larve (Rhynchites betulae.,) een cM.
grool ongeveer, had hier zoo huisgehouden. Net als
de dorpskruidenier een peperhuisje draait van een
vierkant blaadje misdruk, zoo had ons torretje met de
berkenblaadjes gemanoeuvreerd en er zijne eitjes in
gelegd; alleen 't dichtvouwen doel de kruidenier beter.
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Onu weg voerde ons dwars door een berkenlaantje; aUemaal jonge boomen, wier prachtige rose en
zilveren stammen mijn vrind weer eens de uitroep
ontlokten:

•

"Mijn hemel, wat een kleur, een heel palet volop een
enkele stam!"
Nu behoeft een mensch geen schildersoog le hebben
om een jonge berkenlaan, die tegen donkere dennen
afsteekt, mooi te vinden, maar 't doet toch wel eens
goed het hardop te hooren zeggen, wat er in zoo'n
stam, in zoo'n laan te zien is.
Van een schilder kunnen natuurtiefuebbers in dit
opzicht heel watleeren.
Hier wees ik mijn reisgezel de plek waar Thijsse en ik
voor twee jaar de heksenkring vonden, die in "Hei en
Dennen" is geteekend. De berk stond er nog, een
eindje van de overige af; maar van de giftige rood en
witle satansbroodjes was natuurlijk nog niets te zien.
Die wachten tot Augustus.
We staken de berkenlaan over en de beide lag voor
ons, badend in de voUe zonnegloed; 't is bier een
ondiep dal tusseben bet booge boscb achter ons en
de heuvels met jonge dennen bezet, In de verte
voor ons [5).
De heide is hier vochtig, en door de mensch al onder

Paradijsweg ur hoogte van hel HazewaUr: 'I is
hûr een ondûp dallussehen hel hooge bosch
handen genomen; want we moelen telkens slootje
springen, lerwijl we voortwandelen over de roode
parelende zonnedauw, over de kruipende wolfsklauwen en over de lieve blauwe trosjes van Po/ygala depressa (nu P.serpyllifolia; Liggende vleugeltjesbloem red.); die vreemd gevormde bloemen met hun
twee afstaande vleugeltjes, die zoo lastig zijn te determineeren voor een beginnende botanist

Van tijd tot tijd kijken we eens in de zakdoek naar
ons kindje, het moet noodzakelijk weer een schoone

Op dl) hGido bU Oud·Leusdoll.
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luier aan hebben; we drogen onze zakdoeken op de
heidestruiken en zetten het haasle even neer, het doet
nog geen moeite om weg te loopen, heelemaal op
orde is bet dus nog nieL We probeeren hem een
malsch blaadje in de bek te stoppen, maar dat gaat
niel; toch is het geen melkshaasje meer, want zijn
knaagtanden zijn alle aanwezig; daar is het trouwens
ook wel wat groot voor, dunkt ons, maar we beroepen
ons niel op speeiale kennis van het hazenleven.
Aan de kanten van de halfdroge heislolen sleken
honderden water-affo<llIlen (Beenbreek red.) hun
plaue bladeren op; een enkele bloem is al open, maar
de meesle slaan nog in knop. Een kleine hagedis,
Lacerta vlvlpara (Levendbarende hagedis red.),
springt van de kanl 'I water in, hij loopt snel over de
bodem en bergt zich verschrikl in zijn holletje.
Maar even moet het nieuwsgierig diertje toch nog
lerugkomen naar de opening, om Ie kijken wal voor
grOOI beesl daar de heidestruiken zoo deed kraken;
duikt hel met een sprong in zijn veilials hel ons ｺｩ･ｾ
ge schuilplaats.
't Is aan alles Ie bespeuren, dal we hier een heide (=
Hazenwater red.) onder de voeten hebben, die al veel

water verloren heeft door de kunsl van de onlginners,
maar die toch nog lang niet droog is; getuige de kleine wolfsklauwen, die er nog welig tieren willen.
Toch is er geen struikje van de gewone heide, Cal/udaarvoor is de grond weer te nat, 'l is
na, te ｶｩｮ､･ｾ
hier alles Erû:a; enkele rose en purperen bolletjes zijn
al open, maar 't is nog niet de volle bloeitijd voor de
Erica, dat duurt nog een week of wat. Dan eersl valt 't
goed in 'loog hoe overheerschend de Erû;a retrali.r
op matig natte heibodem is.

•

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

Bweilop van Dopheide, Erû;a retralix.

Warer-affodiJk, Dopheide en Struikheide door
Duivelsnaaigaren omstrikt. (Uil Hei en Dennen).
In ons land komen de Erica-velden dikwijls onvermengd voor, dat wil zeggen van de honderd planten
zijn minstens een zeventig Erica tetralix en de rest
zijn drosera's, potentilla's of andere planten van de
vochtige heide, terwijl alleen op de hooge en droge
plekken enkele CaIIuna-struiken een toevlucht zoeken.
We binden onze haas weer in 'I pak en gaan rechts af
naar ons doel: de broekheide en de veenplassen; we
wuden die eerder kunnen bereiken als we de heuvels
schuin overstaken, maar dan moeten we over de jonge
aanplanting van dennen loopen en dal doen we liever
nieL 't Is hier alles en overal zoo vrij, zoo geheel
wnder die akelige Verboden Toegang, dat wij ons
verplicht gevoelen te doen alsof de loegang verboden
was, waar onze voet maar eenigszins schade kan
aanrichten.
Kijk, wat is 't hier duidelijk te zien, dat we uil de
Erica-heide in de Calluna-heide komen, langzamerhand komen en meer Calluna-struiken lusschen de
Erica's; nu is 't zoowat half om half, de zonnedauw,
Potent111a's en wolfsklauwen verdwijnen te gelijk,
en een honderd pas verder staan wij midden in de
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zuivere Calluna-heide. Hier vinden we weer andere
hij-planten.: Stekelbrem vooral; die kleurt sommige
plekken geel, maar blijft toch verre in de minderheid;
ook de doodsvijand van Calluna, het roode Duivelsnaaigaren, dat met zijn verstikkende draden de
struikheide omstrengelt en bet zijn levenssappen
uitzuigt, heeft deel aan de kleur; gelukkig leeft het
niet lang genoeg om veel kwaad te kunnen doen.
Bij de oude schaapskooi gelegen aan de zandweg
[6], die van de kerktoren van Oud.Leusden zuidwaarts voert, is de grond al weer lager en rijker
aan water [7]. (= Droogmakerij, beette vroeger 't
Vogelwater, red.)
We naderen de broekheide (broek of brook = beek of
moeras). Dat bewijzen ook de beide kieviten en de
twee tureluurs. die eensklaps de stilte afbreken met
schelle, angstige kreten.
De vogels zwieren om ons hoofd, ze zijn blijkbaar
bevreesd, dat wij komen om hun nesten te zoeken;
maar dat is ons doel niet, we bewonderen enkel maar
de prachtige vogels, als ze met snelle vaan over ons
heenschicten.
Wal een mooie vogel, vooral van onder gezien, is
zoo'n tureluur. Hel mannetje met zijn roodbruine
horst en fraai geteekende vleugels maakt het ons erg

Schaapslwoi anno 2007, Droogmakerij
lastig; zouden we bijgeval in de richting van het nest
loopen?
Om de proef te nemen slaan we eensklaps bij 't
witte bruggetje [8] recbtsaf, dus naar 't zuidwesten, we loopen aan op de spits van de naald van
Austerlitz, die we heel in de verte boven de Ringbeuvels van 't Lange Veen zien uitsteken.

-

C+ezicht Op de beltheide bij "De 'l'reek." (In de verte de naald van Austerlitz.)
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kleur dan die van een ｫｩ･ｶ ｾ
maar overigens er veel
op lijkend. Zouden de dieren nu ergens over een heuveltopje stilletjes heen staan te loeren, wat wij met de
eieren zullen doen? Of liggen ze hier of daar in wanals een vogelnest
hoop op de heide, overtuigd ､｡ｾ
door een mensch wordt ontdekt, het meteen leeggestolen is.

Het wilte bruggetje anno 2007
Maar het gegil van de tureluurs wordt hoe langer hoe
erger, terwijl de kieviten afzakken naar de naUe heide
achter de schaapskooi.
We moelen er maar aan wennen. Zie, de teekens van
de bodem wijzen ons de weg naar de broekheide; hier
(= Waswater red.) [9] geeft de Erica al weer de toon
aan, Potentilla's vertoonen hun gele vierstralige ster,
vindt de leerachtige blaaden wie nauwkeurig ｴｯ･ｺｩｾ
jes van de groote, blauwe Gentiaan overal tusschen
de naaldjes van de dopheide doorgewerkt; die Gentiaan kleurt hier in Augustus en September de heide
blauw.
Een wiue schittering in de verte (= zand van de Ringheuvels met daar achter het LangeVeen red.», daar is
het hooge veenmoeras, de broekheide, in Overijsel
door de boerem kortweg Hel Veld genoemd.
De wollegras-pluimen, duizenden pluisjes van witte
wanen op dorre stengels, omzoomen de plassen en
plasjes, een andere soort zonnedauw met langwerpige
blaadjes kleurt de zwarte kleverige aarde, die onze
op vele plaalSen bleek rood; hier
voetprent ｶ｡ｳｴｨｯｵ､ｾ
is ook 't ware tehuis van de lage wolfsklauw, die een
groen net van onregelmatige mazen over de bodem
spint.
De tureluurs zijn verdwenen, ook hun geluid vernemen wij op eens niet meer; we leggen onze bagage,
bestaande uit een haas, een boterham en een plantenbus, op een walletje neer, dat ons tot lunch tafel dient.
Daarna komen de schetsboeken te voorschijn, ons oog
glijdt de voorgrond rond om een plek te vinden, waar
men zitten kan zonder last te krijgen van de vochtigheid en, ik geloof bijna op dezelfde seconde roepen
mijn vrind en ik: "Een nest!"
En ja wel, daar lag vlak voor ons ligt een nest met
twee eieren er in, waarschijnlijk van de beide tureluurs, die zoo angstig om ons heen waren gevlogen.

De eieren waren iets kleiner, iets ronder en lichter van

1

vAl' I

Racb

1D

t TOO$aL

afzoodertfit. t

'fervoot.

Gagel in 't voorjaar. Rechts, afzonderlijlu
lulJjes, vergroot.
In dat geval hebben wij de vogels, als ze terug mochten keren, in hun overtuiging geschokt en zullen ze
een betere opinie van de natuurlielhebbers hebben
gekregen want wij hebben de eieren niet aangeraakt;
r
ik heb op slaanden voet (letterlijk) het nest geschetst,
juist zoo ,als ik 't vond liggen, terwijl mijn makker de
broekheide onder 't potlood nam.
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Wij vischten nog een poos in de ondiepe plassen en
maakten een beikikker buit; maar een vuurpad, die
ik meende te booren, wilde zich niet laten snappen.
Hier en daar, op nog even begaanbare plaatsen tusschen de heiplassen, begon een formatie van beltheide, hoofdzakelijk bestaande uit buntgras- nf
Moliniawortels. Dit heide-gras zendt niel, zooals
veel andere grassen, horizontale uitloopers af, maar 't

De meeste broekheiden van ons land lijken heel veel
op elkaar. In de Oostelijke provincien komt er evenwel een plant bij, die hier in 't Lange-Veen (= bedoeld wordt Waswater red.) niet te vinden is en die
aan broekheide-formatie een meer ruig en s!ruikig
karakter geeft. Die plant is de Gagel, waarvan ik op
deze plek een paar jaar geleden wel een enkel jong
struikje vond, maar die nu geheel ontbreekt. Voor de
illustratie van een broekheide heb ik daarom een
teekening gekozen van zoo'n "veld" bij Heino; op de
voorgrond staan eenige gagel-struiken. Maar daar in
Heino ontbreken weer de Molinia-beltjes, die hier als
tallooze molshoopen boven 't water uitsteken.

heeft verticale uiUoopers, die elk jaar afsterven, terwijl uit de wortel weer nieuwe bundeltjes omhoog
schieten. Zoo ontstaan heuveltjes of beitjes, die bij
hooge waterstand als eilandjes boven de plas uitsteken.
Maar dit stukje beginnende beltheide in 't Lange Veen
(=Waswater red.) geeft nog geen duidelijk idee van
wat eigenlijk een beltheide is en worden kan.
Om mijn reisgezel eens een echte beltbelde te laten
zien gj.ngen we nog tien minuten verder zuid-

waarts.
Eerst moesten wij weer een uitgestrekte Callunaheide over, waar 't wemelde van de groote geelharige
rupsen van Bombyx guereus, waarvan een varieteit

op de heidestruiken leeft; daar troffen wij in 't voorbijgaan ook een nest aan Bombyx castrensis, de

Broekh Ide, met gagelstruiken op de voorgrond.
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heideringel-rnosj een ontelbare menigte jonge rupsjes leefden te zamen onder een koepel van witte zijde,
gesponnen over een paar Calluna-plantjes; eenige
(d.w.z. een dertig, denk ik) oudere, grootere exemplaren van hetzelfde rupsennest hadden de gemeenschappelijke woning al verlaten om de wijde wereld
in te gaan, ze smulden aan heislruiken op een handbreed afstand. De rupsen lijken veel op de overal
gewone, roodbruine ringelrups of livrei-rups met zijn
blauwe en witte ruglijnen; maar zij zijn er licht van te
onderscheiden, doordat de twee zwarte stippen op de
voorkop van de ringelrups, bij zijn neef van de heide
ontbreken.
Nog een paar van de Ring-heuvels [lOl klommen
wij over; vlak daar achter, aan de zuidvoet van de
Ring-heuvels dus, strekt zich het heideland uit,
waarvan ik de weerga in oos land nog niet gevonden heb.

