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1  Voorwoord 
 

Inleiding 
De gemeente Leusden, vertegenwoordigd door  de heer Hans Peter Reinders, heeft aan de KNNV 
afdeling Amersfoort e.o. gevraagd een vegetatieonderzoek uit te voeren in  het zogenaamde 
Anemonenbosje in de wijk ’t Vliet in Leusden. Zie foto op de voorzijde van dit verslag. Het is een 
bosje, met een lange geschiedenis, dat in het ontwerp van de wijk is opgenomen. Functies zijn 
natuurbeleving, recreatie en bescherming cultuurhistorisch waarden. Onderzocht is of deze 
functies ook gerealiseerd zijn en welke verbeteringen mogelijk zijn om deze functies te 
versterken. 
 

KNNV Afdeling Amersfoort en omgeving 
De  KNNV heeft dit onderzoek eind 2012 op zich genomen. De Amersfoortse afdeling van de 
KNNV is opgericht in 1911 en bestaat dus iets meer dan 100 jaar. Er zijn ruim honderd leden uit 
Amersfoort en wijde omgeving. De hoofdactiviteiten van de afdeling bestaan uit cursussen, 
natuurinventarisatieprojecten, werkgroepbijeenkomsten, natuurlezingen en excursies. De KNNV 
werkt daarbij samen met het IVN Amersfoort en de milieucentra Landgoed Schothorst in 
Amersfoort en De Schoolsteeg in Leusden. Meer informatie over de landelijke vereniging is te 
vinden op http://www.knnv.nl en over de Amersfoortse afdeling op 
http://www5.knnv.nl/amersfoort. 
 
 
Arie van den Bremer 
Coördinator werkgroep Planten KNNV Afdeling Amersfoort e.o. 
 

http://www5.knnv.nl/amersfoort


4 

 

2  Wijze van werken 
De primaire opdracht was het onderzoeken welke vegetatie in het Anemonenbosje voorkomt. 
Daar is aan toegevoegd  een inventarisatie van 
mossen en korstmossen. Daarnaast is het interessant 
te weten  hoe de bodem is opgebouwd en hoe de 
waterhuishouding is geregeld. Voordat het bosje 
opgenomen werd in de wijk ’t Vliet was het een zeer 
nat bosgebied in een agrarische omgeving  met veel  
elzen- en essenhakhout. Dat kan  misschien verklaren  
waarom  bepaalde plantensoorten daar wel 
voorkomen en andere niet.   
 
Verder is er gezocht naar de eigendomsverhoudingen 
tussen 1832 en nu.  In de volksmond noemt men het 
Anemonenbosje vaak  Amsterdams bosje en  een 
vraag was daarom waar die naam vandaan  komt.  
Om daar achter te komen zijn gesprekken gevoerd 
met vroegere omwonenden/eigenaren.  
 
Het Anemonenbos is voor het vegetatieonderzoek 
verdeeld in een aantal vakken. Dat is voor mossen en 
korstmossen niet gebeurd. Zie tekening 2.1. Vak 4 is 
de oude eendenpoel en vak 5 het dijkje erom heen. 
De vakken 6 en 7 zijn de stroken tussen omringende 
sloten en de bosvakken 1 en 2. 
                                                                                                            Tekening 2.1 
 
Bij het vegetatieonderzoek  is ook gekeken hoeveel planten er van een soort voorkomen.  Dat 
heet abundantie. Daarbij is een codering gebruikt die is weergegeven in tabel 2.1. 
 

Abundantietype Aantal planten Verspreid Lokaal (plaatselijk) 

Rp (p = plaatselijk)  1-3    X  
Rv (v = verspreid) 1-3 X 

 Sp (p = plaatselijk) 4-10    X 
Sv (v = verspreid) 4-10 X 

 Op (p = plaatselijk) 11-20   X  
Ov (v = verspreid) 11-20 X 

 La (plaatselijk) 21-100   X 
F ( verspreid)  21-100 X   
La (plaatselijk) 21-100   X 
A (verspreid) > 100 X   
Ld (plaatselijk) > 100   X 

Cd-Co. Dom 
Dominant met andere 

soorten X   

D-dominant > 50% dekking X   
 
 Tabel 2.1 
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3   Historie Anemonenbosje 
Situering 
Het Anemonenbosje lag in 1832 in de 
gemeente Stoutenburg. Ruimtelijke 
kenmerken in de omgeving daarvan waren 
toen de Hessenweg,  Grebbeliniedijk en 
Modderbeek .  In 1745 werd de 
Grebbeliniedijk van de Slaperdijk bij de 
Roode Haan in Veenendaal tot de Eemdijk 
bij Krachtwijk in Amersfoort aangelegd. De 
dijk had een tweeledige functie. Het was 
een verdedigingswerk waar infanterie en 
artillerie zich teweer konden stellen tegen 
de vijand. Daarnaast ontstond er de 
mogelijkheid het gebied ten oosten van de 
dijk onder water te zetten om het oprukken 
van legers tegen te gaan. Het 
Anemonenbosje lag tegen de noordzijde 
aan. Overblijfselen van de dijk zijn daar nog     Foto 3.1 
aanwezig. Nu maakt het bosje deel uit van de  
wijk ’t Vliet. In de volksmond wordt het ook wel Amsterdamse bosje genoemd. De dijk is voor 
een deel afgegraven maar een aantal stukken zijn bewaard gebleven. Op foto 3.1 uit 1939 is mooi 
te zien dat het Gelders Valleikanaal gegraven werd. Het kanaal volgde grofweg het oude tracé 
van de Modderbeek. Op de kadastrale tekening hieronder is het tracé van de Modderbeek ter 
plaatse van het Anemonenbosje goed te zien. Voor de boeren in de omgeving  ontstond er door 
de graafwerkzaamheden een kleine ruilverkaveling. Het Anemonenbosje lag dus na 1939 tussen 
het Valleikanaal en de Liniedijk in. Op de meeste plaatsen liggen die twee naast elkaar maar hier 
dus niet. Het lijkt op de situatie bij het Valleipark richting het oosten. 
 
