
Natuuronderzoek 
Bokkeduinen 

Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving

Natuur, Landschap en Milieu 
   van Amersfoort

 36



Natuuronderzoek Bokkeduinen 
 

 
 
 

  
 

  
  

Met de serie “NATUUR, LANDSCHAP EN MILIEU van Amersfoort” biedt de gemeente Amersfoort aan bewoners 
en natuur- en milieuorganisaties een platform om hun inventarisatierapporten over flora, fauna, landschap en 
fysisch milieu van Amersfoort te publiceren. 
 
Aflevering 36 Natuuronderzoek Bokkeduinen. Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving 

(December 2015) 
Aflevering 35 Inventarisatieonderzoek muurvarens en zaadplanten wijk Vathorst - deelgebied De Laak 

Amersfoort. Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving, Joop de Wilde (2015) 
Aflevering 34 Tien jaar onderzoek aan Eksters en Zwarte Kraaien in de Amersfoortse wijk Schothorst, door G. 

van Haaff (2015) 
Aflevering 33 Natuuronderzoek Heiligenbergerbeek. Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving 

(Maart 2015) 
Aflevering 32 Het immergroen van Nimmerdor. Vogelinventarisatie 2014, door G. van Haaff (november 2014) 
Aflevering 31 Een (pre)historische vondst en een recente waarneming van de Bever in het Eemland. door 

Vincent van Laar en Renée van Assema. (november 2014). 
Aflevering 30 Vegetatieonderzoek Oud-Leusden. Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving 

(Maart 2014) 
Aflevering 29 Vegetatieonderzoek graslanden Landgoed Schothorst. Werkgroep Wilde planten KNNV 

Amersfoort en omgeving (December 2012) 
Aflevering 28 Vegetatieonderzoek Valleikanaal Amersfoort door Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort 

en omgeving (maart 2012) 
Aflevering 27   Broedvogelinventarisatie 2009 Hoogland West, door Gerard van Haaff (mei 2010) 
Aflevering 26   Broedvogelinventarisatie 2007 van het Stadspark Schothorst te Amersfoort, door Gerard van 

Haaff (januari 2009) 

Aflevering 25   Broedvogelinventarisatie 2007 van het Landgoed Coelhorst te Amersfoort, door André van 
Keken (januari 2009) 

Aflevering 24    De Vijver in het Stadspark Schothorst te Amersfoort. Een fysisch, chemisch en biologisch 
onderzoek van het water en de oevers in de periode 1989-2003. door A.H.M. Grimbergen, V. 
van Laar & G.J. van Schijndel (september 2008) 

Aflevering 23    Dan liever de stad in. Vijf jaar (2002-2006) onderzoek in de Amersfoortse wijk Schothorst naar 
Eksters en Kraaien, door G. van Haaff (oktober 2007)  

Aflevering 22   Inventarisatie van broedvogelterritoria in de Amersfoortse wijk Schothorst,  
door G. van Haaff ( augustus 2006) 

Aflevering 21
  

Inventarisatie van broedvogelterritoria in het Waterwingebied van Amersfoort,  
door G. van Haaff ( juli 2006) 

Aflevering 20    De zoogdierfauna van het Stadspark Schothorst in 1988, door R.H.J.M. Nollen & W.J. Onck 
(november 2004) 

Aflevering 19    Nachtvlinderwaarnemingen op het Landgoed Schothorst 1985 tot en met 1999,  
door H. Bosma (juli 2000) 

Aflevering 18    Water en waterdieren op het Landgoed Schothorst, door A.H.M. Grimbergen & A.A. Storm 
(augustus 1994) 

Aflevering 17    De vogelfauna van het Bos Birkhoven en de Bokkeduinen, door Z. Bruijn (januari 1993) 
Aflevering 16    De gevolgen van spoorlijnverbreding te Amersfoort voor natuur en landschap, in het bijzonder 

voor de fauna, door A.S. Couperus & V. van Laar (december 1992) 
Aflevering 15    Flora en vegetatie van het Landgoed Coelhorst, door R. van Assema & H.J. Poppe (oktober 

1992) 

Aflevering 14    Vijf jaar inventarisatieonderzoek aan nachtvlinders op het Landgoed Schothorst  (1985 t/m 
1989), door H. Bosma (januari 1991)  

 
Vervolg overzicht van verschenen publicaties op achterzijde van de omslag. 
 

Colofon  
Coördinatie en eindrapportage: Arie van den Bremer  
Inventarisatie Planten:  

- Gisela Baremans 
- Frits van den Borg 
- Arie van den Bremer  
- Tom Huijbregts 
- Geert Hurkens (ook bodemonderzoek) 
- Wil Schonewille 
- Joop de Wilde 

Kaartmateriaal: Erik van Beers, gemeente Amersfoort  
Foto’s: Arie van den Bremer tenzij anders vermeld. 
Ontwerp omslag: Sonja Kamer www.dsignkamer.nl 

http://www.dsignkamer.nl/


Natuuronderzoek Bokkeduinen 
 

 
 
 

  
 

  
  

 
 

 
 
 
 

 

NATUURONDERZOEK 
BOKKEDUINEN 

 

 
KNNV Amersfoort en omgeving 

 
December 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Natuuronderzoek Bokkeduinen 
 

 
 
 

  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Natuuronderzoek Bokkeduinen 
 

 
 
 

  
 

  
  

INHOUD: 

 

1. INLEIDING .......................................................................................... 1 

2. GEBIEDSBESCHRIJVING BOKKEDUINEN ...................................... 2 
Locatie ................................................................................................... 2 
Historie .................................................................................................. 2 
Bodem en waterhuishouding ............................................................... 3 
Beplanting ............................................................................................. 4 

3. ONTSTAAN VAN DE WALLEN IN DE BOKKDEDUINEN ................. 5 
Amersfoort Bokkeduinen; Een nieuw stukje struinnatuur ................. 5 
Situering en aanleiding ......................................................................... 5 
Het ontwerp ........................................................................................... 6 
De Bokkeduinen  December nu (jaar 2000) ......................................... 7 
Flora en fauna (19 mei 2001) ................................................................ 8 
Vegetatie ................................................................................................ 8 
Fauna ..................................................................................................... 8 
Motorcross in zandafgraving ............................................................... 9 

4. VEGETATIEONDERZOEK ............................................................... 10 
Vakindeling .......................................................................................... 10 
Veldwerk en plantenstreeplijst ........................................................... 11 
Resultaten vegetatieonderzoek .......................................................... 12 
Successie tussen de jaren 2000 en 2015 ........................................... 14 

5. FOTOIMPRESSIE VAN HET GEBIED .............................................. 15 

6.  VIRGINISCHE ROOS ...................................................................... 18 

7.  BODEM ............................................................................................ 20 

8.  MOSSEN EN KORSTMOSSEN ....................................................... 22 

9. VARIA ............................................................................................... 24 

10 SAMENVATTING ............................................................................ 26 

BIJLAGE 1 SOORTENLIJST PLANTEN .............................................. 27 



Natuuronderzoek Bokkeduinen 
 

 
 
 

  
 

  
  

VOORWOORD  
 
Eind 2014 heeft de gemeente Amersfoort, vertegenwoordigd door mevrouw Renée van 

Assema, aan de KNNV afdeling Amersfoort e.o. gevraagd te onderzoeken welke planten 

voorkomen in het gebied Bokkeduinen. De aanleiding is dat daar ca 20 jaar geleden een 

aardkundig kunstwerk is opgericht bestaande uit 11 aarden wallen en de vraag was hoe de 

natuur zich daar heeft ontwikkeld. 

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

van de KNNV, namelijk natuurbeleving, studie en onderzoek naar flora en fauna 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 zes 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. 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, werkgroep bijeenkomsten, natuurlezingen en excursies. Wij werken 

daarbij samen met het IVN Amersfoort en het milieucentrum Landgoed Schothorst in 

Amersfoort van de gemeente Amersfoort. 

Arie van den Bremer, coördinator Werkgroep Planten 
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1. INLEIDING 
 

Het onderzoeksgebied maakt deel uit van 

het bestemmingsplan Birkhoven-

Bokkeduinen 2008. Noordelijk van het 

plangebied ligt het Eemland (het 

overgangsgebied de Birkt en de 

Eempolders). Westelijk liggen de bossen 

en heidegebieden van het 

Monnikenbosch met daaraan grenzend 

onder andere de Soesterduinen. Zuidelijk 

ligt het heidegebied van de Vlasakkers en 

oostelijk het NS-rangeerterrein en de 

bebouwing van Amersfoort. De gebieden 

Birkhoven en Bokkeduinen worden 

doorsneden door de Barchman 

Wuytierslaan.  