Wat in 't Lange Veen (=Waswaler red.) als een begin
van een poging is te bespeuren, staal hier (= in het
Lange Veen [11] red.) voor ons als een daad.
't Molioia-gras heeft hier in verloop van tijd, van
eeuwen wellicht, een belt-heide gevormd van, naar
ruwe schatting een paar honderd meters lengte en
dertig meters breedte op sommige plaatsen. De belten
zijn gescheiden door bochtige, slingerende kanalen,
sommige nog met water, andere droog; of wel door
poeltjes, waar de wandelstok tot aan de koop inzakt,
en die als miniatuur-meeren tusschen miniatuur-

bergen liggen.
Van allerlei vormen komen er belten voor: spitse,
koepelvormige, en bijna vierkante met een vlakke
top, breeder dan de voet. De meeste belten reiken een
man, die zich in de kanalen er tusschen begeeft, tot
aan de heup, sommige hooger, andere zijn ruim een

voet hoog.
Van onder zijn deze belten begroeid met de heerlijke
veenbes: Vaccinium oxycoccos, waarvan er 12 Juni
nog verscheidene bloeiden; van boven zijn de heuveltjes bezet met talrijke exemplaren van Andromeda,
(Lavendelheide red.) die nu al begonnen vrucht te
zetten.

....--,,_._------.=....,,-::.::.--Ringheuvds anno 2007

Ringheuvels anno 2007

St:htts ee" stukje zjjluJnt van ..n der belten,
btZtl mei AndromedD in vrucht
We deponeerden onze haas, die zich vrij kalm hield in
zijn zakdoek. en onze plantenbus op een hooge pas
tusschen twee belten en zetten de netstok rechtop in
een belt, om de plek terug te kunnen vinden. Toen
sprongen wij van top op top en deden zoo de rondte
door het vreemde land; maar dat is ook al geen gevaarloos werk. want een van ons beiden deed een
misstap en viel; de andere keek op, lette niet op zijn
eigen voetjes en kwam eveneens in een afgrond te
vallen, zoodat wij beiden, wel niet doornat maar toch
verre van droog, maar besloten door de kanalen te
wandelen, waarbij men het ten minste in zijn macht
heeft, welk deel van iemands lichaam 't eerst nat zal
worden.
Wij lachten om 't geval, want het zonnetje stond lekker te branden boven de heide.
Een paar jaar geleden heb ik eens zoo'n belt (een
afgetrokken van zijn onderlaag en met
kleine was Ｉｴ･ｾ
veel moeitd ntidden door gescheurd. Van binnen was
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de belt geheel tot veen geworden, toch waren er nog
duidelijk Mollnla-wortels te onderscheiden tot onder
op de bodem toe, daar evenwel moet ook een zeggesoort (wellicht Carex striCla, (nu C.elllla, Stijve zegge
meegewerkt hebben, die later afstierf, toen
Molinia de overhand kreeg. Ook de wortels van
Andromeda en Oxycoccos waren bijzonder dik en
drongen tot in 't hart van de belt door.
Voor de ouderdom van deze eenige plek gronds pleiten ook eenige heide-struiken (Calluna) die knoestig
en kromtakkig als oude dennen op de top van een
drietal belten staan. Deze heide-struiken hebben een
stam van een stevige mansduim dikte; ze zijn stellig
heel oud en kunnen dienen, om als uitzondering de
regel te bevestigen, dat de heidestruik maar zestien
jaar oud kan worden, zooals het in de boeken heet.
Dit laatste mag gelden voor een heideveld als geheel,
voor een enkele struik gaat het niet op; want ik weet
nu nog op andere plaatsen heide-struiken te staan,
even dik van stam als deze bij Amersfoort; die struiken stonden er in 1876 reeds en troffen mij toen al
door hun dikte.

red.»

Terwijl Koekkoek nog verbaasd rondloopt en maar
niet tot een besluit kan komen, welke belten hij zal
schetsen, om een goed denkbeeld te geven van het
geheel, zie ik een ringslang met een kikvorsch in de
bek voor mij uit schieten; de slang laat de kikvorsch
los, de kikker springt gewoon op en duikt te gelijk
met de slang in een sloot, die door deze belt-heide is
gegraven. Want 't is ....... jammer, maar 't is waar;
dit bijzonder mooie en merkwaardige stukje van ons
land loopt gevaar veranderd te worden in een, ja, in
wat, dat kan mij eigenlijk niet schelen.
Aan de oostkant was de ontginning dil jaar al
genaderd tot de belten; tocb Is er nog een kansje,
dat dit plekje grond voor de natuurliefhebbers
gespaard zal blijven.
Ik weet, dat ons tijdschrift gelezen wordt in het huis
van de eigenaar van dil bell-Iand en van nog zoo veel
meer; als daar eens een goed woordje gedaan wordt,
is alles nog niet verloren!
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vindcn en lUsschen de belten in de kanalen omkomt.
Zoo'n belthe\de heet daar Czumbeck.
Ons reisje, hoe mooi en gelukkig ook, eindigde toch
op een teleurstelüng lijkt, althans voor
met iets ｾ｡､
mij. Ik had /Coekkoek verteld van een merkwaardige
pllnboom of grove den IPinus sylvestris) die in een
zandverstuiving stond of liever lag te groeien.
Heel gaarne had ik voor dil opstel een teekening gehad van deze Pinus, die, hoewel omgestort, doordien
zijn wortels was weggestoven of
het zand ｮ･ｨ｣ｳｾｵｬ
weggespoeld, toch geheel groen en levenc bleef, zelfs
aan een gebroken tak, nog weer nieuwe sterke loten
vormde. Een aantal dikke wortels waren bij de val
van de reus Iwel omgebogen, maar niet afgebroken of
uit de aarde gerukt. Die wortels hielden de boom in
leven.

Lange veen met op achtergrotul1JuJJste stukje
"belJheide "anno 2007
En misschien leeft daar ook nog wel een oude van
dagen, hetzij heer of knechl, die iets naders weel
omtrenl de ouderdom of hel ontstaan van dil bijzondere heideveld; gaarne zou ik er meer van willcn
weten, dan ik er tot nu toe over vernam. Ieder, die ik
er naar vroeg, zeide, dal hij 'I nooil anders gekend
had; een oude boer vertelde, dat 'I in zijn jeugd "snippeveen" genoemd werd en er wel eens lurf gestoken
werd van de belten.
Lectuur er over kan ik niet vinden. Wel staat in vele
handboeken van geologie de belt-heide genoemd,

I

I

Bij de tochl naar die boom kwamen we door een
hooge, zan1ige heide, die Thijsse en ik indertijd gedoopt hebben met de naam van het Fon hij de Treek
<een ･ｾｩｴｨ｣｡ｲｰ
buitenplaats in de buurt).
Als men namelijk van de beltheide ar, deze hoog
liggende heide naden, dan vallen er een aantal jenein 't oog, die donker
verbessen, ｾｵｮｩｰ･ｲｳＭｴｵｩｫ･ｮＬ
en massief Ms bastions met torens boven de rand van

BeUheide anno 2007
maar zonder bijwnderheden, die overeenkomen meI
deze Amersfoonsche. Alleen in Kerner's Pflanzenleben wordI een formatie, maar van grooler uitgestrektheid, vermeld, die meI de onze overeenkomt.
Kerner zegt, dal hij die vaak gezien heeft in de Hongaarsche moerasheiden, waar zulk zonderling land
gevormd wordt door een zegge: Carex stricm; en dat
hel land er beruchl is om de gevaren, die 'I opleven
voor verdwaald vee, dal de weg er niet uil kan lerug-

de hoogvlakIe uitsteken; dit geeft uil de vene een
indruk als van een vesting.
Ik kon mijn vrind deze Juniperus-heide niel door
meI de haas naasl zich midden in een
krijgen; hij ｧｮｩｾ
jeneverstruik zitten, die als een sloel gevormd was;
hij moest even een paar schetsen maken van "hel
kerkhof aan de Middellandsche zee." (Zie tek. "de
Leusderheige hij Oud-Leusden p7.) Die indruk maakte deze heide-formatie op hem; en dal is wel Ie begrijpen; als de Juniperus-struiken hoog en puntig
opschieten doen ze aan donkere cypressen denken en
Koekkoek Qad deze in 'I zuiden van ons werelddeel
vaak op kerkhoven gezien; ik ken zoo'n kerkhof alleen van gravures.
Terwijl hij schetsIe, wandelde ik al vasl naar mijn
curieuse dep; echler, ik zocht hem wel, doch vond
hem niet. ?ok de zandzee was verdwenen en had

plaats gemaaJct voor duizend en een denneslekjes, die
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alle netjes op ruit-rijen stonden, als de spelden op een
oorlogsspel.
Gelukkig had mijn broer een paar jaar geleden een
photografie gemaakt van de gevallen Pinus; het was
eigenlijk een mislukte plaat, veel te lang belicht en
bovendien was de poot van de camera onder de opname iets in 't zand gezakt Voor reproductie was de
photo dus ongeschikt; wat een knap teekenaar van
zoo iets nog weet te maken, kunnen de lezers hier
zien..
Tamelijk moe, aanvaardden we de terugtocht; van
ons plan, om nog even bij bet toreJuurs-nest langs
te loopen, moesten wij afzien, omdat we anders de
trein niet meer konden balen [12].
Wij trokken langs de zandweg en de schaapskooi
recbt op bet torentje van Oud-Leusden aan en
bielden de toren van Amersfoort rechts [13].
Die toren lijkt van ver uit 't zuiden gezien, wel wat op
een vrouw met een kindje op den arm. Volgens sommige Amersfoorters is die toren er op gebouwd en
stelt zij Maria met 't kind Jezus voor; werkelijk doet
hij aan de figuur op 't Drentsehe wapen denken; als
men 't weet ten minSle.
We waren zoowat halfweg, toen wij bemerkten dat
een heer ons haastig achterop kwam en om wenkte.
Dat was het eerste menschelij k wezen, dat wij te zien
kregen, sedert wij 's morgens de Hertekop verlieten.
Wij stonden stil, benieuwd wie ons hier op de heide
iets te zeggen kon hebben. Zou de haas ons nog meer
in last brengen, maar daar wist niemand wat van, en
bovendien het beest was, zoo niet rechteitijk dan toeh
zedelijk, ons eigendom. Maar spoedig bemerkte ik dat
het een bekende was, een lezer van De Levende Natuur, die hier in de buurt op een buiten woont en met
wie ik in Artis kennis had gemaakt.
"Een goeie dag gehad? De kieviten hebben u van
middag al verraden, heeren. Ik heb u van de belvedère

met de kijker gevolgd, en ik dacht, dat u de belofte
van verleden zou houden en eens aanloopen. Maar
toen ik u zag omkeeren, wist ik geen ander middel,
om u even goeden dag te zeggen, dan u achter op te
stevenen. Ik loop mee tot Oud.Leusden." Hij keek
met vragende oogen naar de beweeglijke zakdoek.
"We hebben gestroopt, maar op een bijzondere en, ik
geloof niet strafbare manier," zei ik, hem het haasje
toonende,
Och I dat arme haasje, het dier had bepaald zijn ongeluksdag op die 12de Juni, die voor ons zoo veel moois
ten goede gaf. Gezond en wel kwam 't beestje thuis;
mijn kleine meid danste van pret om 't diertje heen, en
zoowaar, 't nam, uitgehongerd als 't was, schichtig
wat koolspruitjes uit haar handje. Ik zette het even in
een leege emmer, dekte die met traliedraad stevig
dicht en wij gingen eten. De tobbe stond op de plaats,
vlak voor 't venster, waar wij aten. Op eens hoorden
wij een geblaas, een kort, hevig gepiep en 't omvallen
van de emmer. Wij sprongen allen op, gooiden de
deur open en kwamen nog tijdig genoeg om de
groote, brutale, zwarte kat van de buren met het haasje in zijn bek over de tuinschutting te zien springen.
Die ellendige stadskatten I Wilde beesten, echte roofdieren, worden hel, als de menschen ze niet binnen
houden. De kinderen waren niet tot bedaren te krijgen. Nog nooit waarschijnlijk, is een haas zoo beweend bij zijn tragische dood als deze drenkeling van
de Amersfoortsche reis.
E.HEIMANS.
Uit: De Levende Natour Derde jaargang 1898
Aflevering 6, augustus 1898 pagina 107-111
Aflevering 7, september 1898 pagina }26-135
Nagelopen en bewerkt door Renée van Assema en
Willem van Deventer.
PS. In mei 1912 schreef E. Heimans in De Levende
Natuur een uitgebreid artikel over de beltheiden in
Nederland, en de snelle teloorgang ervan. Hij schrijft
daar o.a.: "In de buurt van Oud-Leusden bij de
Treek heb ik nog een beltheide gekend, of wellicht het
staartje ervan. Juist voordat men begonnen was met
de ontginning, kwam ik er op een excursie met mijn
broer, en wij zijn er daama nog eens met een camera
en een schilder heengetrokken; de foto's mislukten
door den wind en de regen; de tekeningen van Koekkoek kunt ge opzoeken in (zie boven); ook de detailschetsen die ik daar ter plaatse getekend heb ".

