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1 Inleiding 
Begin 2012 heeft de gemeente Leusden 
aan de KNNV afdeling Amersfoort .e. o. 
gevraagd een vegetatieonderzoek uit te 
voeren in het Park Princenhof  gelegen 
ten zuiden en ten noorden van de Burg. 
de Beaufortweg. Zie tekening. Het 
onderzoek is uitgevoerd gedurende het 
jaar 2012.  
De historie van het park begint eind jaren 
zestig. Het doel van het Park Prinsenhof 
was een groene bufferstrook te vormen ter 
grootte van ca 4 ha tussen de woonwijk 
Hamersveld (eerste uitbreiding van het 
dorp Hamersveld – tegenwoordig Leusden 
Centrum) en een te ontwikkelen 
werkgelegenheidsgebied. De bebouwing 
van de wijk Hamersveld eindigde aan de 
westkant in een  noord-zuidstrook met 
bungalows en waarschijnlijk is bij de 
verkoop van grond  beloofd dat er vrij 
uitzicht zou blijven. 
Het gemeentelijk beleid t.a.v. Park 
Princenhof was en is een groen 
wandelgebied met een natuurlijk 
karakter en met een bufferende werking 
tussen het woongebied en het 
werkgelegenheidsgebied. De beplanting 
moet volgens de gemeente een evenwichtige opbouw hebben, bestaande uit een  boomlaag, een 
struiklaag en een kruidenlaag. Bij de aanleg van het park, in de periode 1971 – 1976, is geen 
beheerplan op papier gezet. Het huidige groenbeleid  is vastgelegd in de  nota “Groene rijkdom 
in beeld”  van 14 februari 2005. De vastgestelde beleidsvoornemens zijn heel abstract.    
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2 De geschiedenis van Park Princenhof 
De naam Princenhof  is de naam  van een 
boerderijtje  in de bocht van de Burg. De 
Beaufortweg hoek Ursulinenweg. Het 
park Princenhof is ten zuiden van de 
Burg. de Beaufortweg aangelegd op grond 
van deze boerderij. De naam Princenhof 
komt voor de eerste maal voor in 
documenten uit het jaar 1647. Carel 
Alexander van Berck is eigenaar van 
Huize Heiligenberg en koopt de " 
Ambachtsheerlijkheid Asschat". Op de 
gronden van deze heerlijkheid laat hij het 
" buitenhuis Princenhof" bouwen. Uit 
latere aktes wordt duidelijk dat dit 
buitenhuis in de loop van latere eeuwen 
wijzigt naar een boerenhofstede en uiteindelijk de status van boerderij krijgt. In de zeventiende 
en achttiende eeuw verwisselt de boerenhofstede vaak van eigenaar. In de negentiende eeuw 
komen de gebouwen en landerijen in bezit van de Amersfoortse familie Scheltus die zich zelf 
prompt Scheltus van Leusden gaan noemen.  
 
Als Johanna Margaretha van Fenema, de weduwe van Otto Scheltus van Leusden - burgemeester van 
Amersfoort -  begin 1900 overlijdt, blijkt uit haar testament dat het huis, schuur, bakhuis, erf, 
boomgaard, bouw en weiland worden gegeven aan het St. Pieters Blokland Gasthuis in Amersfoort. 
In het testament wordt ook bepaald dat de pachter van de boerderij, boer Hartman, tot aan zijn 
dood de boerderij en de bijbehorende gronden mag blijven pachten tegen dezelfde prijs als bij het 
overlijden van mevrouw Fenema ieder jaar werd betaald ( tweehonderdzestig  gulden per jaar). 
Verder wordt in het testament bepaald dat ook na het overlijden van boer Hartman de hofstede niet 
mag worden verkocht. Tot 1949 wordt de Princenhof bewoond door de laatste generatie 
"Hartmannen". 
 
Uit een vertrouwelijk rapport uit 1949 van de Rijkslandbouw Voorlichtingsdienst te Utrecht aan de 
regenten van het St. Pieters Bloklands Gasthuis blijkt dat de boerderij en de gronden er verwaarloosd 
uitzien. De dienst adviseert: ‘het bedrijf moet geleid worden door een landbouwer met voldoende 
capaciteit en een ruim inzicht’. Die landbouwer wordt gevonden in de persoon van Jacob Rijnders. Hij 
pacht vanaf 1949 de Princenhof van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis en gaat er wonen met Elsje 
van de Pol. 
 