Eigendomssituatie 
In de “Kadastrale atlas Provincie Utrecht Leusden 1832 Gebruik en eigendom” (zie 
literatuurlijst) is beschreven wie in 1832 het eigendom van de gronden  hadden  in  de 
gemeenten Leusden en Stoutenburg en wat het gebruik ervan was. Napoleon had bij keizerlijk 
decreet op 21 oktober 1811 het huidige kadastersysteem geïntroduceerd naar Frans voorbeeld.  
Het regelde zakelijke rechten zoals eigendom en recht van overpad. Het werd ook gebruikt voor 
heffing van grondbelasting die afhankelijk was van soort grond en type gebruik.  
De eigenaar in 1832 van de percelen  C210 en C 211, samen 1.28.70 ha groot, was Willem Joseph 

van Brienen, rentenier uit Amsterdam. Perceel 
226 stond toen op naam van  Theodorus Jan 
Lilaar,  rentenier uit Amersfoort. Zie Tekening 3.1. 
Een rentenier  is iemand die kan leven van zijn 
vermogen zonder te werken. Dat bestond vroeger 
vaak uit grond dat verpacht werd aan boeren.  
Van Brienen is geboren in Amsterdam in 1760 en 
overleden  in Wassenaar in 1839. Hij was 
van1811 tot 1813 burgemeester van Amsterdam 
en vervulde vele bestuurlijke functies op 
regeringsniveau.Interessant is te weten dat ten 
tijde van de invoering van het kadaster er  
discussie was over wie de eigenaar was. 
    
Tekening 3.1 

Valleikanaal 

Liniedijk 

Liniedijk 

Modderbeek 

Anemonenbosje 

http://www.grebbelinie.nl/page/roodehaan
http://www.grebbelinie.nl/page/krachtwijk
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Napoleon had daar blijkbaar grote zeggenschap in. Als je voor oranje was dan trok je aan het 
kortste eind en als je voor Napoleon was aan het langste einde.  Zo gingen er stukken naar 
Amsterdamse relaties van Napoleon waaronder de burgemeester van Amsterdam Willem Joseph 
van Brienen . Via huwelijken (tussen  jongens en meisjes van adel) en verervingen kwamen 
stukken grond rond 1900 in handen van twee Franse dames.  
Deze informatie is verkregen van de heer J.V. van Proosdij uit Doorn wiens vader dit aan hem 
had verteld. Waar de naam Amsterdamse bosje vandaan komt is daarmee duidelijk. De dames 
uit Frankrijk hadden de volgende mooie namen: 
Mevrouw Margyerite Marie Caroline d’Alsace de Henin Liétard, weduwe van de heer Maurice 
Marie Auguste Ferdinand Graaf de Geusse, en  mevrouw Nicole Marie Hélène d’Alsace de Henin 
Liétard en haar echtgenote de heer Jacques Ferdinand graaf de Rohan Chabot particulieren te 
Parijs. Blijkbaar twee zussen. Op internet is te lezen dat deze dames uit hogere franse kringen 
stammen en meer eigendommen in Nederland hadden. Van Proosdij beheerde de grond in 
opdracht van deze dames. 
Via  deze  beheerder  is het door de zussen verkocht aan de boeren in de omgeving van het 
Anemonenbosje. Zo kwam het Anemonenbosje uiteindelijk  op 1 mei 1981 in handen van de  
familie Zandbrink op Stoutenburg.  De gemeente Leusden wilde toen beginnen met de 
ontwikkeling van de nieuwe wijk ’t Vliet en sloot een zogenaamd voorlopig koopcontract met de 
familie Zandbrink op 11 juli 1984. Daarna werd het een tijd stil. Op dat moment vertrokken de 
Amerikanen van het vliegveld Soesterberg en wilde een eigen wijk ontwikkelen in de nieuwe 
wijk ’t Vliet. De onderhandelingen hebben ca 3 jaar geduurd en zijn op niets uitgelopen. Deze 
anekdote kan helaas niet gecontroleerd worden.  Politici uit die periode zeggen van niets te 
weten. Op 18 december 1987 is het eigendom overgedragen aan de gemeente Leusden.   
 
Het gebruik van het anemonenbosje tussen 1945 en 1985 
Het Anemonenbosje was tot 1983 omringd door laag en nat weiland. Het maaiveld lag op 2.30 m 
plus NAP en het dekzand zat op ca 70 cm onder het maaiveld. Het land stond regelmatig onder 
water door overstroming van  het Valleikanaal. Voor 1939,  toen het Valleikanaal nog niet was 
gegraven, kwam het water uit de Modderbeek. In de zomer was  het bos ondoordringbaar door 
struweel en in de winter was het ontoegankelijk door  de hoge waterstand. Op de eendenpoel  
werd in de winter geschaatst.  
Het bos bestond  vooral uit essen, elzen en eiken. De essen en elzen werden  gemiddeld om de 5 
jaar afgezet.  Dat wil zeggen vlak boven het maaiveld afgezaagd. Het werden daardoor geen 
bomen met een knot. Het vrijkomende  hout  werd gebruikt voor afrasteringpalen, hekken, 
gereedschapsstelen, brandhout voor bakkers en niet te vergeten staken voor  pronkbonen 
(snijbonen). Daar had je lange rechte  essenstammetjes voor nodig die er veel stonden en 
stiekem gezaagd werden. Dat laatste deden de omwonenden. De stammetjes werden mooi recht 
omdat ze erg dicht tegen elkaar stonden en alleen maar omhoog konden groeien. Uit gesprekken 
met omwonenden blijkt  dat er eenmalig hout is gebruikt voor   het vlechten  van matten ten          
 behoeve van de aanleg van dijken in de Flevopolder. Tussen de elzen- en essenstobben stonden 
ook Eiken. Die werden ontzien waardoor er een zogenaamd broekbos ontstond en eigenlijk nog 
bestaat. Dat proces is door gegaan totdat ’t Vliet ontwikkeld werd.           
  

