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DOOR BOSCH EN HEIDE
E. Helmans en M.A. Koekkoek

In de afgelopenjaren is er op verschillendeplaatsenin Den Treekop eenkleinschaligemanierin de natour
ingegrepenom zo de biodiversiteitvan hetgebiedte vergroten.Vanaf 2006wordenook grootschaligeprojec·
tenuitgevoerd:tennoordenvanhetHazenwaterwerd 5 habosgekaptom eenzandigmilieu te creëren.
In de winter van2006-2007werdten noordenen tenwestenvandeTreekerpunt30 habosgekapt,vervolgens
werdde humeuzebovenlaagafgeschovenenafgevoerd.Op dezewijze hooptmenhetareaalheidein de pro·
vincie Utrecht te vergroten.In het najaarvan 2008wordt begonnenmet de aanlegvan eenecoductover de
DoornseWeg,datde LeusderheimetDenTreekgaatverbinden.Ook werddit jaaraande oostzijdevan het
Hazenwater3,5habosgekaptteneindeook daardevochtigeendrogeheidemeerkansentegeven.
Door bovengenoemdeactiviteitenkrijgt Den Treekweeriets van zijn vroegereopenheiden diversiteitterug.
De rijkdom van hetgebiedis in 1898doorE.Heimansin tweeartikelenbeschrevenin De LevendeNatoor.Hij
bezochthetgebiedsamenmetdetekenaarM.A. Koekkoek.De nauwgezettetekstende bijzonderetekeningen
dedende redactiebesluitende artikelennu integraalaf te drukken.Alleen de naamgevingen de typografie
werdengeactualiseerd.De tussengevoegdefoto's geveneenbeeldvan de tegenwoordigesitoatie.Decijfers in
detekstverwijzennaardelokatieop dekaartop pag.16.

•

Sapperloot! Wat was het benauwd in de trein.
Juisttoenwe afredenbegonhetfijntjes te regenen,
en we kekenelkaarmaarniet aan,mijn vrind, de
teekenaarKoekkoeken ik. Ik hadhemallangeen
uitstapjenaarAmersfoort beloofd; eindelijk kre·
genwe eenhalf·drogeZaterdag,die, op gezagvan
de barometer,een heel·drogeZondagin uitzicht
stelde.U]

En nu regendehet toch; wat een teleurstelling! "Ik
had dat dingetje wel thuis kunnen laten;' zei Koek·
koek verdrietig op zijn schetsboektrommelend;het
uitkijken door de bedruppelderaampjesbegon hem
blijkbaarte vervelen.Maarop 't zelfdeoogenblikviel
een waterig·gelezonnestraalop zijn handen. ''Wat
blief? Zie je dat,dezon breektdoor! hetkan noggoed
worden!" En meteenduwdehij het portier-raamnaar
omlaag. "Gunst, meneer,doe dat raam weer dicht!
moet dat wurm nou kou vatten, 't is Noordenwind !"
Dan maar weer omhoog trekken, je moel voor je
evenmenschwat benauwdheidover hebben. Dat
dachteneenvijftal schippersook, die er in de vroegte
al vlijtig op los dwalmden.
"Je kunt van daag nog lucht genoeghappen," zoo
troostte ik mijn metgezel,die de wanhopigepoging
deed, een moeder te overtuigen,dat frissche lucht

gezonderis dan tabaksrookvoor de menschin het
algemeenen vooreenzuigelingin 't bijzonder.
Nog geenhalfuur haddenwe gespoord,of de zon had
het overwonnen,en we snaktennaarde buitenlucht;
zoo broeierig. vochtig en rookerig-warm werd hel in
de volle wagen zonder noemenswaardeluchtverver-
sching

Toenwe te Amersfoortin 't voDe zonlichtstonden,
schuddenwe ons eenslekker; als eenvogeltje dat
eens uit de kooi mocht; en dankbaarvoor de
mooie zomer·zondagmorgenstapten we zingend
doornaardeArnhemschestraatweg.

Paardebloemenen Madeliefjes stonden al wijd
uitgespreid, Veronica's gingen net open; en als die
zoo vroegal wakkerzijn enje met hun heldereblau-
we bloemenoogenvriendelijk en bemoedigendaan-
zien, dan is de kans op een mooie dag nog lang niet
verkeken.

Aan de Arnhemsche straatweg, nog dicht bij
Amersfoort; sloegenwe eveneenzijpaadjein, [2]
om, voor we door 't boscbde heideop gingen,ook
eenseenkijlYe op 't bouwlandte nemen;wanteen
menschmoetnooiteenzijdigworden.
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En 't kijkje loondede moeite,eenakkermet spurrie
lag vlak achter de eikenhegen die was ,omzoomd
door een goudenrand van kruishloemen; t was dIe
mooieErysimumcheiranthoides(Gewonesteenraket
red.) met zijn vlakke tros van goudgele hloemen,
dicht aaneengeslotentot één groote ster, glinsterend
tusschen't groen; nergensin ons land heh ik deze
fraaie crucifeer zoo welig en in zulk een overvloed
zien bloeienals in deomstreken van Amersfoort.
Langs het voetpad door 't veld vlogen parelmoer·
vlinders bij tientallen; een paar er van zeilen ZIch
vlak voor onzevoetenneeren gingenzuigenaanhet
nattezand,ze spreiddenhun fraai rood en bruin ge-
vlekte vleugelswijd uit, om zich metzonnewarmtete
laten doortrekken;klapten ze hun vlerkjes even balf
dicht, dan flikkerden de lichte vlekken van de onder-
zijdeonstegenalsparelmoerenzilver.

Voldaan over ons zijstapje , namenwe de boofd-
weg weer, met bet voornemenmok door te zetten
en niet te vaakrecbtsof links te gaankijken; maar
datging bovenonzekrachten.

Het eikenhakhoutwemeldevan Juni-kevertjes,net
meikevers,maarhalf zoo groot en met metaalblauwe
borstschilden,dus toch eigenlijk heel anders dan
meikevers,maar de hoofdvorm en ook de sprieten
doeneraandenken.
Bij duizendenen duizendenrendenze, alsofze dolle
haasthadden,overdeeikenbladeren,langsde takken,
op de boomstronkenen over de weg; de meestein
duplo en sommigenin triplo; wie niet beterwist, zou
zeggen,dat bladeren en twijgen geen oppervlakte
genoeg boden, om de diertjes te vergunnen naast
elkaar te loopen, en dat ze daaromin twee, drie of
vier verdiepingen bovenop elkaar waren geklommen;
't was een vermakelijk gezicbtzulke stapelsvan ke-
vers te zien voortsukkelen.Stellig een paar bonderd
meter ver was die verbazendehoeveelheidJuni·
keverste volgen, toen hield 't langzamerhandop en
laterzagenwij erzoogoedalsgeenmeer.
Aan de rechterzijdevan de weg tusschende elke-
struikenen de bagedoorns(meidoornred.) stonden
al de boogebavikstruikenin volle bloei, Hieracium
vulgatum(Dicht havikskruidred.) , kenbaaraanhun
bladerendie aan de onderkantpaarsroodgekleurd
zijn; in de verte lijken ze op grootepaardebloemen,
maarde stralenvan de sterzijn niet zoo aangesloten
en ook de hoogebebladerdestengelzegt u dadelijk,
datge meteenheelanderenplant tedoenhebt.Ik heb
er nogeenpoosgezochtnaardegevlekteｶ ｡ ｲ ｩ ｾ ｴ ･ ｩ ｴ Ｌ die
ik indertijd te Muiderberg en nog onlangs in den
Achterhoekbij Keppel aangetroffenheb; de ｶ ｡ ｲ ｩ ｾ ｴ ･ ｩ ｴ

cruen/um (wordt nu gerekendtot H.vulgatum red.)
met bladeren,die op de bovenzijdetalrijke donker-

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

Gevkld1uJ.,wkruid (Bieracium vulgaium VaT. cruenta·
tum).

Een eind verder dicht bij Nimmerdor liepen we
langseenweiland.

"Nu moetik eenszien, of eenschildersooggewapend
is tegen mimicry" zei ik tegen mijn reismakker.
"Daar, op de bloemtros van dat Herderstaschjein
bloei, zit ebnvlinder; konjedieonderscheiden?"
"Waar? llci zie niets!" zei de goedeman. Ik naderde
metdepuntvan mijn stok tot op eenhandbreedtevan
de bloemtros."Zie je hem nu dan ? Daar recht voor
mijn slok zit eeD oranje-tip." ..
Koekkoekkeek me even aan,zoo van ter ZIJ, om te
onderzoekenof ik soms een loopje met hem nam,
ofschoonik hem nooit redenhadgegevenvoor zoo'n

I
vermoeden.
"0, deksel, nu snap ik 't; daar hebbenwe dus een
geval van mimicry. Maar ik zie op mijn woord geen
vlinder, nietsdan bloempjesgroenmet wil. Wijs nog
eenswatdichterbij."
Ik raaktehu de vlinder bijna aan, geen vingerbreed
wasde koPerenpunt van mijn netstokvan de zuigen-
de vlinder verwijderd. "Dat zijn nu schildersoogen!"
fluisterde ik. "Nu zie je hem toch wel? anderszal ik
hem aanraken."
"Neen, wacht nog één oogenblik; kan ik nog een
stapje naderdoen?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 beesldan en hoe
groot is 'I?"
Ik genool van de onziehtbaarbeidvan mijn vlinder;
wal een heerlijk natuurwonder! Daar zil nu een
menschmeI goedeoogenop zijn hurkenbij eenvlin-
der die open en blool op een bloem rusl; baastmet
zijn neuser op zit de man te turen en nog is hel dier
onziehlbaarvoor zijn oningewijdeoogen.Nu raak ik
met mijn slok hel ondereindvan de stengelevenaan,
de verdacbtebewegingdoel de vlinder schrikken,het
diertje sleektzijn oranjevoorvleugelsop en... ik zal
't woord maarniet opschrijven,dal aande lippen van
mijn reisgezelontsnapleof liever, daler uil ontplofte.
" .....0, vergeefme de uildrukking, maarzoo iets
heb ik in mijn leven nog niel gezien! Dal is nou die
merkwaardigekroningsvlinderwaarvanje onsvan 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
bovenvleugelsvlamdeop in de zonnegloed.We hiel-
denonsdoodstil,daarlaaI devlinder zieh weervallen
op dezelfdebloem;de vleugelsklappensamennog is
tt oranje van de onderkant der voorvleugels te zien;
die zakken weg in de portefeuille, door de aehler-
vleugels gevormd,en meleen verzinkt hel groen en
wil (de enigekleurendie hel dier nog te ziengeefl) in
'I groenen wil van de bloem. De vlinder is verdwe-
nen, letterlijk onzichlbaargeworden,voor wie hem
niel meIdeoogenheeftgevolgd.
"Die waarneming is alleen een reis waard" zegt
Koekkoeken ik zeg 'I hem na, "Je moel me nog meer
van die mimicry latenzien, al komenwe wal later op
deheide;dal bebik er voorover."
En onze naluurvriend ging nu zelf aan 'I zoeken,
zoodal ik bern telkens moestaanzettentot doorloo-
pen.

We wandeldenlangsbet prachtigelandgoedNim-
merdor,stellig eenvandemooistevanonsland.

Arnhemsewegter hoogtevan HuizeNimmerdor,
begintwintigsteeeuw.ArchiefEemland

Van destraalwegis hel afgescheidendooreenbeekje,
dal zelf omzoomd is meI allerlei struikgewas.In 'I
beekje slond een jonge snoek onbeweeglijk,alleen
aan zijn schaduwop de zandbodemwas bel Ie zien,
dal de staarten de vinnen voortdurendin lichte. tril-
lende bewegingwaren. Maar onze leekenaarhad er
geenoog voor; hij snuffeldelusschende struikenen
op alle bloemennaar mimeerendevlinders en vond
naluurlijk niets. "Als je nu belooft, eenbalf uur flink
door Ie zenen,zal ik je nog een treffend voorbeeld
van mimiery laten kijken," zei ik, en dal zou me ge-
makkelijk vallen, wanl lusschende heestersslonden
verscheidenebooge Rbamnns-struiken(Sporkehoul
red.); de meestebaddengeschondenbladeren,zoodal
ik slellig wiSl, de rups van de Citroenvlinderte zul-
len onldekken.
Gerusllezer;'I woord ontdekkenis hier op zijn plaats.
De rupsis groen,preciesvan de zelfdetinl als 'I blad,
waar bij op zit en meI een licble zij streep. Kop of
pootenziel men niel. '1 Is op en IOp een pas onllui-
kend nog dubbelgevouwenRhamnus-blaadje.Maar
voor mij was hun mimicry ondoeltreffend,wanl ik
wasjuist met een kweekerij van die rupsenbezig en
zagzedusdagelijks.
Ik had er dan ook dadelijk een in 'lOOg, hij zal zoo
mooi als 'I kon; ik raaklehel diertje, zonderdal mijn
ijverige vriend 'I zag,evenaan,om zekerIe zijn, dal
hel eenpoos in zijn mimelischehoudingzou volhar-
den.
"Hier, vriend! nu ben je gewapendmet de arglisl en
de scherpzinnigbeidvaneenmensch,die pasmimicry
in werking heeftgezien.Hier hebje eentakjemet een
blaadjeof achl van de wegedoorn,dal net over de
beekbeenhangt;je kunl bel beruiken,als je will. Op
dil takje zil eenrups, zoo dik als eendunnegriffel en
zoo langalsje halvepink.
''Best," zei Koekkoek en zelle zich in posluur. "Je
mag me niets zeggenen niets wijzen ook. Ik wil die
rups nu zelf ontdekken.Geefme maar vijf minUIen
tijd."
"Goed,maarje magbet takje niet aanraken,wanl dan
laat 't dier zich misschienvallen; al heb ik dal nooil
bij de rupsenvan de Citroenvlinderopgemerkt,'I is
locb mogelijk, dal 'I gebeurt.
En nu gaatde zoekerij beginnen. ''De blaadjesgroen;
ik ziederupsniel; dus... die is ook groen", mompelt
mijn kameraadbij zieb zelf. En daar had hij schoon
gelijk in; maardie logischeredeneringhielp hem niel
veel, zijn vijf minuIen waren alom en nog had hij 'I
dier niel in 'loog. "Dan zal ik ｳｴ･ｮｧ･ｬｾ･ voor stengel-
tje en blad voor blad slelselmatig afzoeken, want
vinden wil ik 'I dier; er zijn ook maar8 blaadjesaan
lakje vaneenbandlengte."
"Lel vooral op dejongslebladeren,"zoo ried ik, want
'I duurdemerijkelijk lang.
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Ik Hemkop rond1900 (archû/eemltznd)

Kruispunt anno2007metuitzkhl op Ｂ､ｾ machtig
ｭ ｯ ｯ ｾ boschweg"

licht stroomtbij golvenomlaagoverdeheestersheen,
kaalSt terug van de harde,blinkendegrintbodem,en
slaattegendehoogehoomenaandeoverzijde,'l zinkt
weg in 't donker, onbeweeglijksparreloof,'t wordt
opgezogen,gulzig, altijd en altijd meer.doordeboUe,
peluchemoskussensop stamen voel
Wat er nog overblijft van 't licht, krttïpl haastigvoort
langsde ruig bewassenbodem,tusschende bronzen
stammendoor naar de schaduwenvan 't woud en
teekentdaar de vorm van 't lager hout in grijs en
bruin; strooit goudstofin het zwart der diepten;on-
zichtbaarni" glimt dan weer op aangrasbloemhier,
aan bladrand ginds; nog volgt mijn oog dezelfde
stroomvan licht, blauw in duisterals Sl Elmusvuur,
die, langzaamnu enzoekendoverd'aard,zich SplilSl
in tal van aderen en dan weer één wordt; naar voren
komt, een boschvan hoogebrem de voet omspoelt,
zich snel omhoog werkt, slangsgewijslangs dunne,
donkeretwijg en blaadjesglijdt en plotselinguitlenel-
tertenopspatin duizend, duizendgroote,gelevonken
vuur.

We waren ondertussehenaande Hertekopgeko-
men[3].

Nu zag ik Koekkoek voorzichtig met zijn vingetop
een blaadjeaanraken;hij wilde blijkbaar door 't ge-
voel onderzoeken,of hij met eenplant of met dier te
doenhad.
"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 besefvan hebben,dal het zich onzichtbaar
maakt,doordie vreemdehoudingaante nemen?
"Laten we daarovernu niet gaan filosofeeren, om
zoo'n vraag met zekerheidIe kunnen beantwoorden,
zouje ookeerstzelf eenszoo'nrupsmoetenworden.
Dit alleen is zeker, de halfvolwassenrups gaatmet
zijn dun toeloopendachtereindtegen een bladsleel
zilten en richt zich daarbij schuinop, zoodalhet dier
bedrieglijk lijkt op een jong, nog smal en dichtge-
vouwenblad.
De jongere rupsjes en ook de volwassenehebben
weeranderekunstjesbij ｾ verstoppertjespelen.Laten
wij ons maar tevredensteUenmeI de waarnemingen
dewelenschap."
''Maar wie heeft ze dal geleerd;ik bedoelhoe weten
ze,dat ze zoo doenmoeten;zoo 'n instinct komt toch
niet van zelfi"
"Van zelf! datweetjewel beIer.Jehebtal meermalen
theoriën over 't ontstaan van soorten en instincten
gelezen,zei je me onlangs,kies er maar eenuil, die je
bevredigt,danhebje eenanlwoord:
"En als ik er nu niel éénvind, die me bevredigt,wal
dan?"
Net hief eennachtegaalvlak bij onszijn heerlijk lied
aan; het was al laat in de morgenen laat in de tijd
vooreennachtegaal,12 Juni en 10 uur; misschientrof
het lied mij daaromdeste dieper;enals weerklankop
de vraag van mijn melgezel: ''Wie heeft ze dal ge-
leerd?" hoorde ik een kinderwijsje uil lang vergeten
tijd: "Zeg,0 zegmij, lieflijk heest,wie of uw Meester
is geweest!"
Onwillekeurig neuriedeik 't liedje; 't kwam zoo in
eensop, ik had 'I niet als antwoord bedoeld,maar
mijn metgezel nam 't er voor en vroeg niet meer.

