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Voorwoord 
 
Eind 2012 heeft de afdeling milieu van de gemeente Amersfoort, vertegenwoordigd door mevrouw 

Renée van Assema, aan de KNNV afdeling Amersfoort e.o. gevraagd een vegetatieonderzoek uit te 

voeren. Aan dat verzoek is graag voldaan omdat dit type onderzoek geheel past in de doelstellingen 

van de KNNV, namelijk natuurbeleving, -studie en -onderzoek en kennisoverdracht.  

 

Over de KNNV. 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, KNNV, is 

een vereniging van mensen die iets hebben met de natuur. Ze willen 

de natuur beleven, proberen te begrijpen en beschermen. Daarom 

zijn de leden van de KNNV vaak buiten in het veld te vinden. De 

KNNV is al meer dan 100 jaar de vereniging voor veldbiologie in 

Nederland. 

 

Het beschermen en bewaken van de natuur in ons land zien wij als 

een belangrijke taak voor alle natuurorganisaties. Wij zijn van mening 

dat de natuur pas effectief beschermd kan worden door de natuur te 

onderzoeken. De afdelingen van de KNNV richten zich daarom vooral 

op natuurstudie via werkgroepen van planten, insecten, vogels, mossen enz. 

 

De KNNV is een veelzijdige vereniging. Belangstelling voor en kennis van de natuur gaan hand in 

hand. Jong en oud kunnen er terecht. Zowel vakmensen als liefhebbers die meer willen weten, zijn er 

te vinden. Leden van de KNNV ontvangen het verenigingsblad Natura, dat 6 keer per jaar verschijnt. 

Hierin staan informatieve artikelen over natuur, natuurbescherming, boekbesprekingen en het laatste 

nieuws uit de vereniging. Daarnaast ontvangen leden van KNNV Amersfoort e.o het afdelingsblad de 

Konvo, dat 8 tot 10 maal per jaar verschijnt. Dit blad staat ook in digitale vorm op de website. 

KNNV-leden krijgen forse kortingen op boeken uit de eigen landelijke KNNV-Uitgeverij. 

 

Meer informatie over de landelijke vereniging is te vinden op http://www.knnv.nl en over de 

Amersfoortse KNNV op http://www.knnv.nl/amersfoort. 

 

Afdeling Amersfoort en omgeving 

De Amersfoortse afdeling is opgericht in 1911 en bestaat in het jaar van dit vegetatieonderzoek dus 

ruim 100 jaar! Behalve de stad Amersfoort omvat de afdeling ook een vrij groot gebied eromheen. Er 

zijn zo’n honderd leden uit Amersfoort en wijde omgeving.  

De hoofdactiviteiten van de afdeling bestaan uit cursussen, inventarisatieprojecten, 

werkgroepbijeenkomsten, natuurlezingen en excursies. Wij werken daarbij samen met het IVN 

Amersfoort en de milieucentra Landgoed Schothorst in Amersfoort en De Schoolsteeg in Leusden.  

 

Arie van den Bremer, coördinator werkgroep wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving. 

http://www5.knnv.nl/afdeling-amersfoort/de-konvo
http://www.knnv.nl/
http://www.knnv.nl/amersfoort
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1. Inleiding 
 
Op verzoek van de gemeente Amersfoort heeft de KNNV Amersfoort e.o. een vegetatieonderzoek 

uitgevoerd in Oud-Leusden. Het onderzoek omvat een deel van Oud-Leusden dat ligt in de gemeente 

Leusden en eigendom is van de gemeente Amersfoort. Het gebied dat onderzocht is ligt  tussen de 

Dodeweg, Paradijsweg, fietspad langs Hazenwater en Doornseweg.   

Het gebied heeft een aaneengesloten oppervlakte van ca. 8.8 ha waarvan ca 3,9 ha bestaat uit een 

stuifzandrelict en de rest uit opgaand bos. In de winter van 2004-2005 is het stuifzandgebied Oud-

Leusden heringericht. Het open karakter van het gebied is hersteld, waarbij een ecologische 

verbinding is ontstaan  tussen het Hazenwater in landgoed Den Treek en de Leusderheide. Met de 

verbinding van al deze stukken natuur is een leefgebied van aanzienlijke omvang gecreëerd, zodat 

planten en dieren zich van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen. In de winter van 2012 

– 2013 is het bosdeel uitgedund.  

 

Uit gevoerd onderzoek 

Aanvankelijk beperkte het onderzoek zich tot de kruidachtige vegetatie maar gaande weg is besloten 

ook aandacht aan mossen en korstmossen te besteden. Verder zijn er tijdens het onderzoek 

onverwachte vragen gerezen zoals: 

 Wat is de geschiedenis van dit gebied?  Oud-Leusden is namelijk al meer dan 1000 jaar een 

begrip; 

 Wat is de landschappelijke relatie met de omgeving? Met name richting Den Treek met zijn 

nieuwe heidecorridor; 

 Welk beheer is tot nu gevoerd? Tijdens het onderzoek is het bosgedeelte flink uitgedund.  

 Hoe zit de bodem en waterhuishouding in elkaar en hoe is die ontstaan? In het 

stuifzandgebied zit een natte venachtige verlaging.  

 Hoe komt Amersfoort aan dit gebied binnen de grenzen van de gemeente Leusden? Was het 

vroeger van Nimmerdor? 

 

Aan al die onderwerpen is in dit verslag aandacht besteed. Antwoorden waren niet altijd makkelijk te 

vinden maar de werkgroep heeft het gevoel ver gekomen te zijn  

 

 

ISVW-terrein 

Den Treek 
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2. Werkwijze 
 
De KNNV heeft in 2013 een werkgroep samengesteld die in de lente, zomer en najaar, de aanwezige 

vegetatie heeft geïnventariseerd. Het is bewust in drie seizoenen uitgevoerd omdat niet alle planten in 

drie seizoenen zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld Heidespurrie is alleen in de vroege lente te zien.   

 
Kaart met vakindeling 

Begonnen is met het maken van een kaart met een vakindeling. Zie tekening 2.1. De vakken zijn 

deelgebieden met een vrij homogene biotoop en vegetatie. Per vak is nagegaan wat de vegetatieve 

kenmerken zijn, welke soorten planten voorkomen en wat hun abundantie is.  De kenmerken van de 

vakken zijn omschreven in tabel 2.1. 

 

 Tekening 2.1 Grenzen en  nummers van de vakken 

 
  
Vak Omschrijving vakken 

1 Een strook tussen de afrastering van ISVW en een wandelpad. Langs het pad is een 
tredgebied en naar de afrastering toe ruigte onder bomen 

2 Een tamelijk geïsoleerd bos met overwegend Grove den dat grenst aan tuinen van de 
woningen van  Zomers buiten,  Rusthof en ISVW 

3 Een homogeen Lariksbos dat wordt begrensd door voetpaden 

4 Een homogeen Lariksbos dat wordt begrensd door voetpaden 

5 Een bos met in het Noordoosten Zwarte den en overigens Douglasspar 

6 Een vergrast gebied met weinig bomen maar met wel veel opslag. Het wordt weinig betreden     

7 Een laag gebied waar, als het veel geregend heeft,  soms water boven het maaiveld blijft 
staan en daarom relatief nat is. 

8 

7 

4 

3 
5 

2 

9 

6 

1 

10 
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Vak Omschrijving vakken 

8 Het zuidelijke deel van het stuifzandgebied wordt begrensd door fietspaden en de vakken 6, 7 
en 8.  Vanwege de omvang is het gescheiden van vak 9. 

9 Het noordelijke  deel van het stuifzandgebied wordt begrensd door fietspaden en de vakken  
2,  5, 7, 8 en 10 .  Vanwege de omvang is het gescheiden van vak 8. 

10 Strook gelegen tussen een fietspad en de afrastering langs begraafplaats Rusthof. Langs het 
fietspad bevindt zich vooral tredvegetatie en langs de afrastering struikgewas en ruigte.  

 
Tabel 2.1. Kenmerken van de vakken 
  
Streeplijst 

Voor de inventarisatie van de plantensoorten is een zogenaamde streeplijst gemaakt waarop is 

aangegeven welke soorten planten voorkomen en met welke abundantie (hoe vaak komt een 

plantensoort voor). De streeplijsten zijn per vak ingevuld. De abundantie wordt met een code 

weergeven.  Zie Tabel 2.2. Oud Leusden is driemaal geheel onderzocht. In April, Juli en September 

2013. Dat is noodzakelijk omdat bijvoorbeeld Heidespurrie in April bloeit en daarna snel verdort. In juli 

is ze al bijna niet meer te vinden.  

 

Abundantie Aantal Verspreid Plaatselijk 

Rp-Rare 1-3 
 

X 

Rv-Rare 1-3 X 
 Sp-Schaars 4-10 

 
X 

Sv-Schaars 4-10 X 
 Op-Occasional 11-20 

 
X 

Ov-Occasional 11-20 X 
 La-Lok.abundant 21-100 

 
X 

F-Frequent 21-100 X 
 Ld-Lokaal dominant > 100 

 
X 

A-Abundant > 100 X 
 Cd-Co-Dominant Dominant X 
 D-Dominant > 50% d. X 
  

 Tabel 2.2. Verklaring abundatiewaarden 
 
Ter verduidelijking een voorbeeld. Stel dat in een vak de abundantie van Gestreepte witbol A is. Dat 

houdt in dat er veel Gestreepte witbol voorkomt  verspreidt over het hele vak maar niet dominant. Als 

de aanwezigheid veel is maar plaatselijk dan wordt de abundantie Ld.  

 

Overig onderzoek 

 Er  zijn een aantal schriftelijke bronnen geraadpleegd die door medewerkers van de gemeente 

Amersfoort ter beschikking zijn gesteld (zie hoofdstuk 12 informatiebronnen). Hoewel dat door de 

opdrachtgever niet gevraagd, is er ook een  globale inventarisatie uitgevoerd van mossen een 

korstmossen en zijn een aantal losse waarnemingen vastgelegd van insecten en schimmels 

(paddenstoelen). 