In 1952 besluit het College van Regenten 
van het St. Pieters Bloklands Gasthuis de 
oude boerderij af te breken en een nieuw 
gebouw neer te zetten. Corry Rijnders, de 
jongste dochter van de familie, metselt op 
21 augustus 1952 de gevelsteen van de 
nieuwe boerderij. Alleen het oude bakhuis, 
de hooimijt en een stukje van een oude 
slotgracht herinneren dan nog aan de 
historie van het voormalige "buitenhuis".  
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Achter de boerderij stond een monumentale duiventil. Dit bouwsel werd in latere jaren onderwerp 
van discussie. Tot 1648 mochten slechts adellijke lieden een duiventil laten bouwen. Na 1648 kregen 
ook burgers met voldoende grond dit recht. De duiventillen leverde uiteraard duiven om te eten 
maar vooral ook mest. In de omgeving van Leusden werd duivenmest veel gebruikt voor de 
tabaksteelt. Uit documenten is bekend dat ook op de gronden van boerderij Princenhof tabak is 
geteeld en dat er zelfs en tabaksschuur heeft gestaan van 20 binten.  
 
De duiventil raakte in verval. Niemand wilde de 
duiventil missen maar geen enkele instantie had geld 
over voor herstel. Omdat de gemeente Leusden wel 
het historische belang van de duiventil van Princenhof 
inzag, werd het eigendomsrecht van de til in 1970 
overgedragen aan de gemeente Leusden. Omdat ook 
Leusden geen geld had voor restauratie werd de til 
gedemonteerd en opgeslagen achter het oude 
gemeentehuis aan de Burg. de Beaufortweg. In 1977 
blijkt het materiaal zo verteerd dat restauratie niet 
meer mogelijk is. Toch is de "Duiventil van de 
Princenhof" niet helemaal verloren gegaan. In 1946 
zijn door de bouwkundige afdeling van het Openluchtmuseum Arnhem alle onderdelen van de til 
zorgvuldig opgemeten. In 1947 werd een exacte kopie van de duiventil op het terrein van het 
museum gebouwd. Deze duiventil is daar nog steeds te bewonderen. 
 
In de zestiger jaren laat de gemeente Leusden haar oog vallen op de gronden van boerderij 
Princenhof voor een belangrijke uitbreiding van de dorpskern Hamersveld. De regenten van het St. 
Pieters Bloklands Gasthuis, die ook wel beseffen dat het verpachten van de gronden niet heel erg 
rendabel is, besluiten de grond in verpachte staat aan de gemeente Leusden te verkopen. De 
gemeente ontbindt het pachtcontract met boer Rijnders. De bouw van de wijk Rozendaal kan 
beginnen en Rijnders krijgt als vergoeding het eigendom overgedragen van de boerderij met de 
stukken grond die nu nog achter de boerderij aan de westkant van de Groene Zoom liggen. 
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3 Wijze van werken 
Door de KNNV is voor het Park Princenhof 
een werkgroep planten in het leven 
geroepen die gemiddeld eenmaal per 
week werkzaamheden in het veld 
uitvoerde. Het park kent twee delen; een 
deel ten noorden van de Burg. de 
Beaufortweg en een deel ten zuiden van 
die weg. Het deel ten noorden is voor het 
onderzoek in 4 vakken verdeeld en het 
deel ten zuiden in drie vakken (zie schets). 
Per vak is een lijst met voorkomende 
soorten opgesteld  met per soort de 
dichtheid (abundantie). Van de meer 
bijzondere planten zijn de geografische 
coördinaten vastgelegd. De lijst met GPS-
coördinaten zijn separaat aan de 
gemeente overhandigd. 
 
Omdat planten verschillende 
bloeimomenten kennen is het onderzoek 
in drie shifts uitgevoerd; in begin april, half 
mei en in juli. Het Park Princenhof kent 
een grote doorgaande watergang met 
enkele kleine eilanden. Die eilanden zijn  
niet bezocht. Ook is  de zone langs de 
woningen niet bezocht omdat  die grond 
voor het grootste deel particulier terrein 
is.  
  
 
Het onderzoek heeft de  beperking dat bomen en struiken niet geïnventariseerd zijn. Totaal zijn dat 
waarschijnlijk 33 soorten. Zie brochure LENTE ZOMER genoemd in de colofon. 
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4 Huidige situatie Park Princenhof  
Groenontwerp en beheer 
Het ontwerp voor Park Princenhof is in 1969 gemaakt door tuinarchitect  Boer uit Capelle aan de 
IJssel.  Hij heeft ook het groenplan voor het plan Rozendaal (de Eurowoningen) gemaakt. Ook het 
idee van de beukenrij langs de Noorderinslag is van zijn hand. Hij was een sterk voorstander van het 
toepassen van inheemse beplanting in het stedelijk gebied om op zo’n manier de natuur naar 
”binnen”  te halen. Als het ware naar de mensen toe. Op die manier heeft Boer  de trend gezet voor 
het groene karakter  van Leusden.  Het zuidelijk deel  van het park is aangelegd in de winter van 
1971-1972. Het noordelijk deel van het park (ten noorden van de Burg. De Beaufortweg) is in 1976 
aangelegd. 
 