De jacht Het jachtrecht in en rond het Anemonenbosje is na de 2e  wereldoorlog  verpacht aan 
enkele jagers in de regio maar daar is weinig informatie meer over te vinden. De grotere 
pachters/boeren kregen twee gulden per ha en twee hazen per jaar. De jagers die het jachtrecht 
hadden gepacht van de Parijse dames hebben rond 1965  de nu nog aanwezige poel laten graven 
en  een artesische bron  laten slaan. Zie foto 3.3. De poel zou de functie van  eendenkooi krijgen.  
Door de bron kon er meer kwelwater naar bovenstromen.  Dat is nu nog goed te zien aan de       
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olieachtige vlekken op het water  aan de natte zuidkant van het  Anemonenbosje. Op het 
oppervlak zie je olieachtige laagjes van ijzerbacteriën. Deze zijn te onderscheiden van echte 
olievlekken door er even in te 
prikken. Als de olieachtige film  
zich weer naadloos  sluit gaat het 
om olie. Als er scheurtjes in de film 
ontstaan gaat het om 
ijzerbacteriën uit kwelwater.                                                
Het graven van de poel heeft 
waarschijnlijk onder toezicht van 
de Hamersvelder de heer Anton 
van den Berg in dienst bij de 
gemeente Leusden en in opdracht 
van de beheerder Van Proosdij 
toezicht hield op de jacht  
in het bosje en omgeving.  
Bronnen  geven aan dat de 
eendenkooi nooit een succes is 
 geworden ook al werden de 
 eenden bijgevoerd. De jagers                Foto 3.2.                                                                                                                    
 moesten het meer hebben van het 
gebied rond het bosje want daar 
zaten hazen, fazanten en patrijzen. 
Het bosje was ontoegankelijk en 
voor de dieren  nog een laatste 
schuilplaats. Wat opvalt is dat de 
huidige poel veel kleiner is dan 
vroeger. Dat is te zien als je de 
huidige poel vergelijkt met die op 
foto 3.3.  
 
 
 
 
 
 
                                                                        Foto 3.3.
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4   Inpassing van het Anemonenbosje in de nieuwe wijk ‘t Vliet  
Uitgangssituatie  van  de bodem 
Verspreid over het gehele zandgebied van Noord, Oost en Zuid-Nederland liggen langs beken en 
middelgrote rivieren de beekeerdgronden. Ze zijn ontstaan door ontginning van elzenbroekbos. 
Ze zijn direct gekoppeld aan beken en liggen daadoor in doorgaande laagten. Oorspronkelijk 
waren het hooilanden en zijn in het begin van de vorige eeuw in gebruik genomen. Elzen waren 
de oorspronkelijke dominerende boomsoort en deze worden nu overal nog aangetroffen. Door 
ruilverkavelingen is het landschap vaak sterk verandert. Een kenmerk van deze gebieden is het 
ontbreken van berken.  
De bovenste 40 cm van de bodem in het Anemonenbosje bevat veel organisch materiaal. Vanaf 
70 cm onder het maaiveld word er zand aangetroffen. De bodemopbouw komt sterk overeen 
met beekeerdgronden. De bodem bestaat dan uit een voedselrijke humuslaag die overgaat in een 
voedselarme laag van dekzand. Beekeerdgrond komt voor in gebieden met een fluctuerende 
grondwaterstand. In de bodem treedt daardoor oxidatie op.  
Het Anemonenbosje wordt getypeerd als een Elzen-vogelkersbos. Daarbinnen kan het worden 
gerekend tot de vochtige Elzen-essenbossen. De kensoorten elzen en essen vormen het 
voormalige hakhout. Ook komen eiken en enkele wilgen voor die zijn uitgegroeid tot volwassen 
bomen. Het hakhout heeft echter het licht weg genomen waardoor de takken onderaan de stam 
zijn afgestorven. De kroon van de bomen begint pas op grote hoogte. Door de jarenlange hoge 
grondwaterstand hebben de bomen een oppervlakkig wortelstelsel ontwikkeld tot 40 a 50 cm 
diep. Wortels moet boven water blijven omdat ze zuurstof nodig hebben. 
He Anemonenbosje  was vroeger begreppeld om overtollig water af te voeren. Het vochtigste  
deel ligt aan de zuidkant.  De vijver heeft een artesische bron;  dat wil zeggen dat het grondwater  
door een ter plekke geslagen buis omhoog komt.  Het overtollige water wordt nu via een slootje 
naar het zuiden afgevoerd. Het bosje is  een vochtig  hakhoutbosje. Het hout had vroeger 
verschillende toepassingen in het boerenbedrijf.  
 