Een heerlijk plekje om uil le ruslen en een broodje
mel melk te gebruiken.RechlSen links van ons liep
de breedestraatwegvan Amersfoort naar Arnhem,
waarop fietsersons voorbij snelden;achterons rees
een laan zachtglooieodop; maar onze oogen boeit
vooral de machtig mooie boschweg, die lang de
zuidzij van Nimmerdor naar Oud. Leusdenslingert.
Het voorstedeel, waarwij recht inzien, met zijn dub-
bele rij koninklijke SDarrenaande eenezijde en aan
de anderezijn hoogestruiken, in de verte overwelfd
doordonkerekoepelsvanoudepiinboomen,ligt daar
le gloeienen teglinsterenin dezonnegloed.'t Gouden
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"Ik geloof dat ik nu eensmoet aanzettentot voon-
stappen,zegt mij n reismakker.Je hebt niet eensge-
merkt,datdekasteleinal melk gebrachtheeft
"Ja, ik raakte daarvreemdaan 't soezen;het zonlicht
speelt ook zoo mooi in de schaduwpanijenvan 't
boschaandeoverzij."
"Daar heb ik ook al naarzitten kijken, wat een heer-
lijke schilderij zou dat geven, en toch alleen maar
mooi voor iemand, die 't niet in de werkelijkheid
gezienheeft; Zonlicht in de schaduwweergeven,dat
kan alleen een genie; als je daar de gave niet voor
hebt,danmaakt't probeerenje wanhopig."
"Laten we, vóór dat het zoover komt dan maar op-
stappen."

Ik hadnu al zoolangin de zon zitten Idjken, daar-
om steldeik voor, in plaatsvan de hreede,zonnige
laan te nemen,door 't droge beekje te wandelen,
datachterdesparrenlangshet hek van de huiten-
plaatsloopt.

Wandelenis wel niet hel juistevooreentochtje in een
greppel door 't dichte kreupelhout. Maar wie aan
natuursponwil doen,moetniet te zeerop zijn gemak
gesteldzijn. Zoo'n zomerdrogebeek,overwelfd door
bazelaars,vogelkers en wolfskers is waarlijk een
oogenblikpijn in derug, eenpaarmoedeenkelsvan 't
bukken en 't schuinloopen,en misschien een paar
schrammenvan dehraamdoornswaard.
Wat een macht van varensgroeiendaar, koningsva..
rens,stekelvarens,wijfjesvarensen duhbeloofalle
beschuttegen wind en zon en regen;hun groen is er
veel teerder,sappigerdan op open plekken, en hun
veerenvenoonengeenknak of kreuk; zelfs de uiterst
leere wijfies..varens,ontsiert geen enkele beschadi-
ging.
Hier in de dikke moslaagontkiemende sDarrezaden
bij tientallen; al handhoogzijn die een of tweejarige
boompjes; ik heb er een paar met wonel en kluit
meegenomen,ze staannu op de zandheuvelin mijn
terrarium.en makener met hun teergroenenaalden-
pluim: het sieraadvan uit. Op éénna houdenze zich
goed, maar die eeneminiatuur-sparkon 't ook nog
niet helpendat hij niet aardde;want eenstijfhoofdige
hagedisgroef, hoe vaak ook veljaagd, telkens weer
zijn hol juist onderhet sparre\jedoor, zoodatde WOT-
telsschadeledenen hetaan't kwijnen raakte.
Op den duur werd het wel wat warm in die varenkas
onder de struiken en mijn vrind was al weeT lucht
gaanhappenop deboschweg.

We waren juist aan een kruispunt gekomen;
rechtsvan onsbooghet beekjerechthoekigom, of
Uever het was zoo omgebogendoor de aanlegger
van 't park en 't volgde het zwarte hek, dat nn

openen bloot kwam; eenbeetjenuchter,al poog-
dende koningsvarenshetweergoedte maken.

Net op die bocht staateen merkwaardigeboom, 't is
eenninke beuk, waaruit ,dicht bij de voet eengroote
eiketak opschiet.Klaarblijkelijk zijn eik en beuk op
de zelfde plek ontkiemd, tegelijkertijd of kon na
elkander;'t komt mij voor datde beukde eik op zijde
heeftgeduwd,er over heenging hellen,zoodatdeeik
schuinmoestgroeienen dat eindelijk de beuk om de
wonels van de eik is heengewassen.Misschien ver-
beeld ik 't mij, maar't schijnt mij toe, dat eenjaarof
vijf geleden,de eik naarverhoudingtot de beukdik-
ker wasdan nu, datdusdebeukflink groeiten aande
eik het voedselontneemt;zoodatde eiketak na ver-
loop vanjareneendoodetak zal worden.
Wellicht weeteenAmersfoortervan gebooneonswel
iets meervandie vreemdeboomte vertellen.
We stondennog bij en over deze natuur-historische
merkwaardigheidte praten, toen we achter ons een
eind ver op de zijweg, een steenin '( water hoorden
ploffen. Een paar kleine boerenkleutersgooiden in
grootewoedemet steenennaar iets in de diepebeek,
dat tegende kantop wilde kruipen. Wij er heen."Va-
der, vader!" riepenze: "neenwaterrat,eenwaterrat!"
"Een waterat,die tegende kantop wil, als hij gejaagd
wordt1" vroeg Koekkoek. "Dat moet wat anderswe-
zen." Een grooterebroer, die met de vader naderbij
kwam, smeetnog gauw een steenin de beek, die 't
dier gelukkig niel raakte.Want de rat was een haas,
eenheeljongehaas,die waarschijnlijk in debeekwas
gerold; dezebevat hier eenpaarvoel water en heeft
zulke steile kanten,dat het voor 't haasjeonmogelijk
was er weer uit te komen; het dier zat in een natte
afgrond.Wehaalden't armeschepselmeI veel moeite
uit het water, waarbij 't herhaaldelijkonderdompelde
en legdenhetop dekant in de zon; hetgafhaastgeen
teeken.van leven meer.

"Smijt hem er maarweer 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
onbeweeglijkliggen.
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Schetsvan eenBerkenlakje,aangetastdoor
eenkevertje(RynchiUsbetulae).Rechtseen
afzonderlijkbllld opgerolden eenhalf ont-
rold, omdelarf te latenzien.

Om op de beidete komen,kozenwe eeD boschpad
rechtsDaastdelaan,die, vlak tegenoverdedubbe-
le boom de weg van de Hertekop naar Oud-
LeusdeDkruist. [4]

J

6

Ook hier weer kODiDgsvarens.in menigte langs de
slootkant,prachtexemplaren,nu in Juni reedsvan een
meter hoogteen meer; vreemdwas het dat op deze
plek de kleine exemplarenvan eendecimeterhoogte
al "bloem" hadden,somsover een balve veer, en de
groote plantendaarentegenin 't geheelgeen spoor-
vorming aan de veeren vertoonden.
Aan de rand van onspad groeidenjonge berken.die
onze aandachttrokken door hun groot aantal dorre

bladeren;dezehaddeneen fraaie kaneelbruine kleur
en warenveel regelmatigeropgerolddandorreblade-
ren gewoonlijk zijn. Ook hingen zij kaatsrecbtneer.
Daarmoestwat achtersteken.
Bij 'I ontrollen van de bruingele toetjes kwam de
berkenvemielervoor dendag,eenbeelkleine witaeh-
tige sDuitkever-larve(Rhynchitesbetulae.,)eencM.
grool ongeveer,had hier zoo huisgehouden.Net als
de dorpskruideniereen peperhuisjedraait van een
vierkantblaadjemisdruk,zoo hadons torretjemet de
berkenblaadjesgemanoeuvreerden er zijne eitjes in
gelegd;alleen't dichtvouwendoel dekruidenierbeter.

Deboerenjongensgingenverder.
Daarzatenwe bij de verdronkenbaas;'t wasde eerste
keervan onsbeiderleven,dat wij eenhaasvingenen
nu was 'l eendooie; jammer!
Koekkoek rolde de haaseven heenen weer, er liep
wat wateruit zijn bek.
"Als we de voorschriftenvoor 't reddenvan drenke-
lingen eenstoepaslen?"zeide ik, door dat rollen op
eendenkbeeldgebracht
UDat doen we!" zei mijn vriend, en dadelijk trokken
we onzejassenuil en gingenaan 't werk. Eersthiel-
den we bet k1etsnaltediertje aande staartomhoog;er
kwam weer wat water terug, dat hij ingeslikt had;
eersteen paar droppels,later meer; toen legden wij
hem op zijn rug en lichtten beurtelingszijn voor-
poolenop, daarnade beidepootjeste gelijk; in 't kort
we dedenalles,zonals't behoorde,.of zooaJswij ons
meendente herinneren,dathetbehoorde.
Na een kwartiertje riep Koekkoek: "Ik geloof waar-
empel,dat we 't halen! Stil even,ik meendehet beest
te voelensnikken." En, ja wel hoor, daarsnikt het al
weer,en het door mij omhooggetrokkenpootjehiedt
duidelijk merkbareweerstand.
Nu volgden de verschijnselenvan herleving snel op
elkaar,eindelijk haddenwij 't zoovèrgebracht,dathet
diertje zoowatrechtop kon zillen. We droogden't af
metonzezakdoekenen met vloeipapier,dat ik bij me
had voor de planten, en zetten het daarnaop een
droogezakdoekin 't zonnetje,waar 't doodstil bleef
zilten bibberen.Wat zathetdieronsraaraante kijken
met zijn groote, ronde oogen;zoo nu en dan viel ｾ

nog eensom; eindelijk kreegbet weereenigszinsde
kracht,om deachterpootenonderｾ lijf te trekkenen 't
bibberenverminderdegaandeweg.
We beslotenhet volledig herstelaf te wachten,of als
dat wat lang duurde,het beestje,in eenzakdoekge-
knoopt,deelgenootte makenvan onzeverderetocht.
Intusschen,een hazenhuidschijnt niel gemakkelijk
droog te willen worden;we moestenhet pak van ons
bakerkindjenog al eensververschen,en Koekkoek
maaktevan de kalmtevan onshaasjegebruik,om het
in de vrije natuur, nal en wel, naar 't leven te teeke-
nen; dat zou onder gewoneomstandighedenzeker,
nog al eenigebezwarenhebbenopgeleverd;maarhier
ging 't opperbest.
Met onsdriren zeilen wij dereis voort, de haashield
zich kalm tot hij droog werd; toen begonhij wat te
trappelenen 't ons lastig te maken,hij wilde wel op
onzearm of handrusten,maarniet hangenin de zak-
doekaanmijn stok.
Nu we bernzooverhadden,wilden we bern evenwel
niet aanzijn lot overlatenen wij beslotenonspleeg-
kind thuis verderop te kweeken.Wellicht zoudende
omstan<ligheden,waaronderdeze haas voor 't eerst
met menschenhad kennis gemaakt,een invloed ten
goedebebbenop deschuweaardvan hethazenbloed.

Te Velde 48: 1 - 16 [december 2007]
Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland

.



•

Onuweg voerdeonsdwarsdoor eenberkenlaan-
tje; aUemaaljongeboomen,wier prachtigeroseen
zilverenstammenmijn vrind weereensde uitroep
ontlokten:

"Mijn hemel,wat eenkleur, eenheelpaletvolop een
enkelestam!"
Nu behoefteenmenschgeenschildersoogle hebben
om eenjongeberkenlaan,die tegendonkeredennen
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 natuurtiefuebbersin dit
opzichtheelwatleeren.
Hier weesik mijn reisgezeldeplek waarThijsseen ik
voor tweejaarde heksenkringvonden,die in "Hei en
Dennen" is geteekend.De berk stond er nog, een
eindjevan de overigeaf; maarvan de giftige rood en
witle satansbroodjeswas natuurlijk nog niets te zien.
Die wachtentot Augustus.

Westakendeberkenlaanoverendebeidelag voor
ons, badendin de voUe zonnegloed;'t is bier een
ondiepdal tussebenbetboogeboscbachteronsen
de heuvels met jonge dennenbezet, In de verte
voor ons[5).

De heideis hier vochtig, en door de menschal onder

Paradijswegur hoogtevanhelHazewaUr: 'I is
hûreenondûpdallussehenhelhoogebosch

handengenomen;want we moelen telkens slootje
springen, lerwijl we voortwandelenover de roode
parelende zonnedauw, over de kruipende wolfs-
klauwenenoverde lieve blauwetrosjesvan Po/yga-
la depressa(nu P.serpyllifolia; Liggendevleugeltjes-
bloem red.); die vreemdgevormdebloemenmet hun
twee afstaandevleugeltjes,die zoo lastig zijn te de-
termineerenvooreenbeginnendebotanist

Van tijd tot tijd kijken we eensin de zakdoeknaar
ons kindje, het moet noodzakelijkweereenschoone

Op dl) hGido bU Oud·Leusdoll.
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waterverlorenheeftdoordekunsl van de onlginners,
maardie toch nog lang niet droog is; getuigede klei-
newolfsklauwen,dieernogwelig tierenwillen.
Toch is er geenstruikje van de gewoneheide,Cal/u-
na, te ｶ ｩ ｮ ､ ･ ｮ ｾ daarvoor is de grond weer te nat, 'l is
hierallesErû:a; enkeleroseen purperenbolletjeszijn
al open,maar't is nog niet de volle bloeitijd voor de
Erica, datduurtnogeenweekof wat. Dan eerslvalt 't
goed in 'loog hoe overheerschendde Erû;a retrali.r
op matignatteheibodemis.

--....-..--_....--.
Warer-affodiJk,DopheideenStruikheidedoor
Duivelsnaaigarenomstrikt.(Uil Hei enDennen).

In ons land komen de Erica-veldendikwijls onver-
mengdvoor, dat wil zeggenvan de honderdplanten
zijn minstens een zeventig Erica tetralix en de rest
zijn drosera's,potentilla'sof andereplantenvan de
vochtige heide, terwijl alleen op de hoogeen droge
plekken enkele CaIIuna-struikeneen toevlucht zoe-
ken.
We bindenonzehaasweerin 'I pak engaanrechtsaf
naarons doel: de broekheideen de veenplassen;we
wudendie eerderkunnenbereikenals we de heuvels
schuinoverstaken,maardanmoetenweoverdejonge
aanplantingvan dennenloopenendal doenwe liever
nieL 't Is hier alles en overal zoo vrij, zoo geheel
wnder die akelige VerbodenToegang,dat wij ons
verplichtgevoelente doenalsofde loegangverboden
was, waar onze voet maar eenigszinsschadekan
aanrichten.
Kijk, wat is 't hier duidelijk te zien, dat we uil de
Erica-heidein de Calluna-heidekomen, langzamer-
hand komen en meer Calluna-struikenlusschende
Erica's; nu is 't zoowathalf om half, de zonnedauw,
Potent111a'sen wolfsklauwen verdwijnen te gelijk,
en een honderdpas verder staan wij midden in de

I

BweilopvanDopheide,Erû;a retralix.

luier aan hebben;we drogen onze zakdoekenop de
heidestruikenen zettenhethaasleevenneer,hetdoet
nog geen moeite om weg te loopen, heelemaalop
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 melkshaasjemeer, want zijn
knaagtandenzijn alle aanwezig;daar is het trouwens
ook wel wat groot voor, dunktons,maarwe beroepen
onsniel op speeialekennisvan hethazenleven.

Aan de kanten van de halfdroge heislolen sleken
honderden water-affo<llIlen (Beenbreek red.) hun
plauebladerenop; eenenkelebloemis al open,maar
de meesleslaan nog in knop. Een kleine hagedis,
Lacerta vlvlpara (Levendbarendehagedis red.),
springt van de kanl 'I water in, hij loopt snel over de
bodemenbergtzich verschriklin zijn holletje.
Maar even moet het nieuwsgierig diertje toch nog
lerugkomennaarde opening,om Ie kijken wal voor
grOOI beesldaarde heidestruikenzoo deed kraken;
als hel ons ｺ ｩ ･ ｾ duikt hel met eensprongin zijn veili-
geschuilplaats.
't Is aan alles Ie bespeuren,dal we hier eenheide (=
Hazenwaterred.) onderde voetenhebben,die al veel
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zuivere Calluna-heide.Hier vinden we weer andere
hij-planten.: Stekelbremvooral; die kleurt sommige
plekkengeel,maarblijft toch verre in de minderheid;
ook de doodsvijandvan Calluna,het roodeDuivels-
naaigaren, dat met zijn verstikkende draden de
struikheide omstrengelt en bet zijn levenssappen
uitzuigt, heeft deel aan de kleur; gelukkig leeft het
niet langgenoegom veel kwaadte kunnendoen.