Interessant is ook altijd iets te weten over de historie, de bodem  en waterhuishouding. Ook  het feit 

dat de grond in Oud-Leusden van de gemeente Amersfoort is maar in de gemeente Leusden  ligt  

roept vragen op en een antwoord. In het veld zijn 6 grondboringen uitgevoerd om te zien hoe de 

bovenste meter van de  bodem is opgebouwd.  
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3. Geschiedenis van Oud-Leusden.  

Omgeving van Oud-Leusden 
Al in het jaar 777 werd Leusden in schriftelijke bronnen genoemd. Het heette toen Lisiduna. De 

bewoningskern lag in Oud-Leusden, rond de plek waar nog steeds het oudste monument van 

Leusden staat, de toren van de voormalige Sint Urbanuskerk. 

Op de zandgronden ten zuiden van Amersfoort (Leusderberg) waren vooral gemengde agrarische 

bedrijven, waar de veeteelt in dienst stond van de akkerbouw. Vee leverde naast vlees, wol en andere 

producten mest op waarmee de akkers vruchtbaar werden gehouden. 

 

In 1923 ontplooide de gemeente Amersfoort de eerste initiatieven voor de aanleg van een nieuwe 

begraafplaats (1). Er werd een gebouwencomplex gezet: een aula met aan weerszijden een woning, 

in een zakelijk expressionistische stijl. Ontwerper was stadsarchitect ir. C.B. van der Tak (1901-1977). 

Er was een lange toegangsweg geflankeerd door naaldbomen. De gebouwen kwamen gereed in 

1931.  

 

In dit gebied  bevindt zich ook  het conferentiecentrum ISVW (2)  (Internationale School Voor 

Wijsbegeerte). Deze is gesticht door Frederik van Eeden in1915. De gebouwen zijn daarna 

gerealiseerd. Tijdens de 2
e
 oorlog werd het gepacht door de Nationaal Socialistische Beweging (NSB)  

in Nederland. Dit terrein is door de gemeente Amersfoort uitgegeven in erfpacht maar maakt geen 

deel uit van het onderzoeksgebied. 

 

 In het  onderzoeksgebied is een heel klein deel (oppervlak gebouw) verpacht aan Scouting Manitoba 

(3).  De omgeving ervan maakt er wel deel van uit.   

 

In een soort enclave in Oud-Leusden bouwde de vereniging “Zomers buiten” (4)  uit Rotterdam in 

1917 twee rijen grote villa’s met meerdere appartementen voor kantoorbedienden, ambtenaren, 

onderwijzers  en middenstanders. Het ontwerp was van architect G. Fles. Het doel was ze een 

goedkope vakantie aan te kunnen bieden. Bij de aanleg van de A28 zijn er een aantal gesloopt en zijn 

er door  particulieren enkele nieuwe woningen gebouwd.  

 

De Paradijsweg was vroeger de grens tussen Amersfoort en Leusden. Bij de grote grenswijziging in 

het jaar 1917 is het deel ten zuiden van de Dodeweg-Lokhorsterweg overgegaan naar de gemeente 

Leusden. Alles wat ten noorden lag is naar de gemeente Amersfoort gegaan. 

Bij de aanleg van de A28 is de grens tussen de gemeenten Amersfoort en Leusden aangepast aan 

het tracé  van de A28. Dat moet in het jaar 1986 zijn geweest. 

 

 

  

1 

2 4 3 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aula
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Bonifacius_van_der_Tak_(1900-1977)
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Hoe komt Amersfoort aan Oud-Leusden? 
Een vraag is hoe de gemeente Amersfoort  aan de grond in Oud-Leusden in de gemeente Leusden is 

gekomen. Het heeft veel te maken met de historie van landgoed Nimmerdor die beschreven is in 

bron9 (zie hoofdstuk 12). Oud-Leusden heeft altijd deel uitgemaakt van het landgoed Nimmerdor dat 

gesticht is door Everard Meyster in het jaar 1645. Daarna zijn er nieuwe eigenaren gekomen die het 

landgoed kochten of erfden. De familie Van Walcheren was eigenaar van landgoed Nimmerdor tot het 

jaar 1880. In dat jaar kocht  Margaretha Laurentina de Beaufort het landgoed Nimmerdor van de erven 

van Walcheren. De familie de Beaufort heeft het landgoed Nimmerdor vanaf 1895 tot waarschijnlijk 

1915 verhuurd aan het echtpaar Boissevain. In 1915 is het eigendom overgegaan naar de familie Kolff 

die nu nog eigenaar is. Dat was  het huidige landgoed Nimmerdor  met gebouwen en tuinen en het 

natuurgebied Nimmerdor tussen het huidige landgoed en de Leusderweg, ten noorden van de A28.   

Het  westelijke deel is in 1987 gekocht door Amersfoort en is nu bestemd voor natuur en recreatie. Dat 

was dus net na de opening van de A28.  

 

De eigenaren van Nimmerdor hadden rond 1900 in de omgeving van Oud-Leusden meer stukken 

grond in eigendom dan het huidige landgoed Nimmerdor en het natuurgebied dat Amersfoort in 1986 

heeft gekocht. Vooral in de omgeving van het kleine dorpje Oud-Leusden met het bekende torentje. Er 

was toen ook al een uitspanning wat nu restaurant Oud-Leusden is.  

Op een oude kaart van dit 

dorpje die vermoedelijk de 

situatie rond 1900  weergeeft, 

is te zien dat de Doornseweg  

met een rare bocht  ten oosten 

van torentje en restaurant 

loopt en dat dit nu ten westen 

is.  

In de registers van het 

kadaster ligt een verslag van 

een publieke veilig van 50 

kadastrale percelen in de 

secties A en B in de gemeente 

Leusden met als datum 17 

april 1913. Dat was dus voor 

de grenswijziging in 1917 en 

dus nog gemeente Leusden.     Kopie 3.1 Kadastrale kaart Oud-Leusden in 2014 met kavel 159 

Die percelen worden geveild  

door notaris Knoppen in 

opdracht van de erven Van 

Walcheren en enkele andere 

eigenaren.  

De aankoop door de gemeente 

Amersfoort via die publieke 

veilig in 1913 werd door 

Gedeputeerde Staten en Raad 

van Staten niet goedgekeurd. 

De reden was waarschijnlijk  

het niet toestaan van villabouw 

in dat gebied. In het kadaster 

volgt op 5 december1913 een 

2e verslag dat inhoudelijk 

verwijst naar het 1
e
 verslag          Kopie 3.2 Deel verslag publieke veilig in 1913 met  kavel 159                             

van 17 april 1913.  In beide    
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stukken worden dezelfde 50  perceelnummers genoemd. Het vermoeden is dat Amersfoort die 

percelen wilde kopen om de bocht uit de Doornseweg weg te halen. Die bocht is weliswaar verdwenen 

maar het bewijs voor het oorzakelijke verband is niet gevonden. 

Het  huidige onderzoeksgebied Oud-Leusden kent de kadastrale perceelnummers B 155, B158 en 

B159. Zie kopie 3.1 waar perceelnummer B159 dik is omrand. Verrassend is dat deze 3 nummers ook 

in de kadastrale verslagen van de eerder genoemde publieke veilig voorkomen.  Zie kopie 3.2 waar 

perceelnummer B159 ook dik omrand is. Op een oude kaart gevonden in het archief van de gemeente 

Amersfoort (afdeling Informatiebeheer/geo-informatie) staan die nummers ook.  Helaas met 

onbekende datum. Op die kaart staan ook perceelnummers van het gebied Hazenwater die niet 

veranderd zijn. Nu blijkt dat een kadastraal nummer pas verandert als de kavel verandert. Het is 

aannemelijk dat de drie genoemde kavels en de kavels bij het Hazenwater de laatste 100 jaar niet  

zijn veranderd en dat de huidige perceelnummers nog steeds de oorspronkelijke perceelnummers zijn. 

Het perceelnummer van het kavel ISVW is wel gewijzigd en dat is logisch want de Dodeweg en de 

A28 hebben daar het nodige veranderd. De conclusie is gewettigd dat Oud-Leusden in 1913  via een 

publieke veiling is gekocht van de erven Van Walcheren.  
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4. Landschap Oud-Leusden  vóór 2004 

Het landschap   
In de jaren 2004-2005 heeft de gemeente Amersfoort het gebied Oud-Leusden ingrijpend aangepast 

(zie hoofdstuk 5). In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op de periode daarvoor. Oude kaarten en 

luchtfoto’s bieden een goed overzicht over de geschiedenis van de driehoek “Oud-Leusden” waar het 

onderzoek voor dit rapport is uitgevoerd.  

 

In 1804 werd door de Franse generaal Auguste de Marmond de piramide van Austerlitz gebouwd. 

Prenten uit die periode laten een kaal landschap zien van heidevelden en zandverstuivingen. Vanaf 

de piramideheuvel van 32 meter hoog reikte het zicht tot aan de toenmalige Zuiderzee. 

 

Uit een kaart uit 1872 blijkt dat de rand van het open gebied ligt aan de noordelijke rand van de 

driehoek Oud-Leusden. Zeg maar waar nu de Dode Weg loopt. In 1890 blijkt het terrein drastisch te 

zijn veranderd. Door ingrijpen van de mens is het een bos geworden. Alle kaarten tussen 1890 en 

1932 laten een bos zien met een groot aantal paden, die van noord naar zuid het bos doorkruisen. 

Een logische gevolgtrekking is dat het bos is aangeplant voor houtproductie. 