Beheerdoelstellingen Anemonenbosje  
De doelstellingen voor het Anemonenbosje waren 
ten tijde van de ontwikkeling van de wijk ’t Vliet als 
volgt (zie beheerplan literatuurlijst): 
1. Het bosje ontwikkelen tot een recreatieve 

groenvoorziening in de wijk met kijkgroen en 
natuurbeleving als belangrijkste functies; 

2. Benutten van de ecologisch potenties van het 
bosje; 

3. Behouden van de cultuurhistorische waarden. 
Uit deze doelstellingen volgen drie belangrijke 
maatregelen te weten: 
 Handhaving van het hakhoutecosysteem door 

het periodiek kappen van het hakhout. Hierdoor 
is er meer plaats voor soorten die zich 
handhaven in storingsmilieus. Ook is er plaats 
voor bos-, zoom-  en graslandsoorten.  

 handhaven van het hoge waterpeil  omdat anders 
de wortels van de bomen verdrogen  en 
vochtminnend planten verdwijnen zoals 
Anemonen en grasachtigen.  

 Uit cultuurhistorisch oogpunt is het gewenst de  
eendenpoel te handhaven. 

Op basis van deze doelstellingen is het ontwerp in 
 tekening 4.1 ontstaan.                                                             Tekening  4.1 

Vlietsingel 

Liniedijk 

Eendenpoel 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Humus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dekzand
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Tekening 4. 2 Ontwateringsysteem     

 
Inpassing Anemonenbosje in de nieuwe wijk “t Vliet  
In 1983 is begonnen met de ontwikkeling van wijk Het Vliet. Zie foto op omslag van dit verslag.  Bij 
het ontwerp is getracht het bosje te sparen  maar onder druk  van de grondexploitatie is het oostelijk 
deel opgegeven (perceel 226. Zie Tekening 3.1.   
Voor een goede ontwatering van de toekomstige wegen en woningen in een gebied moet het 
grondwaterniveau daar minsten 0,80 m onder liggen. Om dat te bereiken moet het toekomstige 
slootpeil minstens  1,20 m onder het straatpeil blijven. In de praktijk  betekent dat meestal dat het 
maaiveld wordt opgehoogd en/of het slootpeil verlaagd  
Ophogen kon voor een deel  met grond uit bouwputten, waterpartijen en kunetten voor  
wegfunderingen.  Het grondwater in het Anemonenbosje zou daardoor echter onverantwoord 
dalen en daarom is destijds besloten in het stedelijk gebied direct rond het bosje een apart  
systeem voor de regenwaterafvoer  aan te leggen.  
Het Anemonenbosje moest vochtig blijven en dat was alleen mogelijk door er  een hoge 
grondwaterstand te handhaven. Uitgaande van de bestaande maaiveldhoogte in het bosje was er 
een waterpeil van 1,80m + NAP nodig in een nog te graven ringsloot om het anemonenbosje 
heen. Dat waterpeil moet zo goed mogelijk gehandhaafd worden.  Het aanliggende woongebied 
werd opgehoogd tot 3.00 + NAP  (1,20 m hoger)  om daar een goede ontwatering mogelijk te 
maken. Dat niveau is ruim 0,50 m hoger dan in de wijk  aan de andere kant van de Vlietsingel  
Alle verhardingen in de directe omgeving van het Anemonenbosje zijn open verhardingen 
geworden waardoor  het regenwater direct in de 
bodem kan zakken  en niet via straatkolken in de 
riolering terecht komt. Verder is er een 
infiltratiebuizennet aangelegd die het regenwater 
opvangt en afvoert naar de brede ringsloot rond het 
bosje. Zie tekening 4.2. Daarmee werd bereikt dat 
de oorspronkelijke waterstand in het bosje 
gehandhaafd kon blijven. Nu is het peil het hele jaar 
door gelijk. Vroeger stond het in  de zomer wat 
lager omdat de bomen veel water aan de bodem 
ontrokken. Als het water in de ringsloot te hoog komt te staan dan kan het water afgevoerd 
worden naar een watergang langs de Vlietsingel. Zie foto 4.6. Daarvoor is in de ringsloot aan de 
noordoost zijde een stuwtje gemaakt. 
 

  
Foto 4.1  en foto 4.2 Links het Anemonenbosje  tijdens de bouw van de wijk ´t Vliet 
 

Liniedijk 
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Foto 4.3 en foto 4.4 De omgeving van het Anemonenbosje. Links de Liniedijk aan de zuidzijde 
van het bosje en rechts de Berkenbomen in de straten rond het bosje.   

 
Foto 4.5 en foto 4.6 Links de afwateringssloot van de poel gezien vanaf de Liniedijk naar de 
poelen en rechts de overstort op de Vlietsingel 
 