 Het gemeentelijk beleid t.a.v. Park Princenhof was en is  het creëren van een groen wandelgebied, 
met een natuurlijk karakter en met een bufferende werking tussen het woongebied en het 
werkgelegenheidsgebied aan de westkant van het dorp. De beplanting moet een evenwichtige 
opbouw hebben tussen boomlaag, struiklaag en kruidenlaag. Er is daarvoor in die tijd geen 
beheerplan op papier gezet.  Het huidige groenbeleid is vastgelegd in de  nota “Groene rijkdom in 
beeld” van 14 februari 2005. De vastgestelde beleidsvoornemens zijn heel abstract.    
 
Er is geen specifiek beheerplan voor het Park Princenhof . Het Park wordt meegenomen in het  
`Algemene woonomgevingsbestek`. Er zijn in het park een aantal z.g.  beheergroepen: 
“Bosplantsoen”, “Ruig gras” en “Droge watergangen vlak”. 
Voor “Bosplantsoen” wordt het volgende onderhoud uitgevoerd: 

 Jaarlijks wordt 20% van het areaal teruggezet (teruggesnoeid). 

 Randen van beplantingsvakken (1m vanuit de rand) worden 2 x per jaar gemaaid 

 met de bosmaaier. 

 Verder moeten alle randen van het bosplantsoen wat betreft overgroei van verharding voldoen 
aan een b kwaliteit. Dit houdt in dat: 

 gemiddelde lengte overgroei ≤ 25 cm per 100m1 

 maximale lengte overgroei ≤ 45 cm per 100m1 

 er mogen geen takken hangen die de vrije doorgang langs het plantvak belemmeren. 
Voor “Ruig gras” wordt het volgende uitgevoerd:    

 2 x per jaar wordt er gemaaid en afgevoerd.  1e Maaironde is tussen 15 mei en 1 juli, en de 2e 
maaironde is tussen 15 september en oktober 

Voor de beheergroep “Droge watergang vlak” wordt het volgende uitgevoerd: 

 1x per jaar wordt 90% van de vegetatie gemaaid waarbij langs de watergang pluksgewijs de 
vegetatie wordt gehandhaafd.  

 

Waterbeheer door het waterschap 
Het beheer van de watergangen, die een belangrijke functie hebben in het stedelijk watersysteem, is 
sinds 2003 in handen van het Waterschap. De gemeente beheert alleen nog de meer ondergeschikte 
watergangen. In 2010 heeft de gemeente samen met het Waterschap een beheer- en 
onderhoudsplan voor het stedelijk water opgesteld, waarin streefbeelden zijn vastgelegd en de 
onderhoudsmaatregelen en de onderhoudsplichtigen zijn opgenomen.  
Nagenoeg alle vijvers in Leusden Centrum zijn primair aangelegd voor de tijdelijke opvang van 
afstromend regenwater. De neerslag die in het stedelijk gebied op de verharde oppervlakken valt, 
komt snel tot afvoer. Het regionale afvoersysteem (in Leusden is dat het Valleikanaal) mag daarmee 
niet direct worden belast. Daarom is een gedoseerde afvoer van het overtollige regenwater een 
vereiste.  
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De waterpartijen in Park Princenhof zijn een onderdeel van het stedelijk watersysteem. Het water 
vanuit de wijken Bosveld, Munnikhove, Zwanenburg en Hamershof-zuid stroomt (via een stuw in de 
Kuperssingel) af naar de wijk Claverenblad/Wildenburg. Daar wordt het (via een poldergemaal bij de 
Van der Postlaan/Groene zoom) opgepompt naar de wijk Groenhouten. Via een duikerverbinding 
gaat het dan naar het vijvertje in de wijk Rossenberg (bij de Hakhorst) en daar vandaan verder door 
Park Princenhof naar de vaste stuw in het park vlakbij de Larikslaan. Daarna volgt er weer een lange 
duikerverbinding die het water via de watergang langs Zwarteweg , Flankement en Horsterweg 
afvoert naar het lozingspunt op het Valleikanaal (bij de cascadestuw achter het voormalige 
waterschapshuis).  