 

Op een luchtfoto uit 1950 blijkt voor het eerst dat er grote open plekken in het bos zijn ontstaan waar 

de eerste aanzet tot de vorming van stuifduingebiedjes te zien is. Een stafkaart uit 1952 toont een 

open heidelandschap. Dat rechtvaardigt het vermoeden dat het bos is gekapt. Kaarten en luchtfoto’s 

uit de jaren vijftig en zestig laten zien dat in het gebied of weer bomen zijn aangeplant of dat zich in 

het open landschap via natuurlijke weg weer een bomenbestand heeft ontwikkeld. Wel zijn er duidelijk 

open plekken te zien waar stuifzand aanwezig is.  

 

Tussen 2000 en 2011 (zie foto’s 4.1 en 4.2) verandert het landschap in het onderzoeksgebied 

ingrijpend. Uit luchtfoto’s blijkt dat er veel bomen zijn gekapt waardoor het gebied een veel opener 

karakter krijgt en het stuifzand een kans krijgt.  

Dat is het gevolg van een herinrichting in de jaren 2004 - 2005 

Foto 4.1 Luchtfoto jaar 2000                                                                                                                                                  

Een enclave 
Het stuifzandgebied Oud-Leusden mag redelijk uniek genoemd worden voor de omgeving. Verspreidt 

over de provincie Utrecht liggen nog kleine stukjes die vaak als enclaves in het bos verscholen liggen. 

Ecologische gezien zijn het waardevolle terreinen waar vaak bijzondere planten en dieren voorkomen. 

Doordat de terreinen vaak klein van omvang zijn en ze geïsoleerd in een bosomgeving liggen, dreigen 

deze stuifzandgebiedjes te verdwijnen. Door de beschutte ligging tussen bospercelen kan de wind niet 

langer zijn werk doen en niet langer grote hoeveelheden zand verplaatsen.  

  

Foto 4.2  Luchtfoto jaar 2005 
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Stuifzandmilieu 

Het stuifzand milieu kent in feite twee belangrijke landschapsvormen: gebieden waar het zand is 

weggewaaid (uitgestoven) en gebieden waar het zand is opgehoopt (opgestoven). Het leidt tot een 

sterk geaccidenteerd terrein met hoogtes en laagtes. Het kan daarbij gebeuren dat plaatselijk de 

grond zo is uitgestoven dat een verdieping (uitgestoven laagte) in het gebied ontstaat die het 

grondwaterpeil nadert of bereikt. Er kan dan als het ware een kleine natte oase ontstaan. Ook in het 

stuifzandgebied binnen het onderzoeksterrein is een dergelijke natte plek aanwezig. Uit de 

geomorfologische kaart blijkt dat de ondergrond van het totale gebied in Oud-Leusden, met 

uitzondering van Hazenwater, bestaat uit zogenaamde duinvaaggronden. Dat is leemarm en zwak 

lemig fijn zand. 

Successie  
Als de wind vrij spel heeft en het zand voortdurend in beweging is hebben planten slechts een kleine 

kans zich te vestigen. Er is slechts een beperkt aantal plantensoorten dat zich thuis voelt in stuivend 

zand. In de duinen langs de noordzeekust is het vooral Helm die zich als pionierplant weet te 

handhaven. In de stuifzandgebieden in het binnenland zijn het vooral Zandzegge, Buntgras en 

Zandstruisgras die als eerste verschijnen en zich thuis voelen in het zand. Daarvoor is het 

noodzakelijk dat de processen van zandverplaatsing niet al te dynamisch zijn. Die situatie doet zich 

voor in het onderzoeksgebied. Door de  beschutte ligging is er nagenoeg geen verstuiving en de 

eerste tekenen van successie zijn het verschijnen van Grijs kronkelsteeltje, Zandhaarmos  en 

Zandzegge, die  al massaal aanwezig zijn. Deze pionierplanten zullen onder gunstige 

omstandigheden het zand vastleggen met hun wortelstelsels. Als het zand tot rust komt krijgen ook 

andere pionierplanten een kans, zoals Pijpenstrootje, Zandstruisgras en Fijn schapengras. Zij dragen 

dan ook bij aan een verder vastlegging van het zand en aan de successie van zand tot bos. Er kunnen 

ook andere pionierplanten verschijnen maar welke hangt af van wat er in de zadenbank zit. Dat zou in 

het onderzoeksgebied Struikheide kunnen zijn.  

Beheer 
De successie van de stuifgronden in Oud-Leusden verkeert in de fase waarin de eerste pionierplanten 

zich een plek veroveren. Zandzegge neemt bezit van het gebied. Omdat kleine 

zandverstuivingsgebieden steeds zeldzamer worden en omdat het om een waardevolle biotoop gaat, 

is een goede monitoring en beheer van het gebied noodzakelijk. De vraag is gerechtvaardigd of het 

daarbij noodzakelijk is het gebied een beschermde status te geven waardoor het niet langer 

toegankelijk is voor het wandelende publiek. Het antwoord is: juist niet. Rondwandelende mensen en 

dartelende honden houden het zand juist in beweging. Het is belangrijker te letten op de voortgang 

van de successie en in te grijpen als mossen en grasachtige de overhand krijgen. Dan is ingrijpen 

gewenst.  
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5. Het beheer tot heden 

Beheervisie geïntegreerd bosbeheer 2004 
De Gemeente Amersfoort heeft in 2004 een plan voor geïntegreerd bosbeheer opgesteld voor de 

bossen in Nimmerdor en Oud-Leusden. Zie bron1 genoemd in hoofstuk12. Daarin staat op blz. 8 

volgende volzin:  

“De gemeente streeft ernaar het bos duurzaam in stand te houden. Het is belangrijk dat de 

natuurwaarden minimaal behouden blijven en waar mogelijk verder worden ontwikkeld binnen de 

mogelijkheden van het recreatieve medegebruik en de groeiplaats. 

Ten behoeve van de recreatieve functie van het bos wordt een zo gevarieerd mogelijk bosbeeld 

nagestreefd met een natuureducatieve functie. Houtoogst dient als middel om de gewenste 

natuurdoelen en streefbeelden te realiseren. Beheersingrepen worden liefst kleinschalig uitgevoerd”. 

 

Met inachtneming van deze missie ligt in de beheerperiode 2004-2014 het accent op het verhogen 

van de natuurwaarde van het bos. Het verhogen van de natuurwaarde wordt vertaald in meer 

concrete beheerdoelen met behulp van terreinkenmerken. De beheerdoelen voor de komende 10 jaar 

zijn: 

- Verhogen van het aandeel inheems loofhout ten koste van uitheemse boomsoorten 

- Verhogen van het aandeel gemengd bos 

- Verhogen van de verticale structuur (bosverjonging/struiketage) 

- Meer open plekken 

- Meer dik dood hout 

- Het versterken van de natuureducatieve waarde van het bos 

- Voorkomen dat bovengenoemde doelen tot een te eentonig bosbeeld leiden. 

Herinrichting stuifzandgebied 2004-2005 
Oud Leusden is een stuifzandrelict op de grens van de gemeenten Amersfoort en Leusden. Het 

gebied grenst aan het natte heidegebied ‘Het Hazenwater’ op landgoed Den Treek. Door de beschutte 

ligging was het stuifzand nog maar op een enkele plaats ‘actief’. 

In het gebied was veel variatie in biotopen door de aanwezigheid van stuifzand, heide, bossen een 

broekbosje (uitgestoven laagte). In het natuurgebiedplan van de provincie Utrecht werd Oud-Leusden 

aangemerkt als ‘omvormingsgebied’ van bestaande 

natuur naar heide/stuifzand. 

In de winter van 2004-2005 is het stuifzandgebied Oud 

Leusden heringericht. Het open karakter van het gebied 

is hersteld, waarbij een ecologische verbinding is 

ontstaan met Hazenwater in Den Treek en met de 

Leusderheide. Met de verbinding van al deze stukken 

natuur is een leefgebied van voldoende omvang 

gecreëerd, zodat planten en dieren zich van het ene 

naar het andere gebied kunnen verplaatsen.  

Voor het stuifzandgebied in de vakken 6 tot en met 9 zijn 

de volgende twee maatregelen getroffen; 

 

1. Dunnen en verwijderen beplanting  

Als eerste zijn er toekomstbomen aangewezen. Zie foto  

5.1. Dat waren hoofdzakelijk Grove dennen, Berken en 

Zomereiken. Deze bomen staan vaak op de hogere 

delen in het gebied  die er voor zorgen  dat deze 

stuifzandkoppen in tact blijven.                                                  

Foto 5.1. Toekomstbomen. 
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Een deel van de  houtopstand is gedund. Bij het andere deel is alle begroeiing verwijderd. 

Vrijgekomen tak- en tophout is afgevoerd of gechipt en afgevoerd. Stamhout is ook afgevoerd. 

 

2. Afschrapen toplaag 

Grote delen van het stuifzandgebied (ca. 3 ha) waren vergrast (en verbost). De vergraste delen van 

het gebied zijn afgeschraapt tot op de minerale bodem. Dat is nauwkeurig gebeurd om het reliëf 

zoveel mogelijke in stand te houden waardoor het oude landschap weer te voorschijn kwam. De 

verboste stukken zijn gedund waarna deze zijn afgeschraapt. De plekken met bos met heidevegetatie 

zijn gespaard evenals het aanwezige microreliëf van stijlrandjes. Dat zijn waardevolle plekken voor 

amfibieën, aardhommels en andere insecten Om het reliëf en de blijvende bomen te beschermen is 

het afschrapen grotendeels met een minikraan en deels met handkracht uitgevoerd. Gemiddeld is 10 

cm van de toplaag afgeschraapt. De afschraaplaag is volgens de gemeente Amersfoort omgekeerd en 

diep in het terrein ondergewerkt. 