Bij de oudeschaapskooigelegenaande zandweg
[6], die van de kerktorenvan Oud.Leusdenzuid-
waartsvoert, is de grond al weer lager en rijker
aanwater [7]. (= Droogmakerij,beettevroeger 't
Vogelwater, red.)
We naderende broekheide(broekof brook= beekof
moeras).Dat bewijzen ook de beide kieviten en de
twee tureluurs.die eensklapsde stilte afbrekenmet
schelle,angstigekreten.
De vogels zwieren om ons hoofd, ze zijn blijkbaar
bevreesd,dat wij komen om hun nestente zoeken;
maardat is onsdoel niet, we bewonderenenkel maar
de prachtigevogels,als ze met snellevaanover ons
heenschicten.
Wal een mooie vogel, vooral van onder gezien, is
zoo'n tureluur. Hel mannetje met zijn roodbruine
horsten fraai geteekendevleugelsmaakthet ons erg

Schaapslwoianno2007,Droogmakerij

lastig; zoudenwe bijgeval in de richting van het nest
loopen?

Omde proefte nemenslaanweeensklapsbij 't
witte bruggetje [8] recbtsaf, dus naar 't zuid-
westen,we loopenaanop despitsvande naaldvan
Austerlitz, die we heel in de verte bovende Ring-
beuvelsvan 't LangeVeenzien uitsteken.

-

C+ezicht Op de beltheidebij "De 'l'reek." (In de verte de naald van Austerlitz.)
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Het wilte bruggetjeanno2007

Maar hetgegil van de tureluurswordt hoe langerhoe
erger,terwijl dekieviten afzakkennaarde naUeheide
achterdeschaapskooi.
We moelen er maar aan wennen. Zie, de teekens van
debodemwijzen onsde weg naarde broekheide;hier
(= Waswaterred.) [9] geeftde Erica al weerde toon
aan,Potentilla'svertoonenhun gele vierstraligester,
en wie nauwkeurigｴ ｯ ･ ｺ ｩ ･ ｾ vindt de leerachtigeblaad-
jes van de groote, blauweGentiaan overal tusschen
de naaldjesvan de dopheidedoorgewerkt;die Genti-
aan kleurt hier in Augustusen Septemberde heide
blauw.
Een wiue schitteringin deverte(= zandvan de Ring-
heuvelsmetdaarachterhetLangeVeenred.»,daaris
het hooge veenmoeras,de broekheide,in Overijsel
doorde boeremkortwegHel Veldgenoemd.
De wollegras-pluimen,duizendenpluisjes van witte
wanen op dorre stengels,omzoomende plassenen
plasjes,eenanderesoortzonnedauwmet langwerpige
blaadjeskleurt de zwarte kleverigeaarde,die onze
voetprentｶ ｡ ｳ ｴ ｨ ｯ ｵ ､ ｾ op veleplaalSenbleekrood; hier
is ook 't ware tehuisvan de lage wolfsklauw, die een
groen net van onregelmatigemazenover de bodem
spint.
De tureluurszijn verdwenen,ook hun geluid verne-
men wij op eensniet meer; we leggenonze bagage,
bestaandeuit eenhaas,eenboterhamen eenplanten-
bus,op eenwalletje neer,datons tot lunchtafel dient.
Daarnakomendeschetsboekente voorschijn,onsoog
glijdt de voorgrondrond om eenplek te vinden, waar
men zitten kan zonderlast te krijgen van de vochtig-
heid en, ik geloof bijna op dezelfdeseconderoepen
mijn vrind en ik: "Eennest!"
En ja wel, daar lag vlak voor ons ligt een nest met
twee eieren er in, waarschijnlijk van de beide ture-
luurs, die zoo angstigom ons heenwarengevlogen.
De eieren waren iets kleiner, iets ronder en lichter van

kleur dan die van een ｫ ｩ ･ ｶ ｩ ｾ maaroverigenser veel
op lijkend. Zoudendedierennu ergensovereenheu-
veltopjestilletjesheenstaante loeren,wat wij metde
eierenzullen doen?Of liggen ze hier of daarin wan-
hoop op de heide, overtuigd ､ ｡ ｾ als een vogelnest
door een menschwordt ontdekt, het meteenleegge-
stolenis.

vAl' I 1D t TOO$aL
Racb afzoodertfit. t 'fervoot.

Gagel in 't voorjaar. Rechts, afzonderlijlu
lulJjes,vergroot.

In datgeval hebbenwij devogels,alsze terug moch-
ten keren, in hun overtuiging geschokten zullen ze
een betere opinie van de natuurlielhebbershebben
gekregenr want wij hebbende eierenniet aangeraakt;
ik heb op slaandenvoet (letterlijk) het nestgeschetst,
juist zoo,als ik 't vond liggen, terwijl mijn makkerde
broekheideonder't potlood nam.

1
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De meestebroekheidenvan ons land lijken heel veel
op elkaar. In de Oostelijkeprovincienkomt er even-
wel een plant bij, die hier in 't Lange-Veen(= be-
doeld wordt Waswaterred.) niet te vinden is en die
aan broekheide-formatieeen meer ruig en s!ruikig
karaktergeeft. Die plant is de Gagel,waarvanik op
dezeplek een paar jaar geledenwel een enkel jong
struikje vond, maardie nu geheelontbreekt.Voor de
illustratie van een broekheideheb ik daarom een
teekeninggekozenvan zoo'n "veld" bij Heino; op de
voorgrondstaaneenigegagel-struiken.Maar daar in
Heino ontbrekenweerde Molinia-beltjes,die hier als
talloozemolshoopenboven't wateruitsteken.

Wij vischtennog eenpoos in de ondiepeplassenen
maakteneen beikikker buit; maareen vuurpad,die
ik meendete booren,wilde zich niet latensnappen.
Hier en daar, op nog even begaanbareplaatsentus-
schen de heiplassen,begon een formatie van belt-
heide, hoofdzakelijk bestaandeuit buntgras- nf
Moliniawortels. Dit heide-graszendt niel, zooals
veel andere grassen,horizontale uitloopers af, maar 't
heeft verticale uiUoopers,die elk jaar afsterven,ter-
wijl uit de wortel weer nieuwe bundeltjesomhoog
schieten.Zoo ontstaanheuveltjesof beitjes, die bij
hoogewaterstandals eilandjesboven de plas uitste-
ken.
Maardit stukjebeginnendebeltheidein 't LangeVeen
(=Waswaterred.) geeft nog geenduidelijk idee van
wateigenlijkeenbeltheideis en wordenkan.

Om mijn reisgezeleenseenechtebeltbeldete laten
zien gj.ngen we nog tien minuten verder zuid-
waarts.

Eerst moesten wij weer een uitgestrekteCalluna-
heideover, waar 't wemeldevan de grootegeelharige
rupsen van Bombyx guereus, waarvan een varieteit
op de heidestruikenleeft; daartroffen wij in 't voor-
bijgaan ook een nest aan Bombyx castrensis,de

Broekh Ide, met gagelstruiken op de voorgrond.
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heideringel-rnosjeenontelbaremenigtejongerups-
jes leefdentezamenondereenkoepelvan witte zijde,
gesponnenover een paar Calluna-plantjes;eenige
(d.w.z. eendertig,denkik) oudere,grootereexempla-
ren van hetzelfde rupsennesthadden de gemeen-
schappelijkewoning al verlatenom de wijde wereld
in te gaan,ze smuldenaan heislruikenop een hand-
breed afstand. De rupsen lijken veel op de overal
gewone,roodbruineringelrupsof livrei-rups met zijn
blauween witte ruglijnen; maarzij zijn er licht van te
onderscheiden,doordatde tweezwarte stippenop de
voorkopvan de ringelrups,bij zijn neefvan de heide
ontbreken.

Nog een paarvan de Ring-heuvels[lOl klommen
wij over; vlak daarachter,aande zuidvoetvan de
Ring-heuvelsdus, strekt zich het heidelanduit,
waarvanik de weergain oos land nog niet gevon-
denheb.

Ringheuvdsanno2007

Ringheuvelsanno2007

Wat in 't LangeVeen(=Waswalerred.)als eenbegin
van een poging is te bespeuren,staal hier (= in het
LangeVeen [11] red.)vooronsalseendaad.
't Molioia-gras heeft hier in verloop van tijd, van
eeuwenwellicht, een belt-heidegevormd van, naar
ruwe schattingeen paar honderd meters lengte en
dertig metersbreedteop sommigeplaatsen.De belten
zijn gescheidendoor bochtige,slingerendekanalen,
sommigenog met water, anderedroog; of wel door
poeltjes,waarde wandelstoktot aande koop inzakt,
en die als miniatuur-meeren tusschen miniatuur-
bergenliggen.
Van allerlei vormen komen er belten voor: spitse,
koepelvormige,en bijna vierkante met een vlakke
top, breederdande voet. De meestebeltenreikeneen
man, die zich in de kanalener tusschenbegeeft,tot
aan de heup, sommige hooger, andere zijn ruim een
voethoog.
Van onderzijn dezebeltenbegroeidmet de heerlijke
veenbes:Vaccinium oxycoccos,waarvan er 12 Juni
nog verscheidenebloeiden;van bovenzijn deheuvel-
tjes bezetmet talrijke exemplarenvan Andromeda,
(Lavendelheidered.) die nu al begonnenvrucht te
zetten.

....--,,_._---

----.=....,,-::.::.---
St:httsee"stukjezjjluJnt van ..n der belten,
btZtl mei AndromedDin vrucht

Wedeponeerdenonzehaas,diezich vrij kalm hield in
zijn zakdoek.en onze plantenbusop een hoogepas
tusschentwee beltenen zettende netstokrechtopin
een belt, om de plek terug te kunnen vinden. Toen
sprongenwij van top op top en dedenzoo de rondte
door het vreemdeland; maardat is ook al geenge-
vaarloos werk. want een van ons beiden deed een
misstapen viel; de anderekeek op, lette niet op zijn
eigen voetjes en kwam eveneensin een afgrond te
vallen, zoodatwij beiden,wel niet doornatmaartoch
verre van droog, maar beslotendoor de kanalen te
wandelen,waarbij men het ten minste in zijn macht
heeft, welk deel van iemandslichaam 't eerstnat zal
worden.
Wij lachtenom 't geval,want het zonnetjestond lek-
ker te brandenbovendeheide.
Een paar jaar geledenheb ik eenszoo'n belt (een
kleine was ｾ･ｴＩ afgetrokkenvan zijn onderlaagen met
veel moeitdntiddendoor gescheurd.Van binnen was

,
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de belt geheeltot veengeworden,toch warener nog
duidelijk Mollnla-wortels te onderscheidentot onder
op de bodemtoe, daarevenwelmoetook eenzegge-
soort(wellicht CarexstriCla, (nu C.elllla, Stijve zeg-
ge red.» meegewerkthebben,die later afstierf, toen
Molinia de overhand kreeg. Ook de wortels van
Andromedaen Oxycoccoswaren bijzonder dik en
drongentot in 't hartvandebelt door.
Voor de ouderdomvan dezeeenigeplek grondsplei-
ten ook eenigeheide-struiken(Calluna)die knoestig
en kromtakkig als oude dennenop de top van een
drietal beltenstaan.Dezeheide-struikenhebbeneen
stamvan eenstevigemansduimdikte; ze zijn stellig
heel oud en kunnendienen,om als uitzonderingde
regel te bevestigen,dat de heidestruikmaarzestien
jaar oud kan worden, zooals hetin de boekenheet.
Dit laatstemaggeldenvoor eenheideveldals geheel,
voor eenenkelestruik gaathet niet op; want ik weet
nu nog op andereplaatsenheide-struikente staan,
evendik van stamals dezebij Amersfoort;die strui-
ken stondener in 1876 reedsen troffen mij toen al
doorhun dikte.

Terwijl Koekkoek nog verbaasdrondloopt en maar
niet tot een besluit kan komen, welke belten hij zal
schetsen,om een goed denkbeeldte geven van het
geheel,zie ik eenringslangmeteenkikvorsch in de
bek voor mij uit schieten;de slanglaat de kikvorsch
los, de kikker springt gewoon op en duikt te gelijk
met de slangin eensloot, die door dezebelt-heideis
gegraven. Want 't is ....... jammer, maar 't is waar;
dit bijzondermooie en merkwaardigestukje van ons
land loopt gevaarveranderdte worden in een,ja, in
wat, datkan mij eigenlijk niet schelen.

Aan de oostkant was de ontginning dil jaar al
genaderdtot de belten; tocb Is er nog eenkansje,
dat dit plekje grond voor de natuurliefhebbers
gespaardzal blijven.

Ik weet,dat ons tijdschrift gelezenwordt in het huis
van deeigenaarvan dil bell-Ianden van nog zoo veel
meer;als daareenseengoedwoordjegedaanwordt,
is alles nog niet verloren!
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vindcn en lUsschende belten in de kanalenomkomt.
Zoo'nbelthe\deheetdaar Czumbeck.
Ons reisje, hoe mooi en gelukkig ook, eindigdetoch
met iets ､｡ｾ op een teleurstelünglijkt, althansvoor
mij. Ik had /Coekkoekverteld van een merkwaardige
pllnboomof groveden IPinussylvestris)die in een
zandverstuivingstondof liever lag tegroeien.
Heel gaarnehad ik voor dil opsteleen teekeningge-
had van dezePinus,die, hoewelomgestort,doordien
het zand ｬｵｾｳ｣ｨ･ｮ zijn wortels was weggestovenof
weggespoeld,toch geheelgroenen levencbleef,zelfs
aan een gebrokentak, nog weer nieuwesterkeloten
vormde. Een aantal dikke wortels waren bij de val
van de reusIwel omgebogen,maarniet afgebrokenof
uit de aardegerukt. Die wortels hieldende boom in
leven.

I
I

14

Bij de tochl naar die boom kwamen we door een
hooge,zan1igeheide,die Thijsseen ik indertijd ge-
doopt hebbenmet de naamvan het Fon hij de Treek
<een ｰｲ｡｣ｨｴｩｾ･ buitenplaatsin de buurt).
Als men namelijk van de beltheidear, deze hoog
liggendeheide naden,dan vallen er eenaantal jene-
verbessen,ｾ ｵ ｮ ｩ ｰ ･ ｲ ｵ ｳ Ｍ ｳ ｴ ｲ ｵ ｩ ｫ ･ ｮ Ｌ in 't oog, die donker
en massief Ms bastions met torens boven de rand van
de hoogvlakIe uitsteken; dit geeft uil de vene een
indruk als vaneenvesting.
Ik kon mijn vrind deze Juniperus-heideniel door
krijgen; hij ｾｩｮｧ meIde haasnaaslzich middenin een
jeneverstruikzitten, die als een sloel gevormd was;
hij moest even een paar schetsenmaken van "hel
kerkhof aan de Middellandschezee." (Zie tek. "de
Leusderheigehij Oud-Leusdenp7.) Die indruk maak-
te dezeheide-formatieop hem; en dal is wel Ie be-
grijpen; als de Juniperus-struikenhoog en puntig
opschietendoenze aandonkerecypressendenkenen
Koekkoek Qad deze in 'I zuiden van ons werelddeel
vaak op kerkhovengezien; ik ken zoo'n kerkhof al-
leenvangravures.
Terwijl hij schetsIe,wandeldeik al vasl naar mijn
curieusedep; echler, ik zocht hem wel, doch vond
hem niet. ?ok de zandzee was verdwenen en had
plaatsgemaaJctvoor duizenden eendenneslekjes,die

BeUheideanno2007

Langeveenmetopachtergrotul1JuJJstestukje
"belJheide"anno 2007

En misschienleeft daar ook nog wel een oude van
dagen, hetzij heer of knechl, die iets nadersweel
omtrenlde ouderdomof hel ontstaanvan dil bijzon-
dere heideveld; gaarnezou 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 andersgekend
had;eenoudeboervertelde,dat 'I in zijn jeugd"snip-
peveen"genoemdwerd en er wel eenslurf gestoken
werd vandebelten.
Lectuurer over kan ik niet vinden. Wel staatin vele
handboekenvan geologie de belt-heide genoemd,

maarzonderbijwnderheden,die overeenkomenmeI
dezeAmersfoonsche.Alleen in Kerner'sPflanzenle-
ben wordI eenformatie,maarvan grooleruitgestrekt-
heid,vermeld,die meIdeonzeovereenkomt.
Kernerzegt,dal hij die vaakgezienheeft in de Hon-
gaarschemoerasheiden,waar zulk zonderling land
gevormdwordt door eenzegge:Carexstricm; endat
hel land er beruchlis om de gevaren,die 'I opleven
voor verdwaaldvee,dal de weg er niet uil kan lerug-
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alle netjesop ruit-rijen stonden,als de speldenop een
oorlogsspel.
Gelukkig had mijn broer een paarjaar geledeneen
photografiegemaaktvan de gevallen Pinus; het was
eigenlijk een mislukte plaat, veel te lang belicht en
bovendienwas de poot van de cameraonderde op-
nameiets in 't zandgezaktVoor reproductiewasde
photo dus ongeschikt;wat een knap teekenaarvan
zoo iets nog weet te maken, kunnen de lezers hier
zien..