Begin jaren 90 kwam bij de uitbreiding 

van het spooremplacement een grote 

hoeveelheid grond vrij. Die grond is 

opgeslagen in de zogenaamde NS-

driehoek. Zie vak 4 op kaart 1.1.  In 

overleg met de landschapsarchitect van 

de NS is destijds voor het zanddepot een 

ontwerp gemaakt waarbij rekening is 

gehouden met de verwerking van de overtollige grond, de ecologische waarden van het 

gebied en de mogelijkheden voor verdere  natuurontwikkeling evenals een uitgesproken  

vormgeving. In 1994 is gestart met het werk en een jaar later is  het gerealiseerd. Het gebied 

omvat 11 grondwallen. De hoogte, lengte en hellingshoek variëren. De grondwallen zijn op 

verschillende manieren afgewerkt. Tussen de wallen zijn stroken van circa 10 m breed met 

de oorspronkelijke vegetatie gehandhaafd. Doel van het ontwerp was om na de inzaai 

natuurlijke processen een kans te geven.  

De NS hebben voor het project in 1996 eervolle vermelding gekregen bij de Brunel Award in 

Kopenhagen( de Brunel Award is een mondiale prijs op het gebied van de 

spoorwegvormgeving) 

Het onderzoek  ging primair uit naar de vegetatie maar het streven van de KNNV is  bij zo’n 

onderzoek zoveel mogelijk leden te betrekken.  In dit geval is dat maar beperkt gelukt. Er is 

beperkt aandacht besteed aan bodem, mossen en korstmossen.  

Kaart 1.1. Locatie NS-driehoek (geel vak, nummer 4) 
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2. GEBIEDSBESCHRIJVING BOKKEDUINEN    

Bron:  Bestemmingsplan Birkhoven-Bokkeduinen 2008 

Locatie 
Het plangebied ligt op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Eemvallei. Het 

bevindt zich daarmee op de overgang van een hoog, droog, besloten bosgebied naar een 

laag, nat en meer open graslandgebied richting Eem. Aan de oostzijde grenst het plangebied 

aan het stedelijke gebied, zodat het in oost-west richting de overgang vormt tussen stedelijk 

en landelijk gebied. Het heeft daardoor een functie als stedelijk uitloopgebied. Noordelijk van 

het plangebied ligt het Eemland (het overgangsgebied de Birkt en de Eempolders). Westelijk 

liggen de bossen en heidegebieden van het Monnikenbosch met daaraan grenzend onder 

andere de Soesterduinen. Zuidelijk ligt het heidegebied van de Vlasakkers en oostelijk het 

NS-rangeerterrein en de bebouwing van Amersfoort. De gebieden Birkhoven en 

Bokkeduinen worden doorsneden door de Barchman Wuytierslaan. Dit is een belangrijke 

ontsluitingsweg. Het plangebied heeft een belangrijke functie voor de bewoners van 

Amersfoort en omgeving. Met name de recreatieve functie van grote delen van het gebied is 

van belang. Het Dierenpark Amersfoort heeft een bovenregionale functie. 

Historie 
Rond 1850 ontwikkelt zich 

vanaf de noordzijde van 

Birkhoven-Bokkeduinen een 

landgoed. Op de plaats waar 

nu het verpleeghuis Birkhoven 

gevestigd is, wordt een villa 

gebouwd waarbij een 

uitgestrekte park- en 

tuinaanleg (Japanse Boschjes) 

behoort met een voornamelijk 

noord-zuid georiënteerde 

lanen-structuur. Op de 

topografische kaart uit 1905 

(zie afbeelding) worden de 

verschillende delen van het 

plangebied benoemd: 

Bokkeduinen in het oosten, 

Japansche boschjes in het 

westen en de Molenhoek in het 

noorden. Noordoostelijke en  

zuidelijke begrenzing van het 

plangebied worden bepaald door de in 1863 en 1874 aangelegde spoorlijnen. Een 

ingrijpende wijziging binnen het plangebied treedt op omstreeks 1909 als de gemeente  

Amersfoort overgaat tot aanleg van de Barchman Wuytierslaan en daarnaast het landgoed 

Birkhoven aankoopt, waarbij de functie van villa in hotel verandert en het landgoed als 

stadspark wordt bestemd. In deze periode worden ook verschillende panden langs de 

Barchman Wuytierslaan gebouwd, zoals het klooster. 

Birkhoven-Bokkeduinen heeft overwegend een recreatieve functie (wandelen, fietsen). Die 

Kaart 2.1. Topografische kaart  uit   1905 met NS-driehoek 
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functie wordt ook na WO II verder versterkt als in het zuiden van het gebied het dierenpark 

wordt aangelegd, waarbij in 1952 een restaurant wordt gerealiseerd. Tussen 1953 en 1961 

wordt aan de oostzijde van de Barchman Wuytierslaan nog een aantal woonhuizen 

gebouwd. Midden jaren 60 wordt het viaduct in de Amsterdamseweg aangelegd en de 

Barchman Wuytierslaan naar het westen verlegd. Enkele jaren later wordt het verpleeghuis 

Birkhoven gebouwd. Birkhoven-Bokkeduinen vormt dan een samenhangend geheel met een 

sterke recreatieve functie in de vorm van park- en bosgebieden en sportieve voorzieningen. 

  

In de negentiger jaren doen zich belangrijke ontwikkelingen voor in de Bokkeduinen. De in 

het kader van “Rail 21” doorgevoerde uitbreiding van het NS-emplacement in Bokkeduinen 

betekent een forse aanslag op het groen en de in de zuidelijke hoek van het gebied 

aanwezige zandafgraving. Een omvangrijk bosgebied gaat verloren. De uitbreiding van de 

spoorvoorzieningen leidt er ook toe, dat in Bokkeduinen bestaande recreatieve functies 

verdwijnen of worden verplaatst (sportvelden, volkstuinen). Indirect ontstaat daarmee ook 

een verdere verdichting van het gebied. Met de bouw van o.a. een grote tennishal (als 

compensatie voor het inleveren van grond ten gevolge van de uitbreiding van het 

emplacement) wordt een verdere aanslag op de groene functie gepleegd. Ook bij 

kampeerterrein Bokkeduinen ontstaat een omslag van toeristisch kamperen naar 

verblijfsrecreatie en neemt de bebouwde oppervlakte van het terrein toe. Daarnaast breiden 

de (zorg)functies in Bokkeduinen verder uit (klooster, AZC). 

Anders dan in Birkhoven verkleint en versnippert het groene gebied van Bokkeduinen steeds 

meer en verandert met de uitbreiding van het spoor ook in negatieve zin de 

milieuhygiënische situatie (geluid) van het gebied.   

Bodem en waterhuishouding 
In het noorden van het plangebied (daaronder 

begrepen de locatie Middelhoefseweg) bevindt zich 

een strook zwarte enkeerdgronden. Vanwege het 

vroegere gebruik als landbouwgronden zijn deze 

vruchtbaar, humeus en goed vochthoudend. In een 

brede oost-west gerichte strook in het midden van 

het plangebied bestaat de bodem uit vaaggronden. 

(Zie gele strook op kaart 2.2. Het gaat hier om 

reliëfrijke, zeer voedselarme en droge gronden. 

Hierbij kan nog onderscheid worden gemaakt in 

duinvaaggronden en vlakvaaggronden. De laatste 

wijzen op een vroegere hogere grondwaterstand. 

Aan de zuidkant van het gebied overheersen 

podzolgronden (vrij vlak, voedselarm en droog).  In 

het gehele gebied komt grondwatertrap VII voor. 

Dit houdt in dat de gemiddeld hoogste 

grondwaterstanden meer dan 1.20 m onder het maaiveld blijven. Het grondwater heeft dan 

ook geen invloed op de vochtvoorziening van de bovenste bodemlagen. Uitzonderingen 

vormen de oever van de bosvijver en delen van de NS-driehoek. Hier komt het grondwater in 

de gegraven laagten tot aan of boven het maaiveld. Het gehele gebied is een 

infiltratiegebied. De grondwaterstroming is van zuid naar noordwest, richting het dal van de 

Eem. In het plangebied is weinig open water te vinden.   

Kaart 2.2. Bodemkaart 
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 Beplanting   
Het bosgebied van Bokkeduinen bestaat vooral uit grillig doorgegroeid eikenhakhoutbos op 

stuifzand. Het overige deel bestaat overwegend uit grove dennenbos.  

In dit gebied vormt de voormalige zandafgraving van de NS in de zuidoosthoek een bijzonder 

geheel. Het hier opgeslagen zand heeft de vorm van oostwest verlopende hoge ruggen. De 

verschillende grondsoorten die zijn opgegraven, zijn gescheiden gehouden. Hierdoor 

bevatten deze “kunstduinen” onderling verschillende grondsoorten. Sommige ruggen 

bestaan uit relatief voedselrijk zand en andere uit voedselarm zand. Aangenomen wordt dat 

erin dat jaar nog weinig vegetatie aanwezig is omdat de zandruggen toen zijn aangelegd. 
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3. ONTSTAAN VAN DE WALLEN IN DE BOKKDEDUINEN 
 

Bronnen 

De ontwikkeling van de 11 grondwallen op het NS-terrein is uitvoerig beschreven in het artikel met de 

titel “Amersfoort Bokkeduinen; Een nieuwe stukje struinnatuur”. Het stond in het blad “Groen” van 

december 2000. De auteur was Geert Timmerman die tot dat moment werkzaam was bij Holland 

railconsult.  Dit artikel is in dit hoofdstuk bijna integraal overgenomen.  