 Onderhoud van het bosgebied in 2012-2013  
Om de natuurwaarden van het totale gebied Oud Leusden in stand te houden en verder te vergroten 

zijn er ook beheerwerkzaamheden nodig in het bosgebied dat grenst aan het stuifzandgebied. In de 

winter van 2012 – 2013 zijn daarvoor de volgende werkzaamheden uitgevoerd:  

 

A. Dunning in de bosvakken 3, 4 en 5.  

In de vakken  3 en 4 staan Japanse lariksen(zie foto 5.2 

genomen op het pad tussen die twee vakken) en in vak 5  

Zwarte dennen en Douglassparren. In het beheerplan van 

2004 was er sprake van het maken van openplekken het 

bos. Die zijn toen niet gemaakt en nu ook niet. Door de 

uitdunning komt er wel meer licht op de bodem.   

 

B. Dunning in het bosvak 2   

In het bosvak 2 ten noorden van het stuifzandgebied heeft  

ook een dunning plaats gevonden. In dit deel van het bos 

staan veel grove dennen. Oude, beeldbepalende Grove 

dennen en andere vitale inheemse boomsoorten zijn hier 

vrijgesteld door hun grootste concurrenten te verwijderen. 

Om deze bomen voor de toekomst te kunnen behouden, 

hebben ze meer ruimte gekregen. Tevens is veel dood 

hout  uit de bomen direct rondom het scoutinggebouw 

verwijderd, voor een veilig gebruik van het bosgebied. 

Langs het doorgaande fietspad bevonden zich enkele          

gevaarlijk staande bomen, die verwijderd zijn  of  

gesnoeid. Tot slot zijn  jonge Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik (geen Nederlandse soorten) 

verwijderd ten gunste van inheemse bomen en struiken. De diversiteit aan flora en fauna zal hierdoor 

toenemen. 

 

  

ISVW-terrein 

Den Treek 

ISVW-terrein 

Den Treek 

Foto 5.2. Dunning Lariksbos 
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De verschillende soorten naaldbomen. 

 

Het onderscheid tussen Grove den  en Zwarte den is redelijk eenvoudig aan te geven. Zwarte den 

heeft  naalden die bijna eens zo lang zijn als die bij Grove den.  Verder heeft de appel van de Grove 

den heeft een  steeltje en die van de Zwarte den niet. De boomsoort  Zwarte den kent twee 

ondersoorten en wel Corsicaanse en Oostenrijkse den. Het verschil is niet makkelijk aan te geven. 

Het verschil tussen Corsicaanse den en Oostenrijkse den is onder andere dat de bladeren van de  

Corsicaanse den iets langer zijn dan die van de Oostenrijkse den. Uit veldonderzoek is de conclusie 

getrokken dat in Oud-Leusden Corsicaanse dennen groeien.  Hieronder staan foto’s  (Foto 5.3) van 

de appels van de vier naaldboomsoorten die in Oud-Leusden voorkomen.  

   

    
Corsicaanse den (geen 

steeltje) 

Grove den (met 

steeltje) 

Douglasspar Japanse lariks 

 

 Foto 5.3 Appels van naaldbomen in Oud-Leusden 
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6. Bodem en waterhuishouding   

Algemeen 
Oud Leusden is een stuifzandrelict op de grens 

van de gemeenten Amersfoort en Leusden. Zie 

figuur  6.1.  

Het gebied grenst aan het natte heidegebied 

Hazenwater op landgoed Den Treek. Door de 

beschutte ligging is het stuifzand nog maar op 

een enkele plaats ‘actief’. In het gebied is veel 

variatie in biotopen door het voorkomen van 

stuifzand, heide bosjes en een broekbosje 

(uitgestoven laagte).  

  

 

Onderzoek ter plaatse 
Op 12 september 2013 werden                                              

een zestal boringen uitgevoerd. 

Zie foto 6.2. Alle handboringen 

reikten tot 1 meter  diep en zijn 

hoofdzakelijk uitgevoerd met een 

Edelmanboor. Op twee plaatsen is 

de guts gebruikt om een wat 

duidelijker profiel te krijgen en de 

laagopvolging gedetailleerder te 

kunnen bekijken.  

 

 

 

 

 

 

 

Het gebied wordt gekenmerkt door een 

dekzandondergrond waarop een podzolbodem 

aanwezig is.  

Een podzol vertegenwoordigt een oud oppervlak en 

bestaat uit: 

-A-horizont (humeuze bovenlaag) 

-een loodzand laag of B-horizont, dit is een 

uitgespoelde laag waaruit al het ijzer verdwenen is met 

daaronder  

-een C-horizont waarbij het uitgespoelde ijzer inspoelt 

en een oerlaag vormt. Hieronder is het “maagdelijke” 

dekzand te vinden.  .                                                                                

  

1
1 

2
1 

3
1 4

1 

5 
6
1 

Figuur 6.1. Locatie stuifzandrelict 

Foto 6.2.Locatie grondboringen 
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Locatie 1 

In vak 4, een stuk Lariksbos, is in de top van een vermoede stuifzandheuvel geboord. Na een ca. 20 

cm dikke humuslaag werd  met humus vervuild middeleeuws stuifzand aangetroffen. Deze 

middeleeuwse stuifduinen zijn tot stand gekomen door ontbossing waardoor de wind vat kon krijgen 

op het oppervlak. Hierbij vinden zandverstuivingen plaats waarbij steeds humeus materiaal van het 

oppervlak wordt meegevoerd. De podzol- noch de dekzandlaag werd aangetroffen binnen 1 meter.  

    

Locatie 2  

Naast het pad tussen de vakken 3 en 

4 is de tweede boring uitgevoerd. Zie 

foto 6.4. Deze boring  ligt zo’n twee 

meter lager dan boring 1 onder aan 

het duin. Hier was het podzol vrijwel 

direct aanwezig. Een dunne A en B-

horizont en ca. 30cm dikke C-horizont 

die naar beneden toe steeds minder 

ijzer-inspoeling bevatte. 

(Foto’s lezen van boven naar 
beneden) 
 

 

Locatie 3 

Deze locatie is gelegen aan het eind van genoemd pad tussen de vakken 5 en 6. Hier werd buiten een 

recent  humuslaagje nog een restje aangetroffen van de C-horizont (ijzerhoudend dekzand) met  

maagdelijk dekzand daaronder. Het podzol (en dus het oud oppervlak) was hier volledig verdwenen. 

 

Locatie 4. 

Hier is geboord in het midden van vak 7. Zie foto 6.5. Dit is een laag gelegen nat stuk heide. Tijdens 

het boren werd op zo’n 90 cm diepte het grondwaterpeil bereikt.  Het zit daar dus ca 1 meter onder 

maaiveld.  Het is bekend dat dit deel in de winter vaak onder water staat. Zeer waarschijnlijk is dit een 

tot op het grondwaterpeil uitgeblazen laagte waarbij de volledige podzol is geërodeerd en opgeruimd 

door de wind. (Foto lezen van boven naar onderen.) 

 

Locatie 5. 

Een boring op een relatief laag 

gelegen stuifzandgebiedje in 

vak 9. Wel hoger gelegen dan 

locatie 4. Na een duidelijke, 

vuile middeleeuwse 

stuifzandlaag vinden we op ca. 

70 cm een volledig  overstoven 

podzol. (A, B en C-horizont). 

Zie foto 6.6 met guts waarin de 

donkergrijsbruine humuslaag 

(A-horizont) goed is te zien 

(links op foto 6.6)  Het 

middeleeuwse stuifzand is 

rechts te zien en hiertussen 

bevindt zich een vuile  

overgangslaag met veel 

opgenomen en verstoven 

humeus materiaal. 

Vuile 
stuifzandlaag 

 
 Podzollaag 

Middeleeuws stuifzand 
 

Podzollaag 
 

Foto 6.4. Boring locatie 2 Foto 6.5. Boring locatie 4. 

Foto 6.6. Bodemmonsterneming met guts 
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Locatie 6 

Gelegen op een hoger (geschat 2-3 meter) stuifzandgebiedje ook in vak 9. We vinden meteen het  

maagdelijke dekzand.  Mogelijk nog wat ijzer bovenin (restant C-horizon) maar verder mooi geel 

dekzand 

Resultaat van het bodemonderzoek 
Aan het begin van het Holoceen (ca. 12.000 jaar geleden) is een groot deel van Nederland afgedekt 

door een deken van zand (dekzand geheten). Hierop ontstaat een humuslaag (oud oppervlak) die 

door voortdurende doorsijpeling van regenwater uiteindelijk lijdt tot de vorming van een podzol (dit 

woord komt uit het Russische en betekent zoveel als “grijze aarde”; “lijkt op as”).  

Vanaf de middeleeuwen is er steeds meer hout nodig en ontstaan er door ontbossing grote 

zandverstuivingen in Nederland. Dit leidt tot duinvorming en grote verplaatsingen van zand door de 

wind. Ook in De Treek heeft dit proces plaats gevonden. Op veel plaatsen komen we dus (Holocene) 

stuif- en paraboolduinen tegen. Het zand is veelal beduidend vuiler omdat vuil materiaal van het 

(oude) oppervlak verstuift (dus inclusief humus en podzolmateriaal). Zie tekening 6.1. Boring b. komt 

overeen met de boring op locatie 5. 

 Tekening 6.1  

A, B en C zijn theoretische boringen op verschillende plaatsen. 1 =dekzand, 2=podzollaag en 

3=stuifduin (Middeleeuws). Dat zand (3) komt dus uit het dal  met  boring C. 
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7. Resultaten  onderzoek  vegetatie 
 

In het gebied is in 2013 driemaal intensief gezocht naar voorkomende  planten en hun abundantie.  