Tamelijk moe,aanvaarddenwe de terugtocht;van
onsplan, om nog evenbij bet toreJuurs-nestlangs
te loopen,moestenwij afzien,omdatwe andersde
trein nietmeerkondenbalen[12].
Wij trokken langsde zandwegen de schaapskooi
recbt op bet torentje van Oud-Leusdenaan en
bieldendetorenvanAmersfoortrechts[13].

Die toren lijkt van ver uit 't zuidengezien,wel wat op
eenvrouw met eenkindje op denarm. Volgenssom-
mige Amersfoortersis die toren er op gebouwden
stelt zij Maria met 't kind Jezusvoor; werkelijk doet
hij aande figuur op 't Drentsehewapendenken;als
men 't weetten minSle.
We waren zoowat halfweg, toen wij bemerktendat
een heerons haastigachteropkwam en om wenkte.
Dat was het eerstemenschelijk wezen,dat wij te zien
kregen,sedertwij 's morgensdeHertekopverlieten.
Wij stondenstil, benieuwdwie ons hier op de heide
iets te zeggenkon hebben.Zou de haasonsnog meer
in last brengen, maar daar wist niemand wat van, en
bovendienhet beestwas,zoo niet rechteitijk dan toeh
zedelijk,onseigendom.Maarspoedigbemerkteik dat
het een bekendewas,een lezer van De LevendeNa-
tuur, die hier in de buurtop eenbuiten woonten met
wie ik in Artis kennishadgemaakt.
"Een goeie dag gehad?De kieviten hebbenu van
middagal verraden,heeren.Ik hebu van de belvedère

De wegnaarOud-leusdenanno2007

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 geenandermiddel,
om u evengoedendag te zeggen,dan u achterop te
stevenen.Ik loop mee tot Oud.Leusden."Hij keek
metvragendeoogennaardebeweeglijkezakdoek.
"We hebbengestroopt,maarop eenbijzondereen, ik
geloof niet strafbaremanier," zei ik, hem het haasje
toonende,
OchI datarmehaasje,hetdier hadbepaaldzijn onge-
luksdagop die 12deJuni,die voor onszooveel moois
ten goedegaf. Gezonden wel kwam 't beestjethuis;
mijn kleinemeid danstevanpretom 't diertjeheen,en
zoowaar, 't nam, uitgehongerdals 't was, schichtig
wat koolspruitjes uit haarhandje.Ik zettehetevenin
een leege emmer, dekte die met traliedraadstevig
dichten wij gingeneten.De tobbestondop de plaats,
vlak voor 't venster, waar wij aten. Op eens hoorden
wij eengeblaas,eenkort, hevig gepiepen 't omvallen
van de emmer. Wij sprongenallen op, gooiden de
deur open en kwamen nog tijdig genoeg om de
groote,brutale,zwartekat van deburenmet hethaas-
je in zijn bekoverde tuinschuttingte zienspringen.
Die ellendigestadskattenI Wilde beesten,echteroof-
dieren, worden hel, als de menschenze niet binnen
houden.De kinderen waren niet tot bedarente krij-
gen. Nog nooit waarschijnlijk, is een haaszoo be-
weendbij zijn tragischedoodals dezedrenkelingvan
deAmersfoortschereis.
E.HEIMANS.

Uit: De LevendeNatourDerdejaargang1898
Aflevering 6, augustus1898pagina107-111
Aflevering 7, september1898pagina}26-135

Nagelopenen bewerkt door Renéevan Assemaen
Willem van Deventer.

PS. In mei 1912 schreefE. Heimansin De Levende
Natuur een uitgebreid artikel over de beltheidenin
Nederland,en de snelleteloorgangervan. Hij schrijft
daar o.a.: "In de buurt van Oud-Leusdenbij de
Treekhebik nog eenbeltheidegekend,ofwellicht het
staartje ervan. Juist voordat men begonnenwas met
de ontginning, kwam ik er op een excursiemet mijn
broer, en wij zijn er daamanog eensmet eencamera
en een schilder heengetrokken;de foto's mislukten
door den wind en de regen; de tekeningenvan Koek-
koek kunt ge opzoekenin (zie boven); ook de detail-
schetsendie ik daar ter plaatsegetekendheb".
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UIT DE OUDE DOOS (111)

ENKELE WANDELINGEN IN DE OMGEVING VAN
AMERSFOORT (11I)

door het
naar "Den

vooral mycologische merk-
waardigheden,vinden we hier in de
hoofdlaan,die tegenoverhethuis recht
op denLeusderwegaanloopt,eenpaar
hoomenmet langwerpigegatener in,
welke het bewijs zijn, dat hier de
zeldzamezwartespechtzijn verblijf
houdt. In 1931 broedde hier deze
vogel, die reedseen paarjaren eerder
in den omtrek werd waargenomen,
voor het eerst.Wij hopenzeer,dat dit
mogebestendigdwordenen roepenbij
dezen hiervoor de medewerking in
van eiken wandelaar.De boomen in
Nimmerdor worden zeer door de
spechtenbezocht:elk jaar broedener
zoowel de groene als de groote
bontespecht.-- Hoorenwe daarden
wielewaal? Niet onmogelijk: die
broedthier elk jaar.
Aan het einde van de hoofdlaankan
menrechtsafslaanenmenkomt nu uit
tegenoverhet hötel Oud-Leusden.Dit,
wanneermen in het bezit is van een
wandelkaart: zoo niet, dan wandele
men naar den Doodenweg,die zijn
naamnu weer met eeredraagt,nu bij
hötel Oud-Leusden het nieuwe
kerkhof "Rusthof" is aangelegd,dat
een bezoekoverwaardis. Wij kunnen
u zeeraanradenhier eveneenkijkje te
nemen. Aan den Doodenwegligt de
School voor Wijsbegeerte.Achter het
hötel is de toegangswegnaar het
fietspad, dat leidt langs het oude
kerkhof van Oud-Leusdenmet zijn
oudentorenuit de14eeeuw.
Op dit kerkhof rust o.a. oud-minister
De Beaufort.
Langs "Rusthof" loopt
dennenboschhet fietspad

door A. JOMAN (t) uit de De Wandelaar 7: p. 308-310 (1935)

NaarTreekenPyramide

HEDEN den Arnhemschenweg op,
dien ge op het Julianapleinbereikt, of
langs de mooie breedeVermeerstraat
bij denspoorwegovergang.Nu passeert
ge al dadelijk de chocoladefabriek
"Walden" en hebtvlak daarnaeenweg
aan uw rechterhand,waar een pijl u
wijst naar "Zandbergen",
opvoedingsgesticht voor jonge
kinderen.Misschienzal een "verboden
toegang" u afschrikken, - maar dat
behoeft toch niet: voor fatsoenlijke
wandelaarsis dat hier niet neergezet.
Den grindweg een eindje gevolgd en
nu rechts den eersten den besten
zandweg in. Deze weg, die recht
doorloopt tot denDoodenweg,welken
we straks nog zullen zien, is een
openbare weg, die een particulier
buitenin tweedeelensnijdt.
Het eenedeel, gelegentusschendezen
zandweg en den Arnhemschen
straatweg,is het mooistegedeeltevan
hetbuitenNimmerdor,waarinhet huis
te midden der vijvers schitterend
gelegen is. Hier woonde oudtijds de
zonderlingeEverard Meyster, bekend
vooral door zijn gesjouw met den
Amersfoortschenkei, waarvan we in
het nummervan "De Wandelaar"van
Augustus '32 de vermakelijke historie
kunnenlezen.
Rechts van onzen zandweg ligt het
andere stuk van Nimmerdor,
waarvoorelk, die dit bij den eigenaar,
den heer E. Kolf!, aanvraagt, een
wandelkaartkankrijgen.Ondermeer,
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Treek", dat zich spoedig in tweei:!n
splitst, waarvan het linksche uitkomt
op den Paradijsweg,die links weer
naar den Doodenwegleidt en rechts
naar Bavoort, voor botanisten be-
langrijk, omdat hier in de lage
moerassigegedeeltenallerlei 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
Lunterschebeek kruist (deze beek
heet tegenwoordig de
Heiligenbergerbeek).
Wij nemen in het bosch echter het
rechtschepad 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
rotundifolia) vinden, maar ook het

minder algemeene kleine (D.
intermedia).Hier bloeienook de mooie
blauwe klokjesgentianen(Gentiana
Pneumonathe)en een paar soorten
wollegras.Bij de plasjesazenvaakde
kieviten, grutto's en wulpen, wier
geroep in het voorjaar hier de lucht
vervult. - Ge kunt dat wel eensaardig
genietenop denheuveldaarvlakbij.
Ons pad leidt langs een groepje van
berken,dat alleengespaardbleef, toen
jarengeledenhetdennenbosch,dathier
de plaats van de heide innam, ver-
brandde.- Even er voorbij passeeren
we den Buurtweg, die loopt van
Bavoort naarden Leusderwegtot café
"Waterloo". Langs dien weg loopt een
mooi nieuwfietspad,datgelegenheid

te meer biedt om hier te genietenvan
deprachtigeongereptenatuur.

HalfwegWaterlooligt in het boscheen
weiland met een typischen
watermolen,waar ook steedsheel wat
te genietenvalt 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 radenu aanhetrechtschete nemen,
dat u onderhet loover van de trotsche
laanrechtnaarhet huis van de familie
De Beaufort,Huize"DenTreek",voert.
Nu vraagt vooral de wandelaarzijn
rechten: in de eersteplaats,omdat de
prachtvanDenTreek alleente voet ten
volle kan worden genoten.Mocht ge
dus te fiets hier aanlanden,zet die dan
evenweg en ziet eensrustig omhoog.
Wateenprachtvanboomen,niet waar?
En wat eensoortendooreen:beuken,
eiken, berken, dennen, sparren,
lorken. het groeit alles dooreen: een
echt gemengdbosch,zoo mooi als we
hier in denomtreknergenshebben.

Vooral opmerkenswaardzijn de
hooge zeedennen(Pinus pinaster),
metkegelsals vuistenendedoornden
(of pekden) (Pinus rigida) met zijn
stekeligeappelsen de langenaaldenin
bosjesvan drie. Wat eengenot,dat de
eigenaarsdit moois voor het publiek
niet afsluiten.Maarvraag,wilt ge recht
genieten van het ommedwalen,even
een wandelkaart aan bij de
Houtvesterij.Ge komt dan meteenop
de hoogte van de voorwaarden,
waarvan de voornaamstezijn: op de
padenblijven, geenfietsen,hangmatten
of hondenmeenemen,niet rooken en
niets afplukken of meenemen. Ge
moogt dus rustig wandelendoveral
rondkijken en luisteren naar het
vogelgetrng·

Het huis links latendeliggen, gaanwe
den grintweg op langs het Heidehuis
en komerhier onderde beuken.Dit is
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een aardig oord voor speurdersnaar
paddenstoelenWe vondener behalve
den stinkzwam ook witte
cantharellen(witte? - red.) en op de
boomstommelsde peksteel(Polyporus
pidpes) (nu P. badius). De oranje
rupsendooder(Cordycepsmilitaris),
vondenwe er op vlinderpoppen.

Nu slaan we linksom den
Doornschenwegop naarhet kruispunt
"de Viersprong" en bestijgenlangzaam
den weg naar de Pyramide van
Austerlitz, die rechts ligt. Deze
pyramidewerd in hetbeginder vorige
eeuw door Franschesoldaten,die hier
gekampeerdwaren,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
eenhoutenobeliskop geplaatst,die in
1808werd afgebroken.In 1894werd de
steenen,die ernu staat,opgericht.

Links van dezen stijgenden
dennenweg is er nog een andere
bezienswaardigheid,eenkoepelop een
heuvellje. De boschbaas,die er vlak
bijwoont, kan ons daar toegang
verleenentot de bezichtiging van de
collectie kaarten, foto's en
natuurproducten, alles betrekking
hebbende op de houtvesterij. Als
bijzonderheid vernamen we, dat de
kolommenvandezenkoepelafkomstig

zijn van de gesloopteAmsterdarnsche
koopmansbeurs.Let op de oude laan
van dennenlangs den weg: dergelijke
dennen1anenzijn zeldzaam. Van de

pyramide af, die we tegen een klein
entréemogen beklimmen, hebbenwe
eenprachtiguitzicht over de bosschen
van den omtrek met de torens van
Amersfoort, Zeist en Utrecht aan den
horizon,ja zelfsdebrugbij Kuilenburg.
Maar dat alles kan u beteraflezenvan
de orienteertafelsdaarbovenHetis nu
zaak om even op de Leusderheidete
letten: staandaar roode vlaggenen is
"de bal" als onveilig seinopgeheschen,
dan wordt er op dit militaire terrein
geschoten met scherp en moet dit
derhalvegemedenworden. We zullen
dan onderlangsterug moetenen weer
den Doornschenstraatwegopzoeken.
Maarandersis hetveelaardigervande
pyramide af een pad in te slaan,
waarvan we de richting eerst van
bovenafhebbengecontroleerdennu op
goed geluk af de Leusderhei te
doorkruisen. Op mooie dagen een
ongekendgenot. Misschienvinden we
er mooie keien of doen we er aardige
botanischevondsten:wij vondeneens
in de) ( zie kaart pagina 16 nr. 11 ).
Wilgenroosjesbloeiener volop ende
thijm geurt er buurt van de
schietbanen de zeldzame kleine
wolfsklauw (Lycopodium
complanatum) (nu L. tristachyum
heerlijk. Wie van militaristische
merkwaardighedenhoudt, mag er de
loopgraafstelselsbewonderen.Let ook
eensop de bosschendaar voor u, die
langzaamtegenden Berg opklimmen,
welke wij echterlaten liggen om weer
langsdenLeusderwegterugte keeren
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FiJ/o F. K. Il7nd AlJ debeiaei-d uitgeóloeid. ... ( l'olow<ihlryiJ)

I

IN MEMORIAM A. JOMAN
De levende Natuur, 40 (nr. 1): 30-31 (1 meI 1935)

5 April 1935 is van onsheengegaaneenman,wiens leven en werkenin "de LevendeNatuur",
waar hij vele jaren aan meewerkte,hehoort te worden herdachten schrijver dezeswil trachten in
enkelewoordeneenbeeldvan zijn persoonlijkheid.te geven.

Kort voor de oprichting van de Amersfoortseafdeling der "NatuurhistorischeVereeniging"
werd Jomanals onderwijzeraanhet nieuw opgerichteRijksvoedingsgestichtte Amersfoortgeplaatst,
nadathij vroegerop de "Kruisberg" bij Doetinchemin gelijke funktie werkzaamwasgeweest.Daar in
de AmersfoortseAfdeling leerde ik hem kennen en mocht vele jaren met hem samenwerkenals
bestuurslidvandezeafdeling,waarvanhij langejaren,tot kort voorzijn doodde ziel is geweest.

Voor mij was Jomanals het ware de verpersoonlijkingvan dat wat "De LevendeNatuur"
beoogt, het verspreidenvan kennis aangaandede 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
populariserenvan kennisaangaandede levendenatuurJomanslevenswerk.Toen zijn gezondheidhem
dwong, ontslagte vragenals onderwijzer,werd dit laatstehem meeren meertot eenvervulling, een
taak waaraanhij gewerktheeft,zolanghij kon; zijn stukjesin het "AmersfoortschDagblad"getuigen
dit ("viridis" - veel vandezestukjeszijn in bib!. CNME).

Onderwijzerin de besteen hoogstezin van het woord bezatJomande gaveom zowel mon-
delingals schriftelijk de grotekennis,die hij vande levendenatu.k-bezat, meete delenop eenmanier,
die zijn gehoorof zijn lezersniet alleenboeide,maarhener toebrachtzelf rond zich heente zienen te
lerenopmerken,wat de natuuronsbiedt.

J
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Een voordracbtin de Natuurhistoriscbeafdeling, "een praatje",zoalsJomandat op zijn een·
voudige maniernoemde,gaf altijd de indruk van zijn biezonderepersoonlijkheid,want Jomanwas
bebalveeengeborenpopularisatorook eengeduldigen scberpwaarnemervan de Natuuren altijd was
er naasthet algemeenbekendenog iets eigens, iets van hemzelfte horen in de voordracbt. Eén
voorbeeldwil ik noemen:

Bij eenvoordracbtoverde verschillendegallenop eikenen degeneratiewisselingvan bungal·
wespen,kwam Jomantot de konklusie,datde wintereik, QuercussessilifJora(nu Q. petraea)vrij veel
in de omtrek van Amersfoortvoor moestkomen,daarhij er gallen vond, wier wisselgeneratieop de
wintereik te vinden moestenzijn, die eikensoortwas ecbter in de. omgeving van Amersfoort nog

.nergensgevonden.Toennu ecbtervelejaren laterdr. De Leeuwten gevolgevan sociologischestudiën
ging onderzoekenof de wintereik tussenAmersfoorten de Bilt voorkwam en dezeinderdaadvond,
wasdit voor mij geenverrassing;Jomanbadimmersal zoveeljarentevorendie konklusiegetrokken.

Ik sprakhier overgallen; dit waseenonderwerp,waaroverJomanveel waarnemingengedaan
had en de resultatenbiervan had hij op verschillendeplaatsenhet licht doen zien, O.a. in zijn
Gallenboekje. Ook de mycologie, meer in bet biezonder de hoogere zwammen badden zijn
belangstellingenhij mocbtzekereenuitstekendpaddestoelenkennergenoemdworden.