De weg naar Oud-leusden anno 2007
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Legenda: ••• route Heimans & Koekkoek ..
I en 11 zie artikel Joman
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UIT DE OUDE DOOS (111)
ENKELE WANDELINGEN IN DE OMGEVING VAN
AMERSFOORT (11I)
door A. JOMAN (t) uit de De Wandelaar 7: p. 308-310 (1935)

Naar Treek en Pyramide
HEDEN den Arnhemschen weg op,
dien ge op het Julianaplein bereikt, of
langs de mooie breede Vermeerstraat
bij den spoorwegovergang. Nu passeert
ge al dadelijk de chocoladefabriek
"Walden" en hebt vlak daarna een weg
aan uw rechterhand, waar een pijl u
wijst
naar
"Zandbergen",
opvoedingsgesticht
voor
jonge
kinderen. Misschien zal een "verboden
toegang" u afschrikken, - maar dat
behoeft toch niet: voor fatsoenlijke
wandelaars is dat hier niet neergezet.
Den grindweg een eindje gevolgd en
nu rechts den eersten den besten
zandweg in. Deze weg, die recht
doorloopt tot den Doodenweg, welken
we straks nog zullen zien, is een
openbare weg, die een particulier
buiten in twee deelen snijdt.
Het eene deel, gelegen tusschen dezen
zandweg en
den Arnhemschen
straatweg, is het mooiste gedeelte van
het buiten Nimmerdor, waarin het huis
te midden der vijvers schitterend
gelegen is. Hier woonde oudtijds de
zonderlinge Everard Meyster, bekend
vooral door zijn gesjouw met den
Amersfoortschen kei, waarvan we in
het nummer van "De Wandelaar" van
Augustus '32 de vermakelijke historie
kunnen lezen.
Rechts van onzen zandweg ligt het
andere stuk
van Nimmerdor,
waarvoor elk, die dit bij den eigenaar,
den heer E. Kolf!, aanvraagt, een
wandelkaart kan krijgen. Onder meer,

vooral
mycologische
merkwaardigheden, vinden we hier in de
hoofdlaan, die tegenover het huis recht
op den Leusderweg aanloopt, een paar
hoomen met langwerpige gaten er in,
welke het bewijs zijn, dat hier de
zeldzame zwarte specht zijn verblijf
houdt. In 1931 broedde hier deze
vogel, die reeds een paar jaren eerder
in den omtrek werd waargenomen,
voor het eerst. Wij hopen zeer, dat dit
moge bestendigd worden en roepen bij
dezen hiervoor de medewerking in
van eiken wandelaar. De boomen in
Nimmerdor worden zeer door de
spechten bezocht: elk jaar broeden er
zoowel de groene als de groote
bonte specht. -- Hooren we daar den
wielewaal? Niet onmogelijk: die
broedt hier elk jaar.
Aan het einde van de hoofdlaan kan
men rechts afslaan en men komt nu uit
tegenover het hötel Oud-Leusden. Dit,
wanneer men in het bezit is van een
wandelkaart : zoo niet, dan wandele
men naar den Doodenweg, die zijn
naam nu weer met eere draagt, nu bij
hötel Oud-Leusden het nieuwe
kerkhof "Rusthof" is aangelegd, dat
een bezoek overwaard is. Wij kunnen
u zeer aanraden hier even een kijkje te
nemen. Aan den Doodenweg ligt de
School voor Wijsbegeerte. Achter het
hötel is de toegangsweg naar het
fietspad, dat leidt langs het oude
kerkhof van Oud-Leusden met zijn
ouden toren uit de 14e eeuw.
Op dit kerkhof rust o.a. oud-minister
De Beaufort.

Langs

"Rusthof"

loopt

door

het

dennenbosch het fietspad naar "Den
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Wij nemen in het bosch echter het
rechtsche pad en kruisen weldra den
zandweg, waar we een prachtig
uitzicht krijgen over de heide. - In het
begin loopt het pad door natte
moerassige heide, het Hazenwater,
waar we niet alleen het ronde
vliegenvangertje
(Drosera

Halfweg Waterloo ligt in het bosch een
met
een
typischen
weiland
watermolen, waar ook steeds heel wat
te genieten valt van allerlei vogels. Wij
zagen
er
eenmaal
korhanen!
(Waswater? - red.).
We kruisen dit pad en komen in de
dennen, waar het zich weldra splitst.
Wij raden u aan het rechtsche te nemen,
dat u onder het loover van de trotsche
laan recht naar het huis van de familie
De Beaufort, Huize "Den Treek", voert.
Nu vraagt vooral de wandelaar zijn
rechten: in de eerste plaats, omdat de
pracht van Den Treek alleen te voet ten
volle kan worden genoten. Mocht ge
dus te fiets hier aanlanden, zet die dan
even weg en ziet eens rustig omhoog.
Wat een pracht van boomen, niet waar?
En wat een soorten dooreen: beuken,
eiken, berken, dennen, sparren,
lorken. het groeit alles dooreen: een
echt gemengd bosch, zoo mooi als we
hier in den omtrek nergens hebben.
Vooral opmerkenswaard zijn de

rotundifolia) vinden, maar ook het

hooge zeedennen (Pinus pinaster),

minder

(D.

met kegels als vuisten en de doornden

intermedia). Hier bloeien ook de mooie
blauwe klokjesgentianen (Gentiana
Pneumonathe) en een paar soorten
wollegras. Bij de plasjes azen vaak de
kieviten, grutto's en wulpen, wier
geroep in het voorjaar hier de lucht
vervult. - Ge kunt dat wel eens aardig
genieten op den heuvel daar vlakbij.
Ons pad leidt langs een groepje van
berken, dat alleen gespaard bleef, toen
jaren geleden het dennenbosch, dat hier
de plaats van de heide innam, verbrandde. - Even er voorbij passeeren
we den Buurtweg, die loopt van
Bavoort naar den Leusderweg tot café
"Waterloo". Langs dien weg loopt een
mooi nieuw fietspad, dat gelegenheid

(of pekden) (Pinus rigida) met zijn
stekelige appels en de lange naalden in
bosjes van drie. Wat een genot, dat de
eigenaars dit moois voor het publiek
niet afsluiten. Maar vraag, wilt ge recht
genieten van het ommedwalen, even
een
wandelkaart
aan
bij
de
Houtvesterij. Ge komt dan meteen op
de hoogte van de voorwaarden,
waarvan de voornaamste zijn: op de
paden blijven, geen fietsen, hangmatten
of honden meenemen, niet rooken en
niets afplukken of meenemen. Ge
moogt dus rustig wandelend overal
rondkijken en luisteren naar het
vogelgetrng·

Treek", dat zich spoedig in tweei:!n
splitst, waarvan het linksche uitkomt
op den Paradijsweg, die links weer
naar den Doodenweg leidt en rechts
naar Bavoort, voor botanisten belangrijk, omdat hier in de lage
moerassige gedeelten allerlei moois is
te vinden ( zie kaart pagina 16 nr. I ),
waarvan we slechts noemen klein
blaasjeskruid, (Utricu1aria minor),
beenbreek (Narthecium ossifragum)
en graslathyrus (Lathyrus nissolia).
Bavoort ligt aan de bocht van den
Arnhemschen weg, waar deze de
Luntersche beek kruist (deze beek

heet
tegenwoordig
Heiligenbergerbeek).

algemeene

kleine

de

te meer biedt om hier te genieten van
de prachtige ongerepte natuur.

Het huis links latende liggen, gaan we
den grintweg op langs het Heidehuis
en komer hier onder de beuken. Dit is
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een aardig oord voor speurders naar
paddenstoelen We vonden er behalve
den
stinkzwam
ook
witte
cantharellen (witte? - red.) en op de
boomstommels de peksteel (Polyporus
pidpes) (nu P. badius). De oranje
rupsendooder (Cordyceps militaris),
vonden we er op vlinderpoppen.
Nu slaan we linksom den
Doornschen weg op naar het kruispunt
"de Viersprong" en bestijgen langzaam
den weg naar de Pyramide van
Austerlitz, die rechts ligt. Deze
pyramide werd in het begin der vorige
eeuw door Fransche soldaten, die hier
gekampeerd waren, op bevel van hun
generaal Marmont in 24 dagen
bijeengekruid en ontving zijn naam
naar aanleiding van den slag hij
Austerlitz, welke in die dagen door
Napoleon werd gewonnen. Er werd
een houten obelisk op geplaatst, die in
1808 werd afgebroken. In 1894 werd de
steenen, die er nu staat, opgericht.
Links van dezen stijgenden
dennenweg is er nog een andere
bezienswaardigheid, een koepel op een
heuvellje. De boschbaas, die er vlak
bijwoont, kan ons daar toegang
verleenen tot de bezichtiging van de
collectie
kaarten,
foto's
en
natuurproducten,
alles betrekking
hebbende op de houtvesterij. Als
bijzonderheid vernamen we, dat de
kolommen van dezen koepel afkomstig
zijn van de gesloopte Amsterdarnsche
koopmansbeurs. Let op de oude laan
van dennen langs den weg: dergelijke
dennen1anen zijn zeldzaam. Van de

pyramide af, die we tegen een klein
entrée mogen beklimmen, hebben we
een prachtig uitzicht over de bosschen
van den omtrek met de torens van
Amersfoort, Zeist en Utrecht aan den
horizon, ja zelfs de brug bij Kuilenburg.
Maar dat alles kan u beter aflezen van
de orienteertafels daarbovenHet is nu
zaak om even op de Leusderheide te
letten: staan daar roode vlaggen en is
"de bal" als onveilig sein opgeheschen,
dan wordt er op dit militaire terrein
geschoten met scherp en moet dit
derhalve gemeden worden. We zullen
dan onderlangs terug moeten en weer
den Doornschen straatweg opzoeken.
Maar anders is het veel aardiger van de
pyramide af een pad in te slaan,
waarvan we de richting eerst van
bovenaf hebben gecontroleerd en nu op
goed geluk af de Leusderhei te
doorkruisen. Op mooie dagen een
ongekend genot. Misschien vinden we
er mooie keien of doen we er aardige
botanische vondsten: wij vonden eens
in de) ( zie kaart pagina 16 nr. 11 ).
Wilgenroosjes bloeien er volop en de
thijm geurt er buurt van de
schietbanen de zeldzame kleine
wolfsklauw
(Lycopodium
complanatum) (nu L. tristachyum
heerlijk. Wie van militaristische
merkwaardigheden houdt, mag er de
loopgraafstelsels bewonderen. Let ook
eens op de bosschen daar voor u, die
langzaam tegen den Berg opklimmen,
welke wij echter laten liggen om weer
langs den Leusderweg terug te keeren
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FiJ/o F. K. Il7nd

AlJ de beiae i-d uitgeóloeid . ...

( l'olow<ihlryiJ)