Dat was rond april, juli en september. Dat was nodig omdat bijvoorbeeld de Heidespurrie in april/mei 

bloeit en ze daarna niet makkelijk meer te vinden is.  Totaal zijn er 184  soorten planten gevonden. Er 

is geen norm bekend op grond waarvan gezegd kan worden of dat veel of weinig is. In het algemeen 

geldt hoe meer biotopen en gradiënten er zijn, hoe meer soorten.  Biotopen zijn groeiomstandigheden 

zoals water,  bos of weiland en gradiënten zijn overgangen daartussen. Bijvoorbeeld van stoep naar 

bosplantsoen of van slootkant naar water. In die zin mochten er veel soorten in  Oud-Leusden 

verwacht worden omdat er veel variatie in groeiomstandigheden voorkomt.  Het resultaat is 

opgenomen in bijlage 1. In tabel 7.1 is aangegeven hoeveel  soorten er per vak voorkomen.  

 

Vaknummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Globale vakgrootte in ha   0,4 2,1 0,5 0,6 1,1 0,2 0,3 1,5 1,9 0,2 

Soorten planten per vak 57 119 38 50 27 41 22 72  46 63 

 

Tabel 7.1 

 

Wat is opgevallen: 

1. De vakken 1 en 10 zijn smalle randen tussen afrasteringen en paden langs Rusthof en ISVW. 

Daar komen redelijk wat soorten voor: 

 

2. Er is weinig relatie tussen het  aantal soorten per vak en het oppervlak van een vak. Zie tabel 7.1. 

Vak 10 is maar 0,2 ha groot en heeft toch maar weinig soorten minder dan vak 8. De verklaring is 

dat vak 10 een pad is met veel ruigten en tredplanten;  

 

3. Het aantal soorten planten in vak 2 (119 soorten) is verreweg het grootst van allemaal. Dat is ook 

makkelijk te verklaren. De open ruimte rond het gebouw van Scouting Manitoba en achter de 

woningen van Zomers Buiten speelt daarbij een grote rol. Ook zijn planten uit de tuinen van deze 

woningen over de erfafscheiding  “gestapt”; 

 

4. De vakken 3 en 4 met Lariks hebben veel houtachtige onderbegroeiing en dat komt door de 

grotere hoeveelheid daglicht gedurende een langere periode in het jaar. Lariks laat in de herfst 

zijn naalden vallen en krijgt die pas ver in de lente weer terug; 

 

5. De vakken  3, 4 en 5 zijn vakken met bos. Naast bomen komt er weinig andere soorten voor. In 

vak 5 is dat 27. In de vakken 3 en 4 wat meer omdat daar de randvegetatie invloed heeft; 

 

6. Vak 5 met Corsicaanse den en vak 2 met Grove den hebben aanzienlijke oppervlakken met geen 

of zeer weinig onderbegroeiing. Dat komt door minder daglicht en een dikke laag naalden die 

slecht omgezet wordt in humus waardoor er geen humuslaag ontstaat. Er is dan geen goede 

voedingsbodem voor het ontkiemen van zaden;  

 

7. Vak 6 is het vak met de meeste korstmossensoorten op de bodem maar de hoeveelheid is heel 

gering; 

 

8. Vak 7 is een zeer bijzondere biotoop. Het is nat en het grondwater komt in het midden soms bijna 

boven het maaiveld uit. Dat kenmerkt de vegetatie  in de vorm van Dopheide, Veelbloemige 

veldbies, Pilzegge, Pijpenstrootje, Bochtige smele, Pitrus  en Trekrus. Het totale aantal soorten is 

niet groot (22) omdat het een klein gebied is met een tamelijk homogene bodemstructuur en 

vegetatie; 
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9. In  de vakken 8 en 9 komen veel houtachtige soorten opslag voor.  Vooral Amerikaanse 

vogelkers, Lijsterbes, Grove den en Berken. In vak 8 komen langs het fietspad zuidzijde veel  

Brede wespenorchissen voor; 

 

10. Het oppervlak stuifzand wordt bedreigd door oprukkend Zandstruisgras en Zandzegge; 

 

11. De struikheide is sterk verhout en er vindt geen verjonging plaats door  nieuwe heide;    

 

12. De vraag rijst nog of er in Oud-Leusden heel bijzondere planten zijn aangetroffen. Wat is 

bijzonder?  Wat genoemd kan worden zijn Trekrus, Dopheide,  Heidespurrie, Veelbloemige 

veldbies, Brede wespenorchis en Groot heksenkruid; 

 

13. Over het gehele bosoppervlak van Oud-Leusden komt veel opslag van struiken en bomen voor. 

Vooral veel  Amerikaanse vogelkers  en in minder mate Lijsterbes en naaldbomen.  De vogelkers 

loopt echter telkens opnieuw uit, waardoor de soort plaatselijk de vegetatie blijft domineren. 

 

 

 

  

 

 Herhaling van tekening 2.1 Grenzen en  nummers van de vakken 

 
 

 

  

8 

7 

4 

3 
5 

2 

9 

6 

1 

10 



VEGETATIEONDERZOEK OUD-LEUSDEN 

 
 
 

18 
 

  
  

Foto’s van enkele mooie soorten planten 

 

   

Brede wespenorchis Vingerhoedskruid Dopheide 

 

  
Heidespurrie Geel nagelkruid Jacobs kruiskruid 

   
Rankende helmbloem Robertskruid Brede stekelvaren 
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Amerikaanse vogelkers Lijsterbes Pijpenstrootje 

   
Trekrus Pilzegge Zandzegge 

   
Vroege haver Gestreepte witbol Bochtige smele 



VEGETATIEONDERZOEK OUD-LEUSDEN 

 
 
 

20 
 

  
  

8. Resultaten onderzoek mossen  
 

In het gebied komen een aantal algemeen voorkomende mossen voor. Mossen hebben een eigen 

levensvorm.  Ze lijken op planten maar ze kennen geen sapstromen. Ze kennen ook geen wortels 

maar zogenaamde rizoïden.  Dat zijn celdraadjes waarmee ze zich aan een ondergrond (biotoop) 

hechten.  Ze planten zich voort via sporen (generatieve voortplanting) of door delen van mosplantjes 

te verplaatsen (vegetatieve voortplanting). Er zijn bijvoorbeeld mossen waarbij afgebroken blaadjes 

weer nieuwe mosjes kunnen worden. Soms maken ze ook zogenaamde broedkorrels die als een soort 

zaad verspreid worden. Biotopen zijn vooral bodem, steen en levend en dood hout maar bijvoorbeeld 

ook rieten daken. Een mos leeft vooral van vocht dat direct via de bladeren wordt opgenomen. Dat 

vocht is dauw en regenwater. Mosbladeren zijn daarom ook bijna altijd één celwand dik en daarom 

kan je er met loupe en tegenlicht doorheen kijken. Mossen kennen wel fotosynthese. In die zin lijken 

ze weer op planten. De soorten mossen die gevonden zijn,  zijn genoemd in tabel 8.1. Het waren 33 

soorten en dat is voor zo´n gebied vrij normaal. Er zijn geen rode lijstsoorten aangetroffen.  

 

 
Vaknummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Naam van het mos 

          1 Bleek dikkopmos O         R     R   

2 Boomsnavelmos R                   

3 Boskronkelsteeltje   F F F F F S O O R 

4 Bossig gaffeltandmos S       R R   S     

5 Breekblaadje O F F F O     S     

6 Bronsmos     F F   F F Ov Ov   

7 Fijn laddermos Ld   F F O R   O   R 

8 Fraai haarmos Ld F A F F F   A   S 

9 Gedraaid knikmos                     

10 Gedrongen kantmos R O F F O R       R 

11 Gesteelde haarmuts               R     

12 Gewone haarmuts S         R   S     

13 Gewoon dikkopmos F   F O       O   O 

14 Gewoon draadmos                 R   

15 Gewoon gaffeltandmos F   F F   F   F F R 

16 Gewoon haakmos Ld O Ld Ld F A Cd A A A 

17 Gewoon haarmos             Cd       

18 Gewoon klauwtjesmos O F Cd Cd F F F A F F 

19 Gewoon knopjesmos     F O S           

20 Gewoon pluisjesmos   F F     O         

21 Gewoon schorsmos               R     

22 Gewoon sikkelsterretje S                   

23 Gewoon smaragdsteeltje   O   R   R   R R   

24 Gewoon thujamos   R O S             

25 Grijs kronkelsteeltje           Cd   Cd Cd   

26 Grijze haarmuts               R     

27 Groot laddermos Ld A A D A F     R R 

28 Heideklauwtjesmos           F   F F   

29 Helm-roestmos               R R   

30 Kussentjesmos               S     

31 Purpersteeltje             S       

32 Ruig haarmos O         F F F F   

33 Zandhaarmos 
 

        
  

F F   

 
Tabel 8.1 Lijst van aangetroffen mossen 
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Foto’s van enkele mooie soorten mossen    
 

   
Gedrongen kantmos Bleek dikkopmos Zandhaarmos 

   
Heide klauwtjesmos Grijs kronkelsteeltje Bronsmos 

   
Groot laddermos Thujamos Roesthelmmos  
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Grijs kronkelsteeltje. Een oprukkende exoot 
 

 
 

In de stuifduinvakken van Oud Leusden is sprake van het oprukken van de mossoort Grijs 

Kronkelsteeltje. Samen met Zandhaarmos en Zandzegge is Grijs kronkelsteeltje verantwoordelijk 

voor het vastleggen van stuifzand. Deze mossoort is een exoot die pas in 1961 voor de eerste keer 

in Nederland is waargenomen. De soort heeft zich sinds die tijd explosief vermeerderd en vormt 

een reële bedreiging voor duin- en stuifduingebieden. Het “Bosschap, bedrijfsschap voor bos en 

natuur” heeft in 2012 een studie gepubliceerd over de lange termijn effecten van Grijs 

kronkelsteeltje op dit soort terreinen.  

 

Als mogelijke oorzaak voor de explosieve uitbreiding van de soort in stuifzandgebieden, worden 

vooral de neerslag van stikstof in zure regen genoemd en het achterlaten van organisch materiaal 

bij herstelwerkzaamheden in het terrein. Vooral stikstof deposities werken zeer in het voordeel van 

Grijs kronkelsteeltje en vormen dus een bedreiging voor het in standhouden van het stuifzand. Het 

werkt successie in de hand. 