Daarna is er van de hand van Edgar van de Grift op 19 mei 2001 een artikel verschenen  met de titel 

“Natuurontwikkeling in de Bokkeduinen”. Alleen de alinea’s die relevant zijn voor dit verslag zijn 

aan het eind van dit hoofdstuk overgenomen. Tot slot een verslagje van een gesprek met Steef  van 

Heugten over de  motercross daar.  

  

Amersfoort Bokkeduinen; Een nieuw stukje struinnatuur 
Door: Geert Timmerman  
 
De Nederlandse  Spoorwegen (NS) startten in het begin van de jaren negentig met een 

ambitieus en grootschalige uitbreiding van het spoorwegennet. Naast geheel nieuwe lijnen 

zoals  Betuweroute en de Hogesnelheidslijn betrof het vooral verbreding Van bestaande 

spoorlijnen en uitbreidingen van verschillende emplacementen in het kader van Rail 2I 

(personenvervoer) en Rail 21 Cargo (goederenvervoer) Belangrijke aspecten in deze 

projecten zijn naast  de railtechnische eisen en  voorwaarden, landschappelijke inpassingen 

het vigerend natuurbeleid (rijk' provinciaal en gemeentelijk) waarmee NS Railinfrabeheer 

gedurende de planvorming, uitvoering en het beheer rekening wenst te houden. 

Situering en aanleiding 

Met de aanleg in 1995- 1996 van vijftien opstelsporen kwam bij de uitbreiding van het 

emplacement Amersfoort circa 100.000 kubieke meter grond vrij. Grond van verschillende 

kwaliteit; van schraal arm zand tot rijkere humus grond. Deze grond moest ten gevolge van 

de vergunningseisen die de provincie aan deze 'ontgronding' had gesteld- in de nabijheid 

van het emplacement worden verwerkt. Het terrein van de voormalige zandafgraving van de 

NS bleek hier het meest geschikt voor te zijn. Het ligt aan de westzijde van Amersfoort en is 

een onderdeel van een gebied dat als de Bokkeduinen bekend staat. De voormalige 

zandafgraving, een uitloper van de Utrechtse 

Heuvelrug, is een driehoekig gebied van ongeveer tien hectare groot en wordt door het 

emplacement, de spoorlijn Amersfoort- Utrecht en een bosperceel begrensd. Na de 

zandwinning is de afgraving gedeeltelijk weer volgestort met grond van verschillende 

samenstelling. Daarna heeft het zich ontwikkeld tot een gebied wat door de buurt onder 

andere werd gebruikt als hondenuitlaatplaats, wandel- en speelterrein en 'buitenbak' voor 

paarden en motorcross. Het gebied bestond uit een vrijwel vlak gelegen terreingedeelte dat 

afwisselend begroeid was met eikenberkenopslag, droog schraal grasland met velden van 

Grote teunisbloemen,  Jakobskruiskruid, bremstruwelen en incidentele opslag van Vuilboom. 

Het midden van het terrein is vochtiger van karakter. De Bokkeduinen is rijk aan insecten 

waaronder een aantal zeldzame mierensoorten en dagvlinders. Het konijn speelt er een 

belangrijke rol als begrazer. Het terrein is door de gemeente Amersfoort als natuurgebied 

beschreven maar niet als zodanig bestemd.  

Note: Dat is gebeurt in het Beheerplan Birkhoven Bokkeduinen 2000-2010, definitieve versie 

juni 2001 
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Het ontwerp 

Toen Holland Railconsult in maart 1994 de opdracht kreeg, moest er in een tijdsbestek van 

drie weken een ontwerp worden gemaakt. In eerste instantie was de gemeente Amersfoort 

niet blij met de keus van de locatie om de overtollige grond te verwerken. Hoewel het terrein 

intensief werd gebruikt door omwonenden, was het gebied rijk aan natuur en voor de 

gemeente was het dan ook in eerste instantie onbespreekbaar om dit terrein te gebruiken als 

gronddepot. Wanneer het hele terrein zou worden gebruikt als gronddepot kwam het 

maaiveld ongeveer een meter hoger te liggen en zou de bestaande ecologische waarde 

totaal worden vernietigd' 

Ook was onbekend hoeveel kubieke meter grond exact uit de uitbreiding van het 

emplacement vrij kwam; de getallen varieerden tussen 60.000 en 110.000 kubieke meter. 

Dat deze hoeveelheden zo uiteenliepen, komt omdat onbekend was welke kwaliteit grond na 

de zandwinning terug was gestort. In het werk werd steeds bepaald of de grond wel of niet 

geschikt was en wel of niet op het emplacement kon blijven liggen of moest worden 

afgevoerd. Na intensief overleg met de stadsecoloog van Amersfoort zijn de volgende 

uitgangspunten voor het ontwerp opgesteld: 

- maximaal handhaven ecologische waarde; 

- mogelijkheid tot verwerking van 60.000 tot 110.000 kubieke meter grond; 

- een uitgesproken vormgeving: 

- kader voor verdere natuurontwikkeling. 

 

Foto 3.1. 11 Aarden wallen  

Deze vier uitgangspunten zijn in het ontwerp als volgt vertaald en uitgevoerd. Over het 

terrein zijn elf grondwallen gelegd. Zie foto 3.1.De basis van de wallen is 25 meter breed. De 
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wallen liggen tien meter van elkaar en zijn west-oost gesitueerd. De grondwallen zijn 

doorsneden door de opstelsporen en het omrijspoor. Tussen de opstelsporen en het 

omrijspoor is de oorspronkelijke ondergrond gehandhaafd. Ook de vochtige plek in het 

terrein is niet door de wallen aangesneden. De lengte van de wallen varieert van 40 meter tot 

240 meter lang. De tien meter brede tussenstroken bestaan uit de oorspronkelijke 

ondergrond en begroeiing. De stroken hebben de functie als kerngebied van waaruit de 

floristische en faunistische herkolonisatie van de wallen kan gaan plaats vinden. Gedurende 

de realisatie waren deze stroken verboden gebied voor het werkverkeer en afgezet met 

schrikband. Het werkverkeer mocht alleen over de 25 meter brede stroken rijden waar de 

basis van de grondwallen was uitgezet. In eerste instantie was het de bedoeling om de 

grondwallen van een verschillende grondkwaliteit samen te stellen en elke grondwal had dan 

ook in het ontwerp zijn eigen samenstelling: van schraal zand tot rijke humus. Al gauw bleek 

het in de praktijk ondoenlijk te zijn om elk grondtransport te controleren en aan te wijzen 

welke grondwal voor deze kwalitatieve stort in aanmerking kwam.  Besloten werd om de 

samenstelling van de grondwallen aan het lot over te laten. Deze uiteindelijke at random 

benadering heeft er in geresulteerd dat de samenstelling van de grondwal over kleine 

oppervlakten sterk kan variëren en daarmee directe gevolgen heeft voor het type begroeiing 

en de erosiegevoeligheid.  Om de variabele hoeveelheid grond in het ontwerp op te kunnen 

vangen en voor de natuur interessante gradiënten aan te bieden is gewerkt met 

verschillende taludverhoudingen.  Het noordtalud van alle wallen is 1: 1,5. Het zuidtalud 

varieert van l:2, 1:3 tot 1:4. De wallen krijgen hierdoor verschillende hoogten, te weten;  4.60, 

5.40 en 7.00 meter hoog. De verwachting dat de wallen als stuwwallen gingen werken, kwam 

uit. Het regenwater wordt er in opgeslagen en langzaam aan de omgeving uitgeleverd. De 

tussenstroken waren hierdoor veel vochtiger van karakter soms tot plasdras, dan voorheen. 

Dit gaf echter teveel wateroverlast op het emplacement zodat helaas eenafwateringsgreppel 

langs het emplacement is gegraven om het water direct te kunnen afvoeren. De 

tussenstroken zijn hierdoor droger van karakter geworden dan voorzien. 

De wallen zijn bij de oplevering civieltechnisch strak afgewerkt en de hoogten zijn ten 

opzichte van NAP gerealiseerd waardoor de wallen in vormgeving sterk contrasteerden met 

de omgeving en de menselijke ingreep duidelijk zichtbaar was. De afwerking van de taluds is 

op twee manieren gedaan: niets doen of door middel van hydroseeding ingezaaid. Deze 

opzet van niets doen en hydroseeding gaf Holland Railconsult ook de gelegenheid om te 

kijken en te monitoren hoe verschillende systemen in het veld onder zeer verschillende 

omstandigheden (noodzuidhelling, verschillende taludverhoudingen en - bodems) zouden 

uitpakken. Het mengsel van de hydro-seeding bestond uit zaden van inheemse 

plantensoorten -gele bloemkleur- die het hier van nature goed zouden doen. Na het inzaaien 

zijn de wallen teruggegeven aan de natuur en is besloten om geen beheer toe te passen.  