 
 
Kaart waterbeheer Waterschap 
 
De vijvers in de wijken die uiteindelijk afstromen naar het westelijke lozingspunt, worden gevoed 
met regenwater en grondwater.  
In de meeste wijken gebeurt dat via diverse regenwater-overstorten van het verbeterd gescheiden 
rioolstelsel. In de wijken Rossenberg en Princenhof is dat direct vanuit de regenwaterriolen van het 
klassieke gescheiden stelsel. Vanuit de wijk Hamersveld, met een gemengd rioolstelsel, komen 3 
nooduitlaten uit op verbindingsduikers (dat is bij de Rossenberglaan, bij de Burgemeester de 
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Beaufortweg en bij de Zwarteweg). De overstortfrequentie van die gemengde overstorten is zeer 
beperkt, maar bij hele forse buien kan daar wel eens regenwater uit het riool stromen dat met 
afvalwater verontreinigd kan zijn. Die gemengde rioolwateroverstortingen zullen doorgaans weinig 
nadelige effecten opleveren omdat door de hevige neerslag ook de vijverafvoer toeneemt, waardoor 
er verdunning en doorspoeling plaatsvindt.  
 
De afstroming van grondwater naar de vijvers is meer geleidelijk dan via de regenwaterriolen. Het 
grondwater stroomt af via de bodem en/of via de drainagesystemen. Waarschijnlijk zal er hier en 
daar ook nog wel kwel optreden vanuit de diepere grondlagen. 

Een jaar of zes geleden zijn de vijvers nog uitgediept. Ze zijn waarschijnlijk niet diep genoeg 
uitgebaggerd. Hierdoor heb je snel te veel voedingstoffen in het water door het afgevallen 
blad. Ook is er veel afstroming bij hoogwater van hondenpoep (dus voedselrijk). 
Voor het geven van slootlessen  door het CNM De Schoolsteeg is het water in het Park 
Princenhof dan ook geen geschikte locatie. 
 
Waterbeheer door de gemeente Leusden 
Opmerkelijk is dat slechts een klein deel van het 
water beheerd wordt door de gemeente 
Leusden.  Het gaat om een “vijver” langs de 
Lisidunalaan. Zie tekening. In de bijbehorende 
legenda staat “Water type blankvoorn/brasem-
snoekbaars”. Dat duidt op water met weinig 
doorzicht. Vaak veroorzaakt door voedselrijk 
water (meststoffen). Bij water dat voedselarm is 
en met een harde bodem, ontstaat een milieu 
dat helder water heeft waarin baars, snoek en 
ruisvoorn zich thuis voelen. In het beheerplan 
wordt aangegeven dat de gemeente een 
bedekkingsgraad  (waterplanten aan de 
oppervlakte) van 20-30% wil handhaven.  
 
 
 
 
 
Waterbeheer Gemeente Leusden (gearceerd deel aan de Lisidunalaan)
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 5   Resultaten veldonderzoek 
 Vergelijking met eerder onderzoek 
Totaal zijn 157 soorten planten aangetroffen. Dat is exclusief 33 soorten bomen en struiken. Het 
enige referentiemateriaal is de plantenlijst in de brochure LENTE  ZOMER  (1996 - zie Colofon). In die 
brochure worden  63 soorten genoemd. In de tekst van de brochure worden  nog Heggenrank  en 
Prachtframboos genoemd. Dat verhoogt  het aantal gevonden soorten in de brochure tot 65 (63 + 2).  
De soorten die in de brochure LENTE ZOMER voorkomen zijn in bijlage 1 bruin aangegeven. Dat zijn 
totaal 43 soorten. Dat Voorjaarszonnebloem (doronicum pardalianches) er niet meer is,  is heel 
jammer. Er is een tijd geweest dat de plant er 
massaal stond (dicht bij de Burg de Beaufortweg in 
het zuidelijk deel van het park).   
Het  KNNV-onderzoek levert veel meer soorten op 
maar het ligt voor de hand aan te nemen dat het   
onderzoek door CML niet volledig is geweest.  
Daarvoor is het verschil te groot. Interessant is 
natuurlijk  ook of er in de brochure  LENTE ZOMER 
soorten zijn aangetroffen die nu niet meer zijn 
gevonden. Dat  zijn:  

 Bijvoet 

 Blaartrekkende boterbloem 

 Echte koekoeksbloem 

 Grote lisdodde 

 Heelblaadjes 

 Herderstasje  

 Hondsroos  

 Klein kruiskruid 

 Kleine klaver 

 Kleine brandnetel 

 Knolboterbloem 

 Maarts viooltje 

 Moerasvergeet-mij-nietje 

 Rode kamperfoelie 

 Wilgenroosje 

 Schijfkamille    

 Veldlathyrus 

 Vogelwikke 
Totaal dus 18 soorten zijn niet meer gevonden. Er zijn enkele heel algemene soorten bij  maar ook 
een paar  waarvan het jammer is dat die er niet meer zijn (zie cursief geschreven soorten). Van  een 
grote vermindering is geen sprake.  
Het is nuttig de biotoopinformatie aan te geven waarin de Voorjaarszonnebloem goed gedijt.  
Mogelijk kan de Voorjaarszonnebloem terug gebracht worden. 
Omschrijving biotoop Voorjaarszonnebloem 
Bodem: Licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, kalkrijke, humeuze grond 
(vrijwel alle grondsoorten, behalve veen). 
Groeiplaatsen: Loofbossen, struikgewas, ravijnbossen, enigszins ruderale plaatsen, langs 
bergbeken, parkbossen en landgoedbossen.  
 