 

In dit rapport  over Oud Leusden wordt vastgesteld dat het gebied Oud Leusden een zeer geliefde 

hondenuitlaat plek is. Vooral het pad in vak 1 en de bermen, zijn een openbaar hondentoilet. De 

stuifduinen zijn een plek waar honden naar hartenlust kunnen rondrennen en ravotten. Enerzijds 

heeft dat mogelijk een gunstige werking op het stuifzand omdat het regelmatig wordt losgewoeld, 

anderzijds kan de hondenpoep een belangrijke bijdrage leveren aan stikstofdepositie. Het laatste is 

zeer in het voordeel van Grijs kronkelsteeltje maar vormt daarmee wel een bedreiging voor het 

voortbestaan van het stuifzand. 

 

Mosmatten van Grijs kronkelsteeltje kunnen per twee jaar wel een halve centimeter in dikte 

groeien. Als de laag een bepaalde dikte bereikt gaat het mos verbrokkelen en treedt een nieuwe 

fase in in de ontwikkeling van de moslaag. Als het stadium van verbrokkeling is bereikt kan de 

successie drie richtingen volgen: er ontstaat verjonging van de moslaag, een ontwikkeling in de 

richting van een korstmossen rijke vegetatie of vergrassing. 

 

Om verder oprukken van mostapijten te voorkomen lijkt van tijd tot tijd afplaggen de meest 

succesvolle methode om het stuifzandgebied in stand te kunnen houden. 
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9. Resultaten onderzoek korstmossen  
 

Er is in Oud-Leusden ook gekeken naar korstmossen. Een korstmos is ook een eigen levensvorm en 

staat dicht bij de schimmels (paddenstoelen). Een korstmos is een symbiose van algen en schimmel. 

Dat kan je zien omdat veel korstmossen kleine paddenstoeltjes hebben (apotheciën).  Meestal zijn die 

niet groter dan 1 mm waaruit ook sporen komen (nog meer fijnstof) . Ze  groeien op bijna elke 

ondergrond maar elke soort heeft meestal wel een voorkeur voor een biotoop. Groot dooiermos groeit 

bijvoorbeeld op hout, steen en plastic en Bosschildmos alleen op levend hout.  Ze halen geen vocht 

en voedsel uit hun ondergrond. Ze hebben alleen draadjes om zich er aan te hechten (rhizinen). Ze 

leven van daglicht en vocht uit de lucht en dat is vooral dauw en regenwater. Als er geen vocht  is 

staat de groei stil hetgeen ze jaren kunnen volhouden. De soorten korstmossen die gevonden zijn, zijn 

genoemd in tabel 8.1. Het waren 22 soorten en dat is voor zo´n gebied vrij normaal. 7 Soorten zaten 

op de grond en de rest op levend hout. De hoeveelheden waren zeer gering omdat korstmossen 

daglicht en regenwater nodig hebben om te groeien. In het bos in Oud-leusden is het relatief donker 

en droog. De korstmossen op levend hout zaten voornamelijk op eikenbomen. Het stuifzand is ook 

geen erg geschikte biotoop voor korstmossen. Er zijn geen rode lijstsoorten aangetroffen.  

 

 
Vaknummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Naam van het mos 

          1 Blauwe veenkorst R 
         2 Bleekgroene schotelkorst 

     
R R R R 

 3 Bruin bekermos 
     

R 
 

S 
  4 Fijn bekermos R 

    
R 

 
S R 

 5 Gebogen schildmos R 
 

R R 
    

R 
 6 Gevorkt heidestaartje 

        
R 

 7 Gewone poederkorst S A A A O S 
 

O O 
 8 Gewoon schildmos 

   
R 

 
R R R R 

 9 Gewoon schubjesmos 
       

R S 
 10 Groen boomschildmos 

  
R 

       11 Groot dooiermos 
  

R R 
 

S R R S R 

12 Groot schildmos 
        

R 
 13 Heidelucifer 

     
R 

    14 Heksenvingermos R 
 

R R 
 

S S S S S 

15 Kopjesbekermos 
  

R R 
 

R 
    16 Kronkelheidestaartje 

       
R 

  17 Poedergeelkorst 
      

R 
 

R 
 18 Rafelig bekermos 

     
S 

    19 Rijp schildmos 
   

R 
  

R R R 
 20 Smal bekermos 

  
R 

  
R R 

 
R 

 21 Vals dooiermos 
  

R 
   

R R 
  22 Verstop-schildmos 

  
R 

     
S 

  
Tabel 8.1  Lijst van aangetroffen korstmossen 
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Foto´s van enkele mooie soorten korstmossen   

 

  

 

Gewoon schubjesmos Groot dooiermos Heksenvingermos 

   
 Vals dooiermos Gewoon schildmos Rafelig bekermos 

   
Groen boomschildmos Kopjes bekermos Gewone poederkorst 
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10. Losse waarnemingen  
 

Tijdens het vegetatieonderzoek zijn een aantal losse waarnemingen gedaan die het vermelden waard 

zijn. Dat zijn paddenstoelen, korstzwammen en insecten. Het onderscheid tussen een paddenstoel en 

een korstzwam is tot op heden vooral naar vorm geweest. Op dit moment wordt de hele ordening 

opnieuw bekeken aan de hand van DNA-profielen.  

Paddenstoelen 
De volgende 17 waarnemingen zijn gedaan:  

1 Eekhoorntjesbrood  10 Gewone franjezwam 

2 Vliegenzwam 11 Roestvlekkenzwam 

3 Grote sponszwam 12 Kastanjeboleet 

4 Grote stinkzwam 13 Dennenmoorder 

5 Parelstuifzwam 14 Dennenzwavelkop 
6 Gewone zwavelkop 15 Bitterzoete melkzwam 
7 Echte honingzwam 16  Amathistzwam 
8 Roodporiehoutzwam 17 Berkenzwam 
9 Heideknotszwam   

 
Foto’s van enkele mooie soorten paddenstoelen (op locatie gemaakt)

  

 

      

Gele korstzwam Grote stinkzwam Grote sponszwam 

   
Plooivlieswaaiertje Berkenzwam Gewone franjezwam 
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Korstzwammen 
Op de bodem van de bospercelen ligt veel dood hout en dat is een buitengewoon goede biotoop voor 

schimmels in de vorm van onder andere korstzwammen. Als je een tak of boom omdraait zit het er vol 

mee. De volgende 25 waarnemingen zijn gedaan (foto,s zijn op locatie gemaakt):  

 

 

 
Enkele foto’s van mooie soorten korstzwammen 

  

1  Waaiertje 14 Oranjerode korstzwam 

2  Paarse eikenkorstzwam 15 Kleverig koraalzwammetje 

3  Dakloze huiszwam 16 Oranje aderzwam 

4  Raatzwammetje 17 Gele korstzwam 

5  Donzige korstzwam 18 Ruig elfenbankje 
6  Gewoon meniezwammetje 19 Grijze buisjeszwam 
7 Foptandzwam 20 Dennenbloedzwam 
8 Dennenschelpzwam 21 Geweizwam 
9 Bleke stekelkorst 22 Gewoon elfenbankje 
10 Bittere kaaszwam 23 Plooivlieswaaiertje 
11 Witte vlierkorstzwam 24 Dennenschelpzwam 
12 Fopelfenbankje 25 Spekzwoerdzwam 
13 Witte tandzwam   

  

Oranje aderzwam 

Spekzwoerdzwam Plooivlieswaaiertje Oranje aderzwam 

  

  

 Waaiertje Bleke stekelkorst Dakloze huiszwam 
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Insecten 
Er is niet bewust  gezocht naar insecten maar die gezien zijn,  zijn wel het noemen waard. 

Pissenbedden komen massaal voor  bij rottend hout. De Heidelibel komt waarschijnlijk  uit het gebied 

Hazenwater. Er is een grote en een kleine bosmierenheuvel aangetroffen. Sinds 2002 valt deze soort  

onder de Flora- en Faunawet en is dus wettelijk beschermd. 

 

Foto’s van waargenomen soorten insecten (op locatie gemaakt) 

 
 
 
 
 
 

   
Rode bosmier Schaaruil Oligolophus hanseni 

   
Zwarte heidelibel Een spanner Kelderpissebed 
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11. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

Samenvatting 
Het vegetatieonderzoek omvat een deel van Oud-Leusden dat ligt in de gemeente Leusden en 
eigendom is van de gemeente Amersfoort. Het gebied dat onderzocht is ligt tussen de Dodeweg, 
Paradijsweg, Fietspad langs Hazenwater en Doornseweg. 
In dit gebied bevindt zich het conferentiecentrum ISVW  (Internationale School Voor 
Wijsbegeerte) en begraafplaats Rusthof. Die terreinen zijn uitgegeven in erfpacht en  maken 
geen deel uit van het onderzoeksgebied. In het onderzoeksgebied is een deel verpacht aan 
Scouting Manitoba dat er wel deel vanuit maakt.   
 
Het geheel is een zeer interessant gebied omdat het  bestaat uit een deel bos en een deel heide 
met stuifzandgebied.  De bodem is dekzand dat op de meeste plaatsen is bedekt met een 
humuslaag (podzol). Hier en daar zijn verhogingen ontstaan doordat de wind de podzol heeft 
verplaatst. Het terrein is licht heuvelachtig. Op één plaats komt het water vrij dicht aan het 
oppervlak en is daarom vegetatief extra interessant. 
 
In de winter van 2004-2005 is het stuifzandgebied Oud Leusden heringericht. Het open karakter 
van het gebied is hersteld, waarbij een ecologische verbinding is ontstaan tussen Hazenwater op 
Den Treek en de Leusderheide. Met de verbinding van al deze stukken natuur is een leefgebied 
van aanzienlijke omvang gecreëerd, waar planten en dieren zich van het ene naar het andere 
gebied kunnen verplaatsen. In de winter van 2012 – 2013 is het bosdeel uitgedund.  
 
