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DE VESTIGING VAN ENIGE GEDOMESTICEERDE
VOGELSOORTEN
IN HET EEMLAND EN DE GELDERSE VALLEI
Vincent van Laar - Melin, 21320 Mont Saint Jean, Frankrijk

Inleiding
In de afgelopen eeuw heeft zich in het Nederlandse (cultuur)landschap door toedoen van de mens

een aantal veranderingen voorgedaan, waardoor de oorspronkelijke kenmerken van de natuur zijn
verdwenen of tot een flauwe echo ervan zijn geworden. Als aanjagers hiervan worden aan de ene
kant stadsuitbreiding, industrialisatie en de aanleg van wegen, aan de andere kant
schaalvergroting en mechanisatie van de landbouw genoemd. Deze ontwikkelingen zijn
inmiddels zo ver doorgegroeid dat er steeds minder onderscheid is gekomen tussen wat we
gewend waren stad te noemen en wat platteland. Wat is immers het verschil tussen een rijtjeshuis
in een nieuwbouwwijk en een moderne boerenwoning? Zeker, om de laatste ligt meer ruimte,
maar die is tegenwoordig op een zelfde manier ingevuld als stadstuintjes; met sierbestratingen,
geïmpregneerd hout, coniferenheggen en het gazon met daarin als centraal punt een Apenverdriet
(Araucaria araucana).
Bedrijfsgebouwen zijn er, evenals dat al eerder in de steden is gebeurd, op afstand van de
woningen geplaatst en als we landbouwdeskundigen mogen geloven, zullen de stallen nog verder
in omvang groeien en worden overgeheveld naar agro-industrieterreinen langs autosnelwegen en
waterwegen. Binnen deze algehele urbanisatie zullen tenslotte de open ruimten uit uniforme,
voedselrijke akker- en graslandvlakten met enkele boomgroepen bestaan, die de ene keer als
agrarisch gebied, de andere keer als recreatiegebied of park kunnen worden benut. Ook terreinen
met een combinatie van beide functies zijn denkbaar geworden. Daarnaast zijn er de
"natuurontwikkelingsgebieden" bij gekomen, onder andere langs de rivieren, waar zich
uitgestrekte voedselrijke halfuatuurlijke graslanden en ruigten ontwikkelen.
Bij dit nieuwe landschap hoort ook een nieuwe fauna. Een fauna die gedeeltelijk uit ubiquisten
(overal voorkomend) onder de reeds aanwezige wilde diersoorten bestaat, maar voor een ander
deel uit soorten die aanvankelijk een verborgen bestaan leidden in stadsparken, dierentuinen,
vogelparken, fokkerijen en op boerenerven. Het zijn enige van deze gedomesticeerde soorten,
zowel van Euraziatische als exotische herkomst, die in de loop van de 20ste eeuw opmerkelijk
snel zijn verwilderd en een plaats in het nieuwe landschap hebben gevonden. Alleen al onder de
vogels zijn dat zo'n 25 soorten (zie Lensink, )996; Voslarnber et al., 2007). Het is een
verschijnsel dat zich in geheel Nederland heeft voorgedaan, zij het niet overal op dezelfde wijze
en in dezelfde mate. Zo lijkt het dat de vestiging van deze gedomesticeerde vogelsoorten zich in
het Eemland en de Gelderse Vallei later heeft voltrokken dan bij voorbeeld in het westen van het
land. Het verschijnsel is hier (met uitzondering van de Stadseend en Stadsduif) wellicht pas zo'n
30 jaar oud. Ook is het, vooral wat betreft de watervogels, vrij goed gedocumenteerd doordat veel
waarnemers deze soorten in hun inventarisatieverslagen hebben opgenomen of als losse
waarnemingen voor waarnemingenrubrieken hebben ingezonden. Daardoor is het thans mogelijk
om op grond van deze gegevens een reconstructie te maken van de kolonisatie van het Eemland
en de (noordelijke) Gelderse Vallei door een aantal gedomesticeerde vogelsoorten.
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Hierbij is vooral gebruik gemaakt van eigen waarnemingen en van die in regionale
veldbiologische tijdschriften, met name in "Te Velde" (de nwnmers I tlm 48), een enkele keer in
de "Konvo van de afdeling Amersfoort van de KNNV" en "De Kruisbek" (uitgave van de
Vogelwacht Utrecht), maar bij voorbeeld niet uit "De Eemvallei" en "De Korhaan" (uitgave van
de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken). Het nalezen van deze uitgaven kan vermoedelijk
nog een flink aantal gegevens opleveren. Hetzelfde geldt voor het raadplegen van landelijke
databanken, zoals die van SOVON. Daarentegen zijn voor dit overzicht wel de belangrijkste
regionale avifauna's, zoals die van Alleyn et al. (1971), Klippel & Van Leyden (1981), Jonkers et
al. (1987) en Smit & Terlouw (1991) geraadpleegd, echter weer niet die over de omgeving van
Wageningen, waarin wellicht gegevens uit de zuidelijke Gelderse Vallei te vinden zijn. Maar de
belangrijkste ongebruikte bron wordt waarschijnlijk gevormd door ongepubliceerde
waarnemingen van de lezers van dit tijdschrift. Aangezien er onder hen velen zijn die al jaren
lang in het Eemland en de Vallei vogelwaarnemingen verrichten, moet het mogelijk zijn om een
completer beeld van het verloop van de vestiging van de verwilderde vogelsoorten te verkrijgen.
Dus dit artikel is behalve een verslag ook een oproep om via de redactie van Te Velde oude en
nieuwe waarnemingen in te sturen. Misschien kan dan in een tweede ronde het beeld dat de
verspreidingskaartjes weergeven aangevuld of verbeterd worden. En misschien zal dan ook
blijken dat enkele soorten, zoals bij voorbeeld de Halsbandparkiet, die binnen een straal van circa
50 km om Amersfoort voorkomt, maar zich hier in de vorige eeuw nog niet gevestigd had,
intussen wel gearriveerd is.

OVERZICHT VAN DE WAARGENOMEN SOORTEN

Zwarte zwaan - Cygnus atratus
De Zwarte zwaan is afkomstig uit Australië en Tasmanië; daarbuiten is hij op veel plaatsen als
siervogel ingevoerd. In zijn aan het begin van de twintigste eeuw verschenen boekje schrijft
Nuyens (z.j.): "In Europa is zij reeds een 501a/ jaren ingeburgerd en geacclimatiseerd, zoo ook in
ons land, waar b.V. de heer Po/vUelle Rotterdam van /853-1867 van twee paartjes 98jongen
verkreeg." De aanwezigheid van de Zwarte zwaan in Nederland bleef vervolgens ruim honderd
jaar beperkt tot watervogelcollecties en parkvijvers. In 1985 kwam daar verandering in toen een
broedgeval in het Deltagebied werd vastgesteld. De drie jongen overleefden de daarop volgende
strenge winter echter niet. In de jaren negentig breidde de Zwarte zwaan zich als broedvogel
verder uit over Zeeland en Zuid-Holland en tenslotte ook naar Noord-Holland (Bijlsma et al.,
2001). In Midden-Nederland werden in die periode nog geen in het wild broedende Zwarte
zwanen waargenomen. De waarnemingen uit het Eemland betreffen bijna alle afzonderlijke
individuen die hoofdzakelijk in de winter, dus buiten de broedtijd (die in ons land gelijk opgaat
met die van de Knobbelzwaan) werden waargenomen. De waarnemingen waren als volgt over de
maanden verdeeld: januari (5), februari (I), maart (I), april (0), mei (0); juni (0), juli (0),
augustus (I), september (2), oktober (4), november (6) en december (3). Alleen in november (één
keer 3 ad. bijeen) en in december (twee keer 2 ad. bijeen) werd meer dan één individu
tegelijkertijd op een zelfde plaats waargenomen (de paartjes die als parkvogel in Amersfoort
werden gezien zijn niet meegeteld). De meeste dieren verbleven in de Eempolders en de Polder
Arkernheen, steeds in groepen Kleine zwanen en/of Knobbelzwanen.
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Overzicht van de waarnemingen
26-53: Bunschoten: Eemmeer; 10.08, 15.11 en 26. 11.1978, I ad. (Te Velde 17: 16).
27-56: 205/477 Diepenveen: Landgoed Rande, vijver; 29.07.2000, I ad.
32-13: 152/472 Bunschoten: Bikkerspolder; 04.02.1995, I ad. (O.A. Jonkers. Te Velde 40: 48).
32-14: 155/470 Bunschoten: Oosterpolder, weiland aan westzijde van de Laak; 22.12.1996, 2 ad.
in groep van ca 20 Kleine zwanen (H. Linde. Te Velde 40: 48).
32-14 of 32-15: Nijkerk: Polder Arkemheen; 28.09.1983, I ad. (T. Slagboom. Te Velde 27: 26);
01.10.1986, I ad. (A.I. Hemels. Te Velde 33: 46).
32-14: 155/470 Nijkerk: Polder Arkemheen; 11.11.1994, I ad. (O.A. Jonkers. Te Velde 40: 48).
32-14: 156/471 Nijkerk: Polder Arkemheen; 20.09.1983, I ad. (T. Slagboom. Te Velde 27: 26).
32-14: 156.8/473.0 Nijkerk: Nijkerkemauw bij Nekkeveld; 20.10.1983, 1 ad. (in groep van 25
Knobbelzwanen) (Te Velde 27: 26); 14.10.1990, 1 ad. (in groep Knobbelzwanen) (p. van de
Water. Konvo KNNV afdeling Amersfoort e.O. ; Winter 1990: 14).
32-14: 156-159/471-472 Nijkerk: Polder Arkemheen, weiland ten noorden van de
Bunschoterweg; 12.11.1977, I ad. (Te Velde 13: 18).
32-14: 158/472 Nijkerk: Polder Arkemheen; 20.01.1992; I ad. (O.A. Jonkers. Te Velde 39: 78);
NekkeveJd; 24.01.1992, I ad. (L. Spier. Te Velde 39: 78).
32-23: 150.3/468.3 Baarn: Polder Eemland, weiland ten noorden van het Zuidereind; 07.01.1990,
1 ad. (in groep van 10 Kleine zwanen) (Te Velde 37: 48)..
32-23: 150/468 Amersfoort: Polder Zeldert, weiland aan Krachtwijkerweg; 01.01.1976; I ad. (in
groep van 8 Knobbelzwanen).
32-23: 150/467 Amersfoort: Polder Zeldert, weiland aan oostzijde van de Krachtwijkerweg;
25.01.1998, I ad. (in groep van 397 Kleine zwanen).
32-23: 151.2/466.9 Amersfoort: Polder Zeldert; 16.01.1983, I ad. (in groep Kleine en
Knobbelzwanen) (T. Slagboom & W. Knol. Te Velde 24: 19).
32-23: 151/467 Amersfoort: Polder Zeldert, weiland; 16.01.1983, I ad.(Te Velde 27: 26);
weiland ten westen van de Slaagseweg; 04.01.1976; I ad. (in groep van 6 Knobbelzwanen).
32-23: 151/468 Amersfoort: Polder Zeldert; 19.12. I998, 2 ad. (O.A. Jonkers. Te Velde 41: 59).
32-23: 151-153/469 Bunschoten: Polder De Haar, weilanden langs de Lodijk; 25.10.1983 en
09.11.1983, resp. I en 3 ad. (Te Velde 27: 26).
32-23: 152/469 Bunschoten: Polder De Haar; 01.03.1983, I ad. (Te Velde 27: 27).
32-24: 158/466 Amersfoort: Hooglanderveen, bij de A28; 12.11.1991, I ad. (A.E. Boon. Te
Velde 39: 78).
32-33: 154/464 Amersfoort: ValJeikanaal, bij brug Balladelaan; 20.12.1978, I ad. (Te Velde 16:
22); wijk Schothorst, singel; 01.01.1979, 1 ad. (J.L. Spier. Te Velde 17: 16).
32-34: 156.2/464.8 Amersfoort: Waterwingebied Liendert, vijver; 29.01.1999, 2 ad.; 05.03.1999,
2 ad. (parkvogels, mogelijk recent uitgezet).
32-34: 158.3/464.5 Amersfoort, oostzijde van de Hoge Weg, vijver op terrein Rijkswaterstaat;
05.03.1999,2 ad. (parkvogels) (zie ook Te Velde 41: 12).
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Huisgans - Anser anser forma domestica
Van de Huisgans bestaan verschillende vonnen, waarvan de witte Land- of Boerengans en de
(eveneens witte) Tamme gans de bekendste zijn (zie verderiNuyens z.j.). Hun wilde voorouder is
de Grauwe gans. Daarnaast worden nog gedomesticeerde vonnen van andere soorten ganzen
gehouden, zoals de Chinese zwaangans (Anser cygnoides). Beide kunnen als (halt)verwilderde
vogels in het landelijk gebied worden waargenomen. Kruisingen tussen Huisganzen en Grauwe
ganzen, die vaak bont gekleurd zijn, worden door Lensink (1998) en Voslamber et al. (2007)
aangeduid als "soepganzen", een naamgeving die denigrerend overkomt en geen navolging
verdient. Het aantal broedparen van deze ganzen in Nederland werd in 1995 op circa 3700
geschat, maar aangenomen wordt dat dit aantal in werkelijkheid hoger was, omdat niet alle
waarnemers deze soort noteren (Voslamber et al., 2007). In het Eemland kunnen kleine groepjes
(van meestal 2-6 individuen) half verwilderde Huisganzen worden waargenomen. Soms, zoals
een groepje dat jaren achtereen op de dijk langs de Eem ter hoogte van Soest verbleef, zijn ze
honkvast; in andere gevallen lijken ze wat rond te zwerven en daarbij geheel verschillende
plaatsen, tot in de bebouwde kom toe, te bezoeken (zie het onderstaande overzicht). Tussen 2001
en 2005 werden in het Eemland en de Gelderse Vallei op verscheidene plaatsen kleine aantallen
broedparen vast gesteld (vergelijk figuur 6 in Voslamber et al., 2007).
Overzicht van de waarnemingen
26-52: 148/476 Eemnes: Noordpolder te Veld, Meentdijk; 27.11.I998, 1 ad. (wit) tussen groep
van I I Grauwe ganzen.
32-13: 152/473 Bunschoten: Bikkerspolder, weiland aan de Fokjesweg; 22.09.1998, 2 ad. (wit).
32-13: 153.9/474.4 Bunschoten: Spakenburg, weiland ten zuiden van de Westdijk; 29.11.I998, 4
ad. (wit).
32-13: 154.5/474.2 Bunschoten: Spakenburg, haven; 14.12.1998,2 ad. (wit).
32-15: 160/472 Nijkerk: weiland aan westzijde van de Arkervaart; 11.09.1998,32 ad. (wit).
32-23: 1511465 Soest: dijk langs de Eem; 06.02.1999, 5 ad.; 19.02.1999,4 ad.; 13.08.1999,6 ad.
(4 witte en 2 bruin gekleurde (waarschijnlijk de gedomesticeerde vonn van de Chinese
zwaangans); in groep van 5 Canadese ganzen, I Brandgans en 2 Kolganzen).
32-23: 15 I1468 Amersfoort: Polder Zeldert, weiland aan de oostzijde van de Slaagse Weg;

13.11.1998, I ad. (wit); weiland aan de Neerzeldertse Weg; 30.12.1998, 2 ad.
32-23: 151/469 Amersfoort: Polder Zeldert, weiland aan westzijde van voormalige zandwinplas
aan de Oude Lodijk; 22.09.1998, 2 ad. (wit).
32-24: 155/466 Amersfoort: Stadspark Schothorst, noordzijde van de Vijver bij het
winkelcentrum Emiclaer; 01.05 en 01.06 resp. I en 2 ad. (wit) (Grimbergen et al., 2008).
32-33: 155/464 Amersfoort: wijk Schothorst, plantsoen langs wetering aan het Kanteklaarpad;
09.04.1999,4 ad. (wit).
32-34: 158/463 Amersfoort: Bloeidaal, natuurontwikkelingsgebied langs de Barneveldsche Beek;
26.11.2007, "tamme witte ganzen" (Quaadgras, 2007).
I ndische gans - Anser indicus
De Indische gans is een vogel uit Centraal-Azië (broedgebied) en Noord-India
(overwinteringsgebied). Hij wordt in Europa veel in watervogelcolJecties gehouden (Merne,
1974).