De Bokkeduinen  December nu (jaar 2000)  
Zoals al in de opzet van ontwerp was ingebouwd, is vijf jaar na de oplevering het strakke van 

de grondwallen totaal verdwenen. Ten gevolge van wind- en watererosie zijn ze van vorm 

veranderd. Stukken van het talud opgebouwd uit super schraal  zand zíjn weggespoeld en 

uitgewaaid. Konijnen hebben delen van de wallen in bezit genomen: holen zijn gegraven en 

ten dele weer ingestort. Hier en daar hebben kleine wandelpaadjes zich diep het talud 

ingeslepen. Microreliëf is overal ontstaan. De noord en zuid ligging van de taluds en de 

bodemkwaliteit is selecterend gaan werken op het voorkomen van flora en fauna. Het 

hydroseeding mengsel heeft hier en daar de concurrentie met andere wilde plantensoorten 

verloren. Nieuwe soorten van zowel schrale (onder andere Struikheide) als rijke milieus 
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(Grote brandnetel) hebben zich vanuit de tussenstroken op de grondwallen gevestigd. 

Opvallend is de zeer succesvolle successie van Bezembrem. Veel grondwallen zijn rijk 

begroeid met dichte bremstruwelen. Waarschijnlijk heeft dit maken met dat veel zaden van 

de Bezembrem al in de opgebrachte grond aanwezig waren. Langzaam zijn de wallen van 

kleur verschoten en is de vorm veranderd en zijn de grondwallen weer langgerekte reliëfrijke 

duinen geworden. Het nieuwe terrein is rijker aan soorten geworden. Het Groentje, een 

dagvlinder die onder andere de Bezembrem als waardplant gebruikt, vliegt er veelvuldig en 

allerlei zangvogels als Grasmus en Braamsluiper broeden er. De nieuwe indeling die het 

terrein door de realisatie van de grondwallen heeft gekregen zorgt ervoor dat niet alle delen 

voor de recreant even gemakkelijk bereikbaar zijn. Steile taluds met dichte en vrij wel 

ondoordringbare begroeiing en de gehandhaafde begroeiing in de tussenstroken selecteren 

op toegankelijkheid. Uit reacties van het bezoekend publiek blijkt dat dit nieuw stukje 

struinnatuur zeer wordt gewaardeerd. 

 

Note: 

De Brunel Award is een mondiale prijs op het gebied van spoorwegvormgeving. De prijs 

wordt om de twee jaar toegekend in vele categorieën. Waaronder architectuur, design, 

treinontwerp, mode en beletterlng. Het project Amersfoort Bokkeduinen kreeg de vermelding 

in de categorie: 'lntegration of railway into the environment, mitigation of visual/environmental 

impact, protective devices and landscape architecture. 

 

Flora en fauna (19 mei 2001) 
Door: Edgar van der Grift 

Vegetatie 
De variatie aan vegetatietypen in het gebied is groot. Op sommige plaatsen zijn de 

grondwallen vooral begroeid door laagblijvende, bloemrijke graslandvegetaties, terwijl elders 

taluds volledig begroeid zijn geraakt met hoog opgaande begroeiingen van vooral brem. 

Door verschillen in de voedselrijkdom van de bodem ontstaan ook duidelijke verschillen. Op 

zeer schraal, droog zand (vaak de taluddelen net onder de kruin van de grondwal) komen 

vegetaties voor die worden gedomineerd door zandzegge. Op de rijkere bodems nemen de 

ruderale soorten, zoals akkerdistel en braam, al snel de overhand. In de laagten tussen de 

grondwallen is op de meeste plaatsen geen sprake van vernatting. Sommige vegetaties op 

deze plekken worden gekenmerkt door soorten als vroege haver, zandblauwtje, vogelpootje, 

buntgras en hazenpootje: typisch ‘droge’ soorten van schrale grond. Elders is de vegetatie 

rijker en meer gestructureerd met soorten als grote ratelaar, biggenkruid, reukgras en 

knoopkruid. Bijzondere soorten die verder nog in het terrein zijn aangetroffen zijn grijskruid 

en kleine pimpernel (Rode lijst 3). Nu, zes jaar na de aanleg, zijn de soorten die in het 

zaaimengsel zijn gebruikt (o.a. teunisbloem, wilde reseda, en ruige leeuwentand) op veel 

plekken nog duidelijk aanwezig in de vegetatie. Toch is een duidelijke verschuiving naar een 

meer natuurlijker soortensamenstelling waar te nemen. 

Fauna 
Het gebied is ook voor de fauna interessant. Het is rijk aan dagvlinders (o.a. hooibeestje, 

icarusblauwtje, bont zandoogje, landkaartje en kleine vuurvlinder), libellen (o.a. bruinrode 

heidelibel en paardenbijter), sprinkhanen en krekels, zweefvliegen, bijen en (graaf)wespen. 
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Waargenomen vogelsoorten zijn ondermeer kneu, grasmus, putter, winterkoning en groene 

specht. Ook roofvogels doen het gebied, ondanks de beperkte omvang, geregeld aan, 

waaronder sperwer, havik, buizerd en boomvalk. Zoogdieren behoren eveneens tot de 

bewoners van het gebied, o.a. konijn, haas, mol, spitsmuizen en eekhoorn. 

Motorcross in zandafgraving  
Van: Steef van Heugten en internet 

 

De zandafgraving is in de jaren 1958 tot en met 1960 gebruikt door motorcrossers 

waaronder zonen van de familie van Heugten  uit Amersfoort . De familie stond bekend om 

zijn tapijttegels van varkensharen die destijds zeer modern waren en nu nog vervaardigd 

worden. Ton van heugten werd viermaal Nederlands kampioen in de zijspancross en in 1975 

werd hij Europees kampioen met bakkenist Dick Steenbergen. Daarvoor was hij vele malen 

Nederlands kampioen als solocrosser. In 1981 veroverde hij de wereldtitel zijspancross, 

samen met zijn bakkenist Frits Kiggen. In 1982 reden ze mee in de Parijs-Dakar-rally. In 

1960 is de afgraving  door de politie gesloten voor motorcross want het was illegaal. Er zou 

ooit een keer een officiële internationale wedstrijd geweest zijn.   

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bakkenist_(motorsport)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dakar-rally
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4. VEGETATIEONDERZOEK 

Vakindeling 
De NS-driehoek wordt gekenmerkt door 11 aarden wallen met daar tussen dus 10 dalen. Zie 

kaart 4.1 De positie ten opzicht van de omgeving is te zien op kaart 1.1 vak 4  )geel vak).    

De dalen zijn genummerd van 1 tot en met 10. De dalen  6 tot en met 8 stoppen  in oostelijk 

richting  al ver voor de spoorlijn. Daardoor ontstaat er een open veld dat  nummer 11 heeft 

gekregen. In de tekst hierna wordt alleen nog over vakken gesproken.  

 

 

 

 

 

 

  

Tekening 4.1. Vakkenkaart vegetatieonderzoek 
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Veldwerk en plantenstreeplijst   
Er heeft een volledige planteninventarisatie plaatsgevonden in de lente, zomer en herfst van 

2015. Wat opviel is dat een inventarisatie in de herfst meer informatie oplevert dan in de 

lente. In de lente zijn veel planten nog een te pril groeistadium om ze te zien of te herkennen. 

In de herfst blijkt dat vaak veel makkelijker te zijn. De planten zijn volgroeid en vaak is er nog 

een al of niet verdorde bloeiwijze aanwezig. Er zijn dan maar weinig planten echt verdwenen. 

In de praktijk betekent dit vaak een race tegen het maaien. Als er gemaaid is dan is er geen 

onderzoek meer uit te voeren. Ook dat is nuttige informatie. Voor de registratie van de 

plantensoorten is een zogenaamde streeplijst gemaakt waarop kan worden aangegeven 

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

voor). De streeplijst is per vak ingevuld. De abundantie wordt met een code weergeven. 

 

 

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”. 

 

  

Betekenis  van 

de code 

Omschrijving 

NDFF 

 Aantal 

planten 

Betekenis 

van code 

)Engels’ 

 Toelichting 

sporadisch s 1-3 sporadic, 

sparse 

de soort is zeer zeldzaam, 

slechts enkele exemplaren 

aanwezig 

zeldzaam r 4-10 rare de soort is zeldzaam 

verspreid o 11-20 occasional de soort wordt zo nu en 

dan aangetroffen en is 

verspreid aanwezig 

lokaal / vrij talrijk lf 11-20 local frequent plaatselijk frequent 

vrij talrijk f 21-100 frequent de soort wordt frequent 

aangetroffen en is vrij 

talrijk 

lokaal veel 

aanwezig 

la 21-100 local abundant plaatselijk talrijk 

veel aanwezig a >100 abundant de soort is talrijk, veel 

aanwezig maar nooit (co-

)dominant 

lokaal dominant ld >100 local dominant plaatselijk overheersend 

co-dominant c   codominant de soort is overheersend 

samen met een klein 

aantal (één of twee) 

andere soorten (soms 

wordt de code od gebruikt 

in plaats van c) 

dominant d   dominant de soort is overheersend 
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Resultaten vegetatieonderzoek 
1. Er zijn totaal 174 soorten gevonden op een totaal oppervlak van 3,86 ha. Per vak varieert 

het aantal soorten van 10 tot 122. Een vak is gelegen tussen twee toppen van heuvels; 

