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1 Voorwoord 

 
Voorjaar 2012 heeft de Stichting Het Utrechts Landschap de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Verenging, Afdeling Amersfoort en omstreken verzocht een 
planteninventarisatie uit te voeren in een zestal moerasbosjes met bijbehorend 
weiland  langs de grindlaan vanaf de Stoutenburgerlaan naar boerderij “De Kleine 
Niep”. Tevens zijn twee weilanden onderzocht, gelegen langs de Emelaarseweg . 
 
 
 
De moerasbosjes  zijn in de loop van het jaar een aantal malen bezocht. Het areaal 
is door zware begroeiing slecht toegankelijk en moeilijk tot zeer moeilijk te 
onderzoeken. Distels, hoge braamstruiken, brandnetels, riet en sloten maakten het 
soms noodzakelijk met gebruik van GPS posities van bijzondere planten terug te 
vinden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Illustratie 1. Zes moerasbosjes (MB 1 – MB 6) en één weiland (WE 1) langs de Grindweg naar”boerderij  “De 
Kleine Niep”. 
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Langs de Emelaarseweg zijn in 2012 twee weilanden onderzocht. De opdracht van 
Stichting Het Utrechts Landschap was om de planten in de twee weilanden te 
inventariseren. Ook is gekeken of aan de hand van de plantengroei – en vooral aan 
de voorkomende grassoorten – iets gezegd kon worden over de successiefase 
waarin de weilanden verkeren. Met successie wordt bedoeld de fasen die een 
weiland kan doormaken van een rijk bemest weiland waar alleen Engels raaigras 
voor de koeien groeit tot een bloemrijk weiland met sterk verschraalde grond. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Illustratie 2. De twee weilanden (WE 1 en WE 2) langs de Emelaarseweg. De weilanden zijn gescheiden door een 
sloot.  
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2 Werkwijze 
 
De moerasbosjes langs de grindweg naar “De Kleine Niep” zijn begrensd door sloten. 
Door de zware begroeiing van het terrein  is het voor een onderzoeker lastig zich 
goed te oriënteren en er zeker van te zijn dat alle delen van het terrein bezocht zijn. 
Er zijn plaatsen waar het struikgewas zo dicht is dat het terrein onder de categorie 
“ontoegankelijk” valt. Alleen met kapmessen zou een doorgang geforceerd kunnen 
worden. Daar is niet voor gekozen.  
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
Met behulp van de GPS is nauwkeurig vastgelegd welke weg tijdens het onderzoek 
is afgelegd. Aan de hand van de z.g. tracks (gevolgde route) werd zorgvuldig 
bewaakt dat een goede dekking van het te onderzoeken terrein werd bereikt. 
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Illustratie 3. GPS – tracks tonen de dekking aan waarmee het terrein is onderzocht. 
 

Volgens de wens van de opdrachtgever is tijdens het onderzoek de aandacht vooral 
gericht op bijzondere planten. Daarom zijn van de aanwezige, algemene planten 
geen abundanties vastgelegd. Van de bijzondere en zeldzame plantensoorten zijn de 
geografische coördinaten vastgelegd. Deze zijn in een aparte tabel aan de 
opdrachtgever overhandigd en vastgelegd in het archief van de KNNV, Afdeling 
Amersfoort. Dezelfde werkwijze is ook gevolgd voor de twee weilanden langs de 
Emelaarseweg. 
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3 Geomorfologische ligging 
 
De Heerlijkheid Stoutenburg ligt in de Gelderse vallei aan de noord-west grens van 
Gelderland en de provincie Utrecht. De Gelderse Vallei is ontstaan in de voorlaatste 
ijstijd. Het oprukkende ijs uit het noorden vormde de stuwwallen van de Utrechtse 
Heuvelrug ten westen en een stuwwal aan de rand van de Veluwe ten oosten. Na het 
wegtrekken van het ijs vormde zich in dit gebied een vallei. In de tussenijstijd vulde 
deze vallei zich met water. Klei- en schelpresten van deze relatief warme zee zijn 
nog diep in de bodem aanwezig. In de laatste ijstijd trok die zee zich terug en had de 
wind vrij spel op de bevroren, vrijwel onbegroeide vlaktes. Zand van de heuvelruggen 
waaide de vallei in en vormde een soort duinen, de zogenaamde dekzandruggen. De 
Gelderse Vallei bestaat uit hoger gelegen dekzandruggen met aansluitende 
dekzandvlaktes. De ruggen en vlaktes worden doorsneden door beken met de 
bijbehorende beekdalgronden.  
In de directe omgeving van Landgoed Stoutenburg zijn dit de Barneveldse Beek, de 
Esvelderbeek, de Middelaarse Beek en de Haarbeek. De laatste twee hebben het 
formaat van een sloot. De beken zijn oost-west georiënteerd. Klein Stoutenburg ligt 
ten zuiden van de Barneveldse Beek aan de Stoutenburgerlaan. De onderzochte 
moerasbosjes liggen op een dekzandvlakte bestaande uit  lagere vochtige gronden 
die wat venig zijn. De hoge dichtheid aan sloten wijst mogelijk op een relatief sterke 
kwel.  
 