Wat was hij in de weer,als er eententoonstellingop dit gebiedin de Mdeling of elderswas!
Het boekjeover "de NederlandschePaddestoelen"in 1918 van Jomansband verscbenen,was een
determinatielijst samengesteldnaar aanleiding van het boekje van Ruijs "de Paddestoelenvan
Nederland".Zoalsde voorredevermeldt,was Jomanvolkomenovertuigddat bier op dit gebiedonze
kennisnog maar zeeronvolledigwas,maarhij zagterecbtin hetmakenvan dezedeterminatietabellen
een middel, om eventuëlefouten te verbeterenen lacunesaan te vullen. Voor de mycologie van
NederlandheeftJomanzicb evenzeer verdiensteverworvenalsvoor dekennisvandegallen.

Eenbiezondermensis van onsheengegaan;zijn nagedacbteniszal bij wie berngekendhebben
in goedeherinneringblijven voortleven. TH. WEEVERS.

Van hartesluitenwij onsaanbij Prof. Weevers'buIdeaanonzenouden,diep betreurdenvriend,wiens
laatstewerk verschijntin dezeaflevering.

1. HEIMANS.
JAC. P. THIJSSE.
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Jan Pellicaan, Remus 25, 3962 KT, Wijk bij Duurstede

Mossen in Den Treek·Henschoten

)

22

Beginmaart2006 kreegik vergunningom in DenTreek-Henschotenvoor de StichtingFloron
twee kilometerhokken te inventariseren op hogere planten: de Veenplas ofwel het
Treekermeeren 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 vegetatievan
hogereplantennog niet erg uitbundigwas,beslootik ook de mossenin dezehokkeneenste
bekijken.
De gegevensvan deze twee hokken heb ik aangevuld met losse waarnemingenuit
aangrenzendehokken. Hieronder bespreekik een aantal opvallende soorten, waarbij ik
kriskrasdoorhetgebiedga,en van levermosnaarbladmosen weerterug. Voor de landelijke
verspreidingsgegevensvan de mossenen anderegegevens'heb ik gebruik gemaaktvan de
online BLWG-verspreidingsatlas,waarvan de gedrukte versie in de loop van 2007 is
verschenen(deBLWG is de BryologischeenLichenologischeWerkgroepvandeKNNV).

Pioniers
Ten noorden van de Veenplas ligt een biologische graanakker(154.8-456.1), waar in
september2006 langs een wat lemige, loodrecht afgestokenrand volop Blasia pusilla
(Flesjesmos)groeide, een merkwaardigpionier-levermosrat op de UtrechtseHeuvelrug
weinig gevondenwordt.
Een zeldzaambladmos,dat hier in eengreppel langsde akkerstond, is Ditrichum pusilIum
(Klein smaltandmos),eenklein mosjedat waarschijnlijk vaak niet herkendwordt, zekerals
hetgeenkapselsheeft.Ik vondslechtséénenkelexemplaarmetkapsel.
Ook stonden er enkele 'slakropjes' van Fossombronia wonaraczekii (Gestekeld
goudkorrelmos),een levermossoortdie alleen met rijpe sporen onder de microscoop te
determineren is. Een tweede soort van dit geslacht, Fossombroniafoveolata (Grof
goudkorrelmos),groeidein de buurtvan de Paradijswegen de Veenplas,als pionierop open,
vochtige, zandigeen vaakwat venigegrond. Als de vegetatiete dicht wordt, verdwijnt dit
levermos.

Bisschopsmutsenengaffeltanden I
Een kenmerkendesoort voor Den Treek-Henschotenis Zeker Racomitrium lanuginosum
(Wollige bisschopsmuts),die onderanderebij het Treekermeergroeit (154.4-455.8), aande
rand van of op het min of meer open zand dat nog af en toe stuift. De soort is op zijn
natuurlijke groeiplaatsenin Nederlandsterk achteruitgegaan,maar komtop de Utrechtse
Heuvelrug gelukkig nog regelmatig voor. Landelijk gezien is de Heuvelrug dus een
belangrijkeplek voor deze soort. Het schijnt dat dit fraaie mos op grinddakeneen nieuw
biotoopgevondenheeft,maarwie kijkt daar?
EenandereRacomitrium-soort,die op,enkelevergelijkbareplekkenstaat(154.6-457.5), is R.
canescensvar. intermedium(Hakigebisschopsmuts).
Een groeiplaatsvan de zeldzameDicranum majus (Groot

l
gaffeltandmos)vond ik tussen

Adelaarsvarenaan de rand van een naaldbos (154.9-457.2). Deze soort wordt als
karakteristiekvoor oudebossengezien.Ook dit mos staatsterkonderdruk; het groeit op de
UtrechtseHeuvelrugnog maarop eenpaarplekjes.Het is eenmooie groeiplaatsdie echter
bedreigdwordtdooroprukkendebegroeiing.
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In debosjes
In hetzuidenvanhetgebiedstaatachtereenaantalstuifheuvelseenvrij dicht vlierbos(154.1-
455.2), waar een apartmicroklimaatheerst.Op de Vlieren groeit een aantal levermossen:
.Metzgeriafurcata (Bleek boomvorkje),Metzgeriafruticulosa (Blauw boomvorkje),Raduia
complanata(Gewoonschijfjesmos)en Frullania di/atata (Helmroestmos).Ook staaner de
bladmossenZygodonconoideus(Staafjesiepenmos)en Orthotrichumpu/chellum(Gekroesde
haarmuts).Eenbosjeom in degatente houden!

Greppelsenhellingen
In hetzelfdekilometerhokligt de Veenplasmetvooral aandezuidzijdediepebosgreppels.De
steilewandenhiervanzijn dichtbegroeidmetondermeerlevermossen(154.5-455.4).
Als bijzonderesoortnoem ik Calypogeiaarguta (Scheefbuidelmos),die hier, met nog een
plek in Den Treek de enigevindplaatsop de UtrechtseHeuvelrugbetreft. Ook Calypogeia
integristipula(Langbladigbuidelmos)is zeldzaam.
Noordhellinkjesin heideveldenvormeneenandermicroklimaat.Dezeplekkenkrijgen geen
directzonlichtenblijven zelfs in warmeperiodenvochtig. Bij deVeenplasligt eenaantalvan
die steilkanten, groeiplaats van verschillende levermossen. Lophozia bicrenata
(Cederhoutmos)kenmerkt zich door zijn opvallendecederhoutgeuren vaak rode kleur.
Lophoziaventricosa(Gewoontrapmos)valt op door de groenebroedkorrelsaande puntige
bladtoppen.
Op eennoordhellingbij de Veenplasvond ik in het vroegevooIjaarvan 2006 voor de eerste
keer sinds de 19° eeuw Barbi/ophozia barbata (Glanzend tandmos) met perianthen,
buisvormige omhulsels waarbinnen de sporenkapselszich ontwikkelen. Inmiddels zijn
perianthenook op andereplekken in Nederlandgevonden.Bovendienblijkt ook al eerder
verzameldmateriaalperianthente hebben,maarwasdaargewoonnietgoednaargekeken.

Kapsels
Eenaantalin Nederlandalgemenemossenkapseltzeerzelden.Enkelevan dezesoortenvond
ik wel metsporenkapselsin DenTreek.
Pseudoscleropodiumpurum (Groot laddermos)stond op een plek langs een beschaduwd
bospad(154.6-456.6)over 25 metermet honderdenkapsels.Ook op andereplaatsenop de
UtrechtseHeuvelrugheb ik Groot laddermosmet, somsveel, kapselsgevonden.Zou dit een
waarnemerseffectzijn of speelthetveranderendeklimaatwellicht eenrol?
Niet ver daar vandaan(154.7-456.8)stond Plagiotheciumundulatum(Gerimpeldplatmos)
met talrijke kapsels.Het heel algemenePleuroziumschreberi (Bronsmos)trof ik in Den
Treekslechtseenmaalmet I kapselaan;ook dezesoortkapseltop deUtrechtseHeuvelrugop
verschillendeplekken,vooralbovenAmerongen.

Komenengaan
Het gedeeltelijkafgeplagdeheideveldjeaande oostkantvan de Paradijswegbij 'Ingenborg'
(155.4-459.3) herbergt een paar leuke mossen, waaronder Atrichum tene//um (Klein
rimpelmos).Dezepionierprofiteertduidelijk vannatuurontwikkeling,enverdwijnt snelalsde
vegetatiete dicht wordt. Een anderepioniersoortis Lophoziacapitata (Violet trapmos),die
vaakeenopvallendeviolette kleur heeft. Dit mos vond ik ook in de buurt van de Veenplas,
maarhier op eendichtbegroeidegreppelwandlangseenakker.
Tussen oude Struikhei-struikenstaat Dicranum bonjeanii (Moerasgaffeltandmos),die als
kwetsbaarin deRodeLijst is opgenomenen sinds1980sterkis achteruitgegaan.
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Hylocomiumsplendens(Glanzendetagemos)groeit in een vrij donker dennenbos(154.7-
456.4). Deze soort komt algemeenvoor op noordhellingenin de duinen, maar is in het
binnenlandweinig algemeenen lijkt langzaamachteruittegaan.

Franjeen kwastjes
In het gebiedkomen twee merkwaardigelevermossenVoor, met cliep ingesnedenblaadjes,
waardooreen franje-achtiggeheelontstaat:Pli/idium ciÎfare (Heidefranjemos)en Pli/idium
pulcherrimum (Boomfranjemos).De eerste,Heidefranjemos,staat op noordhellinkjesbij
onder andere de Veenplas. Het is niet zeldzaam,hoewel het meestal maar in kleine
hoeveelhedenvoorkomt. De kleineresoort Boomfranjemosgroeit op enkelebomen in Den
Treek. Dit mos is pasin 1928voor de eerstemaal in Nederlandgevonden,namdaarnasnel
toe,maarlijkt nu weerop de terugwegte zijn.
Bij de Droogmakerij (154.2-459.3) staat op dood hout in een zeer open dennenbos
Platygyriumrepens(Kwastjesmos),makkelijk te herkennendoorzijn broedtakjes.Dezesoort
werd in Nederlandpasin 1968herkend;achterafbleekhij wel eerderte zijn verzameld,maar
toenvooreenanderesoortte zijn aangezien.

Nog meerlevermossen I
Aan de oostkantvan de Veenplaszijn in en langs kwelslootjesprachtigebegroeiingenvan
Riccardiachamedryfolia(Gewoonmoerasvorkje)te zienl Hier staatook op enkeleplekjesde
in Nederland algemenePhi/onolis fonlana (Beekstalfjesmos)met zijn prachtige rode
stengelsendofgroeneblaadjes.
Een nieuwkomerin Nederlandslevermossenlandis Lophocoleasemileres(Gaafkantmos),
afkomstigvanhetzuidelijk halfrond.In dejaren70 werddezesoortin Engelandgesignaleerd,
en in Nederlandvoor het eerstin 1980; sindsdienneemthet aantalvondstensnel toe. Dit
levermosgroeit in verschillendebiotopen,bijvoorbeeldbij De Bilt in een ijl dennenbosop
voormalig stuifzand,en bij Zeist op een pad in een begraafplaatsin een dennenbos.Ten
oostenvan de Paraclijsweg(155.4-459.2)vond ik het tegeneenpol Pijpenstrootjeaan,en bij
het Langeveenaan de rand van een greppel samenmet Sphagnumdenliculatum(Geoord
veenmos).Het staatdusin iedergevalook op tijdelijk natteplekken.In groeveKwintelooijen
bij Rhenengroeit het op open lemig-zancligeplekken op de grens van de groeveen een
dennenaanplant,en op de lernigebodemvanhetaardkundigmonument.

Mossenin DenTreekdemoeitewaard
In totaal vond ik in Den Treek-Henschoten127 soorten:96 soortenbladmosen 31 soorten
levermos. I
Door de variatieaanbiotopen,van oud bos tot drogezandgronden van droogdennenbostot
vochtigeheideen zelfs eenveenplas,is er eengrootaantalmossente vinden.De trendin het
bosbeheerom hout te latenliggenzal dit aantalzekerdoentoenemen.Verschillenesoortenop
oudhoutdie al wel zijn gevondenop de Veluwe (Nowe//iacurvifolia. Riccardialalifrons) en
hier endaar in deprovincieUtrecht(Nowe//iacurvifolia), ontbreken(nog?)in DenTreek.
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LIJST VAN MOSSEN LANDGOED DEN TREEK

I = OmgevingParadijsweg,10 april 2006,kmcoOrd. 155-459
2 =Veenplas(Treekenneer),7 maart2006,kmcoOrd.154-455

SOORT 1 2 2a SOORT 1 2 2a

ｾｭ｢ｬｹｳｴ･ｧｩｵｭ serpens X Dicranum bonjeanii X

f- - - Dicranum montanum X X

ｾｴｲｩ｣ｨｵｭ tenellum X .44.30 (155-459) Dicranum scoparium X X

ｾｴｲｩ｣ｨｵｭ undulatum X X Diplophyllum albicans X .91.97/.81.66
ｾ ｵ ｬ ｡ ｣ ｯ ｭ ｮ ｩ ｵ ｭ androgynum X X Ditrichum cylindricum X akker
ｾ ｵ ｬ ｡ ｣ ｯ ｭ ｮ ｩ ｵ ｭ palustre X X rand ven-.55 .85 Drepanocladus aduncus X

Barbilophozia barbata X .45-.94 Fossombronia foveolata X

Barbula convoluta X Frullania dilatata X vlier
Brachythecium albicans X X Funaria hygrometrica X X

Brachythecium rutabulum X x Grimmia pulvinata x
Brachythecium salebrosum x Gymnocolea inflata x
Bryum argenteum x x Herzogiella seligera x x
Bryum barnesii x Hypnum cupressiforme x x
Bryum dichotomum x Hypnum jutlandicum x x

stronk
Bryum caespiticium x Isothecium myosuroides x Douglas.75.40
Bryum capillare x Kindbergia praelonga x x
Bryum gemmiferum x Kurzia pauciflora x x
Bryum rubens x x Lepidozia reptans x
ｾ｡ｬｬｩ･ｲｧｯｮ cordifolium x Leptobryum pyriforme x akker
ｾ ｡ ｬ ｬ ｩ ･ ｲ ｧ ｯ ｮ stramineum x Leptodictum riparium x
ｾ｡ｬｬｩ･ｲｧｯｮ･ｬｬ｡ cuspidata x Leucobryum glaucum x x
ｾ｡ｬｹｰｯｧ･ｩ｡ arguta x rand ven Lophocolea bidentata x x
ｾ｡ｬｹｰｯｧ･ｩ｡ fissa x x Lophocolea heterophylla x x
ｾ｡ｬｹｰｯｧ･ｩ｡ muelleriana x Lophocolea semiteres x
Calypogeia integristipula x greppelkant.50.40 Lophozia bicrenata x

'+
ｾ ｡ ｭ ｰ ｹ ｬ ｯ ｰ ｵ ｳ flexuosus x x Lophozia capitata x perianth.59.54
Campylopus introflexus x x Lophozia ventricosa x
ｾ｡ｭｰｹｬｯｰｵｳ pyriformis x x Marchantia polymorpha x x
ｾ･ｰｨ｡ｬｯｺｩ｡ bicuspidata x x Metzgeria fruticulosa x vlier. 122.273
Cephalozia connivens x x Metzgeria furcata x
ｾ･ｰｨ｡ｬｯｺｩ･ｬｬ｡ divaricata x x Mnium homum x x
ｾ･ｰｨ｡ｬｯｺｩ･ｬｬ｡ rubella x Orthodontium lineare x x
ｾ･ｲ｡ｴｯ､ｯｮ purpureus x x Orthotrichum affine x x
ｾｲｹｰｨ｡･｡ heteromalla x vlier.123.278 Orthotrichum diaphanum x
Dicranella cerviculata x x Orthotrichum pulchellum x vlier
Dicranella heteromalla x x
Dicranoweisia cirrata x x
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SOORT 12 2A SOORT 12 2a
Pellia epiphylla xx Rhynchostegium confertum xx
Philonotis fontana x Rhynchostegium murale x
Physcomitrium pyriforme x Rhy1idiadelphus loreus x berken.143.258
Plagiomnium undulatum x Rhy1idladelphus squarrosus xx

rand kwelsloot
Plagiothecium denticulatum xx Riccardia chamedryfolia x .60.5
Plagiothecium laetum xx Schistidlum crassipilum x
Plagiothecium latebricola x Sphagnum compactum x
Pleurozium schreberi xx Sphagnum cuspidatum xx
Pohlia bulbifera x akker Sphagnum denticulatum x
Pohlia camptotrachela x Sphagnum fallax x
Pohlla nutans xx Sphagnum fimbriatum x
Poly1richum commune xx Sphagnum magellanicum xx
Poly1richum forrnosum xx Isphagnum molle x
Poly1richum junlperinum x Isphagnum palustre xx
Poly1richum longisetum x ｾｐｨ｡ｧｮｕｲｲｲ papillosum x
Poly1richum piliferum xx Sphagnu"'/ squarrosum x
Pseudoscleropodium purum xx ｾ ･ ｴ ｲ ｡ ｰ ｨ ｩ ｳ pellucida xx
Pseudotaxiphyllum elegans xx ｾ ｨ ｵ ｩ ､ ｩ ｵ ｭ tamariscinum x
Ptilidium ciliare x berkvoet.40.90 ｾ ｯ ｲ ｴ ｵ ｬ ｡ muralis x
Racomitrium lanuginosum x .42-.82 Ulota bruchii xx
Raduia complanata x vlier.113.273 lZygodon conoideus x vlier.116.284
Rhizomnium punctatum x
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Ptllldium cillare (Heldefranjemos)

1. stengel2. 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 zuidwestenvande kruising N224-N802bij Scherpenzeelligt eenklein terreintjeop
vochtige lemige grond met een gegravenplasje (kilometerhokken 1611162-455).Wat de
statusvan dit snippertjeis, weetik niet. Het lijkt alsofdegemeenteeengedeeltegebruiktvoor
onder andere grondopslag; in ieder geval wordt het ook gebruikt om te motorcrossen.
Hierdoorontstaansteedsweerpioniersituatieswaar,vaakbijzondere,planten-en mossoorten
van profiteren.
Hetzelfdezien we in de groeveKwintelooijen bij Rhenen,waarop de doorde motorcrossers
gemaaktesteilwandjespioniermossenalsdeRodeLijstsoortPogonalumnanum
(Kleine viltmuts) groeien.Dit 'beheer'vandecrossersis helaasniet gedoseerden daardooris
hetvoortbestaanvandit soortplekjesnogalongewis.