Als het water in de ringsloot  te laag komt te staan, bijvoorbeeld in droge zomers, dat kan water 
worden ingelaten via een pomp die dit oppompt uit de brede sloot aan de westzijde van Het 
Flankement. Het water in de gracht en vijvers langs de noord- en oostzijde van de Vlietsingel ligt 
op 1,10 m +NAP (dat is het stuwpeil bij het Krakhorsterverlaat). Dat laatste peil is redelijk 
stabiel, maar kan na zware neerslag tijdelijk wel eens 0,40 m hoger worden. In uitzonderlijke  
gevallen, wanneer hoog water in het Valleikanaal de afvoer vanuit het stedelijk gebied blokkeert, 
kan het  oplopen tot 1,70 m + NAP. Het water in de ringsloot rond het Anemonenbosje ligt op 
1,80m + NAP. Zover bekend is dat nog nooit voorgekomen. “Normaal” is het hoogteverschil 
ongeveer een meter. Dat kan je goed zien als je over de Vlietsingel loopt of fietst.  
Het Anemonenbosje ligt 0.50m boven het grondwater. Echter aan de kant van de Liniedijk duikt 
het bosje plotseling een beetje. Daarom is het pad aan de zuidzijde bijna onbegaanbaar omdat 
het er erg nat en drassig is. Dat is goed te zien op foto 4.5. 
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5 Resultaten  onderzoek Planten 
In het gebied is in 2013 driemaal intensief gezocht naar voorkomende  planten en hun 
abundantie.  Dat was in april, juli en september. Dat was nodig omdat bijvoorbeeld de 
Bosanemonen in april/mei bloeien en ze daarna niet meer te zien zijn.  Totaal zijn er 137 
soorten 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 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  het Anemonenbosje verwacht worden omdat er veel variatie in 
groeiomstandigheden voorkomt.  Het resultaat is opgenomen in bijlage 1. Wat opvalt is het 
volgende: 
1. In de lente is het wit van de Anemonen en dat doet de naam van het bosje eer aan; 
2. Opvallend maar redelijk zeldzaam is de grote hoeveelheid Muskuskruid op het dijkje; 
3. Het is een nat gebied en daardoor komen er veel waterminnende planten voor zoals Riet, 

Rietgras, Liesgras, Bosbies, Wolfspoot, Kale jonker en Waterpeper; 
4. Het bosdeel wordt gedomineerd door Zwarte els, Es, Gewone braam, Lijsterbes, Gewone 

vogelkers,  Grote brandnetel en Haagwinde;  
5. Opvallend is het grote aantal Trosvlierstruiken die in de lente prachtig bloeien en opvallende 

trossen rode bessen opleveren. 
Interessant is na te gaan hoeveel soorten planten er per vak voorkomen. Dat geeft inzicht in de 
variatie  tussen de verschillende biotopen.   
 
Vaknummer 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Vaknaam (W = West 
                 (O = Oost) 
                 (M = midden)  

Bos  
W 

Bos 
 O 

Pad  
M 

Poel Dijk 
Sloot 

 W 
Sloot  

O 
Sloot  

M 

 Aantal soorten per vak  44 34  62   41 49   51  72  79 

   
Het aantal soorten in de twee bosvakken is het kleinst en dat komt vooral door gebrek aan licht. 
De soorten in de randen van de bosvakken zijn opgenomen in de aanliggende vakken. Dat heeft 
er ook invloed op. Er zijn daardoor geen gradiënten bij de bosvakken. De meeste soorten komen 
voor in de stroken tussen de bosvakken en ringsloten buiten om het Anemonenbosje heen. De 
verklaring is dat er een overgang is van bos naar strook, van strook naar talud en van talud  en 
het water.  Zoveel gradiënten dicht bij elkaar levert per definitie een relatief grote diversiteit aan 
plantensoorten op. 
 
Hieronder zijn enkele foto’s van mooie planten opgenomen. 
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Bosanamoon Gewone vogelmelk Dagkoekoeksbloem 

     
Speenkruid Blauw glidkruid Haagwinde 

   
Muskuskruid Gele lis Bosandoorn 
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Hop Gewone hennepnetel Grote kattenstaart 

   
Hoge cyperzegge Bosbies Oeverzegge 

   
Trosvlier Kale jonker Lijsterbes 
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6  Resultaten onderzoek mossen  

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

een eigen levensvorm.  Ze lijken op planten maar ze kennen geen sapstromen. Ze kennen 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 

uit afgebroken blaadjes weer nieuwe mosjes kunnen ontstaan. Soms maken ze ook zogenaamde 

broedkorrels die als een soort zaad verspreid moeten worden. Het is aardig je te realiseren dat 

sporen onderdeel zijn van het fijnstof die in onze lucht hangt. Biototopen 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. 

Vochttransport gaat via de celwanden van de bladeren.  Mosbladeren zijn daarom ook bijna 

altijd één celwand dik en daarom kan je er met tegenlicht doorheen kijken. Mossen kennen wel 

fotosynthese. In die zin lijken ze weer op planten. Mossen zijn sporenplanten. Er zijn ook  

planten die zich generatief kunnen voortplanten via sporen zoals paardenstaarten en varens. 

Beide soorten komen ook voor in het Anemonenbosje (Heermoes, Brede stekelvaren en 

Wijfjesvaren). De soorten mossen die gevonden zijn,  zijn genoemd in tabel 6.1. Het waren 15 

soorten en dat is voor zo´n gebied vrij normaal. Een kenmerk van het bosje is dat er veel dood 

hout en stobben in voorkomen waardoor Gesnaveld klauwtjesmos, Gewoon dikkopmos en Fijn 

laddermos massaal voorkomen. Bijzonder zijn de vlokken Watervorkje in de sloot om het bosje 

heen en een boom met Helmroestmos. Er zijn geen rode lijstsoorten aangetroffen. 