2. Er zijn geen rode lijst soorten gevonden; 

3. Er is een duidelijke relatie tussen de lengte van een vak en het aantal soorten planten dat 

daar in voorkomt. Vak 1 is slechts 25 meter lang en vak 9 is bijna 200 meter lang. Dus 

gewoon meer kans. Een belangrijke oorzaak is ook dat bij lange heuvels vaker open 

plekken op de toppen voorkomen waar, naast afgegraasd gras door konijnen, ook andere 

kruidachtige voorkomen zoals  

Zandzegge, Sint Janskruid en Zandblauwtje; 

4. Er is mogelijk een relatie tussen vakgrootte en soortendichtheid.  De vakken 6 tot en met 

8 zijn veel kleiner dan de vakken 9 tot en met 11 maar de soortendichtheid is bij de eerst 

genoemde veel hoger. Dat is op zich vrij logisch want in een grootvak zal meer herhaling 

voorkomen.  Alle andere verklaringen zijn zeer plaatsgebonden en weinig algemeen 

toepasbaar;  

5. Vak 11 is een open vlakte met vegetatief een geheel eigen dynamiek. De vegetatie 

bestaat uit plaatselijke ruigten zoals Gewone braam, Japanse duizendknoop, Pitrus, 

Tweerijige zegge  en Veldrus afgewisseld door grasgebieden. Het gras met bijhorende 

kruidachtige wordt door konijnen zeer kort gehouden en komt daardoor ook niet in bloei. 

Het was daarom niet altijd makkelijk de grassoorten te determineren.  

6. Een opvallende verschijning is de grote locatie van Japanse duizendknoop in vak 11. Op 

luchtfoto’s is zelfs te zien dat de omvang van jaar tot jaar toeneemt; 

7. In vak 11 zijn een aantal soorten planten aangetroffen die aangeven dat het daar 

regelmatig vochtig is. Dat zijn Pitrus, Veldrus, Twee rijige zegge, Kale jonker, 

Biezenknoppen, Grote wederik, Hazenzegge,  Moerasrolklaver, Riet en Veenwortel; 

8. De heuvels zijn op grote schaal omgeploegd door konijnen. Tijdens de 

inventarisatiebezoeken zijn ze enkele malen gezien. Voor de vos waarschijnlijk een 

interessant gebied. Die is eenmaal gezien; 

9. De dalen en heuvels kennen vier vegetatieniveaus. Direct op de grond (1e niveau) komt 

erg veel mos voor. Zie hoofdstuk Mossen en Korstmossen. Daarnaast veel hondsdraf. 

De kruidachtige 2e laag is qua soorten beperkt omdat vooral de heuvels omgeploegd 

worden en het dal donker is door de bomen en struiken. Het zijn overwegend Grote 

brandnetel en Gewone braam. In het najaar komt veel Klein springzaad voor. Op de 

taluds komt opvallend veel Mannetjesvaren voor (soms hele velden) en in mindere mate 

Brede stekelvaren. Op een plaats is Eikvaren gevonden. Het 3e niveau is struiken maar 

die bestaat voornamelijk uit Gewone vlier. Het 4e niveau zijn de bomen en die 

overheersen de vegetatie. Het zijn bijna alleen loofbomen zoals eiken, berken en 

esdoorn. Er komen ook veel ander soorten voor maar steeds sporadisch. Er zijn slechts 

Vaknummer  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Oppervlak in 

m2 

888 133

0 

210

5 

185

6 

321

3 

285

3 

193

9 

166

2 

7063 4155 1423

7 

Totaal  

soorten per 

vak 

10 19 25 49 61 64 44 39 56 43 123 

Soorten per 

100 m2 

1,1  1,4  1,2 2,6  1,9   2,2 2,3   2,3 0,8   1.0  0,85 
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enkele naaldbomen aangetroffen. Een apart verhaal is de Amerikaanse vogelkers. Die 

staat er massaal en dan vooral op de hellingen van de heuvels; 

10. Het hele gebied is een bijzondere rustzone. Er is geen pad naar toe en ligt dus zeer 

geïsoleerd. Er ligt hier en daar grof vuil (oude fiets) maar er wordt niet opgeruimd. 

Volgens de contactpersoon van NS-vastgoed  verandert dat beleid niet; 

11. De toppen van de heuvels zijn  zeer incidenteel nog begroeid met gras  maar de 

successie zal er voor zorgen dat dit op den duur verdwijnt. Die plekken zorgen nu wel 

voor extra variatie in de vegetatie. Bijvoorbeeld Zandzegge, Zandblauwtje, Buntgras en 

Kleverig kruiskruid;  

12. Gradiënten staan vaak voor variatie in vegetatie. Dat is hier ook zo. Duidelijke gradiënten 

zijn hier het hek aan de zuidzijde langs het NS-spoorwegemplacement en een verdekt 

verbindingspad langs de noordkoppen van de 11 heuvels; 

13. Wat opvalt is dat er in de vakken 1 tot en met 5 nagenoeg geen onderbegroeiing is  en 

dat die begroeing sterk toeneem naarmate het vaknummer hoger is. In de herfst is er in 

de laatste vakken  geen doorkomen aan vanwege brandnetels, rozen en bramen. Er is 

geen verklaring voor gevonden maar mogelijk is er een relatie met het opvullen van de 

zandafgraving. Die is niet bekend; 

14. In open gebieden, zowel in vak 11 als op de heuvels, staan plaatselijk enorm veel 

Teunisbloemen. Ook hier is de vraag of er een relatie is met de opvulling van de 

zandafgraving. Kenmerkende biotoop voor deze soort is open droge, vaak omgewerkte 

zandige of stenige grond. Dat klopt daar zeker;  

15. Opmerkelijk is de grote hoeveelheid Mannetjesvarens op de hellingen. Af en toe staat er 

Brede stekelvaren tussen en 2x Gewone eikvaren. Die laatste staan beide op een 

heuveltop.  

16. In de vakken 9 en 10 staan zeer veel rozen. Dat zijn Virginische roos, Hondsroos, 

Egelantier en Rimpelroos. Ze zijn in oktober makkelijk te herkennen want de bladeren 

zijn dan al geel en die van bramen en brandnetels nog niet. Omdat de Virginische roos 

toch heel bijzonder is, is er een apart hoofdstuk aan gewijd; 

17. Er staan op de taluds zeer veel mannetjesvarens. Soms bijna dominant. Hun biotoop is 

volgens de literatuur vochtige meer of minder voedselrijke grond in meestal loofbossen, 

aan beschaduwde greppelkanten, onder en tussen duinstruikgewas en op 

noordhellingen. Ook hier groeien ze vooral aan de voet op vrij vochtige beschaduwde 

hellingen. Zij voelen zich hier dus thuis  en wel massaal; 

18. De weinige grasvelden worden niet gemaaid. Begrazing vindt alleen plaats door konijnen. 

De indruk is dat er geen reeën lopen. Dat komt waarschijnlijk door dat het gebied zeer 

geïsoleerd is gelegen tussen grote wegen en NS- emplacement; 

19. In het  Artikel  van Geert Timmerman (december 2000) wordt gesproken over 

Hydroseeding. Op zich is het een leuke techniek  die toentertijd redelijk revolutionair was. 

Hydroseeding bestaat uit een mengsel van water, zaad, bemesting, lijm en een draagstof 

(bv cellulose, houtvezel of technisch hoogwaardig samengestelde mulch). Dit mengsel 

wordt dan met een spuitkanon vanaf een machine of via slangen  over vlakke, golvend of 

hellend velden.   Voordelen ten opzichte van conventioneel zaaien zij dat het zaad niet 

weg waait en de verdeling  mooi egaal is. Bij regen is er geen uitspoeling en zijn er geen 

erosieproblemen.   

20. Er zij n 27 soorten bomen en struiken aangetroffen die allemaal spontaan zijn ontstaan.  
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Successie tussen de jaren 2000 en 2015 
In hoofdstuk 3 zijn rapportages opgenomen van Geert Timmermans en Edgar van der Grift 

waarin melding wordt gemaakt van de dan aanwezige vegetatie. Timmermans  vertelt in 

1999 dat er dan Struikheide en massaal Brem voorkomt,  maar anno 2015 komen die niet 

meer voor. Van der Grift noemt  in mei 2001 Zandzegge, Akkerdistel, Gewone braam, 

Vroege haver, Zandblauwtje, Klein Vogelpotje, Buntgras, Hazenpootje, Grote ratelaar, 

Gewoon biggenkruid, Gewoon reukgras, Knoopkruid, Middelste teunisbloem, Wilde reseda 

en Ruige leeuwentand. De meeste soorten komen niet  of slechts sporadisch voor.  Zie 

verder Bijlage 1.  

 

Er is in 2012 door Bureau Waardenburg bv een onderzoek uitgevoerd met de titel : 

“Natuurwaarden Westelijke Ontsluiting Amersfoort”en de subtitel: “Onderzoek naar 

beschermde soorten en EHS in het zoekgebied van een nieuwe ontsluitingsweg”. In dat 

rapport wordt ook aandacht gegeven aan de vegetatie in het NS-gebied. Daar zijn bij een 

inventarisatie de volgende plantensoorten gezien; Gewone salomonszegel,  Lelietje van 

Dalen, Brede wespenorchis,  Bitter barbarakruid en Geschubde mannetjesvaren. Naar deze 

laatste is nog nadrukkelijk gezocht maar niet gevonden.  