Dat geldt zekervoor het terreintjebij Scherpenzeel.In de loop derjarenheb ik er regelmatig
naar mossenen hogereplanten gekekenen de soortendie me opvielen genoteerd,zonder
echtervolledig te zijn.
Rondde plaswordende houtgewassenzoalsA/nusincana(Witte els) steedshogeren rukken
langzaammaar zeker op naar de open plekken, waar verschillendesoorten Po/ytrichum
(Haarmos)domineren.Waar dezebegroeiingvan Haarmossenontbreekt,staatop eenenkel
plekje Lycopodie//ainundata (Moeraswolfsklauw).Dit is een concurrentiezwakkesoort, die
flink profiteertvan natuurontwikkeling.In de GelderseVallei staatde Moeraswolfsklauwop
heel wat plaatsenwaar heideop vochtigegrond geplagdis. Voor het voortbestaanvan deze
groeiplaatsenis het gebodendichtgroeiente voorkomenen steedsnieuwe open plekken te
crellren.Af en toe eensmet de motor erover?Verderstaathier ook eenenkelexemplaarvan
Euphrasiastricta (Gewoneogentroost),eenhalfparasiet,die in hetbinnenlandgeenalgemene
verschijningmeer is. Op wat vochtigerplekles zijn de leuke polletjes van Jso/epissetacea
(Borstelbies) te zien.

Bladmossen
De crosspadenzijn onbegroeid,maar aan de randen liggen vochtige, open stukjes waar
interessantemossoortenstaan. Hier groeit een pioniermos als Atrichum tene//um (Klein
rimpelmos),die de laatstejarenbehoorlijk vooruitgegaanis door natuurontwikkeling.Vooral
kleine, lichtgroeneexemplarenvanAtrichumundu/alum(Groot rimpelmos)kunnenzo op dit
Klein rimpelmos lijken, dat zelfs microscopischecontrole geenuitsluitsel geeft; volgroeide
sporenkapselsgevendatwel.
Ook vond ik hier verschillendejaren achtereende sprieterige blaadjes van P/euridium
subu/a/um(Groot kortsteeitje),met ertussende bolvormigesporenkapsels.Dezesoort is niet
op naamte brengenzondermicroscoop.
Een andermos met bolvormige sporenkapselsdat langs deze randengroeit, is Archidium
altemifoUum (Oermos). Dit is een zeldzame soort, die in deze omgeving toch op
verschillendeplekkengroeit. Ik ken hemvande Vlinderdasbij Ede,de Appel bij Voortbuizen
en de onvolprezengroeveKwintelooijen. Heeft Oermossporenkapsels,dan is determinatie
simpel. Vaak heefthet echtergeenof slechtseenenkel kapsel,en dan lijken de lichtgroene,
liggendematjesvan uitlopertjeseigenlijk op allesenniets,en is determinatielastig.
PohUa annolina (Gewoonbroedpeermos)is algemeenin de randenvan de crosspaden.Het
groeit er in kleine plukjes van rechtopstaandeplantjes,waarbij de puntigebroedkorrelsin de
bladokselsgoedopvallen.
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Levermossen
Op openplekjestussenhet Haarmosgroeidedit jaareen)dein exemplaarvan Blasiapusilla
(Flesjesmos).Dit levermosvalt onderandereop door de donkerekoloniesvan blauwwier in
het thaUus. Een paar jaar eerder vond ik enkele honderdenmeters verderop, bij een
persvoerkuil,ook al eenexemplaarvandit mos.
Eensoortdie op Flesjesmos lijktmaarwat algemeneris, is Aneurapinguis(Echtvetmos).Het
enigszinsamorfe,dof donkergroenethaUuszonderspecifi,ekekenmerkenmaaktdit levermos
goed te herkennen.Toch wordt het nog weleens ｶ ･ ｲ ｷ ｩ ｾ ｳ ･ ｬ ､ met de zeer algemenePellia
epiphylla(Gewoonplakkaatmos),die echteraltijd wel bniinige kleurennaastde groeneheeft
eneenduidelijk gedifferentieerdthallus.

Op openplekjesdie door de crossersgemaaktzijn en daarnawat begroeidzijn geraakt,zijn
twee soortenRiccia talrijk: Riccia glauca (Gewoon landvorkje) en R. sorocarpa (Klein
landvorkje). Een derdesoort, R. beyrichiana(Dik landvorkje), vond ik overigensop de al
eerdergenoemdepersvoerkuil;dezesoortonderscheidtzioh microscopischonderanderedoor
zijn grotesporen.
NaastdezetweeLandvorkjesgroeienhier tweesoortenFossombronia(Goudkorrelmos).Dit
lijken wel heel kleine slakropjes,en zijn alleen microscopischop grond van de sporente
onderscheiden.Fossombroniafoveolata (Grof goudkorrelmos)is een algemenesoort, die
somszelfs vlakdekkendmetuitlopertjesgroeit. Fossombr0niaincurva (Kropgoudkorrelmos)
is minderalgemeenenstaatook hierveel minder.
En dan komen hier ook nog eens twee soorten Ricca dia (Moerasvorkje)voor, en wel
Riccardiachamedryfolia(Gewoonmoerasvorkje)enRiccdrdiaincurvata(Hol moerasvorkje).
De eerste soort is algemeen en groeit in verschillende vochtige biotopen. Het Hol
moerasvorkjeis ook weerzo'n soortdie goedgarenspint ｾ ｩ ｪ natuurontwikkelingop vochtige
plaatsen.De holle blaadjesmet vaak talrijke groenebroedkorrelsmakenhet eenopvallend
thalleuslevermos.

Samenvattend
Het gaathier om een- niet alleenvoor crossenmaarmededaardoorook- voor mossenleuk
ｴ･ｲｲ･ｩｮｾ･Ｌ dat echterdoor zijn kleine formaat en ongecontroleerdegebruik een ongewisse
toekomsttegemoetgaat.Eengoedbeheer,gerichtop enerzijdshettegengaanvandichtgroeien
en anderzijdshet creërenvan steedsweer nieuwe open[plekken (pioniersituaties),kan een
bijzonderplekje in onzeprovinciein standhouden.

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 vanDeventer,Bankastraat2, 3818eH,Amersfoort

De Gestreepte leeuwenbek (Linaria repens) hoorde met o.a. het Vlasbekje en de
Muurleeuwenbekeeuwenlangtot de He1mkruidfamilie,maarwordt sinds de nieuwstedruk
van de Heukels(v.d. Meijden, 2005)gerekendtot de Weegbreefamilie.Hij onderscheidtzich
van het Vlasbekjedoor eenslankervoorkomen,de onderstebladerenstaanin kransen en de
kleinereblauw/lilabloemenhebbendonkerestrepen.

Oorspronkelijkis heteenZuideuropesesoort,die alsverwilderdesierplanten als neofiet,zich
in de 1geen20eeeuw noord- en oostwaartsheeftuitgebreid,tot in Skandinaviëen Finland.
In Nederlandkomt de Gestreepteleeuwenbekvooral voor op de zuidelijke Veluwe (vanaf
1924 bij Wageningen)en verder op geïsoleerdeplaatsen (vanaf 1898 langs spoorlijn
Zoetermeer- Bleiswijk). In oostUtrechtkwam de plant voor op het spooremplacementvan
Amersfoort (v.d. Berg, 2001) en op twee plaatsenop de Leusderheide(Erkelens,1966 en
1975).
De soortprefereert "open,droge,matig voedselrijke,omgewerkte,zandigeof stenigegrond
langsspoorwegenen bermen(v.d. Meijden, 2005). In "Stadsplanten"(Denters,2004) wordt
een voorkeurvoor spoorwegemplacementenvermeld. De NederlandseOecologischeFlora
(Weedaet al., 1988)weet te meldendat de plantop soortgelijkestandplaatsenvoorkomtals
hetVlasbekje.

Linaria repfms (Gestreepteleeuwenbek)
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96 hokXen in heef Nedertand

• :ti:: vindplaats

bewerkt door W. van Deventer voor de Provincie Utrecht: 0 =historische vindplaats

+ = nieuwevindplaats
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Maarde verspreidingkan ook anders. In 1967bezochtde 'FloristenclubGelderseVallei" de
omgevingvan legeropslagplaats"MOB Harskamp".Daart1j0ffen zij aan:veel Linaria repens,
enkelebloeiendeErica cinerea (Rode dophei) en twee yxemplarenUlex nanus, thans U.
minor (Dwerggaspeldoom). Iemandvan het gezelschapherinnerdezich dat hij in de
Auvergne,bij de toenmaligeNederlandselegerplaats"La ICourtine", genoemdedrie soorten
in groten getalehad aangetroffen.Het lijkt waarschijnlijk dat zadenvan dezeplantenmet
legervoertuigenzijn meegekomen.De Floristenclubspreelitdanook van"Iegeradventieven".
La Courtineligt 70 km tenwestenvanClennontFerrand. etNederlandselegeroefendedaar
tussen1959 en 1964met vele duizendendienstplichtigen. ezemilitaire transportenvonden
vier keer perjaarplaats.

In 2004 vond ik de Gestreepteleeuwenbek in Den Tree , ten oostenvan de Treekerpunt
langs eenbospad,in eenvochtige,sterk vergrastehoekian5 x 5 m omzoomddoor Spar,
Grove den, Berk en Amerikaansevogelkers(Amersfoo coördinaat: 154.2 x 456.3). Den
Treekwerd tot ongeveer1970geregeldgebruiktvoor mili ire oefeningen.

Op 30 november2006heb ik metHannekedenHeld deze ieuweLinaria-groeiplaatsbezocht
enwe vondener devolgendebegeleidendesoorten:

Hogereplanten:
Agrostiscapillaris (dicht tapijt)
Juncusejfusus
Holcuslanatus
RumexacetoselIa
Seneciosylvaticus
Ceratocapnosclaviculata

Bladmossen:
Rhytidiadelphussquarrosus
Pleuroziumschreberi
Polytrichumformosum
Dicranum scoparium

Paddestoelen:
Galerinaclavata
Galerinacephalotricha
Galerinapumila
Galerinavittaeformis var. atkinsoniana

• tussenmosenoude(gras)stengelresten.
•• op stengelrestenen oudedennennaalden
···opzandigehumustussenmos

- GewoonstruijgraS
- Pitrus
- Gestreeptew'tbol
- Schapenzuring
- Boskruiskruid
- Rankendehelmbloem

- Gewoonhaannos
- Bronsmos
- Fraaihaanno
- Gewoongafii ltandmos

- Grootmosklo je (meerderegroeiplaatsen*)
- Okermosklokje(1 groeiplaats**)
- Honinggeelrrlosklokje(2 groeiplaatsen**)
- Behaardbamsteenmosklokje(I groeiplaats***)

Tijdens hetbezoekbleekdat in enkelebospercelenvlak in de buurt alle Vliegdennenwaren
omgezaagd,waardoor grote, open vlaktes zijn ontstaani Hierbij werden zware tractoren
gebruikt, die het humeuzezandigeoppervlakverstoordeJ.Juist op dezeplekken langs het
aangrenzendepadvondenwe enkelekiemplanten vanLin1ria repens.Er lijkt hier hoopvoor
de toekomst.
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In 2007 heb ik geprobeerdde oudegroeiplaatsenin de omgevingvan Amersfoort terug te
vinden. Noch op de Leusderheide,noch op het spoorwegemplacementwerd de soort
aangetroffen.
Navraagbij de heerR. Haveman,ecoloogwerkzaambij hetMinisterie van Defensie,leverde
ook een negatiefbeeld op voor de militaire terreinenop de Veluwe. Erica cinereaen Ulex
minor zijn de laatstejaren niet meer gevondenen Linaria repens komt thans op minder
plaatsenvoor dan voorheen.
Het lijkt aannemelijkdat ten gevolgevan de legeroefeningenin La Courtineen de daarmee
samenhangendetransporteneen tijdelijke toenamevan boven genoemdedrie soortenin ons
landheeftplaatsgevonden.

De schrijver dankt Floron voor het beschikbaar stellen van de gedetailleerde
verspreidingskaartvanLinaria repens.
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DE KAMFERGORDIJNZWAM fCORT/NAR/US
ｃ ａ ｍ ｐ ｈ ｏ ｒ ａ ｔ ｕ ｓ ｽ ｔ ｅ ｒ ｕ ｇ ｾ ｅ ｖ ｏ ｎ ｄ ｅ ｎ

IN DEN TREE

J. Wisman,Prinses Irenelaan 53, 383 . CB, Leusden

Op het landgoedDen Treekbij Amersfoortis het Kelderboschontdaanvan vliegdennenom
zo eenecologischeverbindingszonete maken met de Lbusderheide.Maak je iets geschikt
voor eenbepaaldegroeporganismendan is het te verwachtendat eenanderegroeper nadeel
vankan ondervinden.Om te voorkomendatwaardevolleEIiotopenwordenbeschadigd,wordt
van tevoren onderzoekgedaan.Zo ook in Den Treek. ijdens het verkenningsonderzoek
ontdekteHerman van den Bijtel in een vrij oud fijnsp I enbos(> 50 jaar), ondankseen
drogere periode, tientallen exemplaren van de fCamfergordijnzwam Ｈｃｯｾｩｵｳ

camphoratus).Dezesoort leeft uitsluitendin symbiosemet sparren.In Nederlandstaathij op
deRodeLijst. De vruchtlichamenop devindplaatsgroeid,nin lossegroepenin eenenigszins
vochtig,geslotenmoslaagvanHeideklauwtjesmosenGeweongaffeltandmos.
Zonderin eersteinstantiede naamte kennenvermoeddecJ:e onderzoekeral datdezevrij forse
paddenstoelvoorNederlandsebegrippeneenbijzonderheidzou kunnenzijn. Aan de handvan
de foto's kon de naamvrij gemakkelijk door ervarenthycologenworden vastgesteld.De
karakteristiekeonaangenamegeurwerd op éénvan de foth's opvallendwaargemaaktdoordat
een Strontvlieg (Scatophagastercoraria) aangelokt､ ｯ ｯ ｾ de geur, op de hoed was geland,
maarduidelijk "niet wist waarzij haareierenmoestlegge ".
Het OverzichtvandePaddestoelenin Nederland(Arnoldse.a.,1995) geeftslechtséénvondst
uit Nederlandnamelijk in 1963 bij Woudenberg(vrijwel zeker ook in het bosgebiedDen
Treek-Henschoten).Het Overzicht vermeldt dat de soort op de Rode Lijst staat en als
uitgestorvenwordtbeschouwd. I
Maarer is in Nederlandondertussenheel veel onderzoekhaarpaddenstoelenverrichten deze
recentevondst van de Kamfergordijnzwambleek niet 1e enige te zijn. In 200 I werd hij
gevondenin boswachterijGrolloo en in 2003 bij Ruinen (mond. med. van B. de Vries,
Hoogeveen).Het NationaalHerbarium(Leiden) heeft ｮ ｯ ｾ éénvondstgedocumenteerd(een
ingekleurdetekening,maargeenmateriaal)dat afkomstig is uit het herbariumvan de Kon.
Ned.BotanischeVer., gedateerd13 augustus1948 teBerglenDal bij Nijmegen.

Het sparrenbosis intussengespaard,maar helaasniet e n naastgelegendeel met dezelfde
idealesamenstelling.