Over het gehele bos van Oud-Leusden komt veel Amerikaanse vogelkers voor, ook wel ‘bospest’ 
genaamd. Af en toe wordt de vogelkers  door vrijwilligers handmatig bestreden. De vogelkers 
loopt echter telkens opnieuw uit, waardoor de soort plaatselijk de vegetatie blijft domineren. 
In het gebied is in 2013 driemaal intensief gezocht naar voorkomende  planten en hun 
abundantie.  
 
Langs de paden, rondom de bospercelen, staan relatief veel Berken.  
Totaal zijn er 184  soorten planten gevonden. Er is geen norm bekend op grond waarvan gezegd 
kan worden of dat veel of weinig is. In het algemeen geldt hoe meer biotopen en gradiënten 
(overgangen van de ene biotoop naar de andere)er zijn, hoe meer soorten.  
 
Het aantal soorten planten per vak is te lezen in tabel  11.1. 
 

Vaknummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aantal soorten 
planten per vak 57 119 38 50 27 41 22 72 46 63 

 
Tabel 11.1. Aantal soorten planten per vak 
 
  

ISVW-terrein 

Den Treek 
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Samenvatting van de resultaten per vak :  
 

 Herhaling tekening 2.1 Grenzen en  nummers van de vakken 

 
1. Het aantal soorten planten in vak 2 (119 soorten) is verreweg het grootst van allemaal. Dat 

is ook makkelijk te verklaren. De open ruimte rond het gebouw van Scouting Manitoba en 
achter de woningen van Zomers Buiten speelt een rol. Ook zijn planten uit de tuinen van 
deze woningen over de erfafscheiding  “gestapt”. Achter de woningen van Zomers Buiten 
liggen een aantal rillen van bijeen vergaarde takken. Dat is vegetatief een interessante plek 
Er komt bijvoorbeeld Groot heksenkruid in voor; 
 

2. Vakken 8 en 9 zijn beide vakken met stuifzand maar vak 8 bevat bijna ca 1,5 x zoveel soorten 
als vak 9 . Dat komt door de begroeiing in de zuidwesthoek van vak 8. Daar is  veel 
randvegetatie en er is veel meer stuifzandoppervlak vergrast dan in vak 9. Er staat in beide 
vakken vrij veel oude heide die als schuilplaats dient voor hagedissen. Oude heide wordt in 
Nederland steeds schaarser. Er is geen ontwikkeling van jonge heide gezien. Grijs 
kronkelsteeltje, Zandzegge, Zandhaarmos en Zandstruisgras zijn bezig het oppervlak 
stuifzand te verkleinen maar het is moeilijk inschatten hoe snel dat zal gaan ; 
 

3. Vak 7 is een zeer bijzondere biotoop. Het is nat en het grondwater komt in het midden soms 
bijna boven het maaiveld uit. Dat kenmerkt de vegetatie  in de vorm van Dopheide, 
Veelbloemige veldbies, Pilzegge, Pijpenstrootje, Bochtige smele, Pitrus  en Trekrus. Het 
totale aantal soorten is niet groot (22) omdat het een klein gebied is met een homogene 
bodemstructuur en vegetatie. Het staat vol met kleine Grove dennen (vliegdennen) ; 

  

8 

7 

4 

3 
5 

2 

9 

6 

1 

10 



VEGETATIEONDERZOEK OUD-LEUSDEN 

 
 
 

30 
 

  
  

 
 

4. De vakken 3, 4 en 5 zijn vakken met bos. Naast bomen komt en weinig andere vegetatie voor. 
In vak 5 komen maar 27 soorten voor. In de vakken 3 en 4 wat meer omdat daar de 
randvegetatie invloed heeft. Met name bramen zijn aan de oostzijde, nabij de Paradijsweg,  
sterk vertegenwoordigd;    
 

5. De vakken 3 en 4 met Lariks hebben veel houtachtige onderbegroeiing. Dat komt door de 
grotere hoeveelheid daglicht. Lariks laat in de herfst zijn naalden vallen en krijgt die in de 
lente weer terug; 
 

6. De vakken 5 met Zwart den en 2 met Grove den hebben aanzienlijke oppervlakken met geen 
of zeer weinig onderbegroeiing. Dat komt door minder daglicht en de dikke laag naalden die 
slecht omgezet wordt in humus. Daarom is het geen goede voedingsbodem voor het 
ontkiemen van zaden;  
 

7. De vakken 1 en 10 zijn smalle randen tussen afrasteringen en paden langs Rusthof en ISVW. 
Daar komen redelijk wat soorten voor. Opvallend is vak 1 als het gaat om hondenpoep. 
Dagelijks worden hele meuten honden (aan de lijn) losgelaten waardoor het pad en de 
bermen vol met poep liggen. Uit recreatief oogpunt niet geweldig; 
 

8. Vak 6 is het vak met de meeste korstmossensoorten op de bodem maar de hoeveelheid is 
heel gering. Er komen elders (vooral op de spaarzame Zomereiken) ook  korstmossen voor 
maar de hoeveelheden zijn steeds zeer gering. Hier komt ook vrij veel oude heide voor .   

 

Conclusies 
Het gebied Oud-Leusden bestaat eigenlijk uit twee heel verschillende delen: bos en 
stuifzandgebied. Het bos is min of meer een verlengde van Den Treek en is ten opzichte daarvan 
niet echt anders. Op de bodem komt veel mos voor waarbij Fraai haarmos, Bronsmos, Gewoon 
klauwtjesmos en Gewoon haakmos dominant zijn. Bijzonder is wel  het grote aantal soorten 
korstzwammen op dood hout. Heel bijzonder is het stuifzandgebied dat tamelijk uniek is in deze 
regio. Het heeft een grote recreatieve en landschappelijke waarde.  Er is een  klein nat gebiedje 
dat vegetatief sterk afwijkt van de directe omgeving. Het stuifzand wordt bedreigd door 
oprukkende mossen, grasachtigen en opslag van bomen en struiken uit de omgeving. 
 

Aanbevelingen 
1. Het stuifzand wordt bedreigd door oprukkend Grijs kronkelsteeltje, Zandhaarmos 

Zandstruisgras en Zandzegge. Als het stuifzand moet blijven dan zullen deze soorten, 
gefaseerd in tijd en ruimte, verwijderd moeten worden. Er moet worden gezocht naar een 
geëigende methode; 
 

2. De struikheide in het stuifzandgebied is sterk verhout en  jonge heide is weinig  gezien. Voor 
de toekomst van de hagedissen is het gewenst dat er verjonging van de heide plaatsvindt. 
Dat gaat niet spontaan en er moet nagedacht worden over een geëigend beheer. Misschien 
uitstrooien  van grond van elders met heidezaad of het overzetten van heideplaggen; 
 

3.  Als er gevarieerde onderbegroeiing in het bos gewenst is dan zullen regelmatig hoog 
opgaande bomen uitgedund moeten worden. Plaatselijk zullen open plekken gemaakt 
moeten worden; 
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4. Vak 7 is in Oud-Leusden een unieke biotoop; een venachtige laagte in het stuifzandgebied 
met als kenmerkende  begroeiing Trekrus, Dopheide en Tandjesgras. Het gebied staat anno 
winter 2013 vol met vliegdennen die verwijderd moeten worden om deze vegetatie te 
behouden. Dat moet elk jaar of twee jaar herhaald worden; 
 

5.  De vraag is gerechtvaardigd of het noodzakelijk is het gebied een beschermde status te 
geven waardoor het niet langer toegankelijk is voor het wandelende publiek. Het antwoord 
is: juist niet. Rondwandelende mensen en spelende kinderen houden het zand juist in 
beweging.   
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7. Notitie Heideherstel. Provincie Utrecht, sector Landelijk Gebied Ontwikkeling December 

2004. 
8. Inrichtingsplan Oud Leusden – gemeente Amersfoort – 2003; 
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10. Rapport “Lange termijneffecten Grijs kronkelsteeltje” Bosschap, bedrijfschap voor bos en 

natuur 2012; 
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2004. 
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Bijlage 1 Plantensoortenlijst met abundantie in Oud-Leusden 
 
In de tabel hieronder worden abundantiecoderingen gebruikt. De verklaring staat in Tabel 1. 
 

Abundantie Aantal Verspreid Plaatselijk 

Rp-Rare 1-3    X 

Rv-Rare 1-3  X   

Sp-Schaars 4-10   X 

Sv-Schaars 4-10 X   

Op-Occasional 11-20   X 

Ov-Occasional 11-20 X   

La-Lok.abun 21-100   X 

F-Frequent 21-100  X   

Ld-Lok.dom > 100   X 

A-Abundant > 100 X   

Cd-Co. Dom Dominant X   

D-dominant > 50% d. X   
 
Tabel 1 Verklaring codering abundantie.   
 