IN MEMORIAM A. JOMAN
De levende Natuur, 40 (nr. 1): 30-31 (1 meI 1935)
5 April 1935 is van ons heengegaan een man, wiens leven en werken in "de Levende Natuur",
waar hij vele jaren aan meewerkte, hehoort te worden herdacht en schrijver dezes wil trachten in
enkele woorden een beeld van zijn persoonlijkheid. te geven.
Kort voor de oprichting van de Amersfoortse afdeling der "Natuurhistorische Vereeniging"
werd Joman als onderwijzer aan het nieuw opgerichte Rijksvoedingsgesticht te Amersfoort geplaatst,
nadat hij vroeger op de "Kruisberg" bij Doetinchem in gelijke funktie werkzaam was geweest. Daar in
de Amersfoortse Afdeling leerde ik hem kennen en mocht vele jaren met hem samenwerken als
bestuurslid van deze afdeling, waarvan hij lange jaren, tot kort voor zijn dood de ziel is geweest.
Voor mij was Joman als het ware de verpersoonlijking van dat wat "De Levende Natuur"
beoogt, het verspreiden van kennis aangaande de natuur met de bedoeling liefde voor haar op te
wekken. Naast zijn werk als onderwijzer aan het Opvoedingsgesticht, een werk, dat Joman in
aanmerking nemende zijn persoon, zeker met talent en liefde zal hebben verricht, was het
populariseren van kennis aangaande de levende natuur Jomans levenswerk. Toen zijn gezondheid hem
dwong, ontslag te vragen als onderwijzer, werd dit laatste hem meer en meer tot een vervulling, een
taak waaraan hij gewerkt heeft, zolang hij kon; zijn stukjes in het "Amersfoortsch Dagblad" getuigen
dit ("viridis" - veel van deze stukjes zijn in bib!. CNME).
Onderwijzer in de beste en hoogste zin van het woord bezat Joman de gave om zowel mondeling als schriftelijk de grote kennis, die hij van de levende natu.k- bezat, mee te delen op een manier,
die zijn gehoor of zijn lezers niet alleen boeide, maar hen er toe bracht zelf rond zich heen te zien en te
leren opmerken, wat de natuur ons biedt.
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Een voordracbt in de Natuurhistoriscbe afdeling, "een praatje", zoals Joman dat op zijn een·
voudige manier noemde, gaf altijd de indruk van zijn biezondere persoonlijkheid, want Joman was
bebalve een geboren popularisator ook een geduldig en scberp waarnemer van de Natuur en altijd was
er naast het algemeen bekende nog iets eigens, iets van hemzelf te horen in de voordracbt. Eén
voorbeeld wil ik noemen:
Bij een voordracbt over de verschillende gallen op eiken en de generatiewisseling van bun gal·
wespen, kwam Joman tot de konklusie, dat de wintereik, Quercus sessilifJora (nu Q. petraea) vrij veel
in de omtrek van Amersfoort voor moest komen, daar hij er gallen vond, wier wisselgeneratie op de
wintereik te vinden moesten zijn, die eikensoort was ecbter in de. omgeving van Amersfoort nog
.nergens gevonden. Toen nu ecbter vele jaren later dr. De Leeuw ten gevolge van sociologische studiën
ging onderzoeken of de wintereik tussen Amersfoort en de Bilt voorkwam en deze inderdaad vond,
was dit voor mij geen verrassing; Joman bad immers al zoveel jaren tevoren die konklusie getrokken.
Ik sprak hier over gallen; dit was een onderwerp, waarover Joman veel waarnemingen gedaan
had en de resultaten biervan had hij op verschillende plaatsen het licht doen zien, O.a. in zijn
Gallenboekje. Ook de mycologie, meer in bet biezonder de hoogere zwammen badden zijn
belangstelling en hij mocbt zeker een uitstekend paddestoelenkenner genoemd worden.
Wat was hij in de weer, als er een tentoonstelling op dit gebied in de Mdeling of elders was!
Het boekje over "de Nederlandsche Paddestoelen" in 1918 van Jomans band verscbenen, was een
determinatielijst samengesteld naar aanleiding van het boekje van Ruijs "de Paddestoelen van
Nederland". Zoals de voorrede vermeldt, was Joman volkomen overtuigd dat bier op dit gebied onze
kennis nog maar zeer onvolledig was, maar hij zag terecbt in het maken van deze determinatietabellen
een middel, om eventuële fouten te verbeteren en lacunes aan te vullen. Voor de mycologie van
Nederland heeft Joman zicb evenzeer verdienste verworven als voor de kennis van de gallen.
Een biezonder mens is van ons heengegaan; zijn nagedacbtenis zal bij wie bern gekend hebben
in goede herinnering blijven voortleven.
TH. WEEVERS.
Van harte sluiten wij ons aan bij Prof. Weevers' buIde aan onzen ouden, diep betreurden vriend, wiens
laatste werk verschijnt in deze aflevering.
1. HEIMANS.
JAC. P. THIJSSE.
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Mossen in Den Treek·Henschoten
Jan Pellicaan, Remus 25, 3962 KT, Wijk bij Duurstede

Begin maart 2006 kreeg ik vergunning om in Den Treek-Henschoten voor de Stichting Floron
twee kilometerhokken te inventariseren op hogere planten: de Veenplas ofwel het
Treekermeer en omgeving (krn-coörd. 154-455) in het zuiden, en het gebied rondom de
Paradijsweg (krn-coörd. 155-459) meer in het noorden. Omdat in maart de vegetatie van
hogere planten nog niet erg uitbundig was, besloot ik ook de mossen in deze hokken eens te
bekijken.
De gegevens van deze twee hokken heb ik aangevuld met losse waarnemingen uit
aangrenzende hokken. Hieronder bespreek ik een aantal opvallende soorten, waarbij ik
kriskras door het gebied ga, en van levermos naar bladmos en weer terug. Voor de landelijke
verspreidingsgegevens van de mossen en andere gegevens 'heb ik gebruik gemaakt van de
online BLWG-verspreidingsatlas, waarvan de gedrukte versie in de loop van 2007 is
verschenen (de BLWG is de Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV).
I
Bisschopsmutsen en gaffeltanden
Een kenmerkende soort voor Den Treek-Henschoten is Zeker Racomitrium lanuginosum
(Wollige bisschopsmuts), die onder andere bij het Treekermeer groeit (154.4-455.8), aan de
rand van of op het min of meer open zand dat nog af en toe stuift. De soort is op zijn
natuurlijke groeiplaatsen in Nederland sterk achteruitgegaan, maar komt op de Utrechtse
Heuvelrug gelukkig nog regelmatig voor. Landelijk gezien is de Heuvelrug dus een
belangrijke plek voor deze soort. Het schijnt dat dit fraaie mos op grinddaken een nieuw
biotoop gevonden heeft, maar wie kijkt daar?
Een andere Racomitrium-soort, die op,enkele vergelijkbare plekken staat (154.6-457.5), is R.
canescens var. intermedium (Hakige bisschopsmuts).
Een groeiplaats van de zeldzame Dicranum majus (Groot l gaffeltandmos) vond ik tussen
Adelaarsvaren aan de rand van een naaldbos (154.9-457.2). Deze soort wordt als
karakteristiek voor oude bossen gezien. Ook dit mos staat sterk onder druk; het groeit op de
Utrechtse Heuvelrug nog maar op een paar plekjes. Het is een mooie groeiplaats die echter
bedreigd wordt door oprukkende begroeiing.
Pioniers
Ten noorden van de Veenplas ligt een biologische graanakker (154.8-456.1), waar in
september 2006 langs een wat lemige, loodrecht afgestoken rand volop Blasia pusilla
(Flesjesmos) groeide, een merkwaardig pionier-levermos rat op de Utrechtse Heuvelrug
weinig gevonden wordt.
Een zeldzaam bladmos, dat hier in een greppel langs de akker stond, is Ditrichum pusilIum
(Klein smaltandmos), een klein mosje dat waarschijnlijk vaak niet herkend wordt, zeker als
het geen kapsels heeft. Ik vond slechts één enkel exemplaar met kapsel.
Ook stonden er enkele 'slakropjes' van Fossombronia wonaraczekii (Gestekeld
goudkorrelmos), een levermossoort die alleen met rijpe sporen onder de microscoop te
determineren is. Een tweede soort van dit geslacht, Fossombronia foveolata (Grof
goudkorrelmos), groeide in de buurt van de Paradijsweg en de Veenplas, als pionier op open,
vochtige, zandige en vaak wat venige grond. Als de vegetatie te dicht wordt, verdwijnt dit
levermos.
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In de bosjes

In het zuiden van het gebied staat achter een aantal stuifheuvels een vrij dicht vlierbos (154.1455.2), waar een apart microklimaat heerst. Op de Vlieren groeit een aantal levermossen:
.Metzgeria furcata (Bleek boomvorkje), Metzgeria fruticulosa (Blauw boomvorkje), Raduia
complanata (Gewoon schijfjesmos) en Frullania di/atata (Helmroestmos). Ook staan er de
bladmossen Zygodon conoideus (Staafjesiepenmos) en Orthotrichum pu/chellum (Gekroesde
haarmuts). Een bosje om in de gaten te houden!
Greppels en hellingen
In hetzelfde kilometerhok ligt de Veenplas met vooral aan de zuidzijde diepe bosgreppels. De
steile wanden hiervan zijn dichtbegroeid met onder meer levermossen (154.5-455.4).
Als bijzondere soort noem ik Calypogeia arguta (Scheef buidelmos), die hier, met nog een
plek in Den Treek de enige vindplaats op de Utrechtse Heuvelrug betreft. Ook Calypogeia
integristipula (Langbladig buidelmos) is zeldzaam.
Noordhellinkjes in heidevelden vormen een ander microklimaat. Deze plekken krijgen geen
direct zonlicht en blijven zelfs in warme perioden vochtig. Bij de Veenplas ligt een aantal van
die steilkanten, groeiplaats van verschillende levermossen. Lophozia bicrenata
(Cederhoutmos) kenmerkt zich door zijn opvallende cederhoutgeur en vaak rode kleur.
Lophozia ventricosa (Gewoon trapmos) valt op door de groene broedkorrels aan de puntige
bladtoppen.
Op een noordhelling bij de Veenplas vond ik in het vroege vooIjaar van 2006 voor de eerste
keer sinds de 19° eeuw Barbi/ophozia barbata (Glanzend tandmos) met perianthen,
buisvormige omhulsels waarbinnen de sporenkapsels zich ontwikkelen. Inmiddels zijn
perianthen ook op andere plekken in Nederland gevonden. Bovendien blijkt ook al eerder
verzameld materiaal perianthen te hebben, maar was daar gewoon niet goed naar gekeken.
Kapsels
Een aantal in Nederland algemene mossen kapselt zeer zelden. Enkele van deze soorten vond
ik wel met sporenkapsels in Den Treek.
Pseudoscleropodium purum (Groot laddermos) stond op een plek langs een beschaduwd
bospad (154.6-456.6) over 25 meter met honderden kapsels. Ook op andere plaatsen op de
Utrechtse Heuvelrug heb ik Groot laddermos met, soms veel, kapsels gevonden. Zou dit een
waarnemerseffect zijn of speelt het veranderende klimaat wellicht een rol?
Niet ver daar vandaan (154.7-456.8) stond Plagiothecium undulatum (Gerimpeld platmos)
met talrijke kapsels. Het heel algemene Pleurozium schreberi (Bronsmos) trof ik in Den
Treek slechts eenmaal met I kapsel aan; ook deze soort kapselt op de Utrechtse Heuvelrug op
verschillende plekken, vooral boven Amerongen.
Komen en gaan
Het gedeeltelijk afgeplagde heideveldje aan de oostkant van de Paradijsweg bij 'Ingenborg'
(155.4-459.3) herbergt een paar leuke mossen, waaronder Atrichum tene//um (Klein
rimpelmos). Deze pionier profiteert duidelijk van natuurontwikkeling, en verdwijnt snel als de
vegetatie te dicht wordt. Een andere pioniersoort is Lophozia capitata (Violet trapmos), die
vaak een opvallende violette kleur heeft. Dit mos vond ik ook in de buurt van de Veenplas,
maar hier op een dichtbegroeide greppelwand langs een akker.
Tussen oude Struikhei-struiken staat Dicranum bonjeanii (Moerasgaffeltandmos), die als
kwetsbaar in de Rode Lijst is opgenomen en sinds 1980 sterk is achteruitgegaan.
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Hylocomium splendens (Glanzend etagemos) groeit in een vrij donker dennenbos (154.7456.4). Deze soort komt algemeen voor op noordhellingen in de duinen, maar is in het
binnenland weinig algemeen en lijkt langzaam achteruit te gaan.

Franje en kwastjes
In het gebied komen twee merkwaardige levermossen Voor, met cliep ingesneden blaadjes,

waardoor een franje-achtig geheel ontstaat: Pli/idium ciÎfare (Heidefranjemos) en Pli/idium
pulcherrimum (Boomfranjemos). De eerste, Heidefranjemos, staat op noordhellinkjes bij
onder andere de Veenplas. Het is niet zeldzaam, hoewel het meestal maar in kleine
hoeveelheden voorkomt. De kleinere soort Boomfranjemos groeit op enkele bomen in Den
Treek. Dit mos is pas in 1928 voor de eerste maal in Nederland gevonden, nam daarna snel
toe, maar lijkt nu weer op de terugweg te zijn.
Bij de Droogmakerij (154.2-459.3) staat op dood hout in een zeer open dennenbos
Platygyrium repens (Kwastjesmos), makkelijk te herkennen door zijn broedtakjes. Deze soort
werd in Nederland pas in 1968 herkend; achteraf bleek hij wel eerder te zijn verzameld, maar
toen voor een andere soort te zijn aangezien.

I
Nog meer levermossen
Aan de oostkant van de Veenplas zijn in en langs kwelslootjes prachtige begroeiingen van
Riccardia chamedryfolia (Gewoon moerasvorkje) te zienl Hier staat ook op enkele plekjes de
in Nederland algemene Phi/onolis fonlana (Beekstalfjesmos) met zijn prachtige rode
stengels en dofgroene blaadjes.
Een nieuwkomer in Nederlands levermossenland is Lophocolea semileres (Gaaf kantmos),
afkomstig van het zuidelijk halfrond. In de jaren 70 werd deze soort in Engeland gesignaleerd,
en in Nederland voor het eerst in 1980; sindsdien neemt het aantal vondsten snel toe. Dit
levermos groeit in verschillende biotopen, bijvoorbeeld bij De Bilt in een ijl dennenbos op
voormalig stuifzand, en bij Zeist op een pad in een begraafplaats in een dennenbos. Ten
oosten van de Paraclijsweg (155.4-459.2) vond ik het tegen een pol Pijpenstrootje aan, en bij
het Langeveen aan de rand van een greppel samen met Sphagnum denliculatum (Geoord
veenmos). Het staat dus in ieder geval ook op tijdelijk natte plekken. In groeve Kwintelooijen
bij Rhenen groeit het op open lemig-zanclige plekken op de grens van de groeve en een
dennenaanplant, en op de lernige bodem van het aardkundig monument.
Mossen in Den Treek de moeite waard
In totaal vond ik in Den Treek-Henschoten 127 soorten: 96 soorten bladmos en 31 soorten
levermos.
I
Door de variatie aan biotopen, van oud bos tot droge zandgrond en van droog dennenbos tot
vochtige heide en zelfs een veenplas, is er een groot aantal mossen te vinden. De trend in het
bosbeheer om hout te laten liggen zal dit aantal zeker doen toenemen. Verschillene soorten op
oud hout die al wel zijn gevonden op de Veluwe (Nowe//ia curvifolia. Riccardia lalifrons) en
hier en daar in de provincie Utrecht (Nowe//ia curvifolia), ontbreken (nog?) in Den Treek.