Te Velde 49 [december 2008]
Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland

5
Ook in Nederland is dit het geval. Indische ganzen die in de vrije natuur worden gezien kunnen
nakomelingen van ontsnapte vogels zijn, maar ook van uitgezette dieren. In de tweede helft van
de jaren negentig heeft de Indische gans zich op verschillende plaatsen in Nederland als
broedvogel gevestigd, vooral in het rivierengebied. De dichtst bijgelegen vindplaats was toen het
Landgoed Broekhuizen bij Leersum (Bijlsma et al., 2001). Voor en tijdens deze periode zijn ook
in de Eempolders en in de Polder Arkemheen enkele individuen van de Indische gans gezien,
maar we mogen aannemen dat er toen geen in het wild levende vogels tot broeden zijn gekomen.
Het verspreidingskaartje in Voslamber et al. (2007) geeft voor de periode 2001-2005 twee
broedparen aan langs het Nijkerker- en/ofNuldernauw. Uit de Gelderse Vallei zijn in de vorige
eeuw geen waarnemingen bekend geworden, maar thans (vanaf 2004) is een tweetal individuen
aanwezig bij Stoutenburg.
Overzicht van de waarnemingen
32-13: 153.9/474.4 Bunschoten: Spakenburg, weiland ten zuiden van de Westdijk; 29.11.1998, I
ad. (nabij groep van 85 Grote Canadese ganzen); 14.12.1998, I ad. (bij groep van 57 Grote
Canadese ganzen); 10.01.1999, I ad. (idem).
32-14: Nijkerk: Polder Arkemheen; 16.02.1979, I ad. (D. Jonkers. Te Velde 17: 15).
32-24: 156/468 Amersfoort: Hoge Steeg, vijver op boerderij erf; 23.04.1999; I ad.
32-35: 160/462-463 Amersfoort: Landgoed Stoutenburg, Engelse Werk (Grote Vijver);
omstreeks 21.04.2004, 2 ad. Waarschijnlijk de zelfde vogels als de hieronder vermelde van de
Juliusput (Meuienbelt, 2006).
32-35: 1611463 AmersfoortlBarneveld: Ir. Juliusput; 30.03.2004, 2 ad. (in groep Knobbelzwanen)
(Meuienbelt, 2006).
33-36: 207.3/463.8 Brummen: oude rivierstrang ten noorden van de IJsselstraat; 19.07.1998,2
ad.
33-56: 206/450 Doesburg: Fraterwaard, weiland aan de zuidzijde van de IJssel; 29.12.1998, I ad.

Grote Canadese gans - Sranta canadensis (figuur I) (inclusief de ondersoorten canadensis,
interior, maxima,fulva, mofilli, occidentalis, parvipes - zie Jiguet et al., 2007).
De Grote Canadese gans is zo'n twee eeuwen geleden vanuit Noord-Amerika als sier- en
ingevoerd. Daarnaast werd hij in 1926 in ｾｩｶ｡ｮ ､ ｡ｫｓ
los gelaten,
jachtvogel in ｾｩｮ｡ｴｲｂＭｯｇ
waar hij zich sindsdien sterk heeft uitgebreid. Waarschijnlijk kwamen vanaf 1935 tijdens de
trektijd af en toe van deze Scandinaviscbe vogels naar Nederland (Terlouw & De Wijs, 1990). De
levende Canadese ganzen
huidige Nederlandse broedpopulaties stammen echter afvan in ｂ･ｬｧｩｾ
en vooral ook van in Nederland zelf uit gevangenschap ontsnapte individuen (Voslamber et al.,
2007).
In het Eemland, het aangrenzende deel van het Gooi en in de Gelderse Vallei was tot het begin
van de jaren zeventig de waarneming van de Grote Canadese gans nog een bijzonderheid
(vergelijk Jansen, 1956). Hij werd er alleen in de winter (november-maart) gezien; de enige
waarneming buiten dit seizoen betrof een tamme vogel in de Eemnesservaart op 20.05.1973
(Alleyn et al., 1971; Jonkers et al., 1987; Smit & Terlouw, 1991). In de jaren tachtig, maar vooral
in de jaren negentig is daar verandering in gekomen, zoals het bijgaande verspreidingskaartje laat
zien. Tussen 1980 en 1990 werden Canadese ganzen vooral op het Nijkerkernauwen in de
Eempolders en Polder Arkemheen ter hoogte van Spakenburg-Bunschoten waargenomen.
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In 1989 werden twee broedgevallen vastgesteld in de Bikkerspolder langs de westrand van de
bebouwde kom van Spakenburg (Terlouw & De Wijs, 1990). Vanaf 1990 breidden zij zich meer
en meer zuidwaarts uit, met name in de poldergedeelten die direct aan de Eem grenzen. Tenslotte,
na 2000, verschenen zij ook in de noordelijke Gelderse Valtei. De herkomst van deze vogels lijkt
vooral in het Eemland zelf te liggen, onder andere in een grote groep Canadese ganzen die als
erf- of siervogel bij een kolk aan de noordwestrand van Spakenburg verbleef en bij in kleine
groepjes levende dieren verspreid door het Eemland (langs de Eem bij Soest; Hoge Steeg ten
noorden van Amersfoort) en de Gelderse Vallei (Stoutenburg en omgeving). Het eerste ouderpaar
met jongen in het zuidelijk gedeelte van de Eempolders werd in juni, juli en augustus 1999 op
verschillende plaatsen in het dekzandgebied ten westen van Hoogland (Malewetering) en in het
aangrenzende deel van de Polder Zeldert waargenomen.

Tabel I laat zien dat van februari tlm augustus de Canadese ganzen in groepjes van hooguit 10
(meestal gepaarde) individuen leven. Van juni tlm augustus bestaan de groepjes vrijwel altijd uit
één of twee ouders met donsjongen of juvenielen. Soms zijn dergelijke families, waarvan de
jongen intussen volgroeid zijn, ook nog in de daarna volgende maanden, tot in februari,
herkenbaar. Vanaf september vormen de Canadese ganzen groepen van 40 of meer individuen,
die de laatste jaren van de vorige eeuw (1997, 1998, 1999) 's winters uitgroeiden tot meer dan
100 stuks. De waarnemingen geven niet aan dat deze ､ｾ･ｲｮ
in het Eemland en de Polder
Arkemheen ook in de broedtijd aanwezig zijn. Dit komt wellicht gedeeltelijk doordat vanaf 1998
de rubriek "Veldwaarnemingen" in Te Velde niet meer is verschenen, zodat er vanaf dat jaar tot
2008 geen zomerwaarnemingen zijn doorgegeven en/of zijn gepubliceerd. Maar het is ook
mogelijk dat bet bij de hoge winteraantallen tevens om vogels ging die van elders kwamen.
2 2 I 2
2
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2 2 2

januari
februari
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april

I
I 2
I -

-

mei

juni
juli
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september
oktober
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I
I
I

-

I
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I- I-
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-

Tabel I. Grote Canadese gans. Aantal keren per maand dat een bepaalde groepsgrootte werd
waargenomen. De met een - gemerkte aantallen "ftreffen oudervogels met jongen.
Overzicht van de waarnemingen
21-35: 204.21510.3 Hasselt: weiland bij sluisje Gennegerzijl; 06.08.1999, 2 ad. met 2 grotejuv.
26-53: 151/476 Eemnes: Eemmond; 18.01.1970,4 ad. (H.l. Slijper in: Smit & Terlouw, 1991);
01.02.1970, I ad. (H.1. Slijper in : Alleyn et al., 1971).
32-12: 147-148/473 Eemnes: Eemnesservaart; 20.05.1973, I ad. vrij makke vogel (I. van
Woersem in: lonkers et al., 1987).
32-12: 149/471 Eemnes: Zuidpolder te Veld, Hokkenwaal en Eem; 28.05.1992, resp. I en 3 ad.
(Te Velde 39: 63).
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32-13: Bunschoten: Bikkerspolder; 08.01.1985, 2. ad. gevangen door ganzenvanger; ten westen
van Spakenburg; 1989, rondzwervend gemengd paar van een Canadese gans en een Grauwe gans
(Terlouw & De Wijs, 1990; Smit & Terlouw, 1991).
32-13: 150.4/470.6 Baarn: Polder de Haar, weilanden ten westen van de Zonse Weg, aan de
noord- en zuidzijde van de Haarsche Wetering; 24.10.1997,54 ad. grazend (Te Velde 40: 37).
32-13: 150/470 Bunschoten: Polder De Haar; 25.01.1998; 21 ad. (D.A. Jonkers. Te Velde 41:
53).
32-13: 150.0/472.4 Bunschoten: Bikkerspolder, grasland aan de zuidzijde van de Bloklandsweg;
22.05.2000,2 ad.
32-13: 151.7/470.4 Bunschoten: Polder de Haar, weiland aan noordzijde van de Lodijk;
20.10.1996,6 ad. (Te Velde 40: 37).
32-13: 152/473 Bunschoten: Bikkerspolder; 29.04.1986, 1 ad. (T. Slagboom. Te Velde 33: 42).
32-13: 153/474 Bunschoten: Bikkerspolder, aan noordwest rand van Spakenburg; 1989,
broedpaar (Terlouw & De Wijs, 1990).
32-13: 153/473 Bunschoten: Bikkerspolder, aan westrand van Spakenburg; 1989, I broedpaar
(Terlouw & De Wijs, 1990).
32-13: 154.1/474.4 Bunschoten: Spakenburg, weilanden bij kolk aan noordzijde van de
bebouwde kom, ten zuiden van de Westdijk; 22.09.1998, 43 ad.; 29.11,1998, twee groepen van
resp. 74 ad. en I1 ad.; 14.12.1998,57 ad.; 10.01.1999,77 ad.; 07.11.1999, ca 50 ad.
32-14: Nijkerk: Polder Arkemheen; 16.02.1979,6 ad. (D. Jonkers. Te Velde 17: 15); westelijk
gedeelte van de polder; 28.02.1979, 6 ad. (F. Berendse. Te Velde 20: 48).
32-14: 156/473 Nijkerk: Nijkerkemauw ter hoogte van Nekkeveld; 10.01.1988; 2 ad.
32-14: 156/470 Nijkerk: Polder Arkemheen, weiland bij Achterhoek; 03.02.1983, enkele ad.
32-14: 158/473 Nijkerk: Nijkerkemauw ter hoogte van de Wielse Sluis; 03.02.1985, 3 ad. (Te
Velde 30: 70).
32-14: 159.5/473.7 Nijkerk: Polder Arkemheen, weiland bij Ark; 03.03.1985, 5 ad. grazend in
een groep van Kol- en Rietganzen (W. Knol. Te Velde 30: 70).
32-15: 160/472 Nijkerk: weiland aan de westzijde van de Arkervaart; J1.09.1998, 6 ad.
32-15: 160/473 Nijkerk: Polder Arkemheen ter hoogte van de Arkersluis; 23.11.1999, 19 ad.
(W.B. van Deventer. Te Velde 41: 53).
32-22: 149/469 Baam: Polder Eernland, weiland ten oosten van het Zuidereind; 23.01.1998, 9
ad.; 07.11.1999, 2 ad.; 13.02.2000,2 ad. (met 2 Huisganzen).
32-22: 149/467 Soest: Langeindsche Maten; 21.11.1998, 113 ad. (D.A. Jonkers. Te Velde 41:
53).
32-22: 149/467 Amersfoort: Polder Zeldert, reservaat Natuurmonumenten; 16.04.2000, 10 ad. (2
ad.,2 ad. en 6 ad.)
32-23: 150/467 Amersfoort: Polder Zeldert, weiland aan westzijde van de Krachtwijkerweg;
13.11.1998,37 ad.
32-23: 150.3/468.8 Baarn: Polder Eemland, voonnalige zandwinplas aan noordzijde van de A I;
13.07.1998,1 ad.
32-23: 150/468 Baarn: Polder Eemland, weiland aan het Zuidereind; 10.01.1999; 43 ad. grazend.
32-23: 150.0/468.2 Amersfoort: Eem, zwaaikom bij gemaal Zeldert; 15.02.1998, 10 ad.;
15.04.2000,2 ad., alsmede 1 ad. grazend op oostoever van de Eem.
32-23: 150-153/466-469 Amersfoort: Polder Zeldert; 2-31.01.1981, I ad. (in groep Knobbel- en
Kleine zwanen. Liep moeilijk door vergroeide wond aan poot) (G. Visscher. Te Velde 28: 47).
32-23: 150/467 Amersfoort: Polder Zeldert, weiland ten oosten van de Eem; 03.03.1996, 2 ad.;
weiland aan de Krachtwijkerweg; 05.11.1999, 12 ad.
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32-23: 150/465 Soest: weiland aan de Eemweg; 19.03.1999,2 ad.
32-23: 151/465 Soest: dijk langs de Bem; 19.02.1999,6 ad. (met 4 Huisganzen); 13.08.1999, 1
ad. met 4 grote juv. (in groep van 1 Brandgans, 2 Kolganzen en 6 Huisganzen); 17.09.1999,6 ad.
(in groep van Huisganzen); 13.02.2000, 8 ad. (met 2 Huisganzen), alsmede op de Bem; 2 ad. met
3 grote juv. (in groep met 1 Brandgans en 6 Huisganzen).
32-23: 151/465 Soest: weiland aan de noordzijde van de A.P. Hilhorstweg; 17.09.1999,73 ad.
32-23: 151.5/465.9 Amersfoort: Grebbeliniedijk langs de Bem; 24.02.1998, 4 ad.
32-23: 151/466 Soest: polder aan zuidwestkant van de Bem; 29.12.1995, 17 ad., in de zelfde
groep 3 Huisganzen; 04.02.1996, 2 ad. bij wak in de Bem ter hoogte van gemaal Hilhorst (met
groep van 5 Huisganzen en Chinese zwaanganzen) (Te Velde 40: 37); 31.03.1996,4 ad. (2 paar);
05.01.1998, 1 ad. (met 2 Chinese zwaanganzen).
I
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Figuur 1. Waarnemingen van de Grote Canadese gans in het stroomgebied van de Bern en de Polder Arlc:cnbeem
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32-23: 151.8/466.4 Amersfoort: Hoogland-West, oever van de Malewetering; 13.06.1999,2 ad.
met 4 donsjongen; 11.07.1999,2 ad. met 4 juv.; 03.05.2000, 3 ad.
32-23: 151/468 Amersfoort: Polder Zeldert, weiland aan de Slaagse Weg; 11.09.1991,6 ad. (L.
Spier. Te Velde 37: 46).
32-23: 151.3/468.2 Amersfoort: Polder Zeldert, weiland aan de Neerzeldertse Weg; 08.07.1999,
2 ad. met 4 donsjongen, grazend.
32-23: 151.6/469.9 Amersfoort: Polder Zeldert, Neerzeldertse Weg; 04.02.1994, 7 ad.
overvliegend (L. Spier, 1998. Te Velde 40: 37); plasje (restant van voormalig gronddepot) ten
noorden van de Neerzeldertscbe Wetering; 08.05.1998, 5 ad.
32-23: 152/469 Bunscboten: Polder De Haar, weiland aan de noordzijde van de Lodijk;
08.05.1991,2 ad.
32-24: 155/466 Amersfoort: Stadspark Schotborst, Vijver; 20.11 en 15.12.1995, I ad.
(Grimbergen et al., 2008).
32-24: 156/468 Amersfoort: weiland aan de Hoge Steeg; 03.02.1983, enkele ad.
32-24: 158/467-468 Nijkerk: Holkerveen, voormalige zandwinplas 't Hammetje; 23.04.1998, I
(wild?) ad.
32-25: 160.4/465.0 Hoevelaken: Hoevelaken; -.02.1982, I ad. overvliegend in noordoostelijke
ricbting (T. Slagboom & W. Knol. Te Velde 24: 20).
32-33: 154.3/463.7 Amersfoort: wijk De Koppel, Eemzijde, gazon aan de Eem; 24.12.1997, 2 ad.
(tamme vogels).
32-34: 158/463 Amersfoort: Bloeidaal, natuurontwikkelingsgebied langs de Barneveldscbe Beek;
26.11.2007, "...en Canadese ganzen..." (Quaadgras, 2007).
32-34: 159/462 Amersfoort: Landgoed Stoutenburg, weiland; 17.04.1999, stoppelveld; 2 ad.
32-35: 160/462-463 Amersfoort: Landgoed Stoutenburg; 2005, 2 ad. (paartje dat enkele keren
werd waargenomen; broeden kon niet worden vastgesteld) (MeuIenbelt, 2006).
32-35: 161/463 Amersfoort/Barneveld: Ir. Juliusput; maart en april 2004, 7 ad. (waarvan
tenminste 5 individuen goed konden vliegen; zij zouden eigendom zijn van een in de nabijheid
wonende boer, die ze vrij zou laten rondvliegen (Meuienbelt, 2006).
39-16: 167 en/of 168/444 Veenendaal: Veenendaalse Meent en omgeving van Veenendaal;
24.01.- 30.03.1963 en 07.11.1963, 1 ad. (Alleyn et al., 1971).
39-16: 168/447 Veenendaal: natuurreservaat De Hel, waterplas met rietland; -.02.1956 en 2123.03.1956, I ad. in groep van 14 Wilde zwanen (Jansen, 1956; Alleyn et al., 1971; A.W. van
Hardeveld in Liomosa 30: 104).