Kamfergordijnzwam
met Strontvlieg
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NIEUWE, OUDE BEUK IN BIRKHOVEN

Willem van Deventer, Bankastraat 2,3818 eH, Amersfoort

Aangemoedigddoor het artikel van A. Joman uit 1935, gepubliceerdin Te Velde nr 46,
beslootik in november2005 in Birkhovenop zoekte gaannaardedoorhemgeroemdeFagus
sylvaticavar.quercoidesPers.
Aanvankelijk zocht ik op geheel verkeerdeplekken, maar na bezoekenaan het Archief
Eemlandbleekdat het genoemdeHotel Birkhovenzich op de plaatsbevondvan het huidige
verpleegtehuisBirkhoven (het vroegers Pasadena).Als men vanaf de zuidkant van het
verpleegtehuisnaarhet westenloopt, richting "het traliehekvan het sportterrein",dan ziet
menspoedignetaande anderekantvan deBarchmanWuytierslaan,op noggeen8 m vanhet
fietspad naast de weg een vreemdebeuk met opvallend ruw eikenschors.Bij de boom
bevindenzich 3 betonnenpaalljes;waarschijnlijkeenherinneringaande tijd datdeboomnog
bekendwas.Vroegerliep deB.W.laanaandeoostzijdevangenoemdhotel.
Pasin juni 2006 vond ik op het Archief EemlandeenwandeLkaarljeuit 1910 van Birkhoven
waaropduidelijk de "vele kronkellaanljes"te zien zijn; het was toen de "vrije wandelplaats
behorendebij hetHotel". In dit voormaligepark metbanken,bij het "Koepelbosch"bevindt
zich onzebeuk.Het lijkt waarschijnlijkdat JanCock Blomhoff (1779-1853) of zijn zoonhet
parkbosheeftaangelegd.In 1844 liet de eersteCock Blomhoff het groteherenhuisbouwen.
Na deverkoopvanhet landgoedaande gemeenteAmersfoortin 1907, werd het herenhuisals
hotel geêxploiteerd.De aankoopin 1907 was mogelijk door de winstenuit de gemeentelijke
gasfabricagein 1905 en 1906.

Het is heelwel mogelijk datJomanin 1935 dezelfdebeukheeftgezien.

Om zekerheidte krijgen omtrentdenaam maaktewe foto's van deboomen die stuurdenwe
naarde ons bekendedendrologen.Het was uiteindelijk de heerJ.R.P.van Hoey Smith, die
grondig gedocumenteerdreageerde;hij was van 1945 tot 1995 directeur van Arboretum
Trompenburgte Rotterdam.Trompenburg heefteenzeergrote collectiebeuken,echtergeen
Fagussylvatica"Quercoides".
Dit contact leidde er toe dat in maart 2006 ing. G. Fortgens,directeurIhortulanusvan
Arboretum Trompenburg,naar Amersfoort kwam om de vondst te controleren. Bij die
gelegenheidwerdeneenpaardunnetakken(griffels) van de boom gezaagd,die nu bij twee
kwekersverzorgdworden.
Hij schreefvervolgenseenartikel overde beukin hetmeinummer2006 van Arbor Vitae, het
bulletin. vandeNederlandseDendrologischeVereniging.
Daarlezenwe dat"de bekendedendrologischehandboekenvermeldendatdeFagussylvatica
"Quercoides"(destijdsalsF. s. var. Quercoides)voor heteerstis beschrevendoorPersoonin
1800 aan de hand van een exemplaardat hij in 1799 vond in Göttingen,Duitsland. In de
volksmondheettedeboomRammelbucheenzoueenkruising kunnenzijn tusseneenbeuken
eeneik. Speurwerkin deVan deLaan - NDV bibliotheekin ArboretumTrompenburgleverde
eenuitvoerig artikel op in deMitteilungenderDeutschenDendrologischenGeselschaft1924,
p 289-293. Hier schrijft Dr. H. Papeeenverhandelingover"Buchenmit borkigerRinde". Het
blijkt datvormenmetruwebastincidenteelgevondenwordenin hetwild. Van elfexemplaren
wordt eenkorte beschrijvingvan de bastgegeven.Bij sommigebomenbeperktde ruwe bast
zich tot de voet van de boom,bij andereis de basttot boven in de boom ruw; bij sommige
bomenis de basteikachtig,bij anderebomenheeftde hastmeer wegvan die van een iep,
esdoornof walnoot.Het blijkt dat beukenmeteenruwerebastdan normaalin sommigedelen
vanDuitslandbekendstaanonderdeverzamelnaamSteinbuchen.
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Andere eigenschappenzouden het harderehout zijn en een langzameregroei. Over de
oorzaakvande ruwebastwordt geenuitsluitselgegeven.
Zaailingen van een exemplaar met ruwe bast bleken een "gewone" gladde bast te
ontwikkelen.Het feit datde bomenslechtssporadischwordengevondendoetvermoedendat
het niet erfelijk is. Als mogelijke oorzaakworden groeistoring, beschadigingof aantasting
doorparasietengenoemd".
Joman vermeldt in zijn artikel twee anderegroeiplaatsenin Nederland: de rand van de
WageningseBergenhetHaagseBos.
Onderzoekvia de Universiteit Wageningenleverde niets op. Op de uitgebreidebomen-
websidevan de gemeenteDen Haagkomt "onze" beukn,iet voor, ook navraagleverdeniets
op.
Het lijkt nu zeer waarschijnlijk dat de Amersfoortsebeuk de enige volwassenboom in
Nederlandis. De heerFortgenssprakvan"eenprachtexemplaarmeteenzeermarkantebast",
De dichtstbijzijnde soortgenootstaatin België, hij is via interneteenvoudigte vindenop de
"Kampioenenlijstvan België". De boom bevindt zich in Heusden-Zolderin de provincie
Limburg. In 1990 was de omtrekop l,S m hoogte376 cm, de totale hoogtewas toen30 m.
OnzeAmersfoortseboomheefteenomtrekvan250cm en is 20 m hoog.
Tot slot sluit ik me gaarnebij Jomansuitnodiging aanom "dezezeldzameverschijning" te
gaanzoekenenaanschouwen.

Bij het ter persegaanvandit nummerbereikteonsvia Gertlmmerzeel,CoördinatorLandgoed
enMonumentenvandeStichtingNyenrodete Breukelenhetverrassendeberichtmetfoto's,
datook op het landgoedvandeUniversiteitNyenrodeeenI agussylvatica"Quercoides"
voorkomtvanvergelijkbaregrootte.
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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 Langeen de Korte Duinente Soestwordt al 12 jarengewerktaanhet openhoudenvan
de twee zandverstuivingen.Na voorbereidende rapportenwerd in de herfst van 2006 en de
daaropvolgendewinter zeerveel werk verzetin de Korte Duinen met als doel meerzandte
laten stuiven om zo de biodiversiteit te vergroten en tevens de nog steedsaanwezige
Jeneverbesstruwelenmeerkansente geven.
Redenvoor de redactieom eengesprekaante vragenmet de beheerder,de heerJ. Tupker,
die meerdan 25 jaren in het gebiedwerkzaamis. Dit artikel is gebaseerdop het gesprekdat
plaatsvondop 24 januarij.l.

De gemeenteSoestblijkt ten opzichtevan de omringendegemeenteneen nogal bijzonder
beleidte voerenvoor wat betreftde aandachtdie besteedwordt aannatuurwaardenbinnende
gemeente. Waar andere gemeentenhet natuurbeheerafstoten naar organisaties zoals
Natuurmonumenten,of de ProvincialeLandschappen,doetSoesthet lieverzelf.
Er is een meeJjarigconsistentbeleid om de grotere natuurterreinenzo goed mogelijk te
conserverenen dienovereenkomstigte beheren.Dit resulteerdede afgelopenjaren in de
volgende beheersactiviteitenin de Korte Duinen:

In 1995werd 1 habosverwijderdop het terreinvanZonnegloren.
In 1998 werd 5 ha zand gereinigd tot 25 cm diep om de wortels te
verwijderenin hetzuidelijkedeelnaastZonnegloren.
In 2003 werd de ecologischverbindingsstrookKorte Duinen-Vlasakkers
gerealiseerd.
In 2005werd I ha bosverwijderdin hetcentraledeel.
In de winter van 2006-2007 werd in een gebied van 12 ha het bos
omgezaagd.Het overgebleventophoutwerd afgevoerden tenslottewerd
debovenstehumus-enwortellaagafgeschoven.

Als treffend voorbeeldvan het ecologischdenkenin de gemeenteSoestgeldt het volledig
terugbrengenvan hetvoormaligeterreinvanZonneglorentot de statusvan natuurterrein. Dit
gebeurdein 1999. Daarmeewerd het natuurgebiedKorte Duinen substantieeluitgebreid.
De natuurgebiedenin de gemeenteSoesthebbeneengemengdebestemming:bos, recreatie
enbeheerdenatuur.

In het verleden werd het stuiven als lastig en verstorendervaren voor de aangrenzende
landbouwgebieden.In de Korte Duinenheeftdatgeleidtot hetopwerpenvaneenzandwalaan
de noordzijdeom het stuifzandtegen te houden.Tevensis er op grote schaalbos geplant,
voomamelijkGrove den (Pinus sy/vestris),Corsicaanseden (Pinus nigra var. maritima) en
Oostenrijkseden (Pinus nigra var. nigra). De Grove den is thans met de Jeneverbes
(Juniperuscommunis)de meestin het oog lopendevegetatieop de stuifkoppenvan de Korte
Duinen.
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Het indertijd geplantebosheeftnu eenleeftijd vanca. 60 jaar.Dit gegevenis vanbelangvoor
dehuidigebeheersmaatregelen.
Het principevanstuifzandis betrekkelijkeenvoudig.De heersendewindrichting is west-oost
gedurendehetgrootstedeel van hetjaar. In hetvOOljaarkomt vaakeenperiodevoor van een
omgekeerdewindrichting die wekenkan aanhouden,waardooreendeel van het zand wordt
teruggeblazen.
Om te kunnenstuivenis er eenbepaaldewindsnelheiden rchtnodig; de wind moetdus in
west-oostrichting voldoendesnelheidkunnenbereiken.

Uit de opgedaneervaring in de LangeDuinen is geblekelJldat eenstrijklengtevan 150-200
meternodig is om dewind zoveelsnelheidte geven,dathetzandverderopbegintte stuiven.
Eenanderevoorwaardeis dathetzandniet te veelhumusbevat.
In de Korte Duinen worden de voorwaardenvoor verstuivinggerealiseerddoor het terrein
eerst te ontdoen van verstuiving belemmerendebomen en struiken, daarnaworden alle
takkenverkleind en tot slot wordt de strooisel-en humuslaag,die is ontstaanin de afgelopen
60jaarafgeschoventot op de mineralelaag.Doordatheteeneerstegeneratiebosbetreft is de
afte schuivenlaagniet meerdan7 à 8centimeterdik.
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Korte Duinensituatie1995

Hetafschuivenmoetnauwkeuriggebeurenwantdeheidezaadbankis dun.
Het verwijderdestrooiselwordt afgevoerdnaarnaburig a erland,waarhet gebruiktwordt
alsbodemverbeteraar.
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De geschiedenisvan het gebruikvan de grond is ook van belang.Nog tot in de eerstehelft
vande twintigsteeeuwwerddoordeboerengebruikgemaaktvandeheidevoor debemesting
vande landbouwgronden.
Dit gebeurdedoor schapenop de heide te weidendie 's nachtsin de schaapskooiwerden
verzameld,waar ze hun uitwerpselenin de potstal deponeerdenin daar neergelegdeheide
plaggen.Elk voorjaarwerd het vruchtbaremengselvan heideplaggenen mestop de akker
gebracht.
Het effect was dat door grazen en afplaggende heide lange tijd in stand bleef. Door
overbeweiding en periodiek branden ontstonden in Soest en Soesterbergzeer grote
zandverstuivingen.Aanhet eind van de 19c eeuwwas de situatiezo bedreigenddat na 1885
begonnenwerd met het aanplantenvan jonge Grove dennen in het Monnikenbosch,
Birkhoven en direct ten zuidenvan Soestlangsde tegenwoordigeSoesterbergsestraat.In de
crisistijd 1920-1930werd meerdan 75 % van hetgebiedbebost (er zijn in de Korte Duinen
enkeleGrovedennen,die 150jarenoud zijn). Er resttendaarnanog slechtstweegeïsoleerde
zandverstuivingenmet hier en daar heide,die door spontanehoutopslagsteedsgeringerin
oppervlakwerd.

Korte Duinensituatie2007(kaartgebaseerdop GoogleEarth)

De dennenzijn eerstalleen maareen lichtconcurrentvoor de heide,maarwanneerook de
bodem voedselrijker wordt, kunnen zich andere planten vestigen en wordt de heide
verdrongen.
Het heidezaadis echternogsteedsin debodem(dezaadbank)aanwezig.
Als het weer vrijgemaaktezand-dat kalkarm is en vrijwel geenorganischmateriaalbevat-
niet verstuiftzal datmettertijdweereenheidevegetatietot gevolghebben.
Als er teveelvan de bovenlaagwordt afgeschovenkan de zaadbankgrotendeels verdwijnen.
Er zal dangeenheidemeeropslaanmaarBochtigesmele,wat zeerlastig is kwijt te raken.
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Bij het verwijderenvan de bomen wordt vooral rekeninggehoudenmet de oudeopstanden
van Jeneverbesstruiken.Dit is eenzeerlichtgevoeligesoort. De ervaring hier heeftgeleerd
dat ze geleidelijk moetenwennenaan meer licht. Het is dus geengoed idee om direct alle
Lichtbelemmerendebomen te verwijderen. Dat zou funest zijn voor de gespaarde
Jeneverbessen.De afgelopen 10 jaren wordt ongeveer elke drie jaar de grootste
lichtconcurrentverwijderd totdat de Jeneverbesweer grheel vrij staat. Er is nu nog één
perceelwaardit procesgaandeis.
Hetkiemenvanjeneverbeszadenlukt thansop weinig of eenplaatsen.Volgensde beheerder
is daarvoornodig dat het zandenigejaren stuift. In de Korte Duinen zijn nog geenrecent
gekiemdeplantente vinden,wel is er sprakevanenigevegetatieveverjonging.
Op grond van genetischonderzoek is gebleken dat er verschillende"stammen"vande
jeneverbesbestaandie niet allemaaldezelfdelichtgevoeligheidhebben.
Om het stuivente beheersenzijn er in de Korte Duinen dwarsop de wind twee singelsmet
Grovedengespaard.Daarmeeis in deLangeDuinensinds1988ervaringopgedaan.

Het gebiedstaatin verbindingmetnaburigenatuurgebieden.Er is reedseengrootdeel vande
ecologischecorridor met de Vlasakkersgerealiseerd;hij voldoetpreciesaande Boswet.De
spoorlijn is thansnog eenbelemmeringvoor kleine dierenzoalsde zandhagedis,waarvande
verschillendepopulatiesnu niet kunnenuitwisselen(reeër.springener overheen).Er wordt in
het najaar van 2007 een spoortunnelaangelegdter hoogte van het Heezerspoor(150.2X
461.7).De tunnelzal 3m hoogen2,7mbreedworden.
Voorts wordt als gevolgvan het natuurbeleidvan de ge eenteSoestdit jaaren in 2008 een
verworven industrieterreinen een defensieterrein- in totaal 16 ha- weer geheeltot natuur
omgevormd,zoalsdateerdermetZonneglorenis gebeurd.Hierdoorwordt hetgebiedvan de
Lange Duinen in zuidwestelijke richting uitgebreid. Het is de bedoeling dat dit een
heideterreinwordt

Conclusie:

Het mogeduidelijk zijn datnatuurbeheerzoalsdat in degemeenteSoestvorm gegevenwordt
geeneenmaligezaak is, maar dat er continueaandachtaangegevenwordt. Het is immers
oud cultuurlandschap datweer in erewordt hersteldmetldeonvermijdelijkeconsequentiedat
dit ook in detoekomstalscultuurlandschapwordt behee,do

Gebruikteliteratuur:
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stuifzandgemeenschappenronddeKorte Duinenin Soest.Soest.
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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 Jeneverbesin
Nederlanddeafgelopen60jarenstagneert.Dezesituatiedoetzich niet alleenin onsland
voor; ook in België,GrootBrittanniëen noord-westDuitslandblijft verjongingnagenoeguit.
In zuid en oostEuropais nognietsaandehand.

De Jeneverbesis met de Taxus en de Grove den de enige inheemse Nederlandse
naaldhoutsoort.De eerstetwee zijn tweehuizig.De voortplantingvan de Jeneverbesis van
vele factorenafhankelijk.
Na de bestuivingvan eenJeneverbesbloemduurt het eenjaar voor vruchtzettingplaatsvindt,
daarnaduurt het nog twee jaren voor de groene(schijn)bessenblauw verkleurenen rijp
worden. In die periodekent het zaadeen kiemrust,waarin koudenoodzakelijk is. Hierdoor
kiemende zadenop zijn vroegsteenjaarnadatzeop de grondzijn gevallen.Als de zadendan
niet doorstuivendzandbedektwordenis ereengrotekansdatzaadwordt opgegeten.
Het duurt lang voor de heestergaatbloeien;vrouwelijke exemplarenbloeienpasna± negen
jaren en de manlijke na ± vier jaren. Ook zijn er binneneenpopulatieeenwisselendaantal
sterieleexemplaren.Bovendienwordt de vruchtproductiezeerbelemmerddoor schaduwen
beschutting.Ondernormaleomstandighedenwordt slechtséén keer in de twee tot drie jaar
zaadgeproduceerden danblijkt vaakminderdan de helft van de vrouwelijke struikenbessen
te producerenTen gevolgevan hoge leeftijd en de slechteconditie neemtde zaadproductie
verderaf.
De huidige populatieNederlandseJeneverbessenstamtglobaal uit de periodevan de grote
heideontginningeneinde 19de en begin20'''' eeuwenis dus nu ongeveer100 jaaroud (in de
Korte Duinenbevindtzich eenJeneverbesstruweeldatwaarschijnlijk500jarenoud is).
De komstvan de kunstmestbetekendeheteindevandeschapenbegrazingen hetplaggenvan
de heide. Zandverstuivingenwaren van oudsherde natuurlijke refugia van de Grove den.
Vanaf begin 20· eeuw werden onze zandverstuivingenop grote schaalbeplantmet Grove
den.