Waterplanten 
In de bijdrage van de gemeente is aangegeven dat  6 jaar geleden de waterpartijen zijn uitgebaggerd. 
Ook is aangegeven dat er waarschijnlijk niet diep genoeg is gebaggerd waardoor slib van gevallen 
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bladeren is achtergebleven. Wat het effect daarvan is,  is onvoldoende bekend. In het water groeien 
een aantal  waterplanten (soms massaal).  In de brochure LENTE ZOMER komen geen waterplanten 
voor en vergelijken is dus niet mogelijk.  
 
Voorkomende plantensoorten zijn:  

 Klein fonteinkruid (soort niet zeker) 

 Stomp fonteinkruid (1x gezien) 

 Grof hoornblad (massaal) 

 Smalle waterpest 

 Klein kroos 

 Puntkroos (massaal) 

 Gele plomp (variant Nuphar lutea) 

 Veelwortelig kroos 

 Moeraslantaarn 
Bijzonder is de aanwezigheid van een exemplaar  Moeraslantaarn. Hoe die daar gekomen is, is een 
raadsel.  Verder is er een grote kolonie met Gele plomp (variant Nuphar lutea) met als bijzonderheid 
dat de oppervlaktebladeren omhoog staan terwijl ze normaal plat op het water liggen. De soortnaam 
is door Naturales in Leiden bevestigd. Dat geldt ook voor de Moeraslantaarn. 
 

Stinzenplanten 
Er staan vrij veel zogenaamde stinzenplanten.  

Zuidelijk  deel 

Noord-westelijk  deel 
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Een stinzenplant is een Nederlandse benaming voor een groep planten die alleen voorkomt op oude 
landgoederen, boerenhoven, pastorietuinen, voormalige stadswallen en dergelijke. Het zijn in de 
regel voorjaarsbloeiers met opvallende bloemen. Deze planten zijn lang geleden van buiten 
Nederland aangevoerd en aangeplant om te verwilderen. Deze plantensoorten  hebben zich in 
Nederland weten te handhaven. In het Park Princenhof komen de volgende soorten voor: 

 Bosanemoon 

 Gele anemoon 

 Italiaans aronskelk 

 Gewone vogelmelk 

 Grote bosaardbei 

 Lelietje-van-dalen 

 Vingerhelmbloem 

 Prachtframboos 

 Zomerklokje 

 Wilde hyacint 

 Vroege sterhyacint 

 Sneeuwklokje 

 Sneeuwroem  
De verspreiding van de stinzenplanten in Park Princenhof is weergeven op de bijgevoegde kaartjes. 
 

Overige vegetatie 
Er is geen onderzoek uitgevoerd naar soorten struiken en bomen. In de brochure LENTE ZOMER 
zijn alle bomen uitvoerig beschreven. Daar worden zelfs paaltjes met nummers genoemd om de 
plaatsen aan te duiden. Wat opvalt is dat er erg veel Gewone vlier, Rode kornoelje, Hulst en 
andere struikgewassen staan. Met name in het Noordelijk deel is het donker en moeten de paden 
met snoeiwerk opengehouden geworden. Veel struiken zijn ongetwijfeld  opgegroeid uit zaad en 
veroorzaken de dichte struikvegetatie.

Noord-oostelijk  deel 
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6  Foto’s  van enkele bijzondere planten 
 

 

 

   
Moeraslantaarn Bosandoorn Koninginnenkruid 

   
Bosbies Bosrank Brede wespenorchis 

   
Bosanemoon Grote egelskop Harig wilgenroosje 
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Gewone vogelmelk Groot hoefblad Italiaanse aronskelk 

   
Prachtframboos Koningsvaren Wilde hyacinth 

   
Heggenrank  Grote kattenstaart Grote wederik 
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 7   Samenvatting,  conclusies en suggesties 
Samenvatting en conclusies 
1. Er zijn door de KNNV 157 soorten planten, exclusief bomen en struiken,  in het Park Princenhof 