  Naam soort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Aalbes   Op                 

2 Akelei     Rp               

3 Akkerdistel   Sp   Rp       Rp   F 

4 Akkerkool   Ov           Rp   Rv 

5 Akkervergeet mij nietje       Op   Sp   Ov     

6 Akkerviooltje       Sp             

7 Amerikaanse eik Rp Sv   Sp       Ov Ov   

8 Amerikaanse eik opslag F Ov A F   Rv   Rv     

9 Am. vogelkers opslag F Cd Cd Cd Cd F Rv Ov F Cd 

10 Beuk   Rp                 
11 Bezemkruiskruid   Sv                 
12 Biezenknoppen           Rp   Rp     
13 Bijvoet   Sp           Rp   Ov 
14 Bitterzoet   Rp                 
15 Blauwe bosbes   Sp F A A Ov Rp Ov Ov Sp 
16 Bochtige smele Ov A Cd Cd Cd Cd Ov A Cd   
17 Bonte gele dovenetel   A                 
18 Bosaardbei   Rp                 
19 Boskruiskruid Rp                   
20 Bosvergeet-mij-nietje   Rp                 
21 Boswilg               F     
22 Brede stekelvaren Rp F A F Cd         Sp 
23 Brede wespenorchis               Op   Sp 
24 Canadese fijnstraal Rp Op           Sv Rp   
25 Citroenmelisse   Rp                 
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  Naam soort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26 Dagkoekoeksbloem Ov F Sp Sp       Rp   Sv 
27 Dolle kervel   Ov   Rp       Rp   Ov 
28 Dopheide           Rp F       
29 Douglasspar         A           
30 Douglasspar opslag         A Rv   Ov Rv   
31 Drienerfmuur Ov Ov Ov Sov F           
32 Duinriet               Op     
33 Duivelswandelstok               Rp     
34 Duizendblad   Sp                 
35 Eenstijlige meidoorn   Rp                 
36 Engels raaigras   F                 
37 Esdoorn   Rp                 
38 Fijn schapengras Op         F Ov Op A   
39 Fijn spar   Rp                 
40 Fijn spar opslag           Rp         
41 Fluitenkruid Sv Ov       Rp       Rp 
42 Framboos Op F La Ld La         Sp 
43 Gaspeldoorn                 Rp   
44 Geel nagelkruid Ov F Op La Op Ov   Rp Rv F 
45 Gekroesde melkdistel   Rv                 
46 Gelderse roos   Rp               Rp 
47 Gele dovenetel       Op             
48 Gele helmbloem   Rp                 
49 Gestreepte witbol F   Op   Op Sv   Rp Rp F 
50 Gevlekte dovenetel   Ov                 
51 Gevleugeld helmkruid                   Rp 
52 Gewone braam   F Cd A Ld Sv Rv F Rp F 
53 Gewone brunel   Rp           Rp   Rv 
54 Gewone hennepnetel F Sv Ld Ld F     Op   Ov 
55 Gewone hoornbloem F Sp Sv Op Ov A   Rv Ov Ov 
56 Gewone klit Op F Rp F   Ov   Op Ov F 
57 Gewone melkdistel Rp Rp Rp               
58 Gewone raket   Ov   Op             
59 Gewone salomonszegel       Sp             
60 Gewone veldbies.               Op Rp   
61 Gewone vlier Rp Rp Rp Rp             
62 Gewone zandmuur       Op             
63 Gewoon biggenkruid Rv F       Rv A Rv A Sv 
64 Gewoon langbaardgras Op                   
65 Gewoon struisgras A A       A F Op Ov F 
66 Gewoon varkensgras Ov Ov   Sp             
67 Glad vingergras La                   
68 Gladde witbol   F F   La   F       
69 Glanshaver                   Sp 
70 Groot heksenkruid   Op                 
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  Naam soort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
71 Grote brandnetel F A Ov La Op     Op Op A 
72 Grote ratelaar               Op   Op 
73 Grote weegbree   A             Ov Cd 
74 Grove den Rp Cd       Rv   F Ov Rp 
75 Grove den opslag       Op Sp Sv A Ov     
76 Haagbeuk                   Rp 
77 Harig knopkruid Op Sv                 
78 Hazelaar   Rp               Sv 
79 Heggenduizendknoop   F                 
80 Heidespurrie 154745             Sp Op   
81 Hennegras       Sp             
82 Herderstasje   Sv   Op             
83 Hondsdraf   A   Sp       Op Op A 
84 Hondsroos   Rp                 
85 Hop   Op                 
86 Hopklaver   Sp                 
87 Hulst Rp Ov Rv               
88 Ijle dravik               Sv   Op 
89 Jakobskruiskruid   Rv   Ov   Ov   Rp Op F 
90 Japanse duizendknoop   Op                 
91 Japanse lariks     Cd Cd             
92 Japanse lariks opslag Sv   Ov   Ov Rp Sv Sv     
93 Kale jonker   Rv                 
94 Kantige basterdwederik   Rp           Rp     
95 Kleefkruid Ov F F La   Rv   Sp   A 
96 Klein kruiskruid   Rp                 
97 Klein springzaad A A F F       Rp   Rp 
98 Klein streepzaad Rp                   
99 Klein tasjeskruid   Rp                 

100 Kleine maagdenpalm   Rp                 
101 Kleine ooievaarsbek   Rp   La       Rv     
102 Kleine veldkers   Op                 
103 Kleverig kruiskruid   Rp                 
104 Klimop Rv F               Rv 
105 Knopig helmkruid           Rp   Rv     
106 Krentenboompje Sv Rp   Rp         Rp   
107 Kropaar   F Sp   Op     Rp     
108 Kruipende boterbloem   Ov Op Sp     Rp Rp   Ov 
109 Kruldistel       Rp             
110 Krulzuring       Rp   Rp     Rp Rv 
111 Kweek       Op             
112 Late guldenroede   Ov                 
113 Lelietje-van-dalen   Ov                 
114 Lijsterbes (incl opslag) Ov A Cd Cd Cd Ov Ov Ov Ov Ov 
115 Look zonder look Sv F   Rp             
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  Naam soort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
116 Mannetjesvaren   Rp                 
117 Melganzenvoet   Rp                 
118 Middelste teunisbloem   Sp           Sp     
119 Muizenoortje           Sp   Sp Op   
120 Muursla Rp   Op Op       Op     
121 Overblijvende ossentong   Rp                 
122 Paardenbloem Ov F   Ov   Rp   Op Rp F 
123 Paardenkastanje   Rp                 
124 Paarse dovenetel   Rp                 
125 Perzikkruid   Rv La   La           
126 Peterseliebraam Rp                   
127 Pijpenstrootje         Op Ov A F Rv   
128 Pilzegge           Rp Rp Ov F   
129 Pitrus           Ov F F     
130 Prikneus   Rp                 
131 Rankende helmbloem Ov Op Cd F Ov           
132 Reigersbek           Rp         
133 Reuze balsemien   A                 
134 Ridderzuring Ov A Ov Sp           Sv 
135 Riet               Rp     
136 Robertskruid F A La La Op     Rp   F 
137 Rode kornoelje   Rp               Ov 
138 Rood zwenkgras A             Op Op Cd 
139 Roze winterpostelein   Sp                 
140 Ruige zegge   Sp                 
141 Ruw beemdgras A   F F   Ov   Rp Op A 
142 Ruwe berk Rp Ov F F F Sv Sv F Ov Sv 
143 Ruwe berk opslag   Sv Ov     A F Ov     
144 Salomonszegel     Sp               
145 Schapenzuring Op Op     Op Ov   Rp Ov   
146 Scherpe boterbloem Rv                   
147 Sint Janskruid   Ov   Sp Sp Op Rp     Op 
148 Smalle weegbree   A             La A 
149 Sneeuwbes   Rp                 
150 Speerdistel   Rp       Rp   Rp   Rv 
151 Sporkehout Rv Sv   Rp      Rp Rp     
152 Stijve klaverzuring   Rp                 
153 Stinkende gouwe   Rp               Rp 
154 Straatgras A Ov A F Op Ov   F Ov Ov 
155 Struikheide           F F A A   
156 Tandjesgras             F Rp     
157 Taxus   Rv                 
158 Tengere rus Rp F           Sp   Sv 
159 Tijmereprijs       Sp       Rp     
160 Timotee                   Sp 
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  Naam soort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
161 Trekrus             A Ov F   
162 Trosvlier     Rp             Rp 
163 Valse wingerd   Ov                 
164 Veelbloemige veldbies           Rp   Rp     
165 Veldbeemdgras Op                   
166 Veldereprijs Ov     Op   Ov   Ov Rv Ov 
167 Veldzuring Rp                 Rp 
168 Vertakte leeuwentand   Ov               Rp 
169 Vingerhoedskruid Rp A   Rp         Rp   
170 Vlasbekje Op Ov   Op       Rp     
171 Vogelmuur F Ov La Rv Op     Rv   Ov 
172 Vroege haver F             Op La   
173 Waterpeper F                 Sp 
174 Wilde kamperfoelie   Sv   Sp   Rp   Rp Rp Sv 
175 Wilde kastanje   Rp                 
176 Wilgenroosje   F Op La           Op 
177 Winerpostelein                   Rp 
178 Witte dovenetel                   Sv 
179 Witte klaver Ov F Sv Ov       Op F F 
180 Witte klaverzuring   Op                 
181 Zachte dravik       Rp   Rp   Rp Rp   
182 Zachte duizendknoop     F F             
183 Zachte ooievaarsbek   Rp   F   Op     Rp   
184 Zandblauwtje                 Rp   
185 Zandstruisgras   A     A A F   Cd   
186 Zandzegge Ld A       Ov Ov Cd Ld   
187 Zevenblad   A                 
188 Zomereik    F   Op Rp Rv   F Sv   
189 Zomereik opslag Op     Ov Sv Ov Ov     Sv 
190 Zomprus             Rp       
191 Zwarte den         La           
192 Zwarte nachtschade   Sp                 

 

Totaal aantal soorten 
planten inclusief 
opslagsoorten 61 122 42 54 32 49 27 78 48 65 

 

Totaal aantal soorten 
planten exclusief 
opslagsoorten 57 119 38 50 27 41 22 72 46 63 
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Postbus 4000
3800 ea amersfoort 
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T 033 469 52 00
E cnme@amersfoort.nl
I www.amersfoort.nl/cnme 

Met de serie Natuur, Landschap en Milieu van Amersfoort 

biedt de gemeente amersfoort aan bewoners en natuur-  

en milieuorganisaties een platform om hun onderzoeken  

te publiceren.

Gemeente Amersfoort
Centrum voor Natuur 
en Milieu Educatie (CNME)