In ons land komt de Jeneverbesvooral voor op de Pleistocenezandgrondenvan Drente,
Overijssel,Utrecht en Oostelijk Brabant.De verspreidingna 1950 is geringerdan daarvoor
door ontginningen bebossing.De beheerdersvan de terreinenmet Jeneverbesrealiserenzich
al enigetijd datde gevolgenvandeafgenomenverjongingin de komendedecenniamerkbaar
zullenworden.Daaromwordt er in eenaantalnatuurgebiedenactieondernomen.

We weten uit het verledendat geschiktekiemplekkenvoor Jeneverbesvooral ontstonden
door overbeweidingvan droge heide. Als de beweiding plotseling gestaaktwerd trad de
Jeneverbesop als pionier in hetstuivendezand.Zo ging datvroeger.
Thansis er niemanddie preciesweetwat we moetendoenom Jeneverbeszadenin hun eigen
biotoop te laten ontkiemen. Methodes uit de succesvollecommerciëlekweek zijn niet
toepasbaar.Het is onduidelijk welke rol bodemschimmelsspelenbij de voedselopnamedoor
de wortels en bij de kieming van de zaden.Ook is het onduidelijk wat de invloed is van
schimmelsen insectenop de bovengrondsedelen.AI dezeonzekerefactorenvragenom meer
experimenteelonderzoek.
Men verwachtwel dat herstelvan de b9demdynamiekeengrote rol kan gaanspelenbij de
natuurlijke verjonging van de Jeneverbes.In de Korte Duinen is in de afgelopenjaren een
robuustepoginggedaanom de bejaardeJeneverbesseneennieuwekanste geven.
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Op dit momentrest ons slechtseen tijdelijk afwachtenhoe de wind en de recreatieop het
gebiedgaaninwerken.

Literatuur:
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eenintegraleverkenningvandeve.Ijongingsprobljlatiek. Wageningen,Alterra,
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Bovenstaandefoto van de Korte Duinen is afkomstiguit ｾ Ｇ ｄ ･ Wandelaar"van 1935.Volgens
de heerTupker is het Jeneverbesfortop de achtergrond ok nu nog de grootsteconcentratie
vandeJeneverbessenin deKorte Duinen.
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DASSEN IN DE GELDERSE VALLEI

Johan Lagerweij, Hovenierslaan 4, 3925 BW, Scherpenzeel

Het was in 1967, dat er op Breeschoteneen dassenpaareen burcht had welke door
jachtopzienerVan Ginkei en Stichting Das en Boom werd uitgegravenen daarna werd
uitgezetin Gaasterlandin Friesland.
Zij redeneerdendat daar zo vlak bij de drukke provinciale weg van Scherpenzeelnaar
Barnevelddassengeenoverlevingskansenhadden.
Sporadischwerd er echterwel eenseendasdood geredenrond Scherpenzeel.Daaruit bleek
dat zeer toch wel waren.
In 1990 was er een burcht op "Langelaar"halfweg Barneveld-Scherpenzeelmaarer hadden
hondenop gezetenen ik dachtdatdedassenverkastwaren.
In 2000werd ereendasdoodgeredendaarop deweg.Tenzuidenvan "Groot arel" bevonden
zich toenenkeleburchtendie ik somsbezocht.
Ook hadik contactmeteerdergenoemdeStichting.
In 200I werd de eerstedassentunnelaangelegd bij "Groot Ore'''onderde provinciale weg
dooren daarnavolgdener nog twee.
Er wasdassenverkeertussenGroot Wagensveldvia Breeschoten,Gooswilligenen Langelaar
naar de Moorsterbeeken dathadinmiddelsal meerdan 10 dassenhet levengekost.Ook was
er verkeertussenBreehoefen Groot Donkelaar.
Mijn nieuwsgierigheidwas gewektdoor de tunnelsdie warenaangelegdin opdrachtvan de
provincieGelderland.Ik. vroegmij af of deze tunnelswel functioneerden.
Een buis met een diametervan 30 cm en met 2 haakseflauwe bochtenmoestende dassen
helpenveilig over te steken.Omdatde weg aanweerszijdeneensloot heeft is de 16m lange
horizontalebuis op eendieptevan 2,5 m onderhet maaiveldgelegd;de tweeschuinebuizen
hebbeneen lengte van Sm. Dit betekentdat het over(onder)stekendedier 32m door de buis
moetlopen.
Er zijn rasterslangsde berm aangebrachten roostersbij de inritten, om te voorkomendat de
buizenvol waterzoudenstromen.
Ik. beslootde volgendeproef te nemen.Met eenpaartakjes harkte ik de ingangenvoor de
pijpenschoonom sporente kunnenlezen.Maargeenenkeleprentging depijp in.
Toen nam ik een3 à 4 mm dun twijgje van ± 32 cm lang en boogdezedwars in de buis en
schoofhetvoorzichtigdiepernaarbinnen.
Aan beide uiteindenvan de pijp plaatsteik zo'n takje en na een maandwachtenbleken de
takjesernog in te zetten.
Eénkeer wasdecontroletaker uit en zag ik ｰ ｲ ･ ｮ ｾ ･ ｳ vaneenbunzingof hermelijn.
Later zag ik een keergrote menselijkevoetstappenbij de dassentunnelsen warende takjes
weg.
Geruimetijd laterbrachtik opnieuwtakjesaan.Ze bleven mooi dwarsof somsrechtopstaan
maandnamaand.Geendaswaserdoorgekomen.
En nu na6 jaarwachtenvraagik meaf: "Wanneerkomt ernu eenseendasdoordie tunnel?"
Tevens rijst er een vraag in me naar boven; functioneren die tunnelbuizenwel. Is een
bnislengtevan 32 meterniet wat aande langekant en dan ook nog tweehaaksebochten en
die diepeafdaling?
Wat heeft dit allemaalgekost?Hier lijkt het niet te werken. Zijn er resultatenvan andere
locatiesbekend?
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Eenboeruit die omgevingverteldeme dat hij in de zomer's morgensvroeg dassendoorhet
bedauwdeweilandhadzien lopen.Hij hadgeziendatzeom heteindevan de afrasteringheen
wandelen.Zoudat kunnenbetekenendat de rasterste kolt zijn, of dat ze de bovengrondse
routetoch veiliger vinden?
Wie weethier meeroverte vertellen?

Aanvulling van deredactie.
Navraagbij FredAlIeijn, dassenkennerte Hilversum,leverdehetvolgendeop:

- De tunnel kan das-vriendelijkerworden gemaakt door de wanden van de twee
openingenmetdassenuitwerpselente besmeren.
Om meer zekerheidte krijgen over de gebruikelijke route van de dassenkan in de
buurt van de tunnel een prikkeldraadgespannenworden op 10 -15 cm boven de
grond.Als dedaspasseert,blijven harenin hetprikkeldraadachter.
Is ercontrolemogelijk op dewaterstandin de tunnel?

Foto M. deVos
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PUTTERS IN DE JONGE LINDEBOMEN LANGS
DE DORPSSTRAAT TE SCHERPENZEEL

Johan Lagerweij, Hovenierslaan 4, 3925 BW, Scherpenzeel

In 1975 zagenmijn vrouwen ik eennestvan de Putter in eenappelboomin Zuid-Limburg
waarwe metvakantiewaren.
Bij ons in Scherpenzeelkwam dezevogel niet voor. Slechtséén keer zag ik op Wittenberg
(ten noordwestenvan Scherpenzeel)een putter op een zandwegzitten, dat was in 19S0.
Prachtiggekleurdvogeltjemeteenaardigliedje.
Totdat er zomaarin 200I een paartje broeddein een lindeboom langs de Dorpsstraatin
Scherpenzeel.Het nestjewassteviggebouwden hing bovendeweg.
Nee,je vindt het nestjeniet gemakkelijkin het vooIjaar, maardoor zijn zangverraadtklein
vogelijn zich. Als in deherfstdebladerendoordestormvan debomenwordengeruktkomen
dekleinerondenestjeste voorschijn.
Somsfietste ik doorhetdorp meteenhalfje bruin in de tasen hoordedanbovenme dePutter
zijn aarzelendmelodietjeprevelen.Dan stapteik wel eensaf en zocht in de boom naarhet
nest."Hee zie je ze vliegen?"riep Nico de Haandie vlak achterme woont. "Nee, ik hoor ze
zingen",zei ik toenen staptemaarsnelweerop mijn stalenrosvoordatiemandmij niet voor
vol aanzag.
Nu, na de storm van de IS" januari 2007 zitten er nog wel een nestjeof 10 in de jonge
lindebomenhier langsde heleDorpsstraat,die vanoostnaarwestScherpenzeelloopt.
Waarkomenzo opeensdie putterstoch vandaanen waaromzo maarlangsde drukkeweg in
die jongebomen?Wat trekt die vogelsom hier te gaanbroeden?Waaromzie ik steedseen
paartjePuttersmiddenop deBrinkkanterwegzitten?
"Natuurgeheirnen",zei deoudeschutGachtopziener)van Voskuilenen hij hadgelijk..
De natuurleerje nooit kennenendaaromblijft zeboeiendeninteressant.
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HET ZIJN DE KLEINE DINiEN .

Cor de Wilde, Heideweg 5, 3829 BD, Hjglanderveen

Het zijn de kleine dingendie het doen! U zult misschien enken:"SindswanneerhoudtTe
Veldezich bezigmethetNederlandselied?" Dit verhaalg t echteroverde veranderingenin
de natuurrond Hooglanderveen,waardoorer niet alleenve deringenin mijn tuin optreden,
maarook in deonmiddellijkeomgevingervan.
Toen ik hier in 1989 kwam, woondeik buitenenstondmijn huisaan eenweilandmetkoeien.
Nu resternogeenkleinestrookgroen.
Ik ben toen begonnenmijn tuin natuurlijker te maken oor er Elzen, Lijsterbessenen
Vlinderstruiken in te plaatsen.Verder zijn er vele hoekjj:s met bladeren,oude stronken,
stapelsstenen,waar padden,kikkers, egelsen salamanderskunnenschuilen.En, natuurlijk:,
een mooie vijver met alles erop en eraan. Diverse ｰ ｬ ｡ ｮ ｾ ｮ uit de natuur zijn er rondom
aangeplant,met wonderlijke resultaten.Maar daarvoor ｾ ｯ ･ ｳ ｴ ik me wel meer en meer
verdiepen in de levensomstandighedenvan plant en di : schaduw of juist niet, wellce
grondsoort,nat of droog?Zo verdweneneenpaarplantjesZonnedauw aande rand van de
vijver, nadatik erjarenpleziervanhebgehad.
Van jongsaf aaninteresseerik me voor vogels.Groot was an ook mijn vreugdetoen in het
eerstejaar (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
dorpsbewonerszeidenme, dat ik daarniet gelukkig meezou worden,omdatze alles onder
schijten.Maar ik vond het interessanten volgde het hele frocesop de ｶ ｾ ｴ Ｎ Eén nest werd
grootgebracht,eentweedemislukte.Hetjaardaarop(l990) erdweereennestgrootgebracht,
zij het dat ik wat met de nestbouwgeholpenhad. Daarna eb ik 16 jaar geenHuiszwaluw
meergezien,ondanksdekastendie ik opgehangenhad.
In 2006veranderdeer veel. Afgezien van de bebouwingdie oprukt, werd er vlakbij eenstuk
sloot vernieuwd.Nog nooit heb ik in korte tijd zo veel zwaluwenbij elkaargezien.Allemaal
op een klein stukje klei waarmeeze hun nestenopbouwed.Ze vlogen af en aan! Gelukkig
werd ook mijn huis na lange tijd weereensdoor twee ｫ ｯ ｾ ｰ ･ ｩ ｳ uitgekozen.Het enemaakte

ｾ Ｚ ｾ ｾ ｾ ｮ ｾ ｾ ｾ ｾ Ｚ ｾ Ｚ ｾ ･ Ｍ ｾ ｾ ｾ ｾ ｲ ､ ｾ ［ ･ ［ ｾ Ｚ ｾ Ｍ ｶ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ ｾ Ｚ ｧ ｾ ｾ ｳ Ｚ ･ ｾ ｾ Ｇ Ｚ Ｚ ｾ ｴ ｾ ｾ ｾ Ｚ ｾ ［ ｯ ｾ ｮ ｾ ｾ Ｎ ｚ Ｚ ｡ ｾ
warenze er druk mee! Ik wasbenieuwdof ze dit jaarweer,erugzoudenkomen,temeerdaar
de slootkantweeraardigbegroeidraakte.Moest ik een ｳｴｵｾ slootkantonkruid vrij houdenof
moest ik de natuurzijn gang laten gaanen de zwaluwen ｾ ｵ ｮ klei elders laten halen?Met
medewerkingvan de buurmanwerd toch ongeveer2 m2 grlJSvrij gemaakt.Het hielp, want ze
warendit jaarweervolop metde klei aanhetslepenen nu m 3 nestente bouwen.Bouwen,
broedenen de aanvoervan voedsel .... de terrasbezoekrs van het naastgelegennieuwe
restauranthaddenereenattractiebij.
Maarer gebeurenook andereleukedingen,al is dat vaak ｴ ｩ ｪ ｾ ･ ｬ ｩ ｪ ｫ Ｎ In 2000ging ik regelmatig
naarde in aanbouwzijnde woning van mijn zoon in Vathorstkijken. Dagenlang hoordeik
eengeluiddat ik niet thuis kon brengen,wat me behoorlijk brgerde!Na hetgeluid op eenCD
gehoordte hebbenwas het voor mij zonneklaardat ik In Kwartelkoning gehoordhad.
Onwaarschijnlijk,maartoch... I
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Sindsde nieuwbouwin 2000neemthet aantalbroedgevallenvan Puttersin het dorp toe. Tot
in mijn eigentuin! Helaaswashet vrouwtje letterlijk voorde poes.Het mannetjezat nogtwee
dagenuit volle borstte zingen,toenhield hij het voor gezien.De drie ･ｩｾ･ｳ heb ik in eennest
van een Groenling gelegd, dat jammer genoegmet uitgekomenjongen en al door een
Vlaamsegaaiwerd vernield.
De vogels in mijn tuin zijn heel tam. Het zijn ook "onze vogels". We praten over ons
roodborstje,onzeheggenmus,onswinterkoninkje.

Alleen het nieuwe station "Vathorst" is eenergernis,vanwegede grote ruiten, waar vogels
zich tegendoodvliegen.Door dezeruiten kunnendetreinreizigershet laatstestukjegroenvan
Hooglanderveenzien, wat geziende kreet "Wonen in het groen" natuurlijk moet. Toen het
zoveelsteslachtoffer een Paapje was, trok ik aan de bel. Allereerst belde ik met de
Vogelbeschermingin Driebergen,die me allerlei ideeën aande handdeed.Ik vroeghun, of ze
voor het vele geld dat binnenkwam,met mijn informatie zelf niet het eenof anderkonden
doen.Het leek me toch in de eersteplaatshun werk. Waar is waar, tweedagen laterwerd ik
gebelddoor deVogelwachtAmersfoortmet de vraagwat er aande handwas. Ik verteldehet
en steldevoor de ruiten van het stationmet roofvogelsilhouettente beplakkenen zo het zich
doodvliegen van vogelste voorkomen.Ze zoudenhun bestdoen,maartot op hedenis er nog
niets gebeurd.Is het wachtenop de dood van een volgenderode lijst soort?(de landelijke
staatvan in standhoudingvan hetPaapjeis zeerongunstig- red.).

Ik merk dat, als ik mijn kennissenen familieledenover mijn "natuurwereldje",mijn tuin en
onmiddellijke omgeving, vertel zij ook enthousiastworden en van alles aan hun tuin
veranderenom de natuur binnen te halen. Velen van hen kijken begin april nu ook met
spanninguit naardeHuiszwaluw.

FotoM. de Vos
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: Uit de Oude Doos(1II . Enkele wandelingen in
de omgeving van A ersfoort(lII) - door
A Joman (t) overge omen uit
De Wandelaar r jrg. Nr 7: p. 243-245(1935),
met in memoriam A. Joman door
Th. Weevers.

22 Pellicaan, J. : Mossen in Den Tree -Henschoten.

: Een motorcrossterr intje bij Scherpenzeel

: De Kampfergordijn am
(Corlinarius camph, ratus) teruggevonden
in Den Treek.

29 Deventer v., W. : Linaria repens in 0 n Treek, een nieuwe
vindplaats.

27 Pellicaan, J.

32 Wisman, J.

33 Deventer v., W. : Nieuwe, oude Beuk in Birkhoven.

35 Deventer v., W: : Veranderingen in d Korte Duinen te Soest.
& Roos, H

39 Deventer v., W. : Problemen met de eneverbes in Nederland.

41 Lagerweij, J. : Dassen in de Gelde se Vallei.

43 Lagerweij, J.

44 Wilde de, C.

: Putters in de jonge lindebomen langs de

ｄ ｯ ｲ ｰ ｾ Ｎ ｴ ｲ ｡ ｡ ｴ te ｾ ｣ ｨ ･ ｔ ･ ｮ ｺ ･ ･ ｬ Ｎ

: Het zIJn de kleine d ngen ......
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