Te Velde 48: 22 - 26 [december 2007]
Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland

24

LIJST VAN MOSSEN LANDGOED DEN TREEK
I = Omgeving Paradijsweg, 10 april 2006, kmcoOrd. 155-459
2 = Veenplas (Treekenneer), 7 maart 2006, kmcoOrd. 154-455

X
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undulatum
X X
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Barbula convoluta
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Brachythecium albicans
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Bryum argenteum
x x
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Bryum dichotomum
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SOORT
Dicranum bonjeanii
Dicranum montanum
Dicranum scoparium
Diplophyllum albicans
Ditrichum cylindricum
Drepanocladus aduncus
Fossombronia foveolata
Frullania dilatata
Funaria hygrometrica
Grimmia pulvinata
Gymnocolea inflata
Herzogiella seligera
Hypnum cupressiforme
Hypnum jutlandicum

Bryum caespiticium
Bryum capillare
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Isothecium myosuroides
Kindbergia praelonga
Kurzia pauciflora
Lepidozia reptans
Leptobryum pyriforme
Leptodictum riparium
Leucobryum glaucum
Lophocolea bidentata
Lophocolea heterophylla
Lophocolea semiteres
Lophozia bicrenata
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Lophozia capitata
Lophozia ventricosa
Marchantia polymorpha
Metzgeria fruticulosa
Metzgeria furcata
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Orthotrichum affine
Orthotrichum diaphanum
Orthotrichum pulchellum
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SOORT
Pellia epiphylla
Philonotis fontana
Physcomitrium pyriforme
Plagiomnium undulatum

12
xx
x
x
x

Plagiothecium denticulatum
Plagiothecium laetum
Plagiothecium latebricola
Pleurozium schreberi
Pohlia bulbifera
Pohlia camptotrachela
Pohlla nutans
Poly1richum commune
Poly1richum forrnosum
Poly1richum junlperinum
Poly1richum longisetum
Poly1richum piliferum
Pseudoscleropodium purum
Pseudotaxiphyllum elegans
Ptilidium ciliare
Racomitrium lanuginosum
Raduia complanata
Rhizomnium punctatum

xx
xx
x
xx
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x
xx
xx
xx
x
x
xx
xx
xx
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SOORT
Rhynchostegium confertum
Rhynchostegium murale
Rhy1idiadelphus loreus
Rhy1idladelphus squarrosus
Riccardia chamedryfolia
Schistidlum crassipilum
Sphagnum compactum
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum denticulatum
Sphagnum fallax
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum magellanicum
Isphagnum molle
Isphagnum palustre
ｾｐｨ｡ｧｮｕｲ
papillosum
Sphagnu"'/ squarrosum
ｾ･ｴｲ｡ｰｨｩｳ
pellucida
ｾｨｵｩ､ ｭ
tamariscinum
ｾｯｲｴｵｬ｡
muralis
Ulota bruchii
lZygodon conoideus
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xx
x
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xx
rand kwelsloot
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x
x
xx
x
x
x
xx
x
xx
x
x
xx
x
x
xx
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Ptllldium cillare (Heldefranjemos)

1. stengel 2. blad 3. cellen 4. rnderblad
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Een motorcross-terreintje bij Scherpenzeel
Jan Pellicaan, Remus 25, 3962 KT, Wijk bij Duurstede

Direct ten zuidwesten van de kruising N224-N802 bij Scherpenzeel ligt een klein terreintje op
vochtige lemige grond met een gegraven plasje (kilometerhokken 1611162-455). Wat de
status van dit snippertje is, weet ik niet. Het lijkt alsof de gemeente een gedeelte gebruikt voor
onder andere grondopslag; in ieder geval wordt het ook gebruikt om te motorcrossen.
Hierdoor ontstaan steeds weer pioniersituaties waar, vaak bijzondere, planten- en mossoorten
van profiteren.
Hetzelfde zien we in de groeve Kwintelooijen bij Rhenen, waar op de door de motorcrossers
gemaakte steilwandjes pioniermossen als de Rode Lijstsoort Pogonalum nanum
(Kleine viltmuts) groeien. Dit 'beheer' van de crossers is helaas niet gedoseerd en daardoor is
het voortbestaan van dit soort plekjes nogal ongewis.
Dat geldt zeker voor het terreintje bij Scherpenzeel. In de loop der jaren heb ik er regelmatig
naar mossen en hogere planten gekeken en de soorten die me opvielen genoteerd, zonder
echter volledig te zijn.
Rond de plas worden de houtgewassen zoals A/nus incana (Witte els) steeds hoger en rukken
langzaam maar zeker op naar de open plekken, waar verschillende soorten Po/ytrichum
(Haarmos) domineren. Waar deze begroeiing van Haarmossen ontbreekt, staat op een enkel
plekje Lycopodie//a inundata (Moeraswolfsklauw). Dit is een concurrentiezwakke soort, die
flink profiteert van natuurontwikkeling. In de Gelderse Vallei staat de Moeraswolfsklauw op
heel wat plaatsen waar heide op vochtige grond geplagd is. Voor het voortbestaan van deze
groeiplaatsen is het geboden dichtgroeien te voorkomen en steeds nieuwe open plekken te
crellren. Af en toe eens met de motor erover? Verder staat hier ook een enkel exemplaar van
Euphrasia stricta (Gewone ogentroost), een halfparasiet, die in het binnenland geen algemene
verschijning meer is. Op wat vochtiger plekles zijn de leuke polletjes van Jso/epis setacea
(Borstelbies) te zien.
Bladmossen
De crosspaden zijn onbegroeid, maar aan de randen liggen vochtige, open stukjes waar
interessante mossoorten staan. Hier groeit een pioniermos als Atrichum tene//um (Klein
rimpelmos), die de laatste jaren behoorlijk vooruitgegaan is door natuurontwikkeling. Vooral
kleine, lichtgroene exemplaren van Atrichum undu/alum (Groot rimpelmos) kunnen zo op dit
Klein rimpelmos lijken, dat zelfs microscopische controle geen uitsluitsel geeft; volgroeide
sporenkapsels geven dat wel.
Ook vond ik hier verschillende jaren achtereen de sprieterige blaadjes van P/euridium
subu/a/um (Groot kortsteeitje), met ertussen de bolvormige sporenkapsels. Deze soort is niet
op naam te brengen zonder microscoop.
Een ander mos met bolvormige sporenkapsels dat langs deze randen groeit, is Archidium
altemifoUum (Oermos). Dit is een zeldzame soort, die in deze omgeving toch op
verschillende plekken groeit. Ik ken hem van de Vlinderdas bij Ede, de Appel bij Voortbuizen
en de onvolprezen groeve Kwintelooijen. Heeft Oermos sporenkapsels, dan is determinatie
simpel. Vaak heeft het echter geen of slechts een enkel kapsel, en dan lijken de lichtgroene,
liggende matjes van uitlopertjes eigenlijk op alles en niets, en is determinatie lastig.
PohUa annolina (Gewoon broedpeermos) is algemeen in de randen van de crosspaden. Het
groeit er in kleine plukjes van rechtopstaande plantjes, waarbij de puntige broedkorrels in de
bladoksels goed opvallen.
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Levermossen
Op open plekjes tussen het Haarmos groeide dit jaar een )dein exemplaar van Blasia pusilla
(Flesjesmos). Dit levermos valt onder andere op door de donkere kolonies van blauwwier in
het thaUus. Een paar jaar eerder vond ik enkele honderden meters verderop, bij een
persvoerkuil, ook al een exemplaar van dit mos.
Een soort die op Flesjesmos lijkt maar wat algemener is, is Aneura pinguis (Echt vetmos). Het
enigszins amorfe, dof donkergroene thaUus zonder specifi,eke kenmerken maakt dit levermos
met de zeer algemene Pellia
goed te herkennen. Toch wordt het nog weleens ｶ･ｲｷｩｾｳｬ､
epiphylla (Gewoon plakkaatmos), die echter altijd wel bniinige kleuren naast de groene heeft
en een duidelijk gedifferentieerd thallus.
Op open plekjes die door de crossers gemaakt zijn en daarna wat begroeid zijn geraakt, zijn
twee soorten Riccia talrijk: Riccia glauca (Gewoon landvorkje) en R. sorocarpa (Klein
landvorkje). Een derde soort, R. beyrichiana (Dik landvorkje), vond ik overigens op de al
eerder genoemde persvoerkuil; deze soort onderscheidt zioh microscopisch onder andere door
zijn grote sporen.
Naast deze twee Landvorkjes groeien hier twee soorten Fossombronia (Goudkorrelmos). Dit
lijken wel heel kleine slakropjes, en zijn alleen microscopisch op grond van de sporen te
onderscheiden. Fossombronia foveolata (Grof goudkorrelmos) is een algemene soort, die
soms zelfs vlakdekkend met uitlopertjes groeit. Fossombr0nia incurva (Kropgoudkorrelmos)
is minder algemeen en staat ook hier veel minder.
En dan komen hier ook nog eens twee soorten Ricca dia (Moerasvorkje) voor, en wel
Riccardia chamedryfolia (Gewoon moerasvorkje)en Riccdrdia incurvata (Hol moerasvorkje).
De eerste soort is algemeen en groeit in verschillende vochtige biotopen. Het Hol
moerasvorkje is ook weer zo'n soort die goed garen spint ｾｩｪ natuurontwikkeling op vochtige
plaatsen. De holle blaadjes met vaak talrijke groene broedkorrels maken het een opvallend
thalleus levermos.
Samenvattend
Het gaat hier om een - niet alleen voor crossen maar mede daardoor ook - voor mossen leuk
Ｌ･ｾｮｩ ｲ ｴ
dat echter door zijn kleine formaat en ongecontroleerde gebruik een ongewisse
toekomst tegemoet gaat. Een goed beheer, gericht op enerzijds het tegengaan van dichtgroeien
en anderzijds het creëren van steeds weer nieuwe open [plekken (pioniersituaties), kan een
bijzonder plekje in onze provincie in stand houden.

Riccia glauca (Gewoon Landvortlje)

..

. 1.

2.
1. plant

2. dwarsdoorsnede

3. eporen
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LlNARIA REPENS IN DEN TREEK,
een nieuwe vindplaats
Willem van Deventer, Bankastraat 2, 3818 eH, Amersfoort
De Gestreepte leeuwenbek (Linaria repens) hoorde met o.a. het Vlasbekje en de
Muurleeuwenbek eeuwenlang tot de He1mkruidfamilie, maar wordt sinds de nieuwste druk
van de Heukels (v.d. Meijden, 2005) gerekend tot de Weegbreefamilie. Hij onderscheidt zich
van het Vlasbekje door een slanker voorkomen, de onderste bladeren staan in kransen en de
kleinere blauw/lila bloemen hebben donkere strepen.
Oorspronkelijk is het een Zuideuropese soort, die als verwilderde sierplant en als neofiet, zich
in de 1ge en 20e eeuw noord - en oostwaarts heeft uitgebreid, tot in Skandinavië en Finland.
In Nederland komt de Gestreepte leeuwenbek vooral voor op de zuidelijke Veluwe (vanaf
1924 bij Wageningen) en verder op geïsoleerde plaatsen (vanaf 1898 langs spoorlijn
Zoetermeer - Bleiswijk). In oost Utrecht kwam de plant voor op het spooremplacement van
Amersfoort (v.d. Berg, 2001) en op twee plaatsen op de Leusderheide (Erkelens, 1966 en
1975).
De soort prefereert "open, droge, matig voedselrijke, omgewerkte, zandige of stenige grond
langs spoorwegen en bermen (v.d. Meijden, 2005). In "Stadsplanten" (Denters, 2004) wordt
een voorkeur voor spoorwegemplacementen vermeld. De Nederlandse Oecologische Flora
(Weeda et al., 1988) weet te melden dat de plant op soortgelijke standplaatsen voorkomt als
het Vlasbekje.
Linaria repfms (Gestreepte leeuwenbek)
Ｍ ｉＭ［ ＬＮ ｪＺ ＷＭＴ ＡＭ Ｑ ＭＫ ＭｾＧｉＭ ｬＧＹＰ
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Bestand Landelijk Bureau Floron
afgedrukt 26 april 2005

bewerkt door W. van Deventer voor de Provincie Utrecht:

96 hokXen in heef Nedertand
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Maar de verspreiding kan ook anders. In 1967 bezocht de 'Floristenclub Gelderse Vallei" de
omgeving van legeropslagplaats "MOB Harskamp".Daar t1j0ffen zij aan: veel Linaria repens,
enkele bloeiende Erica cinerea (Rode dophei) en twee yxemplaren Ulex nanus, thans U.
minor (Dwerggaspeldoom). Iemand van het gezelschap herinnerde zich dat hij in de
Auvergne, bij de toenmalige Nederlandse legerplaats "La ICourtine", genoemde drie soorten
in groten getale had aangetroffen. Het lijkt waarschijnlijk dat zaden van deze planten met
legervoertuigen zijn meegekomen. De Floristenclub spreelit dan ook van "Iegeradventieven".
La Courtine ligt 70 km ten westen van Clennont Ferrand. et Nederlandse leger oefende daar
tussen 1959 en 1964 met vele duizenden dienstplichtigen. eze militaire transporten vonden
vier keer per jaar plaats.
In 2004 vond ik de Gestreepte leeuwenbek in Den Tree , ten oosten van de Treekerpunt

langs een bospad, in een vochtige, sterk vergraste hoekian 5 x 5 m omzoomd door Spar,
Grove den, Berk en Amerikaanse vogelkers (Amersfoo coördinaat: 154.2 x 456.3). Den
Treek werd tot ongeveer 1970 geregeld gebruikt voor mili ire oefeningen.
Op 30 november 2006 heb ik met Hanneke den Held deze ieuwe Linaria-groeiplaats bezocht

en we vonden er de volgende begeleidende soorten:
Hogere planten:
Agrostis capillaris (dicht tapijt)
Juncus ejfusus
Holcus lanatus
Rumex acetoselIa
Senecio sylvaticus
Ceratocapnos claviculata

- Gewoon struijgraS
- Pitrus
- Gestreepte w'tbol
- Schapenzuring
- Boskruiskruid
- Rankende helmbloem

Bladmossen:
Rhytidiadelphus squarrosus
Pleurozium schreberi
Polytrichum formosum
Dicranum scoparium

- Gewoon haannos
- Bronsmos
- Fraai haanno
- Gewoon gafii ltandmos

Paddestoelen:
Galerina clavata
Galerina cephalotricha
Galerina pumila
Galerina vittaeformis var. atkinsoniana

- Groot mosklo je (meerdere groeiplaatsen*)
- Oker mosklokje (1 groeiplaats**)
- Honinggeel rrlosklokje (2 groeiplaatsen**)
- Behaard bamsteenmosklokje (I groeiplaats ***)

• tussen mos en oude (gras)stengelresten.
•• op stengelresten en oude dennennaalden
···op zandige humus tussen mos

Tijdens het bezoek bleek dat in enkele bospercelen vlak in de buurt alle Vliegdennen waren
omgezaagd, waardoor grote, open vlaktes zijn ontstaani Hierbij werden zware tractoren
gebruikt, die het humeuze zandige oppervlak verstoordeJ. Juist op deze plekken langs het
aangrenzende pad vonden we enkele kiemplanten van Lin1ria repens. Er lijkt hier hoop voor
de toekomst.
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In 2007 heb ik geprobeerd de oude groeiplaatsen in de omgeving van Amersfoort terug te
vinden. Noch op de Leusderheide, noch op het spoorwegemplacement werd de soort
aangetroffen.
Navraag bij de heer R. Haveman, ecoloog werkzaam bij het Ministerie van Defensie, leverde
ook een negatief beeld op voor de militaire terreinen op de Veluwe. Erica cinerea en Ulex
minor zijn de laatste jaren niet meer gevonden en Linaria repens komt thans op minder
plaatsen voor dan voorheen.
Het lijkt aannemelijk dat ten gevolge van de legeroefeningen in La Courtine en de daarmee
samenhangende transporten een tijdelijke toename van boven genoemde drie soorten in ons
land heeft plaatsgevonden.

De schrijver dankt Floron voor het
verspreidingskaart van Linaria repens.
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DE KAMFERGORDIJNZWAM fCORT/NAR/US
ｃａｍｐｈｏｒａｔｕｓｽｔｅｒｕｇｾｅｖｏｎｄｅ

IN DEN TREE
J. Wisman,Prinses Irenelaan 53, 383 . CB, Leusden
Op het landgoed Den Treek bij Amersfoort is het Kelderbosch ontdaan van vliegdennen om
zo een ecologische verbindingszone te maken met de Lbusderheide. Maak je iets geschikt
voor een bepaalde groep organismen dan is het te verwachten dat een andere groep er nadeel
van kan ondervinden. Om te voorkomen dat waardevolle EI
iotopen worden beschadigd, wordt
van tevoren onderzoek gedaan. Zo ook in Den Treek. ijdens het verkenningsonderzoek
ontdekte Herman van den Bijtel in een vrij oud fijnsp I enbos (> 50 jaar), ondanks een
drogere periode, tientallen exemplaren van de fCamfergordijnzwam ｳｵｩｾｯｃＨ
camphoratus). Deze soort leeft uitsluitend in symbiose met sparren. In Nederland staat hij op
de Rode Lijst. De vruchtlichamen op de vindplaats groeid,n in losse groepen in een enigszins
vochtig, gesloten moslaag van Heideklauwtjesmos en Geweon gaffeltandmos.
Zonder in eerste instantie de naam te kennen vermoedde cJ:e onderzoeker al dat deze vrij forse
paddenstoel voor Nederlandse begrippen een bijzonderheid zou kunnen zijn. Aan de hand van
de foto's kon de naam vrij gemakkelijk door ervaren thycologen worden vastgesteld. De
karakteristieke onaangename geur werd op één van de foth's opvallend waargemaakt doordat
een Strontvlieg (Scatophaga stercoraria) aangelokt ､ｯｾ
de geur, op de hoed was geland,
maar duidelijk "niet wist waar zij haar eieren moest legge ".
Het Overzicht van de Paddestoelen in Nederland (Arnolds e.a., 1995) geeft slechts één vondst
uit Nederland namelijk in 1963 bij Woudenberg (vrijwel zeker ook in het bosgebied Den
Treek-Henschoten). Het Overzicht vermeldt dat de soort op de Rode Lijst staat en als
uitgestorven wordt beschouwd.
I
Maar er is in Nederland ondertussen heel veel onderzoek haar paddenstoelen verricht en deze
recente vondst van de Kamfergordijnzwam bleek niet 1e enige te zijn. In 200 I werd hij
gevonden in boswachterij Grolloo en in 2003 bij Ruinen (mond. med. van B. de Vries,
Hoogeveen). Het Nationaal Herbarium (Leiden) heeft ｮｯｾ
één vondst gedocumenteerd (een
ingekleurde tekening, maar geen materiaal) dat afkomstig is uit het herbarium van de Kon.
Ned. Botanische Ver., gedateerd 13 augustus 1948 te Berglen Dal bij Nijmegen.
Het sparrenbos is intussen gespaard, maar helaas niet e n naastgelegen deel met dezelfde
ideale samenstelling.
Kamfergordijnzwam
met Strontvlieg
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NIEUWE, OUDE BEUK IN BIRKHOVEN
Willem van Deventer, Bankastraat 2,3818 eH, Amersfoort

Aangemoedigd door het artikel van A. Joman uit 1935, gepubliceerd in Te Velde nr 46,
besloot ik in november 2005 in Birkhoven op zoek te gaan naar de door hem geroemde Fagus
sylvatica var.quercoides Pers.
Aanvankelijk zocht ik op geheel verkeerde plekken, maar na bezoeken aan het Archief
Eemland bleek dat het genoemde Hotel Birkhoven zich op de plaats bevond van het huidige
verpleegtehuis Birkhoven (het vroegers Pasadena). Als men vanaf de zuidkant van het
verpleegtehuis naar het westen loopt, richting "het traliehek van het sportterrein", dan ziet
men spoedig net aan de andere kant van de Barchman Wuytierslaan, op nog geen 8 m van het
fietspad naast de weg een vreemde beuk met opvallend ruw eikenschors. Bij de boom
bevinden zich 3 betonnen paalljes; waarschijnlijk een herinnering aan de tijd dat de boom nog
bekend was.Vroeger liep de B.W.laan aan de oostzijde van genoemd hotel.
Pas in juni 2006 vond ik op het Archief Eemland een wandeLkaarlje uit 1910 van Birkhoven
waarop duidelijk de "vele kronkellaanljes" te zien zijn; het was toen de "vrije wandelplaats
behorende bij het Hotel". In dit voormalige park met banken, bij het "Koepelbosch" bevindt
zich onze beuk. Het lijkt waarschijnlijk dat Jan Cock Blomhoff (1779-1853) of zijn zoon het
parkbos heeft aangelegd. In 1844 liet de eerste Cock Blomhoff het grote herenhuis bouwen.
Na de verkoop van het landgoed aan de gemeente Amersfoort in 1907, werd het herenhuis als
hotel geêxploiteerd. De aankoop in 1907 was mogelijk door de winsten uit de gemeentelijke
gasfabricage in 1905 en 1906.
Het is heel wel mogelijk dat Joman in 1935 dezelfde beuk heeft gezien.
Om zekerheid te krijgen omtrent de naam maakte we foto's van de boom en die stuurden we
naar de ons bekende dendrologen. Het was uiteindelijk de heer J.R.P. van Hoey Smith, die
grondig gedocumenteerd reageerde; hij was van 1945 tot 1995 directeur van Arboretum
Trompenburg te Rotterdam. Trompenburg heeft een zeer grote collectie beuken, echter geen
Fagus sylvatica "Quercoides ".
Dit contact leidde er toe dat in maart 2006 ing. G. Fortgens, directeurIhortulanus van
Arboretum Trompenburg, naar Amersfoort kwam om de vondst te controleren. Bij die
gelegenheid werden een paar dunne takken (griffels) van de boom gezaagd, die nu bij twee
kwekers verzorgd worden.
Hij schreef vervolgens een artikel over de beuk in het meinummer 2006 van Arbor Vitae, het
bulletin. van de Nederlandse Dendrologische Vereniging.
Daar lezen we dat "de bekende dendrologische handboeken vermelden dat de Fagus sylvatica
"Quercoides" (destijds als F. s. var. Quercoides) voor het eerst is beschreven door Persoon in
1800 aan de hand van een exemplaar dat hij in 1799 vond in Göttingen, Duitsland. In de
volksmond heette de boom Rammelbuche en zou een kruising kunnen zijn tussen een beuk en
een eik. Speurwerk in de Van de Laan - NDV bibliotheek in Arboretum Trompenburg leverde
een uitvoerig artikel op in de Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Geselschaft 1924,
p 289-293. Hier schrijft Dr. H. Pape een verhandeling over "Buchen mit borkiger Rinde". Het
blijkt dat vormen met ruwe bast incidenteel gevonden worden in het wild. Van elf exemplaren
wordt een korte beschrijving van de bast gegeven. Bij sommige bomen beperkt de ruwe bast
zich tot de voet van de boom, bij andere is de bast tot boven in de boom ruw; bij sommige
bomen is de bast eikachtig, bij andere bomen heeft de hast meer weg van die van een iep,
esdoorn of walnoot. Het blijkt dat beuken met een ruwere bast dan normaal in sommige delen
van Duitsland bekend staan onder de verzamelnaam Steinbuchen.
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Andere eigenschappen zouden het hardere hout zijn en een langzamere groei. Over de
oorzaak van de ruwe bast wordt geen uitsluitsel gegeven.
Zaailingen van een exemplaar met ruwe bast bleken een "gewone" gladde bast te
ontwikkelen. Het feit dat de bomen slechts sporadisch worden gevonden doet vermoeden dat
het niet erfelijk is. Als mogelijke oorzaak worden groeistoring, beschadiging of aantasting
door parasieten genoemd".
Joman vermeldt in zijn artikel twee andere groeiplaatsen in Nederland: de rand van de
Wageningse Berg en het Haagse Bos.
Onderzoek via de Universiteit Wageningen leverde niets op. Op de uitgebreide bomenwebside van de gemeente Den Haag komt "onze" beuk n,iet voor, ook navraag leverde niets
op.
Het lijkt nu zeer waarschijnlijk dat de Amersfoortse beuk de enige volwassen boom in
Nederland is. De heer Fortgens sprak van "een pracht exemplaar met een zeer markante bast",
De dichtst bijzijnde soortgenoot staat in België, hij is via internet eenvoudig te vinden op de
"Kampioenenlijst van België". De boom bevindt zich in Heusden-Zolder in de provincie
Limburg. In 1990 was de omtrek op l,S m hoogte 376 cm, de totale hoogte was toen 30 m.
Onze Amersfoortse boom heeft een omtrek van 250 cm en is 20 m hoog.
Tot slot sluit ik me gaarne bij Jomans uitnodiging aan om "deze zeldzame verschijning" te
gaan zoeken en aanschouwen.
Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons via Gert lmmerzeel, Coördinator Landgoed
en Monumenten van de Stichting Nyenrode te Breukelen het verrassende bericht met foto's,
dat ook op het landgoed van de Universiteit Nyenrode een I agus sylvatica "Quercoides"
voorkomt van vergelijkbare grootte.
Literatuur
Fortgens, G. 2006. Bijzondere beuk (her)ontdekt. Arbor Vitae, bulletin van de Nederlandse
Dendrologische Vereniging 16,2: \3-16.
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VERANDERINGEN IN DE KORTE DUINEN TE SOEST
Willem van Deventer, Bankastraat 2,3818 eH, Amersfoort
Herman Roos, van Mamixlaan 44,3818 ve, Amersfoort

In de Lange en de Korte Duinen te Soest wordt al 12 jaren gewerkt aan het open houden van
de twee zandverstuivingen. Na voorbereidende rapporten werd in de herfst van 2006 en de
daarop volgende winter zeer veel werk verzet in de Korte Duinen met als doel meer zand te
laten stuiven om zo de biodiversiteit te vergroten en tevens de nog steeds aanwezige
Jeneverbesstruwelen meer kansen te geven.
Reden voor de redactie om een gesprek aan te vragen met de beheerder, de heer J. Tupker,
die meer dan 25 jaren in het gebied werkzaam is. Dit artikel is gebaseerd op het gesprek dat
plaatsvond op 24 januari j.l.