 

Gezien de schrale voedselarme zandgrond passen hiervoor genoemde soorten in deze 

omgeving maar door vergrassing, verbossing en konijnenvraat zijn ze verdwenen en komen 

zonder menselijk ingreep niet meer terug. Erger, de soortenrijkdom aan planten zal nog 

verder afnemen. Dat komt vooral door de nog steeds doorgaande verbossing door Berken, 

Eiken en vooral Amerikaanse vogelkers. Die staan er nu massaal. Maar het is misschien 

voor de fauna een gunstige ontwikkeling. Omdat er geen beheerdoelen bekend zijn is het 

niet mogelijk te zeggen of dit een goede of slechte ontwikkeling is.  

Het gevoel dringt zich op dat er vegetatief een metamorfose heeft plaatsgevonden. Waar zijn 

al de zandgebonden soorten gebleven. Wie had deze successie zien aankomen?   
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5. FOTOIMPRESSIE VAN HET GEBIED 
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6.  VIRGINISCHE ROOS 
 

In de vakken 7 en 9 zijn Virginische rozen gevonden 

en het is een raadsel hoe die daar gekomen zijn. Op 

de verspreidingsatlas is te zien dat deze roos vrij 

zelden in de natuur voorkomt. Het is dus een 

bijzondere vondst. In “Heukel’s Flora van Nederland” 

staat dat het een tuinstruik uit O.-N.-Amerika is. Hij is 

ook als tuinplant te koop. Zij verlangt een zonnige tot 

licht beschaduwde standplaats en dat klopt aardig 

met de situatie in de Bokkeduinen. Omdat deze roos 

hier zo bijzonder is, is  zij tot Roos van de 

Bokkeduinen gedoopt. Zie voorzijde van dit rapport.  

Hieronder volgen enkele foto’s van markante determinatiekenmerken.  Daarna zijn in dit 

hoofdstuk  de kenmerken zeer volledig en gedetailleerd beschreven. Een belangrijke bron 

voor het determinatieproses is Gorteria nummer 35-1-4  geweest. In die editie zijn alle rozen 

die in Nederland voorkomen gedetailleerd beschreven. Naast het gebruik van Gorteria is ook 

eigen onderzoek verricht.  

 

   

Struik Bloem  

   
Jonge stengel Deelblaadje Bottel 
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Determinatiekenmerken Virginische roos 

  

 

Familie  Rozenfamilie 

Geslacht Roos 

Soort Virginische roos 

Hoogte 150-200cm 

Bloeitijd  Juli - augustus 

Standplaats  

Herkomst Tuinstruik uit Oost-Noord Amerika, 

Biotoop   

Stengel Kleur groen met glad oppervlak,  

 Stengel en zijtakken met zeer dicht op elkaar staande doorns, naar boven 

in dichtheid afnemend tot geen. 

 Doorns rechtafstaand op voetje met variërende lengten 0,2 -0,8 cm lang 

 Bloeiwijzetakken  roodbruin aangelopen en glad 

 1-2 Doorns per bladknoop rechtafstaand op voetje lang 0,8 – 1,0 cm 

  Aantal bladeren per knoop onderaan 2 en naar boven 1. Op de  knopen 

ontspruiten vaak zijtakken waaraan vervolgens deelbloeiwijzen ontstaan 

met 1  of meer bloemtrossen; 

Blad Bladvorm enkelvoudig geveerd met 7-9 ovale deelblaadjes  

 Op middennerf aan onderkant van het blad 0,2-0,4 cm lange doorns op 

ongelijke afstanden van elkaar 

Deelblad Bladtop puntig en aan de voet aflopend met naar voren staande 

zaagtanden 

 Deelblaadjes aan de stengel 5 x 2,5 cm groot en aan de bloeitakken 1,2 x 

3 cm groot 

 Deelblaadjes bovenkant donkergroen en onderkant lichter groen 

Bladsteel Bladsteel in de lengte gegroefd en 3-4 cm lang.  

 Steunblaadjes links en rechts van steel in een vlak, elk groot 0,5 x 3 cm 

met spitse oortjes lang 0,5 cm 

Bloem  Per deelbloeiwijze 2-5 bloemen, wit of roze, groot 4-6 cm in doorsnede. 

 5 Stompe kroonbladen en 5 teruggeslagen spitse behaarde kelkbladen 

 Veel meeldraden en veel stampers (Roos) 

 Bloemsteel met klierharen lang 1,5 tot 2,0 mm.  

Vrucht Bottel oranjerood, diameter 1,5 cm en 1 cm hoog, met platte onderkant en 

daar enkele klierharen 
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7.  BODEM 
 

In een brede oost-west gerichte strook in het midden van het plangebied bestaat de bodem 

uit vaaggronden en waarschijnlijk duinvaagrond. (Zie gele strook op kaart 2.2.en bijhorende 

tekst).  Het gaat hier om reliëfrijke, zeer voedselarme en droge gronden. Duinvaaggronden 

staan voor matig fijnf zand met weinig leem en humus. Dit zand heeft hoekige korrels en is 

mede daarom zeer geschikt voor  metselzand en verklaart waarom  dit zand gewonnen is. 

Misschien kan deze bodem iets verklaren  over de grote verandering in plantensoorten. 

Daarom zijn er op 20 oktober 2015 in vak 11 en omgeving 8 boringen uitgevoerd. Het 

resultaat van de boringen was als volgt: 

 

Figuur 5.1. Boor en graaflocaties 

 

Boring 1:   

De boring  is ca2,5 meter diep gegaan en er kwam alleen matig fijn  zand voor de dag met 

zeer weinig leem en humus. Dat is dus zand geschikt als metselzand. Ter plaatse stond veel 

Pitrus, Veldrus en Tweerijige zegge; 

 

Boring 2/3 

Na 40 cm komt  puin te voorschijn. Ter plaatse was  een grasveld   met onder andere veel 

Middelste   teunisbloem.    

 

Boring 4:   

Weer  een boring tot ca 2,5 meter diep en alleen  matig fijn zand . Hier stond Zandblauwtje, 

Klein vogelpootje, Gevorkte heide staartje, Schapenzuring, Gestreepte witbol, Sint Janskruid, 

Groot laddermos en Fraai haarmos. Echte aan schrale grond gebonden vegetatie  

 

Boring 5:  

Na 40 cm weer puin.   
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Boring 6:  

Na 40 cm puin. In de omgeving Pitrus, Mannetjesvaren. Gewone braam. 

Boring 7:  

Na 35 cm puin.   

Bori ng 8:  

Na 15 cm puin . 

 

Scherpzand is synoniem met matig fijn zand en wordt vooral toegepast  in metselspecie.  De 

zandkorrels zijn hoekig en hebben een afmeting tussen 0,21 en 210mu. In mm is dat tussen 

0,021 en 0,21 mm. Op de foto hieronder klopt dat aardig.  

 

   
Scherp zand Gegraven gat diep 40 cm  Puin uit gat 

 

Dat bij 6 boringen op steen gestoten werd was op zijn minst raadselachtig. Volgens alle 

bronnen was het zandgat gevuld met grond afkomstig uit het NS- emplacement.  Daarom is 

1x een gat gegraven en na 40 cm kwam er alleen oude baksteen  in kalkspecie, stukken 

daklei en een flessenbodem naar boven. De grond rond de stenen was zeer zwart en 

keihard. Er moest echt gehakt worden om het los te krijgen. De grond is dus zeer 

waarschijnlijk zeer verdicht en zeer slecht waterdoorlatend. Mogelijk is dat een goede 

verklaring waarom er toch tamelijk veel vegetatie voorkomt die een vochtige bodem wenst. 

Het geheim van het steenpuin  in de bodem  is niet  opgelost.   
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8.  MOSSEN EN KORSTMOSSEN   

 

Er is een globaal onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van mossen en korstmossen. 

Mossen beperken zich vooral tot op de bodem. 

Totaal zijn er 19 soorten mos gevonden. Allemaal  heel bekende soorten. Sommige komen 

massaal voor. Er zijn geen rode lijstsoorten gevonden 

 

Korstmossen zijn vooral op bomen gezien. Er zijn totaal 17 soorten korstmos gevonden. 

Meestal op afgebroken takken. Er zijn geen rode lijstsoorten aangetroffen. Korstmossen zijn 

schaars in de Bokkeduinen omdat het bos jong is en vrij donker. Korstmossen leven van 

regenwater en licht. 

 Vaknummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Bosschildmos       X      X  X       

2 Eikenmos    X                   

3 Fijn bekermos                     X 

4 Gebogen schildmos   X     X X X  X X X  X   

5 Gewone poederkorst       X X X X X X X X 

6 Gewoon purperschaaltje   X   X   X       X   

7 Gewoon schildmos       X     X X X   X 

8 Gewoon schorsmos       X X       X     

9 Groot dooiermos     X X   X   X   X X 

10 Heksenvingermos     X X X X   X   X X 

11 Kapjesvingermos                 X X   

12 Melig takmos             X X       

13 Rijp schildmos       X X       X X   

14 Rond schaduwmos               X   X X 

15 Ruw heidestaartje                     X 

16 Vals dooiermos     X                 

17 Verstop-schildmos       X               

 Vaknummer 1   2  3 4  5  6   7 8  9 10 11 

1 Bleek boomvorkje                 X X X 

2 Boskronkelsteeltje       X               

3 Fijn laddermos X X X X X X X X X X X 

4 Gedrongen kantmos             X     X   

5 Geel sterretje       X X             

6 Gewone haarmuts     X   X X X X X X X 

7 Gewoon dikopmos X X X X X X X X X X X 

8 Gewoon haakmos X X   X X   X X X X   

9 Gewoon klauwtjesmos   X   X X X X X X X X 

10 Gewoon schijfjesmos                   X   

11 Gewoon sikkelsterretje                     X 

12 Groot laddermos     X   X X X   X X   

13 Groot rimpelmos X X X   X X X X X X X 

14 Helmroestmos                   X X 

15 Muurmos (op losse stenen)         X     X       

16 Purpersteeltje           X     X     

17 Rondbladig boogsterrenmos           X   X X X X 

18 Thujamos             X         

19 Zandhaarmos                     X 
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Gewoon schijfjesmos Bleek boomvorkje Gedrongen kantmos 

   
Rondbladig sterrenboogmos Gewoon thujamos Helm-roestmos 

   
Groot dooiermos Heksenvingermos Gewoon schorsmos 
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9. VARIA 
 

Hieronder volgen een aantal bijzonderheden die  niet of weinig met de vegetatie te maken 

hebben maar  in het terrein zijn opgevallen. 

 

Beheer 

Er komt in beperkte mate 

vervuiling voor en dan 

overwegend zeer grof. Door 

de geïsoleerde ligging weet 

men  waarschijnlijk  niet van 

het bestaan en dus ook de  

weg er naartoe niet. Er zijn 

ook geen paden die voor 

ontsluiting zorgen.  

  
Recreatie  

Door de geïsoleerde ligging 

is het er een oase van rust. 

Er zijn schitterende plekken 

op de toppen van de wallen. 

Veelal zijn ze  volledig 

begroeid met bramen 

brandnetels en moeilijk 

toegankelijk maar met enige 

moeite lukt het soms wel. Er 

wordt geïnvesteerd in 

bankjes en er is een 

fietsenstalling.    

 

Aanplant 

Opmerkelijk is een flinke 

appelboom  vol met mooie 

rode appels . 

Wat ook opvalt, is dat er 5 

vrij nieuwe gazen korven 

staan dicht bij elkaar. In de 

korf is geen  aanplant te 

vinden. Zeer merkwaardig . 
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Konijnen 

De konijnen hebben een 

grote invloed op de 

vegetatie. De wallen worden 

omgeploegd en daardoor is 

er voortdurend veel 

geroerde grond. De bomen 

en bramen groeien er wel 

over heen maar de 

bodemvegetatie krijgt veel 

minder kans. Uitspoelen 

komt niet veel voor. 

Op de vlakke terreindelen  

wordt niet gegraven wordt 

het gras gemillimeterd.  

  

 

Paddenstoelen 

In de Bokkeduinen komen 

nagenoeg geen 

paddenstoelen voor met een 

bijzondere uitzondering.Op 

de zuidhelling  van de  wal 

in vak 10 staan tientallen 

bundels Witte 

bundelzwammen verspreid 

over zeker 100 m2, dat is 

een erg mooi gezicht. Mooi 

is ook de Gele trilzwam die  

vaak op dode eikentakken 

zit. Er zijn 3 heksenkringen 

van de Nevelzwam gezien. 

  

 

Scheermesafrastering langs spoorlijn  

Tussen het onderzochte gebied en het NS-terrein is een 

bijna onneembare afscheiding gemaakt. Centraal is er een 

droge sloot met aan beide kanten een gazenhek met een 

bovenrand van gewoon prikkeldraad. Aan de kant van de 

Bokkeduinen ligt tussen het gaas en de sloot een rol 

scheermesprikkeldraad. Bij navraag blijkt dat deze zware 

beveiliging  nodig is om  graffitispuiters, die treinen willen 

bespuiten,  weg te houden. 
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10 SAMENVATTING 
 

Door de KNNV Amersfoort e.o.  is op het NS-terrein in de Bokkeduinen  is een 

vegetatieonderzoek uitgevoerd. Dat is door zijn historie en geïsoleerdheid een  voor 

Amersfoortse begrippen uniek gebied. Het is ook uniek door het aardkundig kunstwerk dat 

20 jaar geleden is aangelegd met zand  dat vrij kwam bij de uitbreiding van het 

Spoorwegemplacement. In de eerste 5-6  jaren  na de aanleg is  er nog veel aandacht 

besteed aan de ontwikkeling van de vegetatie  maar daarna  niet meer. 

We gaan ervan uit dat het 20 jaar geleden 11 aarden wallen waren  zonder enige vegetatie. 

Dus gewoon maagdelijke  geroerde grond en dan vooral zand.  In de eerste jaren na de 

aanleg worden nog veel interessante plantensoorten aangetroffen  maar de vaststelling nu is 

dat daar weinig van over  is overgebleven. Geen Brem, geen heide en wat niet meer. Waren 

de verwachtingen destijds wel reëel.  

Het is bijna een groot bos geworden met veel Zomereik, Berken en Amerikaanse vogelkers. 

De onderbegroeiing is overwegend Grote brandnetel en Gewone braam.  

Zijn er ook leuke dingen te melden. Ja zeker. Ten eerste is het een unieke beleving om daar 

rond te lopen vanwege die wallen en de stilte die daar heerst. Niemand kent het gebied  en 

dat komt  ook door het feit dat er eigenlijk geen toegangspaden zijn. Dat zou zo moeten 

blijven. Vegetatief zijn de leuke ontwikkelingen als volgt: 

 Veel mannetjesvarens op de taluds van de wallen. Zeker als er veel van horsten bij 

elkaar staan maakt dat een bijna exotische indruk; 

 Er staan 4 soorten rozen in het gebied (vakken 8 tot en met11). Zeer bijzonder is dat er 

erg veel Virginische rozen staan en de grote vraag is hoe dat komt?  We zullen het 

waarschijnlijk nooit weten. Dat geldt ook voor de Rimpelroos, Hondsroos en  Egelantier; 

 Vak 11 is nog voor ca 40 % boom- en struikvrij. Waarschijnlijk kiemen bomen daar niet 

makkekijk alhoewel het er  niet droog is. En het is het domein van het konijn en de vos. 

Mogelijk dat konijnen  de opslag  eten; 

 Markant is dat op de hellingen van de wallen bijna geen bodemvegetatie voorkomt.  De 

konijnen  houden daar enorm huis. Alles staat op zijn kop. Alleen de varens en bramen 

houden daar stand; 

 Midden in vak 11 komt een groot oppervlak met Japans duizendknoop voor. Op 

luchtfotos is goed te zien dat dit oppervlak snel groter wordt. Voor zover bekend gaat 

niemand daar wat aan doen   

 Vak 11 heeft  door zijn ligging tussen de wallen  een grote belevingswaarde. De wallen 

zijn al hoog en dan ook nog bomen erop met veel varens ertussen; gewoon prachtig; 

Het is  terrein van NS en  die is niet voornemens aan dit gebied aandacht te besteden. 

Bronnen melden dat het te koop is.    

 

  



Natuuronderzoek Bokkeduinen 
 

27 
 

 

BIJLAGE 1 SOORTENLIJST PLANTEN 
 
In onderstaande soortenlijst zijn de namen van bomen en struiken geel gemerkt  
 
In de soortenlijst zijn coderingen gebruikt voor de abundantie die aangeven hoeveel planten 
per soort in een vak voorkomen. De verklaring staat in  onderstaande  tabel. 
 