aangetroffen. 
 In de brochure LENTE  ZOMER  van de  stichting Comité Milieuzorg Leusden uit 1996 worden  63 
soorten genoemd.  Waarschijnlijk is dit niet een uitputtend onderzoek geweest want daarvoor is 
het verschil  in gevonden plantensoorten te groot met het KNNV-onderzoek.  
Ter vergelijking de ervaring bij Floron. Floron voert  vegetatieonderzoek  uit in zogenaamde km-
hokken. 300 Soorten inclusief bomen en struiken in één vak is heel veel.  
Een km-vak is gelijk aan 100 ha. Het Park Princenhof is ongeveer 4 ha groot. Er zijn door de KNNV 
156 soorten gevonden. Als de 33 soorten bomen en struiken die in de brochure LENTE  ZOMER 
worden  genoemd , erbij worden opgeteld dan is het totaal aantal soorten 189.  Het aantal 
soorten in het Park Princenhof (4 ha met 189 soorten) is in vergelijking met het ‘standaard’ 
gemiddelde van  300 soorten per 100 ha, hoog.   Dat komt vooral door het grote aantal 
gradiënten in het park. Dat zijn overgangen van  water naar oever, van verharding naar berm,  
overgangen van brughoofden en stuwen naar hun omgeving en overgangen van licht naar 
donker. 

2. De  kruidenlaag buiten de genoemde gradiënten (onder bomen en struiken) is zeer soortarm. 
Door het dichtgroeien van het bladerdak word het op de bodem donker en gaan enkele soorten 
overheersen zoals gele dovenetel en klimop. 

3. Het aantal soorten  waterplanten is niet bijzonder. Er zijn twee bijzondere soorten aangetroffen . 
Dat zijn Moeraslantaarn en  een bijzondere soort van de Gele plomp (variant Nuphar lutea). 
Aan de waterkanten woekert op enkele plaatsen  Groot hoefblad. Zeer mooie bloeiwijze maar 
het wordt wat veel van het goede. 

4. Het gebied is een hondenuitloopgebied en dat is goed te zien want  de hondenpoep is massaal 
aanwezig. Dat is, samen met de matige waterkwaliteit, een reden waarom er geen waterlessen 
worden gegeven voor scholieren door CNM ‘de Schoolsteeg’. 
Wandelen door het park wordt door de hondenpoep minder aangenaam want je moet 
voortdurend letten op waar je loopt. Het park krijgt hierdoor ook een wat ‘verlopen’ indruk. 
Ook het vuil in de vijvers, dat door ‘hangjongeren’ vaak in het water wordt gegooid, geeft een 
rommelige indruk. 

5.  Dat Voorjaarszonnebloem (doronicum pardalianches) er niet meer is,  is heel jammer. Er is een 
tijd geweest dat de plant er massaal stond (dicht bij de Burg de Beaufortweg in het zuidelijk deel 
van het park). Het is een echte schaduwminnende  plant en  mogelijk kan die weer terugkomen.    

Suggesties 
Het is niet aan de KNNV om het gemeentelijk beleid te bepalen ten aanzien van het Park Princenhof. 
De expertise voor beheersmatige zaken  is  hiervoor onvoldoende aanwezig. Toch doen we een 
aantal suggesties die misschien aan deskundigen op het gebied van park/plantsoenbeheer  
voorgelegd kunnen worden. 
 
1. De waterkanten (vaak beschoeiing) zijn zeer steil en dat heeft een nadelige invloed op de variatie 

in planten soorten. Waarschijnlijk zijn het de eenden die de oevers uithollen.   
2. Als meer  variatie in vegetatie wenselijk is , zou nagegaan moeten worden  of er oevers zijn die 

afgevlakt kunnen worden. Nattere, geleidelijk aflopende  oevers bieden ook betere 
leefomstandigheden voor amfibieën. 

3. Er staan veel Italiaans aronskelken in het park die bedreigd worden door maaien. Mogelijk kan in 
het maaibestek daar aandacht aan besteed worden. 
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4. Kruidachtige begroeiing onder bomen en struiken is niet aanwezig of zeer eenzijdig. Als er sprake 

is van begroeiing  dan overheersen  Gele dovenetel en Klimop. Deze  planten komen massaal 
voor. Het maakt het park aantrekkelijker als er meer kruidachtige soorten voorkomen. Daarvoor 
is meer licht op de bodem nodig. Dat kan alleen bereikt worden door  hier en daar bomen en 
struiken te verwijderen  (niet afzetten).  In het Randenbroekerbos in Amersfoort zijn ook  
dergelijke ingrepen gepland. 

5. Om de vermesting tegen te gaan zou de plaatsing van hondenpoepafvalbakken bij de in-  en 
uitgangen van het park gewenst zijn. De ruige stroken zijn als “hondenuitlaatterrein” veel te 
klein. Bij regenval vindt veel  afstroming  naar het oppervlaktewater plaats. 
De poepoverlast is ook voor veel inwoners hinderlijk.  Ouderen en moeders met kinderen mijden 
het park in verband met de poepoverlast. 