 
        

 
 
Illustratie 4   Dekzandruggen en beekdalen  rond Landgoed Stoutenburg. Het onderzoeksgebied van de moerasbosjes ligt 
binnen het kader. De weilanden langs de Emelaarseweg liggen in het blauwe beekdal daaronder. 
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4 Waterhuishouding 
 
De heerlijkheid Stoutenburg ligt in een kwelgebied waarin het toestromende 
grondwater afkomstig is uit het veluwesysteem. Door de aanwezigheid van een 
slecht doorlatende laag leemklei in de diepe ondergrond is de kwelintensiteit vrij laag. 
Op de meeste plaatsen is de kwel minder dan 2 mm. per dag. Naast de regionale 
kwel vanuit de Veluwe vindt ook op de lager gelegen gedeelten lokale kwel plaats 
vanuit de aangrenzende dekzandruggen.  
 
De afwatering van de Gelderse Vallei verloopt via een aantal beken die in westelijke 
richting stromen richting Amersfoort. Het gebied rondom Stoutenburg is grotendeels 
agrarisch en wordt gekenmerkt door een complex stelsel van ontwateringsloten en 
bijbehorende kunstwerken (duikers, inlaatwerken- sifons) Groot en Klein Stoutenburg 
worden gescheiden door de Barneveldse Beek.De waterhuishouding op Groot 
Stoutenburg kent een ingewikkeld systeem. Een historisch grachtenpatroon voorziet 
het gebied van water dat direct afkomstig is van de Barneveldse Beek. Het waterpeil 
in de sloten en vijvers in dit gebied kent daarom een omgekeerd waterpeil met in de 
winter een lager waterpeil dan in de zomer. In de moerasbosjes wordt het 
grondwater, doormiddel van afdammingen die in hoogte verstelbaar zijn, op een 
hoger peil gehouden dan van de omgeving. 
 
 

                
 
 
Illustratie 5  Waterhuishouding in het gebied van Landgoed Stoutenburg. In de twee kaders de onderzoeksgebieden 



9 
 

5 Historie 
 
De moerasbosjes langs de grindweg naar “De Kleine Niep” maken onderdeel uit van Groot 
Stoutenburg. Ooit stond hier een kasteel. Het werd rond 1259 gebouwd en bewoond door Wouter 
van Amersfoort. Het kasteel lag noordelijk van de Barneveldsebeek. Het huidige Kasteel 
Stoutenburg ligt zuidelijk van de beek. De gronden aan de zuidkant van de beek worden Klein 
Stoutenburg genoemd. In het begin van de veertiende eeuw ging het volledige eigendom van het 
kasteel over in handen van de Bisschop van Utrecht. In 1495 werd het kasteel veroverd door 
Gelderse troepen. Het kasteel werd geplunderd en in brand gestoken. In 1542 werd het volledig 
gesloopt. De stenen werden gebruikt voor de bouw van de burcht Vredenburg. In de zeventiende 
eeuw is er sprake van een landhuis op de plek van kasteel Stoutenburg. Tegen het einde van de 
negentiende eeuw is dit landhuis gesloopt. In 1956 werd de Stoutenburgerlaan verlegd en loopt nu 
over de plek waar het eerste kasteel stond. De plek is nog herkenbaar aan een deel van de oude 
slotgracht die rechts van de weg te zien is. 
 
 

 
 
Illustratie 6  De plek waar ooit Kasteel Stoutenburg stond. De onderzochte moerasbosjes liggen aan de bovenzijde van de kaart. Het tweede 
perceel van links (375) heeft een weiland karakter. De percelen 374, 376 en 397 hebben een moerasachtig karakter. De percelen 378 en 379 
worden gekenmerkt door zwaardere loofbomen. 
 