Betekenis  
van de code 

Omschrijving 
NDFF 

 Aantal 
planten 

Betekenis van code 
(Engels) 

 Toelichting 

sporadisch s 1-3 sporadic, sparse de soort is zeer zeldzaam, 
slechts enkele exemplaren 
aanwezig 

zeldzaam r 4-10 rare de soort is zeldzaam 

verspreid o 11-20 occasional de soort wordt zo nu en 
dan aangetroffen en is 
verspreid aanwezig 

lokaal / vrij 
talrijk 

lf 11-20 local frequent plaatselijk frequent 

vrij talrijk f 21-100 frequent de soort wordt frequent 
aangetroffen en is vrij 
talrijk 

lokaal veel 
aanwezig 

la 21-100 local abundant plaatselijk talrijk 

veel 
aanwezig 

a >100 abundant de soort is talrijk, veel 
aanwezig maar nooit (co-
)dominant 

lokaal 
dominant 

ld >100 local dominant plaatselijk overheersend 

co-dominant c   codominant de soort is overheersend 
samen met een klein 
aantal (één of twee) 
andere soorten (soms 
wordt de code od gebruikt 
in plaats van c) 

dominant d   dominant de soort is overheersend 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Aalbes           s 

2 Akkerdistel           a 

3 Akkervergeet-mij-nietje   r f o ld f  o o a 

4 Akkerviooltje    s   s    r 

5 Amerikaanse eik     s s      

6 Amerikaanse vogelkers o o o f f f f f ld f f 

7 Appel      s      

8 Beklierde basterdwed           o 

9 Beuk   s s s s   r   

10 Bezemkruiskruid     r      s 

11 Biezenknoppen     s      o 

12 Bitterzoet       s     

13 Blauwe bosbes    r        

14 Boerenkrokus           r 

15 Bonte gele dovenetel          r  

16 Bosaardbei 
   r        

17 Boskruiskruid  r   o      r 

18 Bosveldkers          r  

19 Boswilg   s  s s s r s s r 

20 Brede stekelvaren 
  r r r  s r f r r 

21 Brede wespenorchis 
   s s       

22 Brem 
    s      s 

23 Brunel      s     r 

24 Buntgras         lf s  

25 Canadese fijnstraal         s s s 

26 Douglasspar          s  

27 Drienerfmuur   r f        

28 Duinriet           lf 

29 Duizendblad    r  s o    o 

30 Eenstijlige meidoorn  s    s s s s  r 

31 Egelantier      s  s   s  

32 Eikvaren    s        

33 Fijn schapengras 
          a 

34 Framboos   o       o  

35 Geel nagelkruid   s s s s r    r 

36 Gekroesde melkdistel           s 

37 Gele dovenetel 
          

ld 

38 Gestreepte witbol f   o f f o    a 

39 Gewone braam s r r c c f f f f o c 

40 Gewone esdoorn s s s s s s r s s r r 

41 Gewone hennepnetel     c a  s s  s 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

42 Gewone hoornbloem   s o  o f  f s a 

43 Gewone klit         s  r 

44 Gewone salomonszegel         s  r 

45 Gewone veldbies.   o  o ld o r   c 

46 Gewone vlier s s s s r s s s s r s 

47 Gewone vogelkers     r   r    

48 Gewoon barbarakruid     s r      

49 Gewoon biggekruid    r r   s   r 

50 Gewoon reukgras      o     f 

51 Gewoon sneeuwklokje 
          r 

52 Gewoon speenkruid 
          c 

53 Gewoon struisgras    o f o o o f  f 

54 Gewoon varkensgras      s s s    

55 Gladde witbol    f f a     ld 

56 Grote brandnetel 
r r c c c c c c c c c 

57 Grote teunisbloem 
     r    r  

58 Grote wederik      s     la 

59 Grote weegbree    s        

60 Grove den  s  s r     s  

61 Haagbeuk        s s r r 

62 Hazelaar        s  s r 

63 Hazenpootje      s     s 

64 Hazenzegge           f 

65 Heermoes    r        

66 Heggendoornzaad        o   o 

67 Hondsdraf  o r o o ld ld ld ld f ld 

68 Hondsroos        s r s r 

69 Hop        s    

70 Hopklaver           s 

71 Ijle zegge     s       

72 Jakobskruiskruid r r s o o o o  o o a 

73 Japanse berberis         s   

74 Japanse duizendknoop           ld 

75 Kale jonker      o  o r  la 

77 Kantige basterdwederik    r la a f  o  f 

76 Katwilg         s   

78 Kers           s 

79 Klein springzaad     r  ld ld c ld a 

80 Klein streepzaad    s  r r   r o 

81 Klein vogelpootje    s       o 

82 Kleine klaver           s 

83 Kleine leeuwenklauw    s r       

84 Kleine leeuwentand    lf r       

85 Kleine maagdenpalm 
          r 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

86 Kleine veldkers     r r r   r o 

87 Kleverig kruiskruid     s s     lf 

88 Kluwenhoornbloem 
   

s 
       

89 Knopig helmkruid  s    s  o   o 

90 Koningskaars         r s r 

91 Kraakwilg         s s  

92 Kromhals       s s   r 

93 Kruipende boterbloem   s  s s s    r 

94 Kruldistel   r   r  s o  f 

95 Krulzuring      o r    s 

96 Late guldenroede     s o      

97 Lelietje-van-dalen         la  f 

98 Lijsterbes  s       s s s 

99 Look zonder look       s   s o 

100 Mahonie      s      

101 Mannetjesvaren  f f a o f a a a f a 

102 Melganzenvoet           s 

103 Middelste ganzerik       r     

104 Middelste teunisbloem   s f f ld ld o ld  a 

105 Moerasrolklaver      s     f 

106 Moerasstruisgras       f     

107 Muizenoortje   s s s   s s  o 

108 Muskuskaasjeskruid       s     

109 Narcis groot 
          s 

110 Narcis klein 
          s 

111 Noorse esdoorn 
    s    s   

112 Paardenbloem    s s      s 

113 Perzikkruid           s 

114 Peterselievlier          s  

115 Pilzegge    r       o 

116 Pitrus    s o      ld 

117 Rankende helmbloem           s 

118 Ratelpopulier 
      s s  r la 

119 Reigersbek      r r     

120 Ridderzuring      r   r  s 

121 Riet       o    o 

122 Rimpelroos         o   

123 Ringelwikke      s     r 

124 Robertskruid   s  s       

125 Robinia         o   

126 Rode esdoorn     s       

127 Rode kornoelje  s      s s s s 

128 Ruw beemdgras         o  o 

129 Ruwe berk     r r r o  r s 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

130 Schapenzuring   r ld o o o r o o a 

131 Schermhavikskruid         r   

132 Scherpe boterbloem           s 

133 Scherpe zegge         la   

134 Schietwilg           s 

135 Sint Janskruid  o o f f r f o f  a 

136 Smalle stekelvaren           s 

137 Smalle weegbree    s   s   s s 

138 Speerdistel   s  s s s  s r r 

139 Sporkehout    s  s     s 

140 Stijf havikskruid    o r    r  s 

141 Stijve klaverzuring           s 

142 Stinkende gouwe         s   

143 Straatgras     o       

144 Tamme kastanje      s      

145 Tweerijige zegge           ld 

146 Veelbloemige roos  s       s   

147 Veelbloemige veldbies           r 

148 Veelkleurig ver-mij-nietje           f 

149 Veenwortel 
          a 

150 Veldereprijs    s r s o r   o 

151 Veldrus           ld 

152 Veldzuring           s 

153 Vingerhoedskruid           r 

154 Viltganzerik s   s s s o    r 

155 Virginische roos        f o o  

156 Vlasbekje     o    o r f 

157 Vogelmuur   s  s       

158 Vogelwikke           s 

159 Vroege haver    f   f ld ld f ld 

160 Wilgenroosje     ld o     a 

161 Wilde kamperfoelie  s         s 

162 Wilde kardinaalsmuts           s 

163 Witte doventel      s     r 

164 Witte klaver     o o     o 

165 Wouw         s  s 

166 Zachte berk r r  r r r   r  r 

167 Zachte ooievaarsbek     s ld f    lf 

168 Zandblauwtje     s s    s o 

169 Zandraket      r      

170 Zandzegge    o la o  ld ld f f 

171 Zilverschoon           o 

172 Zomereik r r  r r o f f o o f 

             



Natuuronderzoek Bokkeduinen 
 

32 
 

             

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

173 Zomerlinde 
 

    s      

174 Zwarte nachtschade           s 

 
Totaal  soorten per vak 10 19 25 49 61 64 44 39 56 43 123 
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door A. Grimbergen (juli 1989) 

Aflevering 7    De waterkwaliteit van de stadswateren in de wijken Hoogland en Schothorst  te Amersfoort, door 
J.W. Muilwijk, P. Cornelissen & D. Gillissen (juni 1989) 

Aflevering 6    De waterkwaliteit van de stadswateren in de wijken Randenbroek, Liendert en Rustenburg te 
Amersfoort, door J. Muilwijk, P. Cornelissen & D. Gillissen (april 1988) 

Aflevering 5    Nachtvlinders waargenomen in het Bos Birkhoven, door J.Th.M. Steinmetz & A.W. de Lange 
(januari 1984) 

Aflevering 4    De begroeiing van de grachtmuren in Amersfoort, door G.M. Dirkse, V. van Laar,J. Muilwijk, J.L. 
Spier, J.W. van Vliet & J. Wisman (maart 1983) 

Aflevering 3   
  

Bladmossen op betonnen wegpalen tussen Amersfoort en Hoogland, door G.M. Dirkse,   J.W. 
van Vliet & V. van Laar (januari 1982) 

Aflevering 2   Libellen, waargenomen in de Bosvijver Birkhoven, door L. Boon (november 1980) 
Aflevering 1
  

Vissen in de Polder Zeldert, door G.M. Dirkse & F. van Ommen (oktober 1980) 

 



Gemeente Amersfoort
Centrum voor Natuur 
en Milieu Educatie (CNME)

Postadres
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort 

Landgoed Schothorst
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort

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.