Hutchins' Canadese gans - Branta hutchinsii
(inclusief de ondersoorten: hutchinsii, taverneri, minima, leucopareia - zie Jiguet et al., 2007)
Deze kleine Canadese ganzensoort, die op grond van zijn grootte en de witte ring om de nek als
de uit noord Canada afkomstige B. hutchinsii gedetermineerd werd, werd één keer waargenomen.
Daarmee is echter niet helemaal zeker dat het inderdaad deze soort betreft; verwisseling met de
kleinste ondersoort van de Grote Canadese gans B. canadensis parvipes zou mogelijk zijn (Van
den Berg & Bosman, 1999; Bijlsma et al. 2001). Hutchins' Canadese gans broedt in het
Deltagebied en bij Purmerend (Voslamber et al., 2007).
Overzicht van de waarnemingen
32-33: 154.1/464.1 Amersfoort: Eem bij brug in de Maatweg; 29.01.1998, 4 ad. (leken vrij tam).
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Brandgans - Branta leucopsis (figuur 2)

De Brandgans was tot in de jaren tachtig in het Eemland vooral een doortrekker waarvan tussen
januari en maart enkele (Klippel & Van Leyden, 1981; Smit & Terlouw, 1991) tot enige tien- of
honderdtallen (Alleyn et al., 1971; Jonkers et al., 1987) in de noordelijke gedeelten van de
Eempolders konden verblijven. Ook in de Polder Arkembeen was de Brandgans 's winters een
vrij zeldzame verschijning (vergelijk het onderstaande waarnemingenoverzicht). Naar wordt
aangenomen ging het hierbij om Brandganzen die tijdens verplaatsingen tussen het Wadden- en
het Deltagebied korte tijd beide poldergebieden aandeden. Hun voorkeur voor het noordelijk
gedeelte van de polders zou volgens Jonkers et al. (1987) samenhangen met de nabijheid van de
randmeren, die een veilige plek vormen om te overnachten.
In 1982 broedde de Brandgans voor de eerste keer in Nederland, waarna er vooral in het ZuidHollandse Deltagebied een steeds sneller groeiende broedpopulatie ontstond. In 2005 waren er in
geheel Nederland zo'n 6000 broedparen, hoofdzakelijk in het Deltagebied, maar ook aanzienlijke
aantallen in Noord-Holland en langs de grote rivieren (Voslamber et al., 2007). De oorsprong van
de Nederlandse broedvogels ligt waarschijnlijk vooral bij uit watervogelcollecties ontsnapte
Brandganzen en wilde Brandganzen die als aangeschoten vogels de terugkeer naar hun
broedgebieden in het hoge noorden niet meer konden maken (Bijlsma et al., 2001).
Wat het Eemland betreft blijkt uit het waarnemingenoverzicht en tabel 2 dat buiten het
winterseizoen enkelingen of groepjes van hooguit 2 vogels aanvankelijk alleen in de noordelijke
gedeelten van het Eemland en Arkemheen voorkwamen. Vanaf 1990 worden er ook in zuidelijker
gelegen gedeelten en (met uitzondering van 1982) in het bekengebied van de Gelderse Vallei
dergelijke kleine groepjes gezien. In hoeverre uit deze vogels ook in het wild broedende paren
zijn ontstaan, is niet bekend. Volgens Voslamber et al., 2007 - figuur 13 - broedden er in de
periode 2001-2005 enkele (minder dan 10) paartjes in de Eempolders. De Brandganzen die als
enkeling werden waargenomen hadden zich vaak bij groepen van andere watervogelsoorten
aangesloten: bij die van Knobbelzwaan (één keer), Kleine zwaan (één keer), Grauwe gans (twee
keer), Kolgans (één keer), Grote Canadese gans (vier keer), combinaties van Grote Canadese
gans, Huisgans en Kolgans (twee keer) en Stadseend (één keer). Vooral hun voorkomen in
combinatie met relatief tamme Grote Canadese ganzen en Huisganzen kan er op wijzen dat zij
tegelijkertijd met zulke sier- en erfvogels verwilderd kunnen raken en onder gunstige
milieuomstandigheden kunnen acclimatiseren tot zich in het wild voortplantende vogels.
januari
februari
maart
april
mei
juni

1

2 -

3

I

-

I

-

I
I

juli

I
I

augustus

3

september
oktober
november
december

1
I
10
4

I

. -

Tabel 2. Brandgans. Aantal keren per maand dat een bepaalde groepsgrootte werd waargenomen.
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Overzicht van de waarnemingen
25-46: \30/484 Muiden: IJmeer ter hoogte van de Diemer Vijfhoek; 20.02.2000, I ad. (in groep
van ca 60 Grauwe ganzen).
26-52: (148/478) Blaricum: Eemmeer, Oostermeent; 27.03.1973, ca. 37 ad. (W. Loode & T.
Janssen. Te Velde 4: 41).
26-52: 149/476 Eemnes: Vennepolder, weiland; 22.11.1989, 1 ad. (in groep van ca 40 Grauwe
ganzen) (Te Velde 37: 46).
26-53: 150/475 Eemnes: Maatpolder, weiland in de omgeving van het reservaat van
Vogelbescherming; 14.02.1976, I ad.; 28.01.1978, 3 ad. (Klippel et al., 1981).
32-12: 149/473 Eemnes: Maatpolder; 24.03.1996, ca 150 ad. (L. Spier, 1998. Te Velde 40: 37).
32-13: 151/471 Bunschoten: Bikkerspolder; 21.12.1983, I ad. (Te Velde 27: 27).
32-13: 153.1/474.3 Bunschoten: Spakenburg, weiland bij kolk aan de noordrand van de
bebouwde kom, ten zuiden van de Westdijk; 29.11.1998, I ad. (in groep van 85 Grote Canadese
ganzen); 14.12.1998, 8 ad. (bij groep van 57 Grote Canadese ganzen); 10.01.1999, 3 ad. (bij
groep van 77 Grote Canadese ganzen).
32-14: 155/473 Bunschoten: Oosterpolder ter hoogte van Zuiveringsinstallatie; 24.02.1996, 8 ad.
(L. Spier, 1998. Te Velde 40: 37).
32-14: Nijkerk: Polder Arkemheen; 19.10.1981, 1 ad.; 23.10.1981, I ad.; 28.10.1981, 2 ad.;
21.11.1981, I ad. (T. Slagboom. Te Velde 24: 20).
32-14: 157/471 Nijkerk: Polder Arkemheen, Groeneweg; 05.03.1987, 23 ad. (H. Smid. Te Velde
36: 40).
32-14: 158.3/472.7 Nijkerk: Polder Arkemheen; 11.10.1981, I ad. (in groep van ca 40
Knobbelzwanen) (T. Slagboom. Te Velde 24: 20).
32-14: 158/474 Nijkerk: Polder Arkemheen; bij stoomgemaal Hertog Reinout; -.01.1977, 10 ad.
(in groep van ca 50 Kolganzen) overvliegend (G.M. Dirkse. Te Velde 11: 34).
32-14: 159/472 Nijkerk: Polder Arkemheen, weiland aan oostzijde van de Bremense Weg;
09.01.1994, I ad. (tussen Kleine zwanen) (Te Velde 39: 62).
32-15: 161/473 Nijkerk: Putterpolder, weiland aan de Berencamperweg; 23.11.1983, I ad. (T.
Slagboom. Te Velde 27: 27).
32-23: Bunschoten: Polder De Haar, langs de Lodijk; 01.12.1983, I ad (Te Velde 27: 27).
32-23: 150/467 Amersfoort: Polder Zeldert, weiland aan de Krachtwijkerweg; 05.12.1983, I ad.
(H. en 1. Smid. Te Velde 27: 27); \3.11.1998, I ad. (bij groep Grote Canadese ganzen en Kleine
zwanen).
32-23: 151.8/465.4 Soest: Eem; \3.08.1999; I ad. (in groep van 5 Canadese ganzen, 2 Kolganzen
en 6 Huisganzen; 13.02.2000, I ad. (in groep van 5 Canadese ganzen en 6 Huisganzen).
32-23: 151/468 Amersfoort: Polder Zeldert, ca 250 m ten noorden van de Zeldertsche Wetering;
)8.05.1992,2 ad. (L. Spier. Te Velde 39: 62).
32-23: 154/467 Amersfoort, Hoogland, Pastoor Pieckweg; 02.03.1999, 2 ad. (op erf, met 2 ad.
Huisganzen).
32-23: 154/465 Amersfoort: Landgoed Schothorst; -.01.1986, overvliegend (H. Smid & W. Knol.
Te Velde 32: 19).
32-24: 155.5-6/466.3 Amersfoort: Stadspark Schothorst, biezenveld en oever (De Waag) in het
noordelijk gedeelte van de Vijver; 04.11 en 16.11.1996, I ad.; 03.04.2000, 2 ad.;17.04, 01.05,
16.05,02.06,15.06,04.07,17.07,01.08,15.08,31.08, 19.09,04.10,17.10, 02.ll.en 16.11.2000,
I ad. (E. van Beers in: Grimbergen, Van Laar & Van Schijndel, 2008).
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32-33: 152/464 Amersfoort: De lsselt, Heliumweg; 22.01.1979, ca 20 ad. laag overvliegend (J.
Verduin. Te Velde 35: 36).
32-34: 156.6/460.7 Leusden: langs sloot aan de Heiligenbergerweg; 23.11.1984, I ad. (T.
Slagboom. Te Velde 30: 70).
32-34: 156/461 Leusden: Heiligenberg, De Hohorst; 15.10.1982, I ad. (Te Velde 27: 27).
32-34: 158.4/461.7 Leusden: zandwinplas langs het Valleikanaal; 16.10.1982, I ad. T. Slagboom.
Te Velde 27: 27).
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Figuur 2. Waarnemingen van de Brandgans in hel stroomgebied van de Eem en de Polder Arkemheen.
Waarnemingen uil kmhokken waar de Brandgans na 2005 voor hel eerst werd gezien, waren niet beschikbaar.

32-34: 158/463 Amersfoort: weiland aan de Koedijkerweg; 11.08.1999, 1 ad. grazend (mogelijk
parkvogel; zie ook Te Velde 41: 29).
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32·34: 159/464 Hoevelaken: vijver aan de Meerveldlaanlhoek Frans Tromplaan; 12.11 tot begin
december 1984, I ad. (tussen groep eenden; waarschijnlijk ontsnapte siervogel) (A. Knol & L.
Boon. Te Velde 30: 70).
32-35: 160/462-463 Amersfoort: Landgoed Stoutenburg, Engelse Werk (Grote vijver); 2004 en
2005, enkele ad. (siervogels die niet kunnen vliegen) (Meuienbelt, 2006).
32·35: 161/461 Leusden: Hessenweg, weiland bij boerderij erf; 02.07.1999, 2 ad. (waarschijnlijk
siervogels).
33-26: 208/466 Voorst: Rammelwaard bij Slot Nijenbeek; 29.12.1998, 6 ad.

Nijlgans - AJopocben aegyptiacus (figuur 3)
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de Nijl- of Vosgans ligt vooral in het deel van
Afrika ten zuiden van de Sahara. Daarnaast komt de Nijlgans in bet Nijldal, in Isral!1 en Syril!
voor. Zijn habitat wordt hier gevormd door rivieroevers, eilanden en moerassen (Bauer & Glutz
von Blotzheim, 1968). Tijdens de broedtijd leven zij in paartjes, vervolgens met hun jongen in
familieverband en later in groepen die uit meerdere families bestaan. Daarna, tegen de ruitijd,
kunnen zij zich tot zeer grote groepen verenigen. Overigens verliezen zij tijdens de rui niet hun
vliegvermogen (Boyer & Gooders, 1993; Nuyers z.j.; Meme, 1974). De Nijlgans werd al door de
Oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen in gevangenschap gehouden. In de zeventiende eeuw
werd de Nijlgans als siervogel ook in West-Europa ingevoerd. In een aantal Europese landen zijn
uit ontsnapte vogels populaties in het wild levende Nijlganzen ontstaan.
In Nederland heeft dit zich aanvankelijk op twee plaatsen voorgedaan; in 1967 in Scheveningen
(uit vogels die uit parken in Den Haag afkomstig waren) en in 1981 bij het Paterswoldse Meer
(uit parkvogels in Haren en Groningen). Sindsdien is de uitbreiding van de Nijlgans in Nederland
zeer snel verlopen, waarbij grote wateren als de IJssel en later ook de het gebied van de grote
rivieren en de randmeren belangrijke routes hebben gevormd (figuur 13 in Lensink, 1996).
Blijkbaar vormen (natte) weilanden langs grote wateren in ons land een belangrijke habitat van
de Nijlgans. In Midden-Nederland vonden de eerste vestigingen langs de randen van het Gooi
plaats ('s-Gravelandse landgoederen en Vechtplassen) (Jonkers et al.,1987). Het Eemland en de
Gelderse Vallei zijn pas later door de Nijlgans gekoloniseerd. De eerste werden in 1979 in de
Polder Arkernheen gezien. De Bikkerspolder, Noordpolder te Veld en Polder Zeldert volgden in
1982, 1983 en 1984. Daarna werden meer en meer Nijlganzen in de Eempolders en Arkernheen
waargenomen, maar tot omstreeks 1995 breidde het areaal in deze gebieden zich nauwelijks
verder uit. De herkomst van deze Nijlganzen, met name van de groep die op het buitendijkse
landje bij de Laakse Duiker verblijft, is voor een deel gelegen in een groep siervogels die tot
1990 op een erf aan de Oostdijk bij Spakenburg leefde en waarvan een aantal ontsnapte of werd
losgelaten (mededeling van inwoners van Spakenburg; zie Te Velde 39: 70 en De Kruisbek 36:
21). Dit buitendijkse landje was ook de eerste plek waar ouders met een kuiken werden
waargenomen (04.08.1991). Na 1995 heeft de Nijlgans zich verder in zuidoostelijke richting
uitgebreid, totdat tenslotte ook het bekengebied in de noordelijke Gelderse Vallei bezet raakte.
Zelfs in de bebouwde kom van Amersfoort werden Nijlganzen (met broedneigingen)
waargenomen. De zuidelijkste vindplaats in de Vallei die op het bijgaande verspreidingskaartje
wordt weergegeven is gelegen bij Kasteel Renswoude (1995). Het is echter mogelijk dat de
kolonisatie van het Eemland en de Gelderse Vallei zich niet alleen vanuit het noorden, maar ook
vanuit zuiden heeft voltrokken. Hier werd het rivierengebied, van de Ooypolder bij Nijmegen in
het oosten tot de Biesbosch in het westen, reeds tussen 1980 en 1983 bezet (Bekhuis et al., 1987).
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Uit tabel 3 valt op te maken dat Nijlganzen gedurende het gehele jaar het meest in groepjes van
twee individuen werden waargenomen. Hierbij zal het in veel gevallen om paartjes zijn gegaan.
Paartjes die op zoek waren naar een nestplaats (boomnesten van andere vogelsoorten, zoals die
van de Ekster en de Buizerd) werden in maart en april gezien, paartjes met jongen van mei tlm
augustus. Grotere groepen, van 10 tot 60 individuen, die wellicht uit verschillende families
bestaan, kwamen vanaf de nazomer tot aan de winter voor. Nog grotere groepen, van resp. 75 en
117 ganzen werden alleen in de winter (in december en januari) waargenomen. Teixeira (1979)
vermeldt dat in West-Nederland dergelijke wintergroepen uit bijna 200 vogels kunnen bestaan.

januari
februari
maart
april
mei

juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

2
2

7
8
I 6+
2+ 8+
6" 4"

I
4
I

1

I" I

3
I

2

-

5"
I" 4 I
3
4
3 3

-

-

2

Tabel 3. Nijlgans. Aantal keren per maand dat een bepaalde groepsgrootte werd waargenomen.
Vogels met nestzoekaktiviteit zijn gemerkt met een +; ouders met jongen met een".
Overzicht van de waarnemingen
26-52: 148/477 Blaricum: De Kampen, Gooise Zomerkade; 10.06.1996,6 ad.
26-52: 148.7/476.3 Eemnes: Noordpolder te Veld, Gooiers Gracht, slootkant; 29.05.1994, 1 ad.