Nr Naam van het mos Abundantie Voornaamste biotoop 

1 Bosklauwtjesmos O Bomen  

2 Fijn laddermos Cd Grond    

3 Fraai haarmos R Grond 

4 Gedraaid knikmos R  Bomen 

5 Gedrongen kantmos O  Dood hout  

6 Geelsteeltje R Dood hout  

7 Gesnaveld klauwtjesmos Cd Grond    

8 Gewone haarmuts S  Bomen 

9 Gewoon dikkopmos Cd Overal 

10 Gewoon haakmos O Grond 

11 Gewoon pluisjesmos S Grond 

12 Gewoon sterrenmos S Grond 

13 Groot rimpelmos S Grond 

14 Helm-roestmos S Bomen  

15 Rondbladig boogsterrenmos R Grond 

16 Gewoon watervorkje O Water 
Tabel 6.1. 

Op de volgende badzijde zijn foto’s opgenomen van enkele mossen. De foto’s zijn niet ter plaatse 

genomen. 
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Foto´s van enkele mossen in het Anemonenbosje 

   

Fraai haarmos 
 

Gewoon dikkopmos Gewoon haakmos 

     
Gedrongen kantmos Fijn laddermos Gewone haarmuts 

   
Gesnaveld klauwtjesmos Gewoon watervorkje Helmroestmos 
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7  Resultaten onderzoek korstmossen  

Er is ook gekeken naar korstmossen  in het Anemonenbosje. 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 vaak goed 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 (rhzinen). Ze leven van 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 7.1. Het 

waren 24 soorten en dat is voor zo´n gebied vrij normaal. Alle soorten zaten op levend hout. De 

hoeveelheden waren zeer gering omdat korstmossen licht nodig hebben om te groeien en in het 

Anemonenbosje is het relatief donker. Er zijn geen rode lijstsoorten aangetroffen.  

Nr Korstmossen Abundantie 

1 Amoebekorst R 

2 Bleekgroene schotelkorst R 

3 Eikenmos R 

4 Groen boomschildmos S 

5 Fijn bekermos R 

6 Gewone poederkorst F 

7 Gewoon purperschaaltje O 

8 Gewoon schildmos S 

9 Grauw rijpmos R 

10 Groen boomschildmos R 

11 Groot dooiermos O 

12 Gebogen schildmos S 

13 Heksenvingermos F 

14 Kapjesvingermos S 

15 Melig takmos S 

16 Melige schotelkorst  R 

17 Miskende schotelkorst R 

18 Poedergeelkorst O 

19 Rijp schildmos S 

20 Rond schaduwmos O 

21 Verstop- schildmos R 

22 Vals dooiermos O 

23 Vliegenstrontjesmos R 

24 Witstippelschildmos R 

Tabel 7.1 

Op de volgende badzijde zijn foto’s opgenomen van enkele korstmossen. De foto’s zijn niet ter 

plaatse genomen.
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Foto´s van enkele korstmossen in het Anemonenbosje 

 

    
Heksenvingermos Groot dooiermos Gewoon purperschaaltje 

   

 Vals dooiermos Gewoon schilmos Amoebekorst 

   
Groen boomschildmos  Grauw rijpmos Eikenmos 
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8 Varia 
 

Territorium van een zwanenechtpaar 
In de lente broedt al enkel jaren een 
zwanenechtpaar in de poel 

 

Aanleg Ringslangenbroedhoop 
Op verzoek van de gemeente Leusden  heeft de 
KNNV afdeling Amersfoort een 
ringslangenbroedhoop aangelegd met door de 
gemeente geleverde  houtsnippers en paardenmest. 
Of het resultaat heeft gehad is nog niet bekend. 

 

Het bosje in de winter.  Alles is gemaaid en de 
Anemonen komen er aan. Je kan de hele omgeving 
zien. 

 

Het bosje in de nazomer. Dan is het compleet 
ondoordringbaar en waan je je niet in wijk ’t Vliet in 
Leusden. Het maakte de inventarisatie van 
najaarsplanten er niet eenvoudiger op. 
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9 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
Samenvatting 
1. Het beleid is gericht op het voorzien in een  recreatieve groenvoorziening voor de wijk met 

kijkgroen en natuurbeleving als belangrijkste functies. Twee andere doelstellingen zijn; 
 Benutten van de ecologisch potenties van het bosje; 
 Behouden van de cultuurhistorische waarden. 

2. Het is enkele eeuwen een hakhoutbosje geweest; 
3. Het is tot de jaren tachtig circa 150 jaar eigendom geweest van de burgemeester van 

Amsterdam en via vererving van twee zussen in Parijs.  
4. Het aantal soorten planten is 137 waarvan 18 houtachtig, het aantal soorten mos16 en het 

aantal soorten korstmos 24; 
5. In de lente is het er wit van de Bosanemonen en daarom heet het in de volksmond ook wel 

“Het Anemonenbosje”; 
6. Het is een nat gebied en daardoor komen er veel waterminnende planten voor zoals Riet, 

Rietgras, Liesgras, Gele lis, Grote lisdodde, Bosbies, Wolfspoot, Kale jonker en Waterpeper; 
7. Het bosdeel wordt gedomineerd door Zwarte els, Es, Gewone braam, Lijsterbes, Gewone 

vogelkers,  Grote brandnetel en Haagwinde;  
8. Opvallend is het grote aantal Trosvlierstruiken die in de lente prachtig bloeien en opvallende 

trossen rode bessen opleveren; 
9. In de nazomer en herfst is alleen het pad in het midden en rond de poel begaanbaar. De rest 

is volkomen ondoordringbaar; 
10. De poel,  vroeger een  eendenkooi,  is in de lente het territorium van een Zwanenechtpaar; 
11. Er wordt  in de periode dat het bos toegankelijk is vrij veel afval achtergelaten.   
 