De moerasbosjes hebben in het verleden geen deel uitgemaakt van de Engelse landschapstuin 
die zuidelijk van de grindweg ligt. Op de kadastrale kaart van 1832 staan de bosjes exact 
hetzelfde ingetekend als op de huidige topografische kaart van Nederland. Het lijkt of er de laatste 
200 jaar niets is veranderd.  
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Uit de beschrijving van het grondgebruik door het kadaster in 1832 blijkt dat de gronden toen in 
gebruik waren als weiland en toebehoorde aan Hendrik Ooijens,  “heer van Stoutenburg” wonende 
in Amsterdam en makelaar van beroep. Op een luchtfoto uit 1945 is te zien dat de percelen op het 
terrein waar nu de moerasbosjes liggen, vrijwel onbebost waren en waarschijnlijk nog steeds als 
weiland in gebruik waren.  
 
Het terrein bestaat uit 7 percelen. Eén perceel is nog steeds weiland waar hoge rietplanten en 
distels dominant zijn. Vier percelen zijn moeilijk toegankelijk door hoog opschietende Gewone 
braam, Grote brandnetel, Wilde kamperfoelie, Framboos, Zwarte bes en distels. Op twee percelen 
zijn veel beuken aanwezig waardoor er veel minder sprake is van ondergroei. 
 
Het is opmerkelijk dat er nu op de percelen een stinzenplant als de prachtframboos en 
sparrenbomen gevonden worden. Die kunnen duiden op een ander gebruik van de percelen. De 
sparrenbomen kunnen een aanwijzing vormen. Het is niet uitgesloten dat het gebied na de oorlog 
is ingericht voor de jacht. De sparrenbomen zijn geliefde schuil- en slaapplaatsen voor fazanten. 
Ook nu is het gebied rustplaats voor dieren. Uit de geraadpleegde archieven was het niet mogelijk 
de ontwikkeling en het gebruik van de percelen over de laatste honderd jaar te achterhalen.  
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6 Bijzondere planten 
 
Het is bekend dat een aantal jaren geleden de sloten rond de percelen zijn gebaggerd. Het 
weiland perceel wordt ieder jaar gemaaid. In de overige percelen vinden geen 
onderhoudswerkzaamheden plaats en worden zelden of nooit betreden. 
 
De sloten en slootranden vertonen een rijke variatie aan planten. Gele lis, IJle zegge, 
Moerasvergeet-mij-nietje, Beekpunge,  Hoge cyperzegge, Bitterzoet en Grote lisdodde zijn rijkelijk 
aanwezig. Op een bescheiden aantal plaatsen groeit waterviolier en Grote egelskop. 
 

Een bijzondere vondst is een 
plant uit de ranonkelfamilie. In 
het voorjaar, bij een eerste 
verkenning werd een aantal 
planten gevonden met jong 
ontwikkeld blad. De planten 
konden niet onmiddellijk 
gedetermineerd worden. In 
eerste instantie gingen de 
gedachten uit naar een lid van 
de fonteinkruid familie. Later in 
het jaar is opnieuw naar de 
planten gekeken. Er waren toen 
ook bloemen aanwezig.  

 

Toen werd duidelijk dat het zeer 
waarschijnlijk om een 
boterbloemachtige ging. 
Onderzoek door de Floron en 
Naturalis in Leiden doen 
vermoeden dat het gaat om 
Ranunculus ophioglossifolius 

ofwel Addertongboterbloem. 
Dat zou een unieke vondst voor 
Nederland zijn. Bij een laatste 
bezoek is helaas gebleken dat 
een groot deel van de planten is 
opgevreten door zwanen. 
 

 

 
 
Opvallend is ook de aanwezigheid van Prachtframboos in het terrein. Het mag niet uitgesloten 
worden dat deze zijn aangepland. In één van de percelen is sprake van rabatten. In de greppeltjes 
tussen de rabatten komt veelvuldig moeraszegge voor. In het perceel met volwassen loofbomen – 
vooral beuken – komen Gewone salomonszegel, Lelietje – van - dalen en Dalkruid voor. 
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7 Verspreidingskaartjes 

                        
 
Het weiland wordt jaarlijks gemaaid. Het maaisel wordt onmiddellijk afgevoerd om verrijking van 
de bodem zoveel mogelijk tegen te gaan. 
 