(Te Velde 39: 70).
26-52: 148/475 Eemnes: Noordpolder te Veld; 13.03.1983,2 ad. (H. & 1. Smid. Te Velde 26:
24).
26-53: 1521475 Bunschoten: PoldermatenlEemmeer; 29.11.1998, 16 ad. overvliegend in
westelijke richting.
26-53: 153/475 Bunschoten: Poldermaten, weiland; 10.0 1.L999, 2 ad.
26-55: 162.5/475.0 Putten: Putterpolder, weiland aan de Zeedijk; 07.02.1993, 2 ad. ･ｾｮ｡ｭＨ
en
ｶｲｯｵｾ･Ｉ
(Te Velde 39: 69).
27-56: 205/477 Diepenveen: Landgoed Rande, bij vijver; 29.07.2000, 2 ad. met 5 donsjongen.
31-17: 133/472 Naarden: Horstermeerpolder, weiland aan de noordzijde van de Radioweg;
07.05.1997,2 ad. ･ｾｮ｡ｭＨ
en vrouwtje).
31-18: 137/473 's Graveland: Landgoed Boekesteyn; 05.04.1999, I ad.
31-27: 134/465 Maarssen: Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven, langs de Nieuwe Weg;
19.05. I996, 1 ad. met 9 donsjongen.
31-28: 135/465 Maartensdijk: bij het Tienhovensch Kanaal; 06.03.1994, 2 ad. (W. Loode. Te
Velde 39: 70).
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31-28: 135/465 Maarssen: Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven, weiland langs de Nieuwe
Weg; 19.05.1996, I ad.
31-28: 136/465 Maarssen: Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven, langs de Nieuwe Weg;
19.05.1996,2 ad.
32-12: 149.0/474.9 Eemnes: Zuidpolder te Veld, waai aan westzijde van de Zomerdijk;
05.07.1998; 2 ad.
32-13: 150/473 Bunschoten: Bikkerspolder, nabij Eemdijk; 21.03.1983, 4 ad. (H. & I. Smid. Te
Velde 26: 24).
32-13: 151.4/470.1 Bunschoten: Polder de Haar, weiland aan noordzijde van de Lodijk;
20.10.1996,2 ad. (mannetje en vrouwtje) (Te Velde 40: 43).
32-13: 151/473 Bunschoten: Bikkerspolder, weiland aan de Noorderwetering; 22.09.1998, 60 ad.
32-13: 153/474 Bunschoten: Bikkerspolder, aan de Fokjesweg; 30.11.1982,10 ad. (W. Knol. Te
Velde 24: 20).
32-14: 155/470 Bunschoten: Oosterpolder, weiland langs de Laak; 26.02.2000, 2 ad.
32-14 (of 32-15): Nijkerk: Polder Arkernheen; 16.02.1979, I ad. (D. Jonkers. Te Velde 17: 15);
15.04.198 I, 2 ad. (A. Brinkman. De Kruisbek 24: 240); 24 en 26.02.1982, 4 ad. (T. Slagboom. Te
Velde 24: 20); 20.04.1984, 2 ad. (1. Lagerwey. Te Velde 29: 29).
32-14: 155/470 Nijkerk: Polder Arkernheen; 04.02.1995, 4 ad. (O.A. Jonkers. Te Velde 40: 43).
32-14: 155/472 Bunschoten: Oosterpolder, weiland ten oosten van de Zevenhuizerstraat;
01.01.2000,47 ad.
32-14: 155/473 Bunschoten: Oosterpolder, weiland; 18.08.1993,21 ad. (W. Loode. Te Velde 39:
69).
32-14: 155.7/473.7 Bunschoten: Nijkerkemauw, ter hoogte van de Laakse Duiker; 16.07.1992, I
ad. (Te Velde 39: 69); ter hoogte van de Groene Weg; 11.01.1994,2 ad. (CNME-Excursie. Te
Velde 39: 70); eilandje met hoogspanningsmast; 21.12.1998, 75 ad.; 06.01.1999, 117 ad.
32-14: 156.0/473.1 Bunschoten: Oostdijk, buitendijks land aan de westzijde van de Laakse
Duiker; 04.08.1991, 2 ad. met kuiken (Te Velde 37: 47); 06.09.1992,2 ad.; 15.08.1993, 10 ad.
(Te Velde 39: 69); 14.11.1994,24 ad.; 02.05.1995,5 ad. (L. Spier. Te Velde 40: 43); 16.08.1995,
48 ad. (Te Velde 40: 43); 04.11.1995, 30 ad. (F. Been & E. van Beers, 1998. "Op het
buitendijkse land was een verzamelplaats van Nijlgaozen; af en toe kwamen en vertrokken kleine
groepjes of enkelingen." Te Velde 40: 19);12.11.1995, 8 ad.; 17.10.1996,2 ad.; 17.11.1996,2 ad.
(Te Velde 40: 43); 05.09.1997, 2 ad. (Te Velde 40: 43); 31.01.1998, I ad.; 06.01.1999, 2 ad.;
28.03.1999, I ad.; 16.07.1999, 13 ad. (bovendien 2 ad. in weiland aan westzijde van de Laak);
07.11.1999, 1 ad.; 01.01.2000; 3 ad.
32-14: 156.11473.0 Nijkerk: Polder Arkernheen, weiland ten oosten van Laakse Duiker;
17.11.1996,2 ad. ･ｾｮ｡ｭＨ
en vrouwtje) (Te Velde); 05.09.1997, 2 ad. (Te Velde); 06.01.1999,
16 ad. overvliegend in zuidwestelijke richting;16.07.1999, 8 ad. Volgens mededeling van de heer
en mevrouw De Graaff te Bunschoten zijn de Nijlgaozen op deze plek nakomelingen van
omstreeks 1990 aan de Oostdijk te Spakenburg (155/473) uit gevangenschap ontsnapte siervogels
(zie Te Velde 39: 70 en De Kruisbek 36: 21).
32-14: 156.11473.0 Nijkerk: Polder Arkernheen, weiland ten zuidoosten van wiel bij de Laakse
Duiker; 02.07.1998, 15 ad.; 11.09.1998, 4 ad.; bovendien 7 ad. op het water van het
Nijkerkemauw ter hoogte van de Laakse Duiker; 17.11.1996, 2 ad. ･ｾｮ｡ｭＨ
en vrouwtje. Te
Velde 40: 43).
32-14: 156.6/473.0 Nijkerk: Nijk'erkemauw ter hoogte van Nekkeveld; 11.01.1994, 15 ad.
(CNME-excursie. Te Velde 39:70). Polder Arkernheen, wiel bij Nekkeveld; 26.07.1996, 2 ad.
32-14: 157/471 Nijkerk: Polder Arkernheen, weiland aan de Oude Bunschoterweg; 29.07.1990, 2
ad. (Te Velde 37: 47).
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32-14: 157/472 Nijkerk: Polder Arkemheen; 05.11.1993, 32 ad. (DA Jonkers. Te Velde 39: 69).
32-14: 157.9/472.0 Nijkerk: Polder Arkemheen, ten zuiden van het gemaal Hertog Reinout;
20.02.1982,4 ad. (T. Slagboom & W. Knol. Te Velde 24: 20).
32-14: 157.4/473.3 Nijkerk: Polder Arkemheen, weiland aan westzijde van het SBB-reservaat de
Eendenput; 27.12.1992, 2 ad.; 28.02.1993, 2 ad. (mannetje en vrouwtje) (Te Velde 39: 69);
04.11.1995,10 ad. (F. Been & E. van Beers, 1998. Te Velde 40: 19); 05.01.1999, 21 ad.
32-14: 158/473 Nijkerk: Polder Arkemheen; 24.4 enI6.5.1984, 2 ad. (T. Slagboom. Te Velde 30:
44).
32-14: 158.0/473.4 Nijkerk: Polder Arkemheen, weiland ten westen van gemaal Hertog Reinout;
14.04.1996,44 ad. (Te Velde 40: 43); 05.01.1999, 32 ad.; 21.11.1999, 5 ad. overvliegend in
westelijke richting (Te Velde 41: 56).
32-14: 158.4/472.2 Nijkerk: Polder Arkemheen, weiland aan zuidzijde van de Nekkeveldse Weg;
27.12.1992,23 ad.; 08.11.1995, 2 ad.
32-14: 158.7/471.3 Nijkerk: Polder Arkemheen, weiland bij de Dammersbeek; 05.09.1997, 56
ad. (Te Velde 40: 43).
32-14: 159/473 Nijkerk: Polder Arkemheen, ten zuiden van de Veen- en Veldendijk; 04.03.1993,
3 ad. (L. Spier. Te Velde 39: 69).
32-15: 160/472 Nijkerk: weiland aan westzijde van de Arkervaart; I 1.09.1998,3 ad.
32-15: 160/474 Nijkerk: Polder Arkemheen; 15.03.1982,2 ad. (Z. Bruijn. Te Velde 24: 20).
32-15: 161/474 Nijkerk: Nuldernauw; 07.02.1993, 2 ad. (J. Schmitz. Te Velde 39: 69).
32-15: 162/473 Nijkerk: Putterpolder; 05.11.1993, 8 ad. (D.A. Jonkers. Te Velde 39: 70).
32-23: 150.1/467.1 Amersfoort: Polder Zeldert, bij kolk (voormalige zandwinplas aan de Eem);
03.03.1996,5 ad.; 14.12.1998,12 ad. overvliegend in noordwestelijke richting; Weiland aan de
oostzijde van de Krachtwijkerweg; 10.01.1999, 1 ad.
32-23: 150/468 Amersfoort: Polder Zeldert, weiland aan de Slaagse Weg; 30.12.1998, 2 ad.
32-23: 151/467 Amersfoort: Polder Zeldert, weiland aan de westzijde van de Slaagse Weg;
13.11.1998, I ad.
32-23: 151.5/469.2 Amersfoort: Polder Zeldert, zandwinput; 31.12. I984, 3 ad. aanvliegend
vanuit het zuidwesten (T. Slagboom & D.W. van Tol. Te Velde 3 I: 45).
32-23: 153.9/468.0 Amersfoort: Nieuwland, weiland aan noordzijde van de Nieuwlandseweg;
01.04.1996,2 ad. (E. van Beers. Te Velde 40: 43).
32-23: 154/465 Amersfoort: Landgoed Schothorst; 13.05. I998, 4 ad. overvliegend in
noordwestelijke richtig.
32-24: 155.5/466.3
Amersfoort: Stadspark Schothorst, noordelijk gedeelte van de Vijver;
01.05.2000, I ad.; 06.12.1998,13 ad. (E. van Beers in: Grimbergen, Van Laar & Van Schijndel,
2008).
32-24: 156/468 Amersfoort: Hooglanderveen, Hoge Steeg, maïsveld; 24.02. I996, ca 30 ad. (L.
Spier. Te Velde 40: 43).
32-24: 158/465 Hoevelaken: Landgoed Hoevelaken, vijver; 05.05.1992, I ad. (AJ. Hemels. Te
Velde 39: 69).
32-25: 163.9/466.3 Barneveld: Zwartebroek; \7.02.1991,3 ad. (B. Weggelaar. Te Velde 37; 47).

32-33: 154/464 Amersfoort: boven dichtgevroren Eem bij De Schans; 30.12.1995, 3 ad.

overvliegend in westelijke richting.
32-34: 155/461 Amersfoort: wijk Dorrestein; 20.03.1997, 2 ad., mannetje en vrouwtje, waarvan 1
op dak van woning en I bij eksternest (E. van Beers. Te Velde 40: 43).
32-34: 156.21464.8 Amersfoort: Waterwingebied Liendert, vijver aan de noordzijde, bij vlot met
twee broedkorven; 28.07.1998, I ad. (met rode ring om de rechter poot).
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32-34: 156.8/464.2 Amersfoort: wijk Liendert, gazon op de hoek van de Rustenburgerweg en de
Groenesteeg, nabij vijver; 13.02.1998, 2 ad.
32-34: 156/461 Leusden: Heiligenberg, aan oostzijde van de Heiligenbergerweg; 20.02.1997, 2
ad. (E. van Beers. Te Velde 40: 43).
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Figuur 3. Waarnemingen van de Nijlgans uit het stroomgebied van de Eem en de polder Arkemheen. De waarnemingsplaats van
de Nijlgans in 1979 in de polder Arkemheen is niet bekend en kan daarom niet op het kaartje worden ingetekend. Waarnemingen
uit kmhokken waar de Nijlgans na 2005 voor het eerst werd waargenomen, waren niet beschikbaar.

32-34: 156.8/460.6 Leusden: weiland aan noordzijde van de Grift; 12.10.1996, 2 ad. (E. van
Beers, Te Velde 40: 43).
32-34: 157/463 Leusden: Hessenweg bij brug over de Bameveldsche Beek; 06.01.1996,2 ad. (K.
van Wegen. Te Velde 41: 56).
32-34: 158.6/463.9
Amersfoort: weiland ten noorden van de Koedijkerweg, nabij
Hoevelakensche Beek; 06.01.1996, 2 ad. (Te Velde 40: 43); 13.02.1998, I ad.; 31.07.1998,1 ad.;
27.08.1998,1 ad. (TeVelde41: 9).
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32-34: 159.7/462.8 Leusden: Stoutenburg, weiland aan de zuidzijde van de Bameveldsche Beek;
06.01.1996,4 ad. (Te Velde 40: 43); 17.04.1999,2 ad. trachtten neer te strijken in kroon van
naaldboom;
Bameveldsche
Beek,13.03.2004,
2
ad.
(Meuienbelt,
2006).
32-34: 159.9/463.0 Leusden: Landgoed Stoutenburg, Kleine Vijver; 13.03.2004, 2 ad.
(MeuIenbelt, 2006).
32-35: 160/462-463 Leusden: Landgoed Stoutenburg, bij bet Engelse Werk (Grote Vijver);
10.04.2004, I ad. (vloog van voormalig buizerdnest) (MeuIenbelt, 2006).
32-35: 161/463 AmersfoortlBameveld: Ir. Juliusput; 16.05.2004,2 ad. met 5 juv. (MeuIenbelt,
2006).
32-35: 161/464 Hoevelaken: langs de AI; 12.01.1988; 2 ad. (D.A. Jonkers, 1999. Te Velde 41:
56).
32-44: 156-157/456-457 Leusden: Landgoed De Boom; 18.06.2002, I territorium. Hier niet
eerder waargenomen (A. Van Keken & W.C. Knol, 2005. Broedvogelinventarisatie Landgoed De
Boom 1991-2002. Te Velde 46: 1-12).
32-56: 165/453 Renswoude: weiland bij Kasteel Renswoude; 26.02.1995, 2 ad. (G. Visscher. Te
Velde 40: 43).
33-36: 207/463 Zutpben: De Overmarsch, weiland aan de Oude Ussel; 20.06.1994, I ad. met 8
grote donsjongen en I ad. met I juv.
33-36: 207.3/463.8 Brummen: oude rivierstrang ten noorden van de IJsselstraat; 19.07.1998,6
ad.
33-47: 210/457 Brummen: Cortenoever, weiland; 29.01.1993, 2 ad.
33-56: 205/450 Steenderen: akkerland bij Olburgen; 29.12.1998; 3 ad.
39-14: 159/445 Amerongen: Kasteel Amerongen, tuin; 11.05.1997, 1 ad.
39-54: 156/426 Heerewaarden: Kopse Polder, bij De Voorn; 10.04.1998,2 ad.
39-54: 157/429 West Maas en Waal: Dreumelsche Waard; 09.09.2002, 2 ad.
44-24: 115/416 Made en Drimmelen: Biesbosch, Gat van de Turfzakken; 20.04.1996, 7 ad. (R.N.
Hemmelder).
44-24: 116/416 Made en Drimmelen: Biesbosch, Gat van de Zuiderklip; 19.04.1996,2 ad.
44-24: 116/417 Made en Drimmelen: Biesbosch, Gat van de Zuiderklip t.h.v. Polder De Dood;
19.04.1996,2 ad.

Casarea - Tadorna ferruginea (figuur 4)
De Casarca is van oorsprong een vogel uit Zuid- en Centraal-Azië; in Europa komen kleine
populaties voor in Griekenland, Bulgarije en Roemenië. Deze overwinteren op Cyprus, in Turkije
en in de Nijldelta. Vanaf het begin van de jaren zestig worden in Midden- en West-Europa,
waaronder in Nederland, steeds meer Casarca's waargenomen. Algemeen wordt aangenomen dat
het hierbij om (nakomelingen van) uit dierentuinen en watervogelcollecties ontsnapte dieren gaat
(Bauer & Glutz von Blotzbeim, 1968; Bekhuis et al., 1987; Boyer & Gooders, 1999). De Casarca
is in Nederland nog niet zo lang in zwang als siervogel, want in het boekje van Nuyens over nuten siereenden, dat omstreeks het begin van de twintigste eeuw verscheen, wordt hij niet genoemd.
Broeden werd in ons land voor bet eerst in 1969 (in de duinstreek) vastgesteld (Teixeira, 1979).
In de jaren zeventig nam bet aantal succesvolle broedgevallen toe tot I à 4 per jaar, met name in
de infiltratiegebieden in de duinen, parkachtige landgoederen langs de binnenduinrand en
tichelgaten langs de grote rivieren (Lensink, 1996).

Te Velde 49 [december 2008]
Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland

•

19
Ook in het Eemland wordt de Casarca pas vanaf eind jaren vijftiglbegin jaren zestig regelmatig
gezien. Alleyn et al. (1971) noemen hem overigens voor Midden-Nederland nog "een
onregelmatige gast", daarbij in het midden latend ofhet wilde dan wel verwilderde vogels betrof.
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Figuur 4. Waarnemingen van de Casarca in het stroomgebied van de Eem en de polder Arkemheen

Uit het hieronder vermelde overzicht valt op te maken dat het in het Eernland en de Gelderse
Vallei om twee typen van waarnemingen kan gaan: groepjes van tot 3 à 4 individuen die alleen
op de randmeren worden gezien en afzonderlijke individuen, verspreid langs de Eem, het
Valleikanaal en de benedenlopen van de beken in de Gelderse Vallei. De eerste kunnen uit ouders
met één of twee eerste-jaars vogels bestaan. Zij lijken het gedrag van wilde vogels te vertonen,
maar eenmaal gevangen blijken zij soms opmerkelijk snel tarn (vergelijk K.H. Voous en anderen
in Limosa 34: 195). Daarnaast zijn er de laatste jaren in de nazomer af en toe grotere groepen
Casarca's op de randmeren aanwezig, zoals injuliJaugustus 1995, toen 47 individuen bij Huizen
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werden gezien en die mogelijk uit het buitenland afkomstig waren (Van de Berg & Bosman,
1999). De enkelingen echter die in het stroomgebied van de Eem werden waargenomen lijken
eerder uit gevangenschap afkomstige individuen; zij kunnen soms langere tijd op één plek blijven
"hangen", zoals bij voorbeeld het vrouwtje dat van 22 augustus tot 27 november 1996 in het
Val1eikanaal te Amersfoort verbleef. De Casarca geldt in Nederland thans als een "onregelmatige
broedvogel" (Van den Berg & Bosman, 1999), maar in het Eemland en de Gelderse Vallei
schijnen tot nu toe geen broedgevallen te zijn vast gesteld.
Overzicht van de waarnemingen
26-52: Meentkust bij Huizen; 28.11.1959, 4 ad. ( H. Nuyen. Limosa 34: 195; zie ook Alleyn et
al., 1971).
26-52: 145/480 Huizen: Gooimeer, havenmonding; 11.06.1975, 4 ad. vliegend in westelijke
richting (R. van Rossum. Te Velde 9: 29).
26-52: 148-149/478-479 Blaricum: Stichtse Brug; tussen augustus 1981 en 1983, geregeld I of2
ad. (Jonkers et al., I 987); opspuitterrein aan de oostzijde vin de Stichtse Brug; 16.09.1982, I ad.
(p. Veen. Te Velde 27:19).
26-52 of 32-12: Eemnes: Noord- of Zuidpolder te Veld; van 1976 tlm 1978, 4 keer
waargenomen, fouragerend langs slootkant (KJippel et al., 1981).
26-53: 1511476 Eemnes: Eemmond; 28.11.1959, 4 ad. (H. Nuyen. Limosa 34: 160, 195); 't
Raboes; 21.03.1983, 1 ad. (H. & I. Smid. Te Velde 26: 24).
32-13: Bunschoten: 04.12.1959, 4 ad. (Het Vogeljaar 8: 16. Zie ook Alleyn et al., 1971);
Malestein, R. Tolman & K.H. Voous.
02.01.1960, 2 ad. en I eerste-jaars vogel gevangen
Limosa 34: 195).
32-14 of 32-15 of 26-55 Nijkerk of Putten: NijkerkemauwofNuldemauw; 17.11.1985, 1 ad. (J.
Ritzer, 1986. De Kruisbek 29: 93-96).
32-14: 155/473 Bunschoten: Nijkerkemauw ter hoogte van de Groene Weg; 11.01.1994,5 ad.
(CNME-excursie. Te Velde 39: 63).
32-14: 157/472 Nijkerk: Polder Arkemheen, Nekkeveld; ,05.11.1993, 2 ad. (O.A. Jonkers. Te
Velde 39: 63).
32-14: 158.4/472.2 Nijkerk: Polder Arkemheen, weiland ten zuiden van de Nekkevelderweg;
27.12.1992, 1 ad.
32-22: 149.8/467.9 Soest: Langeindsche Maten, dijk langs de Eem; 31.01.1999, I ad. (vrouwtje).
32-23: 151.6/469.0 Amersfoort: Polder Zeldert, zandwinplas ten noorden van de Neerzeldertsche

rw.