6. Het Park Princenhof  zou een themapark kunnen worden. Omdat er  vrij veel soorten 
stinzenplanten voorkomen, zou het een stinzenpark kunnen zijn. Na het verwijderen van de 
nodige  struiken en bomen, om meer licht op de bodem te krijgen, kunnen dan verschillende 
soorten bollen en   jonge planten voor verwildering worden gepoot.  De verdwenen 
Voorjaarszonnebloem is ook een stinzenplant en zou goed in het thema Stinzenpark passen 

7. Om het park aantrekkelijker te maken voor vogels, vlinders en andere insecten , zou het planten 
van meer vogel/vlinderplanten en struiken gewenst zijn. De biodiversiteit en de aantrekkelijkheid 
van het park voor recreatie zullen hierdoor belangrijk toenemen. 

 

Toetsing Flora- en faunawet en Rode lijst  
Tot slot een toetsing aan de Flora- en faunawet en Rode lijst. In het Park Princenhof komen de 
volgden soorten vaatplanten voor die volgens de genoemde wet beschermd moeten worden. 
 Koningsvaren; 
 Dotterbloem; 
 Gewone vogelmelk. 
 
Op de Rode lijst staan planten die niet wettelijk beschermd zijn maar waarvoor wel gevraagd 
wordt daar zorgvuldig mee om te gaan. In het Park Princenhof zijn dat : 
 Grote bosaardbei; 
 Hangende zegge; 
 Stomp fonteinkruid. 
De locaties van al deze planten zijn bij de gemeente bekend via GPS-coordinaten. 
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Bijlage 1  Plantensoortenlijst met abundantie  Park Princenhof  
De soorten die bruin zijn gekleurd komen voor in de brochure LENTE ZOMER.  Zie Colofon.  
 

              
 
   

  Naam terrein Park Princenhof Leusden 
 

  

                  
  Abundantie Aantal Plaatselijk Verspreid         

  R-Rare 1-3              

  S-Schaars 4-10             

  O-Occasional 11-20             

  F-Frequent 21-100    X         

  La-Lok.abun 21-100 X           

  A-Abundant > 100    X         

  Ld-Lok.dom > 100 X           

  Cd-Co. Dom 

Dominant 
met andere 

soorten   X         

  D-dominant 
> 50% 

dekking   X         

                  

  Naam deelterrein 1 2 3 4 5 6 7 

  Datum onderzoek 2 april 2 april 2 april 2 april 2 april 2 april 2 april 

    8 mei 8 mei 11 mei 11 mei 11 mei 11 mei 22 mei 

    13 juli 13 juli 13 juli 13 juli 13 juli 13 juli 13 juli 

                  