Conclusies 
1. Gewone vogelmelk is een beschermde soort als bedoeld in artikel 3 en 4 van de flora en 

faunawet; 
2. Behalve het centrale pad naar en rond de poel groeit het bos en de randen er omheen in de 

nazomer en herfst helemaal dicht. Het centrale pad blijft goed begaanbaar omdat het 
voorzien is van een laag houtsnippers en intensief wordt betreden; 

3. Er komen komen wel korstmossen voor maar de hoeveelheden zijn zeer gering. Dat komt 
omdat er op de biotoop levend hout te weinig licht kan toetreden. Andere geschikte biotopen 
komen niet voor; 

4. De strook tussen de 2 bosvakken en de sloot langs de Liniedijk (zuidzijde Anemonenbosje)) 
is veel regenval  nagenoeg onbegaanbaar voor wandelaars;    

5. De recreatieve waarde is op zich beperkt  maar in het licht van de ecologische en 
cultuurhistorische  waarden goed te noemen. Het recreatieve is vooral de beleving van groen 
en stilte in een dicht bebouwde woonwijk op loopafstand. 

 
Aanbevelingen 
1. Om de ecologische  (flora en fauna) en cultuurhistorische waarden (hakhout en eendenpoel) 

te behouden verdient het aanbeveling een deel van de lage begroeiing onder de bomen 
regelmatig (eens in de 5 tot 7jaar) gefaseerd te af te zetten of uit te dunnen.  Daarmee wordt 
het beoogde karakter  het hakhoutbos behouden,   

2. De stroken tussen de sloten en de bospercelen zijn in het najaar ontoegankelijk. Het is een 
politieke afweging of die rand een recreatieve of ecologisch functie moeten hebben. Als het 
een recreatieve functie is dan moet er vaker gemaaid worden.  
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Bijlage 1  

Lijst van voor komende planten 

Om de tabel hierna makkelijk te kunnen lezen zijn tabel 2.1 met abundantiewaarderingen  en 

tekening 4.1 met vegetatievakken hier opnieuw  weergegeven. In geel  zijn de houtachtige planten 

weergegeven. 

 

  Vaknummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

  
  Bos W Bos O Pad M Poel Dijk 

Sloot 
W 

Sloot O 
Sloot 

M 

                    

1 Akkerdistel   
Op 

 
F 

  
Sp 

2 Akkerkool   
Sp 

     
3 Amerikaanse vogelkers Rp Rp 

      
4 Beklierde duizendknoop 

     
Op 

  
5 Biezenknop 

     
Sp 

  
6 Bitterzoet Ov Sv Rp Ov 

 
Rp Rp 

 
7 Blaartrekkende boterbloem  

     
Op Sp Op 

8 Blauw glidkruid 
     

Rp Op 
 

9 Bosandoorn Op 
 

F 
 

F F F 
 

10 Bosanemoon A Cd F A A O A Cd 

11 Bosbies Op 
 

Ld A Cd F A Ov 

12 Bosveldkers 
 

Rp Ov 
 

Ov Sv Ov Ov 

13 Bosvergeet-mij-nietje 
  

Rp 
     

14 Boswilg 
   

R 
    

15 Brede stekelvaren Ov Sv Rp Rp 
 

Sp Sv Rp 

16 Dagkoekoeksbloem 
 

Ov F Ov F F F Ov 

17 Dotterbloem 
   

Rp 
    

18 Drienerfmuur 
  

Op 
     

Abundantietype Aantal planten Verspreid Lokaal 
(plaatselijk) 

 

Rp (p = plaatselijk)  1-3 
 

X 
Rv (v = verspreid) 1-3 X 

 Sp (p = plaatselijk) 4-10 
 

X 
Sv (v = verspreid) 4-10 X 

 Op (p = plaatselijk) 11-20 
 

X 
Ov (v = verspreid) 11-20 X 

 La (plaatselijk) 21-100 
 

X 
F ( verspreid)  21-100 X 

 La (plaatselijk) 21-100 
 

X 
A (verspreid) > 100 X 

 Ld (plaatselijk) > 100 
 

X 

Cd-Co. Dom 
Dominant met 
andere soorten X 

 D-dominant > 50% dekking X 
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  Vaknummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