Wetering; 18.05, 19.05 en 20.05.1986, I ad. (1. Spier. Te Velde 35: 40).

32·33: 154/464 Amersfoort: Valleikanaal tussen Balladelaan en Kattenbroekerweg; 22.08.1996,
1 ad. (vrouwtje); 19.09 en 25.09.1996, I ad. (vrouwtje); 20.10 en 24.10.1996, I ad. (vrouwtje).
32-34: 155/464 Amersfoort: Valleikanaal tussen spoorbrug en Liendertseweg; 30.08.1996, I ad.
(vrouwtje); 16.09.1996, I ad. (vrouwtje); 04.10.1996, I ad. (vrouwtje) (F. Been, zie ook Te Velde
40: 37).
32-34: 155.11464.4 Amersfoort: gazon aan Valleikanaal bij de Holkerbrug; 27.11.1996, I ad.
(vrouwje) (Wilrna Valkenburg).
32-35: 161.4/462.4 Barneveld: weiland aan noordzijde van de Barneveldsche Beek; 03.10.1997,
I ad. (vrouwtje) (Te Velde 40: 37).
32-35: 162/462 Barneveld: weiland ten noorden van de Bameveldsche Beek; 23.05.1998,
1 ad. (mannetje; gedeeltelijk vleugellam) (Te Velde 40: 37).
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32-53: 150/450 Driebergen; 19.04.1986,2 ad. (A.I. Hemels. Te Velde 33: 42).
32-55: Scherpenzeel: vijver in Scherpenzeel; 28.09.1978, I ad. (gedroeg zich zeer tam;
waarschijnlijk ontsnapte siervogel) (J. Lagerwey. Te Velde 17: 16).

Carolina-eend - AU sponsa (figuur 5)
De Carolina-eend (of Bruideend) is aflcomstig uit Noord-Amerika en zeker al vanaf de
zeventiende eeuw in Europa als siervogel bekend (Bauer & Glutz von Blotzheim, 1968).
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Figuur 5. Waarnemingen van de Carolina-eend en de Manderijneend in hel stroomgebied van de Eem.
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In het aan het begin van de twintigste eeuw verschenen boekje van Nuyens lezen we: ". ... zeker

één der fraaiste. sierlijkste en lieftallige eendensoorten. die men zich kan voorstellen. Reeds
sedert een vijftigtal jaren bij ons niet al te zeldzaam meer, heeft zich vrijwel ingeburgerd en siert
ongemeen zoowel bijzondere als openbare vijvers en parken. Zij zijn zeer genoegzaam en niet
schuw, zoodat het niet, althans niet altijd, noodig is te leeuwieken. " Hieruit mogen we afleiden
dat de Carolina-eend in Nederland, in elk geval vanaf omstreeks 1850, vrij veel in gevangenschap
wordt gehouden, maar dat hem daarbij niet altijd zijn vliegvermogen voorgoed wordt ontnomen.
Het laatste betekent ook dat hij gemakkelijk kan ontsnappen en dus in de vrije natuur kan worden
waargenomen. Het is niet zeker of uit zulke vrijvliegende dieren ook verwilderde populaties
kunnen voortkomen. Zo ontstond in het begin van de twintigste eeuw vanuit de Berlijnse
Tiergarten een vrij levende groep van circa 120 individuen, die echter in 1930 weer geheel
verdwenen was (Bauer & Glutz von Blotzheim, 1968). In Nederland is het broeden van
verwilderde Carolina-eenden vanaf 1994 vastgesteld op de landgoederen Elswout en Manpad in
de duinstreek van Noord-Holland (Geelhoed et al., 1998 in Van den Berg & Bosman, 1999).
Dergelijke landgoederen met open water en oude bomen voldoen blijkbaar aan de habitateisen
van deze boseend, zoals die ook uit zijn oorspronkelijke biotoop in Noord-Amerika bekend zijn:
door bomen en struiken beschaduwd, meestal langzaam stromend water, afgewisseld door open
plekken waar zich als voedselbron voor de oude vogels en de kuikens een rijke begroeiing aan
waterplanten heeft ontwikkeld.
Daarnaast zijn oude, holle bomen als nestplaatsen van belang (Shurtleff & Savage, 1996). De
enkele waarnemingen uit de Eem en de benedenlopen vaJ;l de beken in de Gelderse Vallei tussen
Amersfoort en Woudenberg wijzen zeker niet op een geyestigde populatie in dit gebied. Eerder
zal het om uit gevangenschap ontsnapte individuen gaan, te meer als men bedenkt dat Carolinaeenden monogame paartjes vormen, terwijl de waarnemingen alle betrekking hebben op
afzonderlijke mannetjes of vrouwtjes.

Overzicht van de waarnemingen
32-11: 144/473 Laren; 25.05.1986, I ad. (A.I. Hemels. Te Velde 33: 42).
32-33: 154.0/464.3 Amersfoort: Eem bij de jachthaven Elzenaar; \3.08.1981, I ad. (vrouwtje)
(Te Velde 22: 41).
32-34: 155.4/463.6 Amersfoort: gracht bij de Scheltusstraat; 23.10.1982, I ad. (mannetje) (L.
Boon. Te Velde 24: 20).
32-34: 159/460 Leusden: Valleikanaal ter hoogte van Leusden-Centrum; 16 en 25.03.1981, I ad.
(mannetje) (T. Slagboom. Te Velde 24: 20).
32-54: 159/454 Woudenberg: Valleikanaal; 13.03.1981, I ad. (vrouwtje) (T. Slagboom. Te Velde
24: 20).
Mandarijneend - Au galericulata (figuur 5)
De Mandarijn-, Waaier- of Chinese eend is de ecologische tegenhanger van de Carolina-eend uit
de Oude Wereld. Hij komt oorspronkelijk voor in Zuidoost-Azië (Oost-Siberië, China en Japan).
In 1745 kwam hij als siervogel naar Engeland; sinds het begin van de negentiende eeuw wordt
hij in vele Europese parken en watervogelcollecties gehouden.
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In Noord-Amerika en in Groot-Brittannië zijn uit vrijvliegende Mandarijneenden vrij grote in het
wild levende populaties ontstaan; in Zuid-Engeland werd hun aantal eind jaren zestig op 800 tot
1000 ind.ividuen geschat, in 1994 op circa 7000 (Bauer & Glutz von Blotzheim, 1968; Van den
Berg & Bosman, 1999; Boyer & Gooders, 1999; Shurtleff & Savage, 1996). In Nederland is de
Mandarijneend sinds 1964 broedvogel, in 1994 waren er minstens 90 broedparen, terwijl er in de
winter groepen van wel 100 individuen werden geteld (Van den Berg & Bosman, 1999). De
dichtst bijzijnde populaties van Mandarijneenden ten opzichte van Amersfoort liggen op de
Noord-Oost en Zuid-Veluwe, waar zij vooral op landgoederen broeden en waar hun uitbreiding
in het wild ook gestimuleerd wordt door het plaatsen van nestkasten en bijvoedering (Lensink,
1996). Van oorsprong is de Mandarijneend een vogel van beken in tamelijk ruige, beboste bergen heuvellandschappen, maar reeds in de oudheid werd hij in China en Japan bij
vereringsplaatsen en in paleistuinen als siervogel gehouden (Shurtleff & Savage, 1996). Door de
monogame levenswijze en de grote wederkerige gehechtheid van het paartje geldt hij in China als
een symbool van het huwelijk (Nuyens z.j.). Mandarijneenden zijn dan ook op vele oude Chinese
tekeningen afgebeeld (reproducties in het mooie boek van Shurtleff & Savage, 1996). Uit de
onderstaande lijst van waarnemingen blijkt echter dat het lang niet altijd paartjes zijn die in het
wiJd worden waargenomen. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om afzonderlijke
individuen of andere combinaties van mannetjes en vrouwtjes. Bij de acht waarnemingen van
Mandarijneenden die Jonkers et al. (1987) voor het Gooi vermelden gaat het ook steeds om
afzonderlijke individuen, zodat we mogen aannemen dat er in het Gooi en de noordelijke
Gelderse Vallei nog geen sprake is van een in het wild levende populatie (vergelijk ook figuur 21
in Lensink, 1996).
In overeenstemming met de oorspronkelijke habitat van de Mandarijneend, beken en riviertjes
met beboste oevers, blijken vrijwel alle waarnemingsplaatsen in onze streek in en bij oude
landgoederen (park Randenbroek, de Heiligenberg) langs de Heiligenbergerbeek te zijn gelegen
Misschien is het een omgeving waar de kans op een toekomstige vestiging in het wild het grootst
is.

Overzicht van de waarnemingen
32-33: 154/463 Amersfoort: Eem, in wak bij de Koppelpoort; 23.1.I979, 2 ad. (mannetjes) (GJ.
Gielen. Te Velde 17: 15).
32-33: 154.5/464.7 Amersfoort: wijk Schothorst, Koopersingel; eind 1974 - begin 1975; 2 ad.
(mannetje en vrouwtje) (Te Velde 6: 28).
32-34: Leusden: Valleikanaal; 04.01 en 05.01.1979, 3 ad. (I mannetje en 2 vrouwtjes) (L. Spier.
Te Velde 17: 15).
32-34: 155.6/462.4 Amersfoort: Scheltussingel aan noordoostzijde van brug naar de Kamp;
19.04.1999, I ad. (mannetje).
32-34: 155/462 Amersfoort: Heiligenbergerbeek aan de Zwaanstraat; begin. I I .1974 tot
eind.02.1975, 1 ad. (mannetje) (L. H. Steyn. Te Velde 6: 28); Park Randenbroek, in sloot tussen
het weiland aan de Heiligenbergerweg en het bos; begin 05. I 977, 1 ad. (mannetje) (J. Terra. Te
Velde 12: 38).
32-34: 156/460 Leusden: 04.12.1986, 1 ad. (A.I. Hemels. Te Velde 33: 44); Heiligenbergerbeek;
14.05.1991,2 ad. (mannetje en vrouwtje) (A.I. Hemels. Te Velde 37: 47).
32-34: 156.6/461.2 Leusden: Heiligenberg, Zwanenwater; 02.01.l991; 1 ad. (vrouwtje) (A.I.
Hemels. Te Velde 37: 47);14.01.l992, 1 ad. (H. Berg. Te Velde 39: 69).
32-36: 169/461 Barneveld: 14.12.1986,2 ad. (B. Compaijen. Te Velde 33: 44).
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Rosse stekelstaart - Oxyura jamaicensis
De Rosse stekelstaart is een Noord-Amerikaanse vogelsoort die in de periode 1952-1960 in
Groot-Brittannië is ingevoerd en daar inmiddels een wilde populatie van circa 6000 individuen
heeft opgebouwd. Een aantal van deze vogels heeft zich ook op het europese continent, O.a. in
Frankrijk (Dubois, 2007) en mogelijk ook in Nederland gevestigd. Het eerste broedgeval in ons
land werd in 1973 (of 1977) bij Nieuwkoop vastgesteld (Groot, 1997; Van den Berg & Bosman,
1999). In het Eemland en de Gelderse Vallei heeft de Rosse stekelstaart zich nog niet gevestigd
en het is de vraag of dit in de toekomst ook werkelijk zal gebeuren. De dichtst bijzijnde
waarnemingsplaats ligt in Zuid-Flevoland:
26-36: 168/486 Zeewolde: 06.02.1985, I ad. (T. Slagboom & H. Smid. Te Velde 33: 45).

Stadseend illuiseend) - Anas platyrbyncbos forma domestica

In tegenstelling tot de hierboven genoemde eendensoorten is de Huis- of Tamme eend niet
gedomesticeerd als siereend, maar als nuteend. Hij stamt af van de Wilde eend, maar is wat
zwaarder en dikwijls afwijkend gekleurd; er zijn bonte, zwarte met witte borst, geheel zwarte of
zuiver witte en nog andere k1eurvarianten. Al lang geleden zijn dergelijke boerderijeenden
verwilderd en hebben zij zich met Wilde eenden vermengd, maar echt wild zijn zij zelden
geworden; meestal blijven ze in de dorpen en tegenwoordig ook veel in de steden.
Aan het voorkomen en de levenswijze van deze Stadseenden (ook wel denigrerend soepeenden
genoemd, vergelijk Abel et al., 1999; zie ook onder de Huisgans) is vrijwel geen biologisch
onderzoek gedaan. Nu zich de laatste tijd ook in Midden-Nederland een aanzienlijke
verstedelijking heeft voorgedaan en door de aanleg van open water in de wijken en parken ook
het aantal Stadseenden zal zijn toegenomen, is de tijd gekomen om meer aandacht aan deze
dieren te besteden. Eerst zou gekeken kunnen worden naar het voorkomen en de verspreiding van
het aantal wildkleurige eenden ten opzichte van het aantal afwijkend gekleurde dieren. In de
groeikern Nieuwegein wordt de verhouding Wilde eendiStadseend op 60/40 geschat, waarbij in
bepaalde wijken uitsluitend Stadseenden voorkwamen, maar in andere wijken de Wilde eenden
meer aan de buitenrand en de Stadseenden vooral in vijvers midden in de wijk leefden (Abel et
al., 1999). Uit de sinds de jaren zestig ontstane verstedelijkte gebieden in het Eemland en de
Gelderse Vallei weten we nog weinig over een dergelijke verdeling van de Stads- en Wilde
eenden. De enkele notities hierover uit Amersfoort (zie ｨｾｴ
onderstaande overzicht) geven in elk
geval aan dat de verhouding tussen de aantallen Stads- en Wilde eenden op één vindplaats, in dit
geval het Valleikanaal binnen de bebouwde kom van Amersfoort, per maand aanzienlijk kan
wisselen. Het aantal Stadseenden kan hier 4 tot 32 % van het totale aantal eenden uitmaken. Ook
kan een vindplaats aan de rand van de bebouwde ｾｯｭＬ
zoals het Waterpark in de wijk
Nieuwland, op een bepaald moment uitsluitend door Stadseenden bevolkt zijn, terwijl de grote
Vijver in het geheel door bebouwing omgeven Stadspark Schothorst het gehele jaar door bijna
uitsluitend door wildkleurige eenden wordt bewoond (Grimbergen, Van Laar & Van Schijndel,
2008).
Overzicht van enkele waarnemingen
32-23: 153/467 Amersfoort: wijk Nieuwland, Waterpark; 07.07.1996, 10 afwijkend gekleurde ad.
(= 100 %).
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32-33 en 32-34: 154-156/462-464 Amersfoort: Valleikanaal tussen uitmonding in de Eem
(Maatweg) en A28; 15.03.1996; 12 afwijkend gekleurde ad. tegen 55 wildkleurige ad. (= 17.9
%); 17.04.1996, 1 afwijkend gekleurd ad. (vrouwtje) tegen 11 wildkleurige ad. (10 manneties en
I vrouwtje) (= 8.3 %); 14.05.1995, 5 afwijkend gekleurde ad. (3 manneties en 2 vrouwtjes,
waarvan 1 met 4 donsjongen) tegen 27 wildkleurige ad. (19 mannetjes en 8 vrouwtjes) (= 15.6
%); 11.06.1996, 5 afwijkend gekleurde ad. (sexe onbekend) tegen 17 wildkleurige ad. (13
mannetjes en 4 vrouwtjes, waarvan I met 1 en I met 4 donsjongen) (= 22.7 %); 18.07.1996, 18
afwijkend gekleurde ad. (sexe onbekend, eclipskleed) tegen 38 wildkleurige ad. (sexe onbekend,
eclipskleed) (= 32.1 %); 22.08.1996, 8 afwijkend gekleurde ad. (sexe onbekend, eclipskleed)
tegen 18 wildkleurige ad. (sexe onbekend, eclipskleed) (=30.8 %); 20.10.1996, 14 afwijkend
gekleurde ad. (9 mannetjes en 5 vrouwtjes) tegen 40 wildkleurige ad. (21 mannetjes en 19
vrouwtjes) (= 25.9 %); 26.03.1997, 2 afwijkend gekleurde ad. (mannetjes) tegen 46 wildkleurige
ad. (33 mannetjes en 13 vrouwtjes) (= 4.2 %).