De gemeente Soest blijkt ten opzichte van de omringende gemeenten een nogal bijzonder
beleid te voeren voor wat betreft de aandacht die besteed wordt aan natuurwaarden binnen de
gemeente. Waar andere gemeenten het natuurbeheer afstoten naar organisaties zoals
Natuurmonumenten, of de Provinciale Landschappen, doet Soest het liever zelf.
Er is een meeJjarig consistent beleid om de grotere natuurterreinen zo goed mogelijk te
conserveren en dienovereenkomstig te beheren. Dit resulteerde de afgelopen jaren in de
volgende beheersactiviteiten in de Korte Duinen:
In 1995 werd 1 ha bos verwijderd op het terrein van Zonnegloren.
In 1998 werd 5 ha zand gereinigd tot 25 cm diep om de wortels te
verwijderen in het zuidelijke deel naast Zonnegloren.
In 2003 werd de ecologisch verbindingsstrook Korte Duinen -Vlasakkers
gerealiseerd.
In 2005 werd I ha bos verwijderd in het centrale deel.
In de winter van 2006-2007 werd in een gebied van 12 ha het bos
omgezaagd. Het overgebleven tophout werd afgevoerd en tenslotte werd
de bovenste humus- en wortellaag afgeschoven.

Als treffend voorbeeld van het ecologisch denken in de gemeente Soest geldt het volledig
terugbrengen van het voormalige terrein van Zonnegloren tot de status van natuurterrein. Dit
gebeurde in 1999. Daarmee werd het natuurgebied Korte Duinen substantieel uitgebreid.
De natuurgebieden in de gemeente Soest hebben een gemengde bestemming: bos, recreatie
en beheerde natuur.
In het verleden werd het stuiven als lastig en verstorend ervaren voor de aangrenzende
landbouwgebieden. In de Korte Duinen heeft dat geleid tot het opwerpen van een zandwal aan
de noordzijde om het stuifzand tegen te houden. Tevens is er op grote schaal bos geplant,
voomamelijk Grove den (Pinus sy/vestris), Corsicaanse den (Pinus nigra var. maritima) en
Oostenrijkse den (Pinus nigra var. nigra). De Grove den is thans met de Jeneverbes
(Juniperus communis) de meest in het oog lopende vegetatie op de stuifkoppen van de Korte
Duinen.
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Het indertijd geplante bos heeft nu een leeftijd van ca. 60 jaar. Dit gegeven is van belang voor
de huidige beheersmaatregelen.
Het principe van stuifzand is betrekkelijk eenvoudig. De heersende windrichting is west-oost
gedurende het grootste deel van het jaar. In het vOOljaar komt vaak een periode voor van een
omgekeerde windrichting die weken kan aanhouden, waardoor een deel van het zand wordt
teruggeblazen.
Om te kunnen stuiven is er een bepaalde windsnelheid en rcht nodig; de wind moet dus in
west-oost richting voldoende snelheid kunnen bereiken.
Uit de opgedane ervaring in de Lange Duinen is geblekelJl dat een strijklengte van 150-200
meter nodig is om de wind zoveel snelheid te geven, dat het zand verderop begint te stuiven.
Een andere voorwaarde is dat het zand niet te veel humus bevat.
In de Korte Duinen worden de voorwaarden voor verstuiving gerealiseerd door het terrein
eerst te ontdoen van verstuiving belemmerende bomen en struiken, daarna worden alle
takken verkleind en tot slot wordt de strooisel- en humuslaag, die is ontstaan in de afgelopen
60 jaar afgeschoven tot op de minerale laag. Doordat het een eerste generatie bos betreft is de
af te schuiven laag niet meer dan 7 à 8 centimeter dik.
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Korte Duinen situatie 1995

Het afschuiven moet nauwkeurig gebeuren want de heidezaadbank is dun.
Het verwijderde strooisel wordt afgevoerd naar naburig a erland, waar het gebruikt wordt
als bodemverbeteraar.
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De geschiedenis van het gebruik van de grond is ook van belang. Nog tot in de eerste helft
van de twintigste eeuw werd door de boeren gebruik gemaakt van de heide voor de bemesting
van de landbouwgronden.
Dit gebeurde door schapen op de heide te weiden die 's nachts in de schaapskooi werden
verzameld, waar ze hun uitwerpselen in de potstal deponeerden in daar neergelegde heide
plaggen. Elk voorjaar werd het vruchtbare mengsel van heideplaggen en mest op de akker
gebracht.
Het effect was dat door grazen en afplaggen de heide lange tijd in stand bleef. Door
overbeweiding en periodiek branden ontstonden in Soest en Soesterberg zeer grote
zandverstuivingen.Aan het eind van de 19c eeuw was de situatie zo bedreigend dat na 1885
begonnen werd met het aanplanten van jonge Grove dennen in het Monnikenbosch,
Birkhoven en direct ten zuiden van Soest langs de tegenwoordige Soesterbergsestraat. In de
crisistijd 1920-1930 werd meer dan 75 % van het gebied bebost (er zijn in de Korte Duinen
enkele Grove dennen, die 150 jaren oud zijn). Er restten daarna nog slechts twee geïsoleerde
zandverstuivingen met hier en daar heide, die door spontane houtopslag steeds geringer in
oppervlak werd.

Korte Duinen situatie 2007 (kaart gebaseerd op Google Earth)

De dennen zijn eerst alleen maar een lichtconcurrent voor de heide,maar wanneer ook de
bodem voedselrijker wordt, kunnen zich andere planten vestigen en wordt de heide
verdrongen.
Het heidezaad is echter nog steeds in de bodem (de zaadbank) aanwezig.
Als het weer vrijgemaakte zand -dat kalkarm is en vrijwel geen organisch materiaal bevatniet verstuift zal dat mettertijd weer een heidevegetatie tot gevolg hebben.
Als er teveel van de bovenlaag wordt afgeschoven kan de zaadbank grotendeels verdwijnen.
Er zal dan geen heide meer opslaan maar Bochtige smele, wat zeer lastig is kwijt te raken.
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Bij het verwijderen van de bomen wordt vooral rekening gehouden met de oude opstanden
van Jeneverbesstruiken. Dit is een zeer lichtgevoelige soort. De ervaring hier heeft geleerd
dat ze geleidelijk moeten wennen aan meer licht. Het is dus geen goed idee om direct alle
Lichtbelemmerende bomen te verwijderen. Dat zou funest zijn voor de gespaarde
Jeneverbessen. De afgelopen 10 jaren wordt ongeveer elke drie jaar de grootste
lichtconcurrent verwijderd totdat de Jeneverbes weer grheel vrij staat. Er is nu nog één
perceel waar dit proces gaande is.
Het kiemen van jeneverbeszaden lukt thans op weinig of een plaatsen. Volgens de beheerder
is daarvoor nodig dat het zand enige jaren stuift. In de Korte Duinen zijn nog geen recent
gekiemde planten te vinden, wel is er sprake van enige vegetatieve verjonging.
Op grond van genetisch onderzoek is gebleken dat
verschillende "stammen"van de
jeneverbes bestaan die niet allemaal dezelfde lichtgevoeligheid hebben.
Om het stuiven te beheersen zijn er in de Korte Duinen dwars op de wind twee singels met
Grove den gespaard. Daarmee is in de Lange Duinen sinds 1988 ervaring opgedaan.

er

Het gebied staat in verbinding met naburige natuurgebieden. Er is reeds een groot deel van de
ecologische corridor met de Vlasakkers gerealiseerd; hij voldoet precies aan de Boswet. De
spoorlijn is thans nog een belemmering voor kleine dieren zoals de zandhagedis, waarvan de
verschillende populaties nu niet kunnen uitwisselen (reeër. springen er over heen). Er wordt in
het najaar van 2007 een spoortunnel aangelegd ter hoogte van het Heezerspoor(150.2 X
461.7). De tunnel zal 3m hoog en 2,7m breed worden.
Voorts wordt als gevolg van het natuurbeleid van de ge eente Soest dit jaar en in 2008 een
verworven industrieterrein en een defensie terrein- in totaal 16 ha- weer geheel tot natuur
omgevormd, zoals dat eerder met Zonnegloren is gebeurd. Hierdoor wordt het gebied van de
Lange Duinen in zuidwestelijke richting uitgebreid. Het is de bedoeling dat dit een
heideterrein wordt
Conclusie:
Het moge duidelijk zijn dat natuurbeheer zoals dat in de gemeente Soest vorm gegeven wordt
geen eenmalige zaak is, maar dat er continue aandacht aan gegeven wordt. Het is immers
oud cultuurlandschap dat weer in ere wordt hersteld metlde onvermijdelijke consequentie dat
dit ook in de toekomst als cultuurlandschap wordt behee ,do
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PROBLEMEN MET DE JENEVERBES IN NEDERLAND
Willem van Deventer, Bankastraat 2,3818 eH, Amersfoort

Aanleiding voor dit artikel is het feit dat de natuurlijke verjonging van de Jeneverbes in
Nederland de afgelopen 60 jaren stagneert. Deze situatie doet zich niet alleen in ons land
voor; ook in België, Groot Brittannië en noord-west Duitsland blijft verjonging nagenoeg uit.
In zuid en oost Europa is nog niets aan de hand.
De Jeneverbes is met de Taxus en de Grove den de enige inheemse Nederlandse
naaldhoutsoort. De eerste twee zijn tweehuizig. De voortplanting van de Jeneverbes is van
vele factoren afhankelijk.
Na de bestuiving van een Jeneverbesbloem duurt het een jaar voor vruchtzetting plaatsvindt,
daarna duurt het nog twee jaren voor de groene (schijn)bessen blauw verkleuren en rijp
worden. In die periode kent het zaad een kiemrust, waarin koude noodzakelijk is. Hierdoor
kiemen de zaden op zijn vroegst een jaar nadat ze op de grond zijn gevallen. Als de zaden dan
niet door stuivend zand bedekt worden is er een grote kans dat zaad wordt opgegeten.
Het duurt lang voor de heester gaat bloeien; vrouwelijke exemplaren bloeien pas na ± negen
jaren en de manlijke na ± vier jaren. Ook zijn er binnen een populatie een wisselend aantal
steriele exemplaren. Bovendien wordt de vruchtproductie zeer belemmerd door schaduwen
beschutting.Onder normale omstandigheden wordt slechts één keer in de twee tot drie jaar
zaad geproduceerd en dan blijkt vaak minder dan de helft van de vrouwelijke struiken bessen
te produceren Ten gevolge van hoge leeftijd en de slechte conditie neemt de zaadproductie
verder af.
De huidige populatie Nederlandse Jeneverbessen stamt globaal uit de periode van de grote
heideontginningen einde 19de en begin 20'''' eeuwen is dus nu ongeveer 100 jaar oud (in de
Korte Duinen bevindt zich een Jeneverbesstruweel dat waarschijnlijk 500 jaren oud is).
De komst van de kunstmest betekende het einde van de schapenbegrazing en het plaggen van
de heide. Zandverstuivingen waren van oudsher de natuurlijke refugia van de Grove den.
Vanaf begin 20· eeuw werden onze zandverstuivingen op grote schaal beplant met Grove
den.
In ons land komt de Jeneverbes vooral voor op de Pleistocene zandgronden van Drente,
Overijssel, Utrecht en Oostelijk Brabant. De verspreiding na 1950 is geringer dan daarvoor
door ontginning en bebossing. De beheerders van de terreinen met Jeneverbes realiseren zich
al enige tijd dat de gevolgen van de afgenomen verjonging in de komende decennia merkbaar
zullen worden. Daarom wordt er in een aantal natuurgebieden actie ondernomen.