                        
 
Dit deel van het terrein is moeilijk toegankelijk. Hoge distels, braamstruiken en rietplanten 
overwoekeren het gebied. Langs de sloten veel gele lis en zeggen soorten. 
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8 Bijzondere planten moerasbosjes 

   
Bitterzoet Bosbies Onbekende boterbloem 

   
Brede stekelvaren Dal kruid Framboos 

   
Gewone salomonszegel Grote lisdodde Hoge cyperzegge 

   
IJle zegge Kale jonker Lelietje van dalen 
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Gele lis Penningkruid Moeraszegge 

   
Prachtframboos Rankende helmbloem Wijfjesvaren 

   
Waterviolier Wilde kamperfoeli Zwarte bes 

   
Pinksterbloem Moeraswalstro Gewone braam 
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9 Weilanden Emelaarseweg 
 
Langs de Emelaarseweg zijn twee weilanden onderzocht. De weilanden zijn gelegen in een oud 
beekdal. Zie illustratie 4. De twee weilanden zijn gescheiden door een sloot. In de 
onderzoeksresultaten zijn de weilanden en de sloot gescheiden opgenomen. 
 
In de weilanden komt nog vrij veel Engels raaigras voor maar Gestreepte witbol  en Geknikte 
vossenstaart zijn co dominant. Andere planten die sterk vertegenwoordigd  zijn, zijn Harige 
boterbloem, Kamgras, Kleine klaver, Mannagras, Ruw beemdgras, Moerasrolklaver, Kruipende 
boterbloem en Witte klaver. 
 
 

   
Gestreepte witbol is co dominant aanwezig      Moerasklaver en witte klaver zorgen voor kleur 

 
De sloot biedt een rijke variatie aan plantensoorten. Meest opvallende bloem is de Zwanenbloem 
waarvan vier locaties zijn gevonden. Andere bijzondere planten zijn Blauw glidkruid, Wilde 
bertram, Moeraswalstro, Koninginnekruid, Dotterbloem en Echte valeriaan.  
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10 Verspreidingskaart 
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11 Bijzondere planten weilanden en sloot aan de Emelaarseweg 

 
  

Grote lisdodde Hengel Echte koekoeksbloem 

   
Kleine klaver Kamgras Grote ratelaar 

   
Moerasmuur  Dagkoekoeksbloem Behaarde boterbloem 

   
IJle zegge Tijmereprijs Gewone waterbies  
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Gele lis  Moerasspirea  Echte valeriaan 

   
Zwanenbloem Gewone braam Pinksterbloem 

   
 Gewone dotterbloem Madeliefje  Mannagras  

   
Greppelrus  Scherpe boterbloem  Geknikte vossenstaart  
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12 Samenvatting en conclusies 
 
Moerasbosjes Stoutenburg 
Voor zover de onderzoekers hebben kunnen vaststellen vindt er geen onderhoud plaats in de 
moerasbosjes. De sloten zijn vier jaar geleden voor de laatste maal gebaggerd. Onzeker is wat de 
invloed op langere termijn zal zijn voor de thans aanwezige flora. Het weiland binnen de 
moerasbosjes wordt wel gemaaid. Er groeit massaal hoog riet, Liesgras en Kale jonker. Door de 
natte zomer van 2012 is het weiland slechts voor de helft gemaaid. Door het wegzakken van de 
maaimachines in de drassige grond kon tot augustus 2012 het tweede deel van het veld niet 
gemaaid worden. Het maaisel wordt direct na het maaien afgevoerd. In het deel dat gemaaid is 
komen duizenden Kale jonkers op. 
 
De vondst van de zeer bijzondere boterbloem vraagt om bescherming van de plant. Dat zou 
eenvoudig bereikt kunnen worden door het deel van de sloot, waar de plant groeit, ontoegankelijk 
te maken voor zwanen. Het is raadzaam de volgende jaren de groei van deze planten te blijven 
monitoren. Daarvoor is het wel noodzakelijk over één sloot een plank  te leggen. Nu kunnen de 
planten slechts bereikt worden door gebruik te maken van een oud zwanennest in deze sloot. 
 
Weilanden Emelaarseweg 
De onderzoekers hebben vastgesteld dat van de twee weilanden langs de Emelaarseweg één 
weiland halverwege het jaar is gemaaid. Vervolgens zijn de koeien in de wei gelaten. Deze wei is 
vervolgens door de koeien volledig kapot getrapt. In dit weiland was verdere inventarisatie van de 
planten niet meer mogelijk.  
 