Stadsduif - Co\umba Iivia forma domestica
De wilde voorouder van de Stadsduif is de Rotsduif, een uitheemse vogelsoort. Het
(tegenwoordige) broedgebied van de Rotsduif ligt op kliffen langs de Atlantische Oceaan
(noordelijk tot bij de Faeröer) en in bergstreken rond de Middellandse Zee. De domesticatie van
de Rotsduif heeft zeker al 4500 jaar voor het begin van onze jaartelling in Voor-Azië
plaatsgevonden en waarschijnlijk is hij met de uitbreiding van de akkerbouw ook naar Europa
verspreid geraakt. Hier stammen de eerste archeologische vondsten uit de tweede eeuw (in
Oostenrijk).
In Nederland raakte de duivenhouderij in de 14de eeuw in zwang. Uit deze vogels zijn behalve de
Huisduif ook de postduif en een groot aantal variaties aan sierduiven voort gekomen. Het is
aannemelijk (maar niet bewezen) dat aanvankelijk de duiven die omwille van het vlees van de
jongen in grote aantallen in duiventillen op het platte land werden gehouden, in onze tijd
bovendien verdwaalde postduiven, de belangrijkste voorouders zijn van de in vrije staat levende
Stadsduiven (zie verder Glutz von Blotzheim & Bauer, 1980). Daarnaast zijn er in het
buitengebied vaak groepen fouragerende Stadsduiven te zien waarvan niet altijd duidelijk is waar
zij huizen. Over het voorkomen en de verspreiding van de Stadsduif in Nederland zijn we slecht
ingelicht, vooral omdat hij bij landelijke (maar ook lokale) verspreidingsonderzoeken niet wordt
meegenomen (vergelijk Bekhuis et al., 1987; Teixeira, 1979; Abel et al., 1999; Alleyn et al.,
1971; Jonkers et al., 1987). Pas in recente tijd begint hiervoor aandacht te komen (Bijlsma et al.,
200\). Ook in de verstedelijkte gebied.en in het Eemland en de Gelderse Vallei is weinig over het
voorkomen van Stadsduiven bekend, althans geschreven.
Zeker is dat in de binnenstad van Amersfoort al minstens vijftig jaar lang een vrij grote populatie
Stadsduiven leeft. Daarnaast vestigen zich hier kleine populaties in nieuwbouwwijken en op
bedrijventerreinen, waarvan de onderstaande waarnemingen voorbeelden zijn.

Overzicht van de waarnemingen
32-24: 155/466 Amersfoort: wijk Kattenbroek, winkelcentrum Emiclaer; 29.09.1997, 2 ad.

Gedroegen zich als Stadsduiven die gewend waren hun eigen kostje bijelkaar te scharrelen.
Waarschijnlijk recente vestiging. Eerder werden bij de Vijver in het Stadspark Schothorst alleen
Postduiven gezien (Grimbergen et al, 2008).
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32-33: 153.21464.8 Amersfoort: bedrijventerrein De Isselt, op balken onder brug De Drie Sluizen
over de Eem, 05.04.1998, 2 ad., nestbouw; 29.04.1998, 8 ad.; 01.09.1998, 12 ad.; 25.09.1998, 5
ad.; 24.12.1998, I ad.

Balsbandparkiet - Psittacula krameri
De Halsbandparkiet komt mogelijk sinds 1968, maar mei zekerheid vanaf 1972 in Nederland in
het wild voor, aanvankelijk vooral in parken in de grote steden, met name in Den Haag en
Amsterdam. In Amsterdam breidt de Halsbandparkiet zich o.a. in zuidoostelijke richting uit,
zoals uit onderstaande waarnemingen blijkt. Maar ook op meer afgelegen plekken, zoals het
Landgoed Leeuwenburg bij Doom-Driebergen waren in de periode 1978-1982 en 1990-1994 I
tot 4 paren aanwezig (Lensink, 1996; Van den Berg & Bosman, 1999). In 1980 ell 1981 werd een
individu in Hilversum-Zuid waargenomen (Jonkers et al., 1987). Een toekomstige kolonisatie van
gebieden in en rond Amersfoort kan worden verwacht.

Overzicht van de waarnemingen
25-35: 123.4/485.6 Amsterdam: Oost, complex tuinen achter de Vrolikstraat; sinds de herfst van
1997 werden hier 5 ad. (2 mannetjes en 3 vrouwtjes) gezien, 13.02.1998, idem (M. Groen).
25-44: 115/483 Amsterdam: Sloten, Oude Haagseweg, 90lten in populieren; 15.02.2007, 5 ad.
Komt sinds 2006 in deze omgeving als broedvogel voor (A. van Laar).
25-46: 125.2/483.9 Amsterdam: Watergraafsmeer, voormalig sportcomplex aan de Middenweg,
26.02.1998, enkele ad.

Samenvatting
In de periode 1975-2005 werden 13 uitheemse, als nut- of siervogel gehouden vogelsoorten in
verwilderde staat in het Eemland en de Gelderse Vallei waargenomen. Hieronder zijn er negen,
de Zwarte zwaan, de Huisgans, mogelijk ook de Zwaangans, de Indische gans, de Hutchins'
Canadese gans, de Brandgans, de Casarca, de Carolina eend en de Mandarijneend die voorlopig
nog als incidenteel voorkomende soorten moeten worden beschouwd (hoewel in de literatuur het
broeden in het wild van de Huisgans en van de Indische gans wordt vermeld). Twee soorten, de
Grote Canadese gans en de Nijlgans, hebben zich waarschijnlijk in 1989 en 1991 als broedvogel
gevestigd; beide in de naaste omgeving van Spakenburg. De Stadseend en de Stadsduif zijn zeker
al vijftig jaar langer broedvogel in het gebied, in elk geval in Amersfoort. De Rosse stekelstaart
en de Halsbandparkiet zijn nog niet in het Eemland en de Gelderse Vallei waargenomen, maar
verwacht wordt dat de Halsbandparkiet zich er in de toekomst zal vestigen.
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WEIDEVOGELS IN DE VERDRUKKING;
VOORJAARSVREUGDE
ANNO 2008 RONDOM LEUSDEN
S.w. Jager, Benedictijnenhove 31, 3834 ZB Leusden

Folklore
Kievitseieren zoeken heeft een lang gewortelde traditie. Uit schriftelijke bronnen kan worden
opgemaakt dat het zoeken en rapen van kievitseieren al in de 16de eeuw gebruikelijk was. In de
afgelopen eeuwen is het meermaals als voorwaarde in pachtovereenkomsten opgenomen, waarbij
de pachter zich verplichtte elk jaar een aantal kievitseieren te leveren aan de verpachter
(landheer). Hoewel velen denken dat het een typisch Fries folkloristisch gebeuren is, werden in
de rest van ons land ook kievitseieren gezocht, zij het in minder grote aantallen. Wie kent niet de
legendarische verhalen van Toon de Kievit, die in de jaren '30 van de vorige eeuw in de Gelderse
Vallei als eierzoeker actief was.
Ongetwijfeld grijpt deze plattelandstraditie veel verder terug in de tijd en mag worden
aangenomen dat al in de prehistorie kievitseieren (en andere 'bonte eieren') op het menu prijkten.
Spelregels zullen er destijds nauwelijks zijn geweest. Men zocht gewoon totdat het seizoen
voorbij was of andere beslommeringen aandacht vroegen. Wat dat betreft zijn de tijden
veranderd. Allerlei wetgeving heeft zijn intrede gedaan en alleen in Friesland is het rapen van
kievitseieren nog toegestaan tot een bepaalde datum. Als argument geldt dat het een typisch Fries
cultuurhistorisch fenomeen is dat als zodanig niet verloren mag gaan.

Passie
Ook ik ben in Friesland opgegroeid in de traditie van het eierzoeken. Op jeugdige leeftijd
vergezelde ik mijn vader als die er in het voorjaar op uittrok en de kneepjes van het 'vak' heb ik
van hem geleerd. Dat was in een tijd dat kievitseieren nog verhandeld mochten worden en ik er
als kwajongen een aardige zakcent aan overhield. Kievitseieren zoeken is mij dan ook met de
paplepel ingegoten en elk vOOijaar kijk ik reikhalzend uit naar de terugkomst van de eerste hanen.
Als de eerste aarzelend zijn acrobatische buitelingen vertoont, vergezeld gaande van het
kenmerkende 'kiewiet', begroet ik dat ieder jaar weer met gejuich. Het vOOijaar komt eraan!
De laatste jaren is de weidevogelstand rondom Leusden echter in een dusdanig neerwaartse
spiraal terechtgekomen dat het ergste moet worden gevreesd voor het voortbestaan van de
weidevogels in dit gebied. Veel vogels hebben al het veld geruimd en als er geen maatregelen
worden getroffen, moet er rekening mee worden gehouden dat de kievit een zeldzame
verschijning wordt op het grondgebied van de gemeente Leusden. De grutto en de tureluur zijn
(op een enkele uitzondering na) al verdwenen.
Herinneringen
Toen ik in het vroege vOOijaar van 1992 van Groningen naar Leusden verhuisde, had ik nooit
kunnen dromen dat zich in de omgeving van mijn nieuwe woonplaats zoveel mooie
weidevogelgebieden zouden uitstrekken. Ik was wel wat gewend maar dit overtrof al mijn
verwachtingen. Er waren overal kieviten en ik haastte me al zoekende van de ene plek naar de
andere. Kievitseieren zoeken (en rapen) was toen nog een algemeen geaccepteerde vorm van
natuur- en vOOijaarsbeleving. Gangbaar was dat de eieren werden meegenomen van akkerland,
omdat deze doorgaans door grondbewerkingen 'overstuur' gingen, terwijl de nesten op groen
land vanaf het begin werden gemarkeerd.
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Dat alles vond plaats onder de vlag van de Vereniging van Weidevogelbeheerders Vanellus
vanellus, een club van eierzoekers die het principe hanteerde dat zoeken en rapen én actieve
nazorg (nestbescherming) hand in hand gaan. Inmiddels is deze vereniging opgegaan in SBNL
(Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied).
Behalve kieviten kwam ook de grutto rondom Leusden nog algemeen voor, terwijl hier en daar
eveneens de tureluur nog broedde. De watersnip was toen al min of meer verdwenen. Mijn laatste
nest van een watersnip vond ik in 1994 langs de Lapeerseweg bij Leusden. Sindsdien behoort de
kenmerkende ('blatende') voorjaarsvlucht van deze weidevogel hier tot het verleden.
De mensen die hier geboren en getogen zijn, hebben in dat opzicht nog tijden meegemaakt die
mij zelfs vreemd zijn. Waar zich thans Leusden (Centrum) uitstrekt, was het vroeger een waar
eldorado voor weidevogels. Niet alleen voelde de kievit zich er in de natte en drassige weilanden
thuis, maar ook de grutto, de tureluur, de watersnip en zelfs het bokje broedden er. Volgens
zeggen wemelde het er van de weidevogels. Er herinnert thans weinig meer aan die
weidevogelpracht en het wordt ieder jaar weer een stukje stiller in het buitengebied van Leusden.
Veranderingen in de landbouw
Sinds het ondergronds inbrengen van mest zijn intrede heeft gedaan, gaat het bergafwaarts met de
weidevogels in de omgeving van de Leusden. Deze injectie van drijfmest veroorzaakt
onherstelbare schade aan het bodemleven met als gevolg eliminatie van een onmisbare
voedingsbron voor de weidevogels. Recent wetenschappelijk onderzoek wijst bovendien uit dat
dit indirect ook gevolgen heeft voor de humane voeding. De mestinjector staat daarbij symbool
voor een versnelling (en schaalvergroting) die zo'n 15 jaar geleden in de landbouw werd
doorgevoerd. In het verlengde hiervan deden andere ontwikkelingen hun intrede, zoals het
inzaaien met (snelgroeiende, calorierijke) grassen die voor weidevogels als broedgebied weinig
aantrekkelijk zijn. Een andere factor is de afstand die er is ontstaan tussen de boer en zijn land.
Veel van de werkzaamheden zijn overgedragen aan loonwerkers en die zijn niet altijd in staat
(ook al omdat ze een druk programma moeten afwerken) alle nesten te omzeilen. Samengevat
kan dus worden gesteld dat het huidige landbouwbeleid op gespannen voet staat met
instandhouding van weidevogelpopulaties. Deze neergang is overigens in veel gebieden al
ingezet in de tijd dat ruilverkavelingen nog gangbaar waren, waarbij de waterstand drastisch werd
verlaagd om zo de meest gunstige condities te crel!ren voor de landbouw.
Gevaar uit een andere boek
Een tweede factor is de toename van het aantal predatoren. De omgeving van Leusden wordt
gekenmerkt door een fraai, afwisselend en geschakeerd landschap op de overgang van de
Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse Vallei. Het is daarmee ook een gebied waar predatoren
zich thuis voelen. Doordat het aantal vijanden onder invloed van de huidige Flora & Faunawet
(2002) de afgelopen jaren drastisch is toegenomen, worden niet alleen veel Leusdense
weidevogeleieren opgevreten, maar groeien er ook nauwelijks nog weidevogels op. Overigens
hebben ook andere bodembroeders, zoals de wilde eend, hieronder te lijden. Hoewel de vos en de
kraai als de grootste boosdoeners kunnen worden beschouwd, kan het rijtje moeiteloos worden
aangevuld met de reiger, wezel, hermelijn en bunzing, terwijl sinds kort ook de ooievaar zich
graag ontfermt over een kievitskuiken. Werden deze predatoren vroeger kortgehouden, thans
bedreigen ze zonder meer het voortbestaan van de weidevogels rondom Leusden. Het lijkt zelfs
alsof de kieviten hieraan willen ontkomen door zich nog meer dan voorheen te groeperen en dicht
onder de huizen te broeden, op plekken waar sommige predatoren zich minder snel wagen. Een
dergelijke ontwikkeling kan bijvoorbeeld worden geconstateerd bij de Maanweg bij LeusdenZuid.
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Teloorgang van de kievit
Sinds ik actief ben als eierzoeker/weidevogelbeschermer in de (wijde) omgeving van Leusden,
hou ik daar nauwkeurig aantekening van en kan ik eenvoudig afleiden wanneer ik waar nesten
heb gemarkeerd. Hoewel deze gegevens niet als 'keiharde' wetenschappelijke data kunnen
worden beschouwd, laat zich hier zonneklaar uit afleiden dat de kievitenstand rondom Leusden
de afgelopen 15 jaar met 80-90% is teruggelopen. Daar komt nog bij dat het een uitzondering is
geworden dat een kievit nog op grasland broedt. Vrijwel alle kieviten hebben zich teruggetrokken
op akkerland. Dat houdt niet alleen verband met het feit dat deze vogels graag op akkerland
broeden, maar op grasland hebben ze nauwelijks nog de mogelijkheid tot een goed broedresultaat
te komen. De eieren gaan hier vaak verloren, terwijl de kuikens bedreigd worden door de grote
maaimachines die doorgaans in de tweede helft van april al actief zijn.
Op akkerland is dat anders. Hier krijgt een kievit als het land eenmaal is ingezaaid uiteindelijk de
rust om een (laatste) legsel te produceren en de eieren uit te broeden. De pullen kunnen er
schuilen onder de (veelal) jonge maXsplanten en staan daardoor ook minder aan bedreigingen
bloot. Hier doet zich wel het wrange feit voor dat als gevolg van de Flora & Faunawet veel pullen
verloren gaan bij de landbewerkingen die voorafgaan aan het inzaaien. Doordat de eieren niet
meer meegenomen mogen worden, komen die nu omstreeks de vierde week van april uit, op een
moment dat op veel plaatsen het akkerland wordt bewerkt. Instinctief drukken de kuikens zich bij
gevaar en worden stomweg ondergeploegd. Er moet overigens serieus rekening mee worden
gehouden dat vogels waarvan kuikens verloren gaan, opnieuw een poging wagen om voor
nageslacht te zorgen. Dat geldt zeker waar het gaat om het verloren gaan van de eieren. De kievit
is namelijk in staat meerdere malen een nieuw broedsel te produceren.
Kritische weidevogels
Met de grutto en andere 'kritische weidevogels' is dat anders gesteld. In een enkel geval komt het
bij deze vogels tot een tweede legsel, maar doorgaans blijft het bij één nest. Aangezien de grutto
en de tureluur later broeden dan de kievit, staan deze vogels nog meer onder druk. Inmiddels is
het markeren van een nest van de tureluur en de grutto in het buitengebied van Leusden een
zeldzaamheid geworden.
Daar komt nog bij dat deze vogels nadrukkelijk nat, drassig land (ook om voedsel te zoeken)
prefereren. Dit biotoop komt nog maar op een enkele plaats rondom Leusden voor. Eén van de
plekken is het weideareaal langs de Heiligenbergerweg tussen Leusden en Amersfoort. Dit
gebied, dat wordt doorkruist door de Grift, een eeuwenoude watergang, oefende tot voor kort een
grote aantrekkingskracht op weidevogels uit. Met zo'n 25 paartjes kieviten, 2-3 paartjes van de
grutto en I paartje tureluurs was het een waar weidevogelparadijs. Sinds vossen er hebben
huisgehouden, zijn de meeste vogels er vertrokken. Alleen enkele paartjes kieviten houden er nog
stand.
Weidevogelbescherming
In 2005 is er in Leusden een weidevogelbeheergroep (WBG) in het leven geroepen. Hierdoor
kunnen onderling gegevens worden uitgewisseld. De WBG-Leusden bestaat in de huidige
formatie uit 5 personen. Alle leden zijn van jongs af aan vertrouwd met het zoeken van
kievitseieren en enkele zijn geboren en getogen in Leusden. Uit de gedeelde ervaringen kan
worden afgeleid dat rondom Leusden nog maar op een 5-taJ locaties noemenswaardige populaties
weidevogels - uitsluitend en alleen kieviten - voorkomen (zie p. 34: kaart 3):