19 Drijvend fonteinkruid 
     

Rp 
  

20 Echte koekoeksbloem 
     

Op Op 
 

21 Echte valeriaan 
    

Rp 
 

Rp 
 

22 Eenstijlige meidoorn 
 

Rp 
      

23 Engels raaigras 
  

Ov 
 

Rp 
   

24 Es F F 
 

Rp Rp 
   

25 Esdoorn Rp 
       

26 Fioringras 
   

F F 
   

27 Fluitenkruid Ov 
 

F 
 

F 
 

Sp 
 

28 Framboos F S Ov 
  

F 
  

29 Gelderse roos Rp 
     

Rp 
 

30 Gele lis 
   

Ov 
 

Ov Sv Ov 

31 Gestreepte witbol 
  

F F Ov Ov Ov Ov 

32 Gevleugeld helmkruid 
      

Rp 
 

33 Gewone braam Cd Cd 
 

Rv R Ov Rv 
 

34 Gewone engelwortel 
      

Sp 
 

35 Gewone hennepnetel F 
 

Cd F Cd Ov F Sv 

36 Gewone hoornbloem 
     

Ov Rp 
 

37 Gewone vlier Sv F 
  

Rp 
   

38 Gewone vogelkers A A 
 

R 
    

39 Gewone vogelmelk 
  

Sv Rp Sv 
  

Rv 

40 Gewoon biggenkruid Rp 
    

Sv Sv 
 

41 Gewoon speenkruid Ov Ov F Ov F Ov F F 

42 Gewoon sterrenkroos 
      

Rp 
 

43 Gewoon struisgras 
   

F F Ov Ov 
 

44 Gewoon varkensgras 
  

Ov 
 

Rp 
   

45 Gladde witbol A 
 

Ld A Cd Cd A 
 

46 Grof hoornblad 
     

Rp Rp 
 

47 Grote brandnetel A A Cd Cd Cd F A F 

48 Grote egelskop 
     

F 
  

49 Grote kattenstaart 
  

Ov 
 

Rp F Ov Ov 

50 Grote lisdodde 
   

Op 
  

Op OP 

51 Grote waterweegbree 
   

Ov 
 

Rp Rp 
 

52 Grote wederik 
     

F Op 
 

53 Grote weegbree 
  

F 
 

F 
 

Rp 
 

54 Haagwinde F F Cd Cd Cd Cd Cd F 

55 Harig wilgenroosje 
     

Sp 
  

56 Heermoes 
  

Op 
  

F La 
 

57 Heggendoornzaad 
  

A 
 

F 
   

58 Hennegras 
   

Op 
 

Cd La A 

59 Hoge cyperzegge 
     

F Ov 
 

60 Hondsdraf 
  

Ov A F 
 

Rp 
 

61 Hoog struisgras 
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  Vaknummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

62 Hop A A F Ov Rv F F Ov 

63 Hulst Rp Sv 
 

Rp 
  

Rp 
 

64 IJle zegge Ov F F Rv Ov F F F 

65 Judaspenning 
  

R 
     

66 Kaal knopkruid 
  

Op 
     

67 Kale jonker Sv Sv Ov Ov Sv A Ov Sv 

68 Kantige basterdwederik 
  

Rp 
     

69 Kleefkruid Ov 
 

F A F Ov A F 

70 Klein kroos 
      

Rp 
 

71 Klein streepzaad 
  

Sv 
     

72 Kleine veldkers 
  

Sv Sv F 
 

Ov 
 

73 Kleine watereppe 
     

Sv Rp 
 

74 Klimop 
 

Rp 
      

75 Knopig helmkruid Ov 
 

Ov 
 

Ov Ov Ov Ov 

76 Koninginnenkruid 
      

Rp 
 

77 Krentenboompje Rp Rp 
      

78 Kropaar 
  

Cd A Cd F La F 

79 Kruipende boterbloem Ov 
 

F Rv F A F Ov 

80 Kweek 
     

Ov 
  

81 Laurierkers Rp Rp 
      

82 Liesgras 
   

Ov 
 

A A 
 

83 Lijsterbes Cd A 
    

Rp 
 

84 Look zonder look 
      

Rv 
 

85 Maarts viooltje 
  

Sp 
     

86 Mannagras 
      

F 
 

87 Moerasandoorn 
     

Sp 
  

88 Moerasmuur 
      

Op Rp 

89 Moerasrolklaver F F 
   

F F 
 

90 Moerasspirea 
   

Rp 
 

Rp Rv Rp 

91 Moerasvergeet-mij-niet 
     

Rp 
  

92 Moeraswalstro 
      

Op 
 

93 Moeraszegge 
  

A 
     

94 Muskuskruid Op 
   

A 
  

Op 

95 Oeverzegge 
   

F 
 

Op 
 

F 

96 Overblijvende ossentong 
  

Op 
     

97 Paardenbloem 
  

Ov 
 

F 
 

F 
 

98 Perzikkruid 
  

F 
 

F 
 

Op Rv 

99 Peterselievlier 
 

Rp 
      

100 Pitrus F 
 

F Sv Ov F Ov Sv 

101 Pluimzegge 
     

Sv 
  

102 Rankende helmbloem Rv 
 

Sp Rp Rv Sp Rp 
 

103 Reigersbek 
  

Sp 
   

Rv 
 

104 Ridderzuring 
 

Ov F F F F F Ov 
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  Vaknummer 1 2 3 4 5 6 7 8 

105 Riet Ov 
  

Ld A Cd Cd F 

106 Rietgras F 
 

A A F Cd F F 

107 Robertskruid 
  

Rp 
     

108 Rode klaver 
    

Rv Sv 
  

109 Rood zwenkgras 
  

F F 
    

110 Ruige zegge 
    

Sp F Op 
 

111 Ruw beemdgras 
  

Cd A Ov A Cd F 

112 Scherpe boterbloem 
      

Rp 
 

113 Schietwilg 
     

Rp 
  

114 Schijnaardbei 
  

Rp Op Rp 
   

115 Sint Janskruid 
     

Ov Ov 
 

116 Smalle waterpest 
     

Rp 
  

117 Smalle weegbree 
   

Rp 
    

118 Speerdistel 
  

Rv 
   

Sv 
 

119 Stinkende gouwe 
  

Op 
     

120 Straatgras Ov 
 

Sv Sv 
 

F 
  

121 Trosvlier Sv Sv 
      

122 Tuinwolfsmelk 
 

Rp 
      

123 Veldzuring 
  

Op Ov F Ov F Rv 

124 Vogelmuur 
  

Ov Ov Ov Ov Ov Sv 

125 Vogelwikke 
     

Rp 
  

126 Watergentiaan 
     

Sp 
  

127 Waterpeper Op Op A 
 

A A A A 

128 Wijfjesvaren Ov Rp Rp 
  

Rp 
 

Rp 

129 Wilde kamperfoelie Ov Ov 
      

130 Wilgenroosje 
      

Rp 
 

131 Witte klaver 
  

Rp 
  

Ov 
 

Rv 

132 Wolfspoot 
     

F F A 

133 Zachte berk 
 

Sv 
    

Rp 
 

134 Zachte duizendknoop 
  

F 
  

F F 
 

135 Zevenblad F 
  

F F F F Op 

136 Zomereik Sp Sp 
      

137 Zwarte els Ov F 
 

Rv Sv Sv 
  

 