1 Aalbes O   O S       

2 Akelei R             

3 Akkerdistel S     S       

4 Akkerkool O S         S 

5 Akkermelkdistel   R           

6 Akkervergeet-mij-nietje R             

7 Avondkoekoeksbloem   R           

8 Beklierde basterdwederik S S R     S R 

9 Bermooievaarsbek R             

10 Bitterzoet S           R 

11 Blauw glidkruid   R S     R   

12 Blauwe druifje S             

13 Boerenkrokus La       F   S 

14 Bosandoorn F F O   O     

15 Bosanemoon Ld   F   Ld   F 

16 Bosbies         S     

17 Bosrank S R R         

18 Bosveldkers F A O F F F   

19 Brede stekelvaren R R S     R   

20 Brede wespenorchis   S R   R R   

21 Brunel       O       

22 Dagkoekoeksbloem S             
  Naam deelterrein 1 2 3 4 5 6 7 

23 Donkere ooievaarsbek   R           

24 Dotterbloem R             
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  Naam deelterrein 1 2 3 4 5 6 7 

25 Elzenzegge           R   

26 Engels raaigras     O   R     

27 Fluitenkruid A F Cd Cd Cd A F 

28 Framboos F             

29 Geel nagelkruid O O F F F O F 

30 Gele bosanemoon             S 

31 Gele dovenetel F A Ld     Cd Cd 

32 Gele lis F O F O   O O 

33 Gele plomp (Nuphar lutea             S 

34 Gestreepte witbol A           S 

35 Gewone braam O S O S R R S 

36 Gewone engelwortel         R     

37 Gewone ereprijs           F   

38 Gewone hennepnetel   S A F       

39 Gewone hoornbloem S         S S 

40 Gewone melkdistel R           R 

41 Gewone raket O S F         

42 Gewone vogelmelk O R     O   R 

43 Gewoon biggekruid R             

44 Gewoon reukgras O             

45 Gewoon speenkruid A A Cd Cd Cd Cd A 

46 Gewoon struisgras O     R R R   

47 Gewoon varkensgras O O R R     S 

48 Greppelrus     S         

49 Grof hoornblad Ld Ld Ld La La La La 

50 Groot hoefblad Cd Cd F   Ld Cd La 

51 Grote berenklauw R     R     R 

52 Grote bosaardbei           S   

53 Grote brandnetel Ld O A Cd A A F 

54 Grote egelskop             La 

55 Grote kattenstaart     S     S   

56 Grote wederik     R         

57 Grote weegbree F F F A O     

58 Haagwinde R R S   S     

59 Haarfonteinkruid F F F 
    60 Hangende zegge O             

61 Harig wilgenroosje O R O   R   O 

62 Heermoes   O     S   S 

63 Heggenrank         R   R 

64 Hoge cyperzegge R             

65 Hondsdraf A A A A A F A 

  Naam deelterrein 1 2 3 4 5 6 7 

66 Hosta S             

67 IJle dravik             La 

68 IJle zegge R R S S S O O 

69 Italiaanse aronskelk Ld   A         

70 Japanse spurge     O S       

71 Kale jonker   S O S       
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  Naam deelterrein 1 2 3 4 5 6 7 

72 Kantige basterdwederik R S R S R S   

73 Karmozijnbes           R   

74 Kleefkruid S S S F     S 

75 Klein fonteinkruid Ld Ld Ld La La La La 

76 Klein hoefblad   S           

77 Klein kroos La La La F La La La 

78 Klein springzaad O F A F   F   

79 Kleine leeuwentand S             

80 Kleine maagdenpalm S         R   

81 Kleine veldkers       O     R 

82 Klimop Ld A Ld Ld Cd Cd Ld 

83 Klimopereprijs O R R         

84 Koninginnekruid F R O         

85 Koningsvaren   S R         

86 Kropaar   S   S   S S 

87 Kruipende boterbloem O F O O S F F 

88 Kruisbes           R   

89 Kruldistel     R         

90 Kweek S             

91 Late guldenroede     F         

92 Lelietje- van-dalen       O       

93 Lidrus O             

94 Liesgras O O O O     F 

95 Lieve vrouwenbedstro     O         

96 Look zonder look O   F     O F 

97 Maagdenpalm R R           

98 Madeliefje La             

99 Mannetjesvaren S R   F     S 

100 Middelste teunisbloem R             

101 Moerasandoorn     R   R R S 

102 Moerascypres     R     R   

103 Moeraslantaarn R             

104 Narcis groot     S S     S 

105 Narcis klein La   F     La O 

106 Paardenbloem F O F O   A S 

107 Perzikkruid   Ld O   A     

108 Pinksterbloem   O S F   R   
  Naam deelterrein 1 2 3 4 5 6 7 

109 Pitrus   R R   R R S 

110 Prachtframboos             La 

111 Puntkroos       Ld Ld Ld Ld 

112 Reuzenbalsemien       S Ld Ld La 

113 Ridderzuring F F O O F O F 

114 Riet       A Ld o   

115 Rietgras           A   

116 Robertskruid S R O R   O O 

117 Rode klaver   R   R       

118 Ruige zegge   La     O   S 



20 

 

  Naam deelterrein 1 2 3 4 5 6 7 

119 Ruw beemdgras O O F O O R A 

120 Scherpe boterbloem S S A   R R R 

121 Schijnaardbei F   F F O A Ld 

122 Schuimbloem     S       R 

123 Sleutelbloem     R         

124 Smalle waterpest La La La O O Ld La 

125 Smalle weegbree A         R O 

126 Smeerwortel             S 

127 Sneeuwklokje O   A     F O 

128 Sneeuwroem   S   Ld Ld   F 

129 Speerdistel R             

130 Stijve klaverzuring S             

131 Stinkende gouwe     R         

132 Stomp fonteinkruid   R           

133 Straatgras F O R O R O O 

134 Tengere rus         R     

135 Tijmereprijs   S     R     

136 Tuinwolfsmelk La             

137 Veelbloemige roos S R S R S R   

138 Veelwortelig kroos S O F       O 

139 Veenwortel   F O   R R O 

140 Veldbeemdgras O             

141 Veldzuring     S S   La R 

142 Viltige basterdwederik   R   R       

143 Vingerhelmbloem             S 

144 Vogelmuur   O           

145 Vroege sterhyacint La             

146 Waterlelie       R       

147 Watermunt       S       

148 Wijfjesvaren S   O O R S S 

149 Wilde hyacint S   R F La   Ld 

150 Witte doventel S           S 

151 Witte klaver     O S S O S 
  Naam deelterrein 1 2 3 4 5 6 7 

152 Wolfspoot S S     S S   

153 Zachte duizendknoop         O O   

154 Zachte ooievaarsbek R             

155 Zevenblad Cd La La Cd A La La 

156 Zilverschoon             S 

157 Zomerklokje         Ld     

 