We weten uit het verleden dat geschikte kiemplekken voor Jeneverbes vooral ontstonden
door overbeweiding van droge heide. Als de beweiding plotseling gestaakt werd trad de
Jeneverbes op als pionier in het stuivende zand. Zo ging dat vroeger.
Thans is er niemand die precies weet wat we moeten doen om Jeneverbeszaden in hun eigen
biotoop te laten ontkiemen. Methodes uit de succesvolle commerciële kweek zijn niet
toepasbaar.Het is onduidelijk welke rol bodemschimmels spelen bij de voedselopname door
de wortels en bij de kieming van de zaden. Ook is het onduidelijk wat de invloed is van
schimmels en insecten op de bovengrondse delen. AI deze onzekere factoren vragen om meer
experimenteel onderzoek.
Men verwacht wel dat herstel van de b9demdynamiek een grote rol kan gaan spelen bij de
natuurlijke verjonging van de Jeneverbes. In de Korte Duinen is in de afgelopen jaren een
robuuste poging gedaan om de bejaarde Jeneverbessen een nieuwe kans te geven.
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Op dit moment rest ons slechts een tijdelijk afwachten hoe de wind en de recreatie op het
gebied gaan inwerken.
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Bovenstaande foto van de Korte Duinen is afkomstig uit ｾＧｄ･
Wandelaar" van 1935. Volgens
de heer Tupker is het Jeneverbesfort op de achtergrond ok nu nog de grootste concentratie
van de Jeneverbessen in de Korte Duinen.
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DASSEN IN DE GELDERSE VALLEI
Johan Lagerweij, Hovenierslaan 4, 3925 BW, Scherpenzeel

Het was in 1967, dat er op Breeschoten een dassenpaar een burcht had welke door
jachtopziener Van Ginkei en Stichting Das en Boom werd uitgegraven en daarna werd
uitgezet in Gaasterland in Friesland.
Zij redeneerden dat daar zo vlak bij de drukke provinciale weg van Scherpenzeel naar
Barneveld dassen geen overlevingskansen hadden.
Sporadisch werd er echter wel eens een das dood gereden rond Scherpenzeel. Daaruit bleek
dat ze er toch wel waren.
In 1990 was er een burcht op "Langelaar" halfweg Barneveld-Scherpenzeel maar er hadden
honden op gezeten en ik dacht dat de dassen verkast waren.
In 2000 werd er een das doodgereden daar op de weg. Ten zuiden van "Groot arel" bevonden
zich toen enkele burchten die ik soms bezocht.
Ook had ik contact met eerdergenoemde Stichting.
In 200 I werd de eerste dassentunnel aangelegd bij "Groot Ore'''onder de provinciale weg
door en daarna volgden er nog twee.
Er was dassenverkeer tussen Groot Wagensveld via Breeschoten, Gooswilligen en Langelaar
naar de Moorsterbeek en dat had inmiddels al meer dan 10 dassen het leven gekost. Ook was
er verkeer tussen Breehoef en Groot Donkelaar.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt door de tunnels die waren aangelegd in opdracht van de
provincie Gelderland. Ik. vroeg mij af of deze tunnels wel functioneerden.
Een buis met een diameter van 30 cm en met 2 haakse flauwe bochten moesten de dassen
helpen veilig over te steken. Omdat de weg aan weerszijden een sloot heeft is de 16m lange
horizontale buis op een diepte van 2,5 m onder het maaiveld gelegd; de twee schuine buizen
hebben een lengte van Sm. Dit betekent dat het over(onder)stekende dier 32m door de buis
moet lopen.
Er zijn rasters langs de berm aangebracht en roosters bij de inritten, om te voorkomen dat de
buizen vol water zouden stromen.
Ik. besloot de volgende proef te nemen. Met een paar takjes harkte ik de ingangen voor de
pijpen schoon om sporen te kunnen lezen. Maar geen enkele prent ging de pijp in.
Toen nam ik een 3 à 4 mm dun twijgje van ± 32 cm lang en boog deze dwars in de buis en
schoof het voorzichtig dieper naar binnen.
Aan beide uiteinden van de pijp plaatste ik zo'n takje en na een maand wachten bleken de
takjes er nog in te zetten.
Eén keer was de controletak er uit en zag ik ｰｲ･ｮｾ ｳ
van een bunzing of hermelijn.
Later zag ik een keer grote menselijke voetstappen bij de dassentunnels en waren de takjes
weg.
Geruime tijd later bracht ik opnieuw takjes aan. Ze bleven mooi dwars of soms rechtop staan
maand na maand. Geen das was er door gekomen.
En nu na 6 jaar wachten vraag ik me af: "Wanneer komt er nu eens een das door die tunnel?"
Tevens rijst er een vraag in me naar boven; functioneren die tunnelbuizen wel. Is een
bnislengte van 32 meter niet wat aan de lange kant en dan ook nog twee haakse bochten en
die diepe afdaling?
Wat heeft dit allemaal gekost? Hier lijkt het niet te werken. Zijn er resultaten van andere
locaties bekend?
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Een boer uit die omgeving vertelde me dat hij in de zomer 's morgens vroeg dassen door het
bedauwde weiland had zien lopen. Hij had gezien dat ze om het einde van de afrastering heen
wandelen.Zou dat kunnen betekenen dat de rasters te kolt zijn, of dat ze de bovengrondse
route toch veiliger vinden?
Wie weet hier meer over te vertellen?
Aanvulling van de redactie.
Navraag bij Fred AlIeijn, dassenkenner te Hilversum, leverde het volgende op:
- De tunnel kan das-vriendelijker worden gemaakt door de wanden van de twee
openingen met dassenuitwerpselen te besmeren.
Om meer zekerheid te krijgen over de gebruikelijke route van de dassen kan in de
buurt van de tunnel een prikkeldraad gespannen worden op 10 -15 cm boven de
grond. Als de das passeert, blijven haren in het prikkeldraad achter.
Is er controle mogelijk op de waterstand in de tunnel?

Foto M. de Vos
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PUTTERS IN DE JONGE LINDEBOMEN LANGS
DE DORPSSTRAAT TE SCHERPENZEEL
Johan Lagerweij, Hovenierslaan 4, 3925 BW, Scherpenzeel

In 1975 zagen mijn vrouwen ik een nest van de Putter in een appelboom in Zuid-Limburg
waar we met vakantie waren.
Bij ons in Scherpenzeel kwam deze vogel niet voor. Slechts één keer zag ik op Wittenberg
(ten noordwesten van Scherpenzeel) een putter op een zandweg zitten, dat was in 19S0.
Prachtig gekleurd vogeltje met een aardig liedje.
Totdat er zomaar in 200 I een paartje broedde in een lindeboom langs de Dorpsstraat in
Scherpenzeel. Het nestje was stevig gebouwd en hing boven de weg.
Nee, je vindt het nestje niet gemakkelijk in het vooIjaar, maar door zijn zang verraadt klein
vogelijn zich. Als in de herfst de bladeren door de storm van de bomen worden gerukt komen
de kleine ronde nestjes te voorschijn.
Soms fietste ik door het dorp met een halfje bruin in de tas en hoorde dan boven me de Putter
zijn aarzelend melodietje prevelen. Dan stapte ik wel eens af en zocht in de boom naar het
nest. "Hee zie je ze vliegen?" riep Nico de Haan die vlak achter me woont. "Nee, ik hoor ze
zingen", zei ik toen en stapte maar snel weer op mijn stalen ros voordat iemand mij niet voor
vol aan zag.
Nu, na de storm van de IS" januari 2007 zitten er nog wel een nestje of 10 in de jonge
lindebomen hier langs de hele Dorpsstraat, die van oost naar west Scherpenzeel loopt.
Waar komen zo opeens die putters toch vandaan en waarom zo maar langs de drukke weg in
die jonge bomen? Wat trekt die vogels om hier te gaan broeden? Waarom zie ik steeds een
paartje Putters midden op de Brinkkanterweg zitten?
"Natuurgeheirnen", zei de oude schut Gachtopziener) van Voskuilen en hij had gelijk..
De natuur leer je nooit kennen en daarom blijft ze boeiend en interessant.
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HET ZIJN DE KLEINE DINiEN

.

Cor de Wilde, Heideweg 5, 3829 BD, Hjglanderveen

Het zijn de kleine dingen die het doen! U zult misschien enken: "Sinds wanneer houdt Te
Velde zich bezig met het Nederlandse lied?" Dit verhaal g t echter over de veranderingen in
de natuur rond Hooglanderveen, waardoor er niet alleen ve deringen in mijn tuin optreden,
maar ook in de onmiddellijke omgeving ervan.
Toen ik hier in 1989 kwam, woonde ik buiten en stond mijn huis aan een weiland met koeien.
Nu rest er nog een kleine strook groen.
Ik ben toen begonnen mijn tuin natuurlijker te maken oor er Elzen, Lijsterbessen en
Vlinderstruiken in te plaatsen. Verder zijn er vele hoekjj:s met bladeren, oude stronken,
stapels stenen, waar padden, kikkers, egels en salamanders kunnen schuilen. En, natuurl ijk:,
een mooie vijver met alles erop en eraan. Diverse ｰｬ｡ｮｾ
uit de natuur zijn er rondom
ik me wel meer en meer
aangeplant, met wonderlijke resultaten. Maar daarvoor ｾｯ･ｳｴ
verdiepen in de levensomstandigheden van plant en di : schaduw of juist niet, wellce
grondsoort, nat of droog? Zo verdwenen een paar plantjes Zonnedauw aan de rand van de
vijver, nadat ik er jaren plezier van heb gehad.
Van jongs af aan interesseer ik me voor vogels. Groot was an ook mijn vreugde toen in het
eerste jaar (1989), dat we hier woonden, Huiszwaluwen onze woning ook als de hunne
gingen beschouwen. Ze bouwden driftig met klei hun nesten onder de dakgoot. De
dorpsbewoners zeiden me, dat ik daar niet gelukkig mee zou worden, omdat ze alles onder
Eén nest werd
schijten. Maar ik vond het interessant en volgde het hele froces op de ｶｾｴＮ
grootgebracht, een tweede mislukte. Het jaar daarop (l990) erd weer een nest grootgebracht,
zij het dat ik wat met de nestbouw geholpen had. Daarna eb ik 16 jaar geen Huiszwaluw
meer gezien, ondanks de kasten die ik opgehangen had.
In 2006 veranderde er veel. Afgezien van de bebouwing die oprukt, werd er vlakbij een stuk
sloot vernieuwd. Nog nooit heb ik in korte tijd zo veel zwaluwen bij elkaar gezien. Allemaal
op een klein stukje klei waarmee ze hun nesten opbouwed. Ze vlogen af en aan! Gelukkig
werd ook mijn huis na lange tijd weer eens door twee ｫｯｾｰ･ｩｳ
uitgekozen. Het ene maakte

ｾＺ ｾ ｮｾ

ｾＺ Ｚ ｾ ･ Ｍ

ｾ ｲ､ ［･ Ｚ Ｍｶ

ｾＺｧ ｳ ･ Ｇ

Ｚ ｾｴ ［ｯ ｮ Ｎｚ ｡

waren ze er druk mee! Ik was benieuwd of ze dit jaar weer ,erug zouden komen, temeer daar
de slootkant weer aardig begroeid raakte. Moest ik een ｾｵｴｳ
slootkant onkruid vrij houden of
moest ik de natuur zijn gang laten gaan en de zwaluwen ｾｵｮ
klei elders laten halen? Met
medewerking van de buurman werd toch ongeveer 2 m2 grlJSvrij gemaakt. Het hielp, want ze
waren dit jaar weer volop met de klei aan het slepen en nu m 3 nesten te bouwen. Bouwen,
broeden en de aanvoer van voedsel .... de terrasbezoek rs van het naastgelegen nieuwe
restaurant hadden er een attractie bij.
Maar er gebeuren ook andere leuke dingen, al is dat vaak ｴｩｪｾ･ｬｫＮ
In 2000 ging ik regelmatig
naar de in aanbouw zijnde woning van mijn zoon in Vathorst kijken. Dagen lang hoorde ik
een geluid dat ik niet thuis kon brengen, wat me behoorlijk brgerde! Na het geluid op een CD
gehoord te hebben was het voor mij zonneklaar dat ik In Kwartelkoning gehoord had.
Onwaarschijnlijk, maar toch ... I
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Sinds de nieuwbouw in 2000 neemt het aantal broedgevallen van Putters in het dorp toe. Tot
in mijn eigen tuin! Helaas was het vrouwtje letterlijk voor de poes. Het mannetje zat nog twee
dagen uit volle borst te zingen, toen hield hij het voor gezien. De drie ｳ･ｾｩ
heb ik in een nest
van een Groenling gelegd, dat jammer genoeg met uitgekomen jongen en al door een
Vlaamse gaai werd vernield.
De vogels in mijn tuin zijn heel tam. Het zijn ook "onze vogels". We praten over ons
roodborstje, onze heggenmus, ons winterkoninkje.
Alleen het nieuwe station "Vathorst" is een ergernis, vanwege de grote ruiten, waar vogels
zich tegen dood vliegen. Door deze ruiten kunnen de treinreizigers het laatste stukje groen van
Hooglanderveen zien, wat gezien de kreet "Wonen in het groen" natuurlijk moet. Toen het
zoveelste slachtoffer een Paapje was, trok ik aan de bel. Allereerst belde ik met de
Vogelbescherming in Driebergen, die me allerlei ideeën aan de hand deed. Ik vroeg hun, of ze
voor het vele geld dat binnenkwam, met mijn informatie zelf niet het een of ander konden
doen. Het leek me toch in de eerste plaats hun werk. Waar is waar, twee dagen later werd ik
gebeld door de Vogelwacht Amersfoort met de vraag wat er aan de hand was. Ik vertelde het
en stelde voor de ruiten van het station met roofvogelsilhouetten te beplakken en zo het zich
dood vliegen van vogels te voorkomen. Ze zouden hun best doen, maar tot op heden is er nog
niets gebeurd. Is het wachten op de dood van een volgende rode lijst soort? (de landelijke
staat van in standhouding van het Paapje is zeer ongunstig - red.).
Ik merk dat, als ik mijn kennissen en familieleden over mijn "natuurwereldje", mijn tuin en
onmiddellijke omgeving, vertel zij ook enthousiast worden en van alles aan hun tuin
veranderen om de natuur binnen te halen. Velen van hen kijken begin april nu ook met
spanning uit naar de Huiszwaluw.

Foto M. de Vos
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