! - directe omgeving van de Maanweg,l - langs de Asschatterweg, aan de oostkant van Leusden,

J - Heiligenbergerweg, ｾ

- Engweg en omgeving, ｾ - Schammerpolder
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Laatstgenoemde gebied is veruit het belangrijkste weidevogelareaal en is de enige plek op
Leusdens grondgebied waar nog sprake is van een rijk weidevogelleven. Hier broeden niet alleen
tientallen paartjes kieviten, maar ook de grutto en de tureluur voelen zich er als broedvogel thuis,
zij het dat laatstgenoemde weidevogels er de afgelopen twee jaar niet meer tot broeden zijn
gekomen. Als we de Rijksweg even vergeten, kan men hier nog het voorjaarsgevoel beleven,
zoals dat 15 jaar geleden op veel plaatsen rondom Leusden kon worden ervaren. Helaas is dit
gebied door de provincie Utrecht en de locale overheden als 'weidevogelreservaat' verkwanseld
en staat men op het punt de Schammerpolder in te richten als recreatiegebied met plas. In de
gebruikelijke inspraakronde(s) heeft de WBG gewezen op de betekenis van het gebied voor de
weidevogels, maar nul op het request gekregen. Hiennee gaat een van de laatste Leusdense
weidevogel 'bolwerken' verloren.
Overheden
De ontwikkelingen rondom Leusden staan niet op zichzelf en tekenen zich ook landelijk af, en
dan met name op de zandgronden. Hoewel onlangs door het Rijk samen met een aantal betrokken
partijen afspraken zijn gemaakt die het tij moeten keren, heeft de uitstippelde route weinig kans
van slagen. Daarvoor zijn ingrijpender maatregelen nodig. Bovendien richt dit beleid zich primair
op de kansrijke weidevogelgebieden in ons land, t.w.laaggelegen polders en veenweidegebieden.
Ook de provincie Utrecht heeft zich achter deze aanpak geschaard en stelt de weidevogels aan de
westkant van de Utrechtse Heuvelrug centraal, in het bijzonder die in het Groene Hart. Dit blijkt
ook uit de opstelling in het kader van de Flora & Faunawet. Vergunningen voor het 'bestrijden'
van bijvoorbeeld de vos worden voor het gebied ten oosten van de Utrechtse Heuvelrug slechts
mondjesmaat afgegeven en vonnen slechts een druppel op een gloeiende plaat.
Alles wijst erop dat het fenomeen weidevogels bij de gemeente Leusden ook nauwelijks tot geen
aandacht heeft. Dat kan niet alleen worden afgeleid uit de opstelling inzake de herinrichting van
de Scharnmerpolder, ook op andere plaatsen wordt geen enkele rekening gehouden met de
weidevogels. Kennelijk gaat men ervan uit dat de vogels wel verhuizen naar een andere
nabijgelegen plek. Een dergelijk gedachtengang getuigt echter van weinig kennis van zaken.
Twee over twaalf
Het gevolg van dit alles is dat de weidevogelstand rondom Leusden ieder jaar verder terugloopt.
In dat opzicht is de situatie al zover doorgeschoten dat de klok de twaalf is gepasseerd. Alleen
een gezamenlijke aanpak kan hierin nog verandering brengen. Deze veranderingen moeten niet
alleen worden gezocht in de agrarische sector, ook op provinciaal en gemeentelijk niveau zal
beleid moeten worden gemaakt dat de weidevogels rondom Leusden weer een toekomst biedt.
Afgezien van het feit dat de huidige Flora & Faunawet op dit punt tekort schiet, zal ook bij het
opstellen van ruimtelijke plannen meer dan voorheen rekening moeten worden gehouden met de
aanwezigheid van weidevogels. De gemeente zou voorts het voortouw kunnen nemen om een
platfonn in het leven te roepen dat initiatieven ontplooit die moeten leiden tot betere
omstandigheden voor de weidevogels in de regio.
Tot slot
Behalve dat boerenorganisaties, natuurverenigingen en weidevogelbeheerders zitting nemen in
zo'n werkgroep, is het zaak hier eveneens plaats in te ruimen voor de jagende collega's (WBE's).
De huidige ontwikkelingen treffen namelijk niet alleen de weidevogels maar ook het 'haar- en
veerwild' (hazen, eenden en fazanten).
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Alles overziend is het dan ook zaak op Iocaal en provinciaal niveau de bestuurders ervan te
overtuigen dat er alle reden is een andere koers te gaan varen om de weidevogels hier een betere
toekomst te bieden. Alleen fraai vooIjaarsgroen, zonder de beleving van baltsende kieviten, het
geluid van de grutto (hoog in de lucht tijdens zijn baltsvlucht, kantelend van zij naar zij) en de
tureluur die gespannen op een afscheidingspaal het veld overziet, is een saaie bedoening. Om
maar te zwijgen over bet missen van de aanblik van een nest met kievitseieren. Laten we het met
zijn allen vooral niet zover laten komen!

Tabel 1
Resultaten weidevogelbebeenctiviteiten van de schrijver in resp. 1994 en 2008
1994
2008
AanW
Aantal beheerde
Aantal
Aantal beheerde
lepels
legsels
legsels
legsels
Kievit
129
129
23
9
2
2
Grutto
Scholekster
I
I
2
Tureluur
I
Aantal hectaren: 63,5
- weiland: 34 ha
- bouwland: 29,5 ha

Aantal hectaren: 160
- weiland: \30 ha
- bouwland: 30 ha

Tabel 2
Overzicht resultaten weidevogelbeheergroep Leusden in 2005 en 2008
2008

200S

Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur

AanW
legsels
161
6
4

Aantal hectaren: 381
- weiland: 236 ha
- bouwland: 145 ha

AanW beheerde
legsels
125
6
4

Aantal
legsels
120

AanW beheerde
legsels
106

5
I

3
I

Aantal hectaren: 288,5
- weiland: 121 ha
- bouwland: 167,5 ha

Tabellen: Hoewel de inspanningen van de schrijver op'het gehied van het weidevogelbeheer in 1994 en
2008 zich niet eenduidig met elkaar laten vergelijken, laten ze wel een heel duidelijke tendens zien: een
schrikbarende achteruitgang van de weidevogels in de regio (van 129 gemarkeerde nesten naar 23). De
resultaten van de WBG-Leusden in 2005 en 2008 laten een vergelijkbare ontwikkeling zien. De teruggang
van het aantal beheerde hectaren (in het bijzonder die van groen land) hangt hier uiteraard nauw mee
samen.
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Uit de kaarten 1 tlm 3 blijkt dat veel van het landelijk gebied in de omgeving van het vroegere Hamersveld verruild
is voor 'rood'. Hamersveld zelf is inmiddels verdwenen en opgegaan in Leusden-Centrum. Ooit wemelde het er van
de weidevogels. Inmiddels worden ook de laatste broedgebieden van de kievit bedreigd door landschappelijke
ingrepen.

1 • direkt. omgeving van •• Munweg
2 • •angl d. Auchatterweg. aan de
oostkant
3 . H.mgenb.,g.rweg
4 • Engweg en emgwing
5 • Schammer,oa• .,
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BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE MOSSEN VAN HET
HAZENWATER IN DEN TREEK
J. Pellicaan, Remus 25, 3962 KT, Wijk bij Duurstede.

Inleiding
In 2006 heb ik in Den Treek de Veenplas (Treekermeer) op planten en mossen geïnventariseerd
(Te Velde nr. 48). De plantengegevens zijn naar FLORON ( Floristisch Onderzoek Nederland)
gegaan en de mossengegevens naar de databank van de BLWG
(Bryologische en
Lichenologische Werkgroep) van de KNNV. Op internet zijn op de online atlas van de BLWG
(www.blwg.nl)demosvondstenperuurhok(5x5km)tebekijken.In 2007 heb ik voor FLORON
het kilometerhok 154-459 met daarin het Hazenwater, bekeken en tevens de mossen genoteerd.
Ook deze gegevens zijn doorgegeven aan de bovenstaande organisaties.
In dit artikel zal ik aandacht besteden aan de mossen in dit hok zonder de pretentie alle soorten te
hebben gevonden en in de beschrijving volledig te zijn geweest. Zie het als een kennismaking en
een aanzet tot verder onderzoek in dit kilometerhok. In totaal heb ik 92 soorten gevonden, 73
soorten bladmos, waarvan 9 soorten veenmos, en 19 soorten levermos.
Kale grond en pioniers
In dit kilometerhok is veel dynamiek; recent is er veel gekapt en al eerder is er flink geplagd. Op
de kale, vochtige, geplagde zandgrond is voor mossen weinig te beleven. Opvallend zijn de grote
hoeveelheden van het vaak opvallend lichtgele Breekblaadje (Campylopus pyriformis) dat zich
hier al snel na het plaggen vestigt. Het heeft niet zo vaak sporenkapsels, maar verspreidt zich
prima met de broedblaadjes die het in grote hoeveelheden vormt.
Op de maagdelijke, maar iets humeuzere grond pioniert ook een levermos, het Grof
goudkorrelmos (Fossombronia foveolata), in opvallende plakkaatjes, vaak talrijk, en gelukkig
vaak met sporenkapsels, die onontbeerlijk zijn voor een juiste determinatie.
Een weinig kieskeurig mos dat overal groeit, is het Purpersteeltje (Ceratodon purpureus). De
purperen kapseIsteeltjes vallen bij grote hoeveelheden al van verre op en geven een fraaie gloed.
Pioniers zijn ook de dubbelgangers Gewoon pluisjesmos en Kroppluisjesmos (resp. Dicranella
heteromalla en Dicranella cervicu/ata). Zonder kapsels zijn ze niet uit elkaar te houden, maar
gelukkig hebben ze in de regel kapsels. Het verschil is dan duidelijk, de eerste heeft geen en de
tweede wel een kropje, een uitstulping op de overgang van kapsel en kapselsteel. Het
Kroppluisjesmos kan massaal op dit soort groeiplaatsen staan, maar hier stond het maar
mondjesmaat.
Op verschillende plekken groeit een pionier speciaal op de kale grond van wildpaadjes door het
Hazenwater, het Violet trapmos (Lophozia capitata), dat meestal groen is maar met altijd wel
ergens een violet plekje. Dit mos staat te boek als zeldzaam op de pleistocene gronden, maar ik
heb het in 2007 op veel verschillende plekken en in vaak aanzienlijke hoeveelheden gevonden.
Zou hier een toename door de klimaatverandering optreden, wordt het weinig herkend, of zijn er
meer geschikte groeiplaatsen ontstaan?
Een andere categorie pioniers bestaat uit mossen die groeien op braakliggende akkers, zoals in de
Droogmakerij.
Vooral als de akker leem bevat en vochtig is, kan de mosflora zeer bijzonder zijn. Hier is het
voornamelijk zand en dat beperkt het aantal soorten.
Een levermosje dat vaak op (braakliggende) maïsakkers op verslempte plekken wordt gevonden,
is het Gewoon landvorkje (Riccia glauca) hier met een enkel exemplaar. Een bladmos dat op dit

soort plekken staat, is het onopvallende Hakig smaltandmos (Ditrichum cylindricum).
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is Knolletjesgreppelmos (Dicranella
Nog onopvallender en waarschijnlijk vaak niet ｨ･ｾｫｮ､
slaphy/ina), zonder bijzondere kenmerken of het moesten de bruinige tubertjes (broedknolletjes)
aan de ondergrondse rhizoiden zijn. Andere pioniers hier zijn Knikkertjesmos (Physcomitrium
pyriformis), het alom tegenwoordige Gewoon krulmos (Funaria hygrometrica) met zijn bizarre
kapsel, en Braamknikmos (Bryum rubens), gemakkelijk te herkennen aan de rode tubers aan de
rhizoiden in de grond of in de bladoksels.
Epifyten en epilieten
De laatste jaren is er in Nederland een opvallende toename van de mossen die op hout groeien; de
in de lucht sterk gedaald is, zijn veel
zogenaamde epifyten. Doordat het zwaveldioxide ｧ･ｾ｡ｬｴ
epifyten die verdwenen of praktisch verdwenen waren weer terug en zelfs algemener dan ze ooit
geweest zijn. In dit kilometerhok staan veel naaldbomen met een zure schors, die over het
algemeen weinig mosbegroeiing herbergen, ook de aanwezige loofbomen hadden weinig
interessants te bieden.
In een eerder artikel schreef ik over de vondst van !:Iet Kwastjesmos (Platygyrium repens) (Te
Velde nr. 48. 2006). Dit is mos dat zowel epifytisch ｡ｬｾ epiJietisch (op steen) kan groeien. Ik vond
het hier op een dode liggende stam, in het Amerongsl( Bos op een levende, staande Beuk en bij
Amelisweerd op een oude, vochtige bunker.
De epilieten in dit hok (afgezien van de begraafplaats) zijn beperkt tot de betonnen paaltjes rond
de Droogmakerij, waarop Gewoon muurmos (Tortuia mura/is) en Gewoon muisjesmos (Grimmia
pulvinala) staan. Het laatste is een goed voorbeeld van een mos dat zowel epifyt als epiliet is.
Een allochtoon
Ook de mossenwereld kent allochtonen in de vorm van nieuwkomers die zich al dan niet een

eigen plek kunnen verwerven. Een bekend voorbeeld is Grijs kronkelsteeltje (Campylopus
introflexus), afkomstig van het zuidelijk halfrond, dat in 1961 voor de eerste keer in Nederland is
gevonden. Tegenwoordig is het een heel algemeen mos dat door zijn agressieve groeiwijze de
bijnaam Tankmos heeft gekregen. Een vrij recente nieuwkomer is Gaaf kantmos (Lophocolea
semileres), ook afkomstig van het zuidelijk halfrond, in 1955 voor het eerst in Engeland en rond
1980 in Nederland gevonden. In Den Treek groeit het massaal op de bodem en op dood naaldhout
in het bos grenzend aan de Droogmakerij. Ook het Langeveen herbergt een grote groeiplaats.
Naar mijn waarneming breidt dit mos zich sterk uit. Op verschillende plekken heb ik het dit jaar
voor het eerst gevonden in vaak grote hoeveelheden terwijl het vorige jaar niet te vinden was.
Bovendien lijkt het een krachtige groeier die andere mossen overwoekert.
Veenmossen (Sphagnum)
In dit kilometerhok heb ik een negental veenmossen gevonden. Wellicht staan er nog meer, maar
het Hazenwater is vrij lastig te begaan en veenmossen zijn in het veld veelal slecht te herkennen.
Gemiste soorten zijn dus niet onwaarschijnlijk.
Op open plekken langs onder andere wildpaadjes staat Kussentjesveenmos (Sphagnum
compactum), dat vaak in kleine, wat bont gekleurde compacte kussentjes groeit. Deze soort kan
verward worden met het hier ook groeiende Week veenmos (Sphagnum molle), dat op
soortgelijke plekken kan staan. Om zekerheid te krijgen is microscopisch onderzoek van
dwarsdoorsneden van de takbladen noodzakelijk, evenals onderzoek van de stengelbladen die bij
Week veenmos een getande rand hebben. Eén van de algemeenste soorten is Gewoon veenmos
(Sphagnum palustre) met kapvormige takbladen.
Soms staan de takbladen wat hakig af en kan het verward worden met het eveneens algemene
Hakig veenmos (Sphagnum squarrosum), een fors mos met hakig afstaande bladeren die het een
onmiskenbaar uiterlijk geven.
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Deze soort groeit ook in vochtige bossen tussen Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus).
Gewimperd veenmos (Spagnum fimbriatum) staat ook vaak in vochtige bossen en met name
langs beschaduwde bosgreppels, en is in het veld goed te herkennen aan de gewimperde
stengelblaadjes.
Hanneke den Held vond in het stuk heide ten westen van het fietspad Violet veenmos (Sphagnum
rossowii), een opvallend gekleurd mos dat ook gevonden is op de Amerongse Berg, tussen
Blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) op luchtvochtige, op het noorden geëxponeerde padkanten.
Een op de pleistocene gronden veel voorkomende soort is Stijf veenmos (Sphagnum
capillifolium) dat een breed scala aan standplaatsen heeft. Natte graslanden, luchtvochtige
naaldbossen en zoals hier natte heidevelden vormen zijn biotoop.
Droge beide
Een groot gedeelte van het kilometerhok wordt ingenomen door droge gronden. De droge,
geaccidenteerde heide biedt de bryoloog weinjg. Tussen de heidepollen staat veel
Heideklauwtjesmos (Hypnum jul/andicum). Daartussen vinden we de losse pollen van het
Gewoon gaffeltandmos (Dicranum scoparium), dat berucht is om zijn veelvormigheid en vaak
een microscopische determinatie nodig maakt. Ook groeit hier Bronsmos (P/eurozium schreberi),
met opvallende rode stengels en ongenerfde bladen, dat overigens ook veel in allerlei bossen
staat. Zo algemeen dit mos is zo weinig wordt het gevonden met sporenkapsels. Toch heb ik het
de afgelopen jaren op de Amerongse Berg op verschillende plaatsen - soms zelfs massaal kapselend gevonden. Zou het een waarnemerseffect zijn of is het hier goed toeven voor dit mos?
Let er eens op!
Het vochtige microklimaat onder en tussen de heidepollen en dan vooral aan de noordkant, in de
zogenaamde blauwe schaduw, biedt aan levermossen nogal eens een goede groeiplaats, maar
hier helaas niet. Ik heb er geen levermos gevonden. Dit in tegenstelling tot vergelijkbare plekken
bij de Veenplas waar onder andere Glanzend tandmos (Barbi/ophozia barbata) en Gewoon
trapmos (Lophozia ventricosa) groeien.
Ook op deze droge heide is flink geplagd en op de kale grond is op de wat vochtiger plekjes
massaal aanwezig het Breekblaadje (Campylopus pyriformis, samen met Gewoon purpersteeltje
(Ceraiodon purpureus) en Zandhaarmos (Poltrichum pUiferom), opvallend door de lange
hyaliene (doorzichtige) glasharen.
Slotopmerking
Dit gebied is van groot belang voor Veenmossen en mossen van vochtige heide. Voor een
gevarieerde flora blijft plaggen noodzakelijk maar zal ook de oude heide in stand gehouden
moeten worden, want hier groeit juist het zeldzame Dicranum spurium (Gekroesd
gaffeltandmos).
Winst is te boeken bij de mossen die op dood hout groeien. De opvattingen over het beheer van
de Nederlandse bossen en met name de rol van dood hout voor een diverse planten- en
dierenwereld zijn de laatste jaren flink veranderd. Dit heeft geleid tot een toename van dood hout
en de daarbij horende mossen.
Vooral op dood naaldhout, grote dikke stammen zonder schors - dus niet het sprokkelhout - is de
laatste jaren met name op de Veluwe een aantal zeer zeldzame soorten flink toegenomen.
Eén van de mooiste Nederlandse levermossen hoort hiertoe; Krulbladmos (Nowellia curvifolia),
dat in Den Treek voor zover ik weet nog niet gevonden is, maar wel op verschillende andere
plaatsen in de regio. Zelf heb ik het bij Amerongen, Austerlitz en Zeist gevonden.
Een andere te verwachten soort is Breed moerasvorkje (Riccardia latifrons), dat op de Veluwe
inmiddels niet zeldzaam meer is, maar op de Utrechtse Heuvelrug nog ontbreekt.
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BLADMOSSEN
trichum undulatum'