In en rond de sloot die de twee weilanden scheidt, komen interessante planten voor. Onder 
andere Zwanenbloem. Een plant die voorkomt op de “Rode lijst”. Deze sloot dient zorgvuldig 
beheerd te worden om het rijke aantal plantensoorten in stand te houden.
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Plantentabel Moerasbosjes - vakken 105 en 106 

  Datum 23 juli 2012     

    
Aantal 

locaties Toelichting abundantie 

1 Beekpunge  1 Weinig 

2 Bitterzoet  8 Vaak langs de slootkanten 

3 Bosbies  8 Op enkele plaatsen veel 

4 Boterbloem  1 Is onbekend boterbloem 

5 Brede stekelvaren  4 Vrij veel in de drie gemengde bospercelen 

6 Dalkruid  1 Een plek in beukenbosperceel 

7 Framboos  6 Vrij veel in gemengde bospercelen 

8 Gele lis  30 Veel langs slootkanten 

9 Grote egelskop  1 Een keer in een sloot 

10 Hoge cyperzegge  8 Meestal kleine pollen langs slootranden  

11 IJle zegge  14 Meestal kleine pollen langs slootranden  

12 Kale jonker  11 Erg veel in de weilanden 

13 Kamperfoelie  11 Massaal in gemengde bospercelen 

14 Lelietje-van-dalen 1 Een heel veld  in beukenbosperceel 

15 Lisdodde  2 Twee locaties in sloten 

16 Moerasvergeet-mij-nietje 1 Heel weinig  

17 Moeraszegge  3 Plaatselijk veel beukenbosperceel 

18 Penningkruid  5 Beperkte hoeveelheden  langs sloten 

19 Pijpenstrootje  1 Eenmaal in beukenbos 

20 Pinksterbloem  1 Beperkt aanwezig in het weiland 

21 Prachtframboos  4 Enkele kleine locaties in bospercelen 

22 Rankende helmbloem  18 Bodembedekker in bospercelen 

23 Salomonszegel  8 Op  een aantal  plaatsen beperkte hoeveelheden 

24 Trosvlier  1 Een struik in gemend bosperceel 

25 Vingerhoedskruid  2 Verdwaalde exemplaren 

26 Waterviolier  2 In een sloot 

27 Wijfjesvaren  1 Enkele exemplaren 

28 Zwartebes  14 Massal in de  gemenge bospercelen 
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Plantentabel weilanden Emelaarseweg - vak  84 

  Datum 23 juli 2012   Planten in gele vakken (ook) in/bij sloot 

    
Aantal 

locaties Toelichting abundantie 

1 Biezenknoppen 1 Weinig 

2 Blauw glidkruid 5 Langs middensloot 

3 Dagkoekoeksbloem  3 Enkele locaties 

4 Dotterbloem 1 1 Incident langs middensloot 

5 Echte koekoeksbloem  5 Verspreid vrij veel over weilanden 

6 Echte valeriaan  2 Enkel exemplaren in middensloot 

7 Engels raaigras   Vrij veel in de hele weilanden 

8 Geknikte vossestaart   Co-dominant in de weilanden 

9 Gele lis  8 Veel in middensloot 

10 Gestreepte witbol   Co-dominant in de weilanden 

11 Gevleugeld hertshooi 1 Incident 

12 Gewone brunel 3 Incidenteel een paar 

13 Gewone engelwortel   Enkele bij poel 

14 Gewone hoornbloem   Weinig overal 

15 Gewone waterbies  3 In de middensloot 

16 Gladde witbol 1 Weinig 

17 Greppelrus 2 Overgang van ene weiland naar ander weiland 

18 Grote ratelaar 1 Incident 

19 Grote wederik 2 Enkele langs middensloot en bij poel 

20 Harige boterbloem   Co dominant 

21 Hengel 1 Incident langs middensloot 

22 IJle zegge  2 Langs middensloot 

23 Kamgras    Co dominant 

24 Kleine klaver   Co dominant 

25 Koninginnenkruid 2 Langs middensloot 

26 Kruipende boterbloem   Co dominant 

27 Lisdodde  1 Incident langs middensloot 

28 Madeliefje   Weinig overal 

29 Mannagras   Co dominant 

30 Moerasandoorn 1 Incident langs middensloot 

31 Moerasmuur  2 Weinig 

32 Moerasroklaver   Co dominant 

33 Moerasspirea 1 4 Langs middensloot 

34 Moeraswalstro 1 Incident langs middensloot 

35 Paardenbloem   Weinig overal 

36 Rode klaver   Enkele verspreid 

37 Ruw beemdgras   Co dominant 

38 Scherpe boterbloem   Weinig overal 

39 Tijmereprijs   Weinig overal 

40 Veldrus 4 Plaatselijk aanzienlijk 

41 Wilde bertram 4 Plaatselijk een pol 

42 Witte klaver   Co dominant 

43 Wolfspoot 1 Incident langs middensloot 

44 Zwanenbloem 4 Incident langs middensloot 



22 
 

 