Groot rimpeJmos

Hypnum cupressiforme'

Gul1tlVe/d klauwtjesmos

ulacomnium androKYnum

Gewoon knopjamo.s

Hypnum jutJandicum'

HeidckJauwfjumos

ulacomnwn palustre

Roodvi/tmM

Kindbc:rgia praclonga

Fijn loddermos

Gewoon smaragdsteeJlje

Leptobryum pyrifonne

S1ankmoJ

Barbula convoluta'
Barbula unguiculata'

KleismaragdsteeJtje

Leptodictyum rlparium'

Beekmos

Brachythecium albicans

B/uk diüopmM

Leucobryum g1aucum

Kwsenljumos

Brachylhccium rutabulum'

Gewoon diüopmo.s

Mnium homurnj

Gewoon slerrenmm

Brachythecium salebrosum'

Glad diÜbpmos

ontium. Iineare'

Gce/steeltje

Gewone Marmuis

Braehythecium vclutinum'

FJllWec/mos

Bryum argentcum

Zilvermos

trichum diaphanum'

Grijze haonnuls

Bryum bamesii

Get/lorrelknikmos

bicbum Iyellii

Broedhaarmuts

Bryum caespiticium

ZtxJeknjkmos

Physcomitrium p'yrifonnc'

Gewoon Icnjkkertjumos

Bryum capillare'

Gedraaid knikmos

Plagiomnium amne

Rond boogslerrenmos
Glanzend p/almos

Bryum dichotomum

Grofko"elknikmos

Plagiothecium de:nticularum'

Bryum rubens

BraomknikntO$

Platygyrium repens (2006)

Kwosljesmos

HartbJadig puntmO$

Pleurozium ｩｲｾ･ｨ｣ｳ

BronsmO$

Gewoon puntmos

Pogonatum Rloides

Gewone viJtmuts

Boskronkelsteeltje

Pohlia nutans-

Gewoon peermos

Grijs kronke/steeJtje

Polytrichum comm var. commune

Gewoon haarmos

BreekbJaadjes

Polytrichum comm var perigoniale

Gewoon haormos

Gewoon purpersteeltje

Polytrichum fonnosum-

Fraai haarmos

Dicranella cerviculata-

KroppJuisjesmol

Polytrichum j uniperinum-

Zandhoarmos

Dicranella heteromalIa-

Gewoon pJuisjesmos

Polytrichum longisetum

Gerand haarmos

Dicranella staphylina

KnoJleJjesgreppelmos

Polytrichum piJjferum-

Ruig haarmos

Dicranoweisia cilTata-

Gewoon sitJee/sterretje

Pseudocrossidium bomschuehiana_

SpiU smarogdsteeJfje

Dicranum montanUn'l

Bossig gofJeJtont/mos

Pseudoscleropodium purum

Groot Jaddermos

Dicranum scoparium

Gewoon gofJeltandmos

Pseudotaxiphyllum elegans

Gewoon pronkmtn

Dicranum spurium

Gekroesd gaffeJtandmos

Rhytidiadelphus squam>sus

Gewoon haakmos

Didymodon fallax

K/eidubbeJttJlldmo3

Dîdymodon vinealis

MuurdubbeJtandmos

Ditrichum cylindricum

Hakig smaJtandmos

rimmia pulvinata-

Gewoon muisjesmO$

alliergon cordifolium
Jiergonella cuspidata
ampylopus []exuosus
Campylopus introflexus
ampylopus pyrifonnis
odon purpureus-

etnlphis pellucidar
uidium tamarisclnum
ortula muralisU)ota bruchii-

Viertandmos
Gewoon thuJam03
Gewoon muursterretje
Knotskroumos

SPHAGNUM
Sphagnum capillifolium

Stijfveenmos

Sphagnum molle

Wed veenmos

Sphagnum compactum

KwsentjuveenmOl

Sphagnum palustl'e

Gewoon veenmos

Sphagnum cuspidatum

WaterveenlPlO,J

Sphagnum squanosum

Haakveenmos

Sphagnum fRlJax

Fraai veenmos

Sphagnum tenellum

ZochJ veenmO$

Sphagnum fimbriatum

Gewimperd wenmos

LEVERMOSSEN

lozieJla divarieata

MoerasbuideJmo.r

Lophocolca bidentata

Gaafbuidelm03

Lophocolca ｡ｬｹｾｰｯｲ･ｴｨ

Gedrongen hm/mol

Gewoon maanmtn

Lophocolea semiteres

Gaaflcantmos

Gewoon lcantmos

Glaraend maanmos

Lophozia capitata

Violet trapmos

Gewoon draadm03

Marchantia polymorpha·

Parap/uufjesm03

phaJoziella hampeana

Grofdraodm...

Metzgeria furcata

BJeek boomvorkje

phaJoziella robc:J1a

Rood draadmos

Pellia epiphylla

Gewoon pJolcJcaatmos

Fossombronia foveolata

GrolgoudJcon-elmos

Ptilidium ciliart:

Heidefran)em03

Frollanîa dilatata

He/mroestmos

Riccia glaucs·

Gewoon /andvorkje

G

ocolea innata-

BroedhJ oe
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DASSEN IN DE GELDERSE VALLEI (2)
Hans Vink, Boterhoeve 5, 3992 NB Houten

Naar aanleiding van het artikel van Johan Lagerweij in nr 48 van Te Velde zou ik graag wat
aanvullingen en opmerkingen willen doorgeven.
Sinds 1976 houd ik mij intensief bezig met de verspreiding en voedselecologie van de das in
Nederland. In 1983 heb ik samen met Jaap Wiertz, toentertijd werkzaam bij het Rijksinstituut
voor Natuurbeheer (RIN) in Leersum de resultaten van het onderzoek naar de verspreiding van de
das in Nederland gepubliceerd in een lijvig rapport waarin ook zoveel mogelijk voor zover
bekend, de historische gegevens van het voorkomen van de das zijn verwerkt.
Graag wil ik weergeven hetgeen hierin staat vermeld over de uitgegraven dassen op Breeschoten:
"Op dringend ve.rzoek van jachtopziener Dorrestijn, die geen dassen in zijn jachtveld duldde
(sinds 1946 beschermd!) zijn op 29-4- I965 vijf dassen (een wijfje met vier jongen) uitgegraven.
Het wijfje is dezelfde dag in door RlVON (voorloper van het RJN) medewerkers uitgezet in
Gaasterland. De vier jongen zijn bij het ITBON (voorloper van het RIN) in Arnhem
ondergebracht. Twee zijn er eveneens in Gaasterland uitgezet in September. Eén is naar het
Gerendal in Zuid-Limburg gebracht. Het vierde jong heeft bijna 5 jaar in halfWilde staat bij de
Fam. Goossens in Doorn gehuisd en is daar helaas vlak voor het huis op 14 maart 1969
doodgereden.
De dassen vonden en vinden ook nu nog in de Gelderse Vallei een uitstekend voedsel- en
woongebied met volop bemeste weilanden waar ze hun belangrijkste voedsel de regenworm
kunnen bemachtigen. De provinciale weg van Scherpenzeel naar Barneveld was in de zestiger
jaren van de vorige eeuw beslist nog geen grote bedreiging voor de das i.t.t. heden ten dage. Blijft
onverlet dat het toch nog aardig was van de toenmalige jachtopziener om het RlVONIITBON in
te schakelen, zodat de dieren in leven konden blijven.
Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw lijkt de das het gebied van de Gelderse Vallei
langzaam maar zeker weer te herkolonialiseren. Er ontwikkelt zich nu een smalle keten van
burchten vanaf Groot Wagensveld via Langelaar en de landgoederengordel ten noorden van
Scherpenzeel tot aan de Utrechtse Heuvelrug ten noordwesten van Woudenberg. Ook ten zuiden
van Woudenberg en Scherpenzeel heeft de das nu enkele bewoonde dassenburchten. Al met al
blijft het nog wel een vrij, ijle populatie met maar weinig grote kraamburchten, waar ieder jaar
jongen worden geboren.
Het verkeer eist elk jaar een zware tol onder het dassenvolk. Dassentunnels inclusief
dassenkerend raster kunnen de verkeersmortaliteit in een regio flink terugdringen. In mijn
onderzoeksgebied tussen UtrechtlBilthoven en HilversumlBaarn liggen inmiddels meer dan 20
dassentunnels, ook vrij lange onder de snelweg door, die vrijwel alle regelmatig worden gebruikt
door de das. De populatie is hier tussen 1983 en 2007 gegroeid van ca 4 dieren naar meer dan
100 geobserveerde dieren.
Waarom gebruiken de dassen dan de 3 tunnels onder de provinciale weg Scherpenzeel Barneveld dan niet en vraagt Johan Lagerweij zich terecht af waarom zoveel geld wordt besteed
aan iets wat niet blijkt te werken.
Inderdaad kan door middel van het aanbrengen van een prikkeldraad over een bepaalde lengte op
ca 10-15 cm hoogte aan het einde van het dassenkerend raster, gecheckt worden door het
achterblijven van dassenharen of de dieren om het raster heen lopen.
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Uit onderzoek is wel gebleken dat het aanbrengen Ivan dassenmest in de ingangen, de tunnels
zeker niet dasvriendelijker worden, bovendien moet het dan wel mest zijn van de dichtstbijzijnde
burcht (territoriurnafbakening).
De dassentunnels liggen wel droog maar de toeleiding naar de tunnels is verre van optimaal. Bij
alle 3 de tunnels, soms aan weerszijden bevindt zich inmiddels een vrij wchte braambegroeiing
we het voor de das onmogelijk maakt hier doorheen te dringen om gemakkelijk de tunnelingang
te vinden. Heeft een das eenmaal een vaste wissel door de bramen, dan houdt het dier deze wel
vrij van begroeiing door regelmatig geloop en stelt hij wel prijs op dichte dekking, maar wissels
ontbreken helaas. Dus werk aan de winkel voor een vrijwilligersgroep
om een open corridoren te
I
creëren door verwijderen van bramen. Inmiddels heb ik tezamen met Bas Rooseboom van de
Vereniging Dorp en Natuur een pad gemaaid naar ingangen van de tunnels zodat de dassen
gemakkelijk de tunnelingangen kunnen bereiken.
Verder is anno 2008 de dassenpopulatie in het gebied rond de locatie van de 3 in elkaars
verlengde liggende dassentunnels nou niet bepaald gr?ot te noemen, ik schat het aantal dieren in
een straal van I km rond de tunnels op 1-4.
Het landelijke probleem bij aangelegde dassenvoorzieningen is dat het regelmatige,
noodzakelijke onderhoud en controle van de tunnels niet is geregeld door de instanties zoals
Provincie en Rijk. M.a.W. de zaken verloederen. Een eenvoudig contract met het gespecialiseerde
bedrijf dat in geheel Nederland dassentunnels onderhoudt, zou het probleem kunnen oplossen.
Theo Dikker, werkzaam bij de provincie Gelderland als fauna-ambtenaar deelde mij mee, dat de
provincie het merendeel van defaunavoorzieningen afgelopenjaar heeft gemonitoord op gebruik
en aanbevelingen heeft gedaan voor herstel c.q. verbetering. Voor de situatie bij Scherpenzeel
gaat het daarbij om verlenging van het raster en afsluiting van de niet/openbare zandweg bij de
meest zuidelijke tunnel, zie ook hieronder.
In januari 2008 heb ik opnieuw het wegrooster aan het begin van de oprijlaan naar boerderij
Langelaar ontdaan van een dichte massa grond, grind en beukenbladeren waarmee het geheel was
wchtgeslibd (ca. anderhalf uur werk met een hark!). Dit rooster is erg belangrijk voor de das om
in het verlengde van het raster de tunnelingang te Ｎｮ･ｫｩｾ｢
Echter geen enkele instantie voelt
zich hiervoor verantwoordelijk!
Vlakbij de tunnelingang aan de overzijde van de provinciale weg blijkt een stuk raster te
ontbreken omdat hier een ingang naar een bouwland ligt zonder verdere voorziening. Dassen die
oversteken komen aan de andere zijde met hun neus tegen een raster. Bij een van de andere
tunnels bleek een afgerasterde toegangspoort naar een bouwland al lange tijd open te staan ( de
grond was ter plekke al zo opgeslibd dat deze slechts met grote moeite was te sluiten), waardoor
de dassen gemakkelijk de drukke weg op kunnen komen.
Tenslotte liggen 2 tunnels aan één zijde van de weg bij een zijweg van de provinciale weg we
helemaal niet is afgesloten. Eén van deze wegen is een zandweg, eigendom van het landgoed
Scherpenzeel, verboden voor gemotoriseerd verkeer die met een hek afgesloten zou moeten
worden (incl. klaphek voor wandelaars/fietsen). Hier is indertijd ook over gesproken maar zonder
succes.
Al met al is de situatie met de dassentunnels bij Scherpenzeel verre van ideaal en een voorbeeld
hoe het dus niet moet. Honderden dassentunnels in Nederland blijken gelukkig wel goed te
functioneren.
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BOOMMARTER GESIGNALEERD IN LEUSDEN CENTRUM
Fred Alleijn, Eikbosserweg 258a, 1213 SE Hilversum

In Te Velde nr. 47 (2006) is gepubliceerd over de boommarters in de Gelderse Vallei. De

boommarter heeft zich gevestigd in de landgoederen tussen Achterveld en Barneveld, in De
Boom en in Den Treek.

In de Gelderse Vallei zijn de laatste jaren veel boommarters omgekomen door het verkeer;

bijna net zo veel als de aanwas. Vooral de autoweg Ede-Barneveld eist veel slachtoffers.
Het is opvallend dat in de westelijk Gelderse Vallei relatief veel waarnemingen zjjn gedaan
buiten de bossen bijvoorbeeld in schuurtjes of in oude duiventillen.
Binnenkort wordt er bij de reconstructie van de provinciale weg en de Maanweg in LeusdenZuid een boornluchtbrug voor boommarters gemaakt als veilige oversteek tussen Vallei en
Heuvelrug. Dat de boommarters jagen in Leusden bewijst de waarneming van 10 oktober
2007 toen een exemplaar werd gefotografeerd aan de Ursulineweg door Bas van der Veldt. De
boommarter had zich in een tuin gewaagd, tijdens de mislukte jacht op een eekhoorn.
Te Velde 49 [december 2008]
Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland

T

INHOUD TE VELDE 49

1

Laar V., V.

: De vestiging van enige gedomesticeerde
vogelsoorten in het Eemland en de Gelderse Vallei

29

Jager, S.W.

: Weidevogels in de verdrukking; voorjaarsvreugde
anno 2008 rondom Leusden

3S

Pellicaan, J.

: Bijdrage tot de ｳｩｾｮ･ｫ
van de mossen van het
Hazenwater in Den Treek

39

Vink, H.

: Dassen in de Gelderse Vallei (2)

41

Alleijn, F.

: Boommarter gesignaleerd in Leusden Centrum

