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VOORWOORD 
Al een aantal jaren voert de KNNV afdeling Amersfoort en omstreken breed natuuronderzoek uit. Met 
breed wordt bedoeld dat zoveel mogelijk leden in werkgroepverband uitgenodigd worden om samen 
in een natuurgebied onderzoek te doen. Er wordt daarvoor een locatie gezocht die dan ook voor zoveel 
mogelijk werkgroepen interessant is. 
Eind 2020 is de KNNV uitgenodigd door Stichting De Boom, bij monde van beheerder Remco Jousma, 
zo’n onderzoek te doen in het Moorsterveld gelegen aan de Moorsterweg in Leusden. Gezien de grote 
variatie in biotopen is daar graag op ingegaan. 
 
Over de KNNV 
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (de 
KNNV) is een landelijke koepel van plaatselijke verenigingen. 
Leden van deze verenigingen hebben interesse voor en kennis 
van de natuur. Ze willen de natuur beleven, proberen te 
begrijpen en beschermen. Daarom zijn leden van de KNNV vaak 
buiten in het veld te vinden.  
Het beschermen en bewaken van de natuur in ons land zien wij 
als een belangrijke taak voor alle natuurorganisaties. De KNNV 
is 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 als planten, insecten, vogels, mossen, 
vleermuizen, zoogdieren, enz.. Daarvoor verrichten zij 
onderzoek, verzamelen data en dragen kennis over. 
 
Afdeling Amersfoort en omstreken 
De Amersfoortse afdeling is opgericht in 1911. De KNNV is al meer dan 100 jaar de vereniging voor 
veldbiologie in Nederland. De KNNV afdeling Amersfoort telt zo’n 140 leden uit Amersfoort en wijde 
omgeving. De hoofdactiviteiten van de afdeling bestaan uit cursussen, natuurinventarisatieprojecten, 
werkgroepbijeenkomsten, natuurlezingen en excursies. Wij werken daarbij samen met het IVN 
Amersfoort, het natuur – en milieucentrum Het Groene Huis in Amersfoort en De Groene Belevenis in 
Leusden.  
Meer informatie over de landelijke vereniging is te vinden op http://www.knnv.nl en over de afdeling 
Amersfoort van de KNNV op http://www.knnv.nl/amersfoort/. 
 
Arie vanden Bremer, coördinator natuuronderzoek Moorsterveld van KNNV afdeling Amersfoort e.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.knnv.nl/
http://www.knnv.nl/amersfoort/
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1. INLEIDING 
 
De KNNV afdeling Amersfoort e.o. heeft in 2021 op verzoek van Stichting De Boom de natuurwaarden. 
onderzocht in het Moorsterveld. Dit is een ca. 22 ha groot natuurterrein gelegen langs de oude 
Moorsterbeek. Het is ca. 1150 m lang en gemiddeld ca. 100-250 m breed en is niet voor publiek 
toegankelijk. De toegang is via de poort vanaf de Moorsterweg en vanaf het privé-erf van de familie 
Van Zandbrink. Het gebied van 22 ha bestaat uit grasland (8,5 ha), bosgebied (11,5 ha) en een kleine 
wildmengselakker (0,5 ha) en open water (1,5 ha: plassen, beek, sloten).   
 

 
Kaart 1.1. Situatie Moorsterveld. 
 
Toegankelijkheid terrein 
In het Moorsterveld is één hoofdpad (zand) oost-west aangelegd, berijdbaar met voertuigen voor het 
beheer, vanaf de poort aan de Moorsterweg. In het bos ten zuiden van de Moorsterbeek ligt ook nog 
een oud bospad. Midden in het bos ligt een noordzuid-bospad en rondom het moerasbos een werkpad. 
Tussen de twee grote plassen ligt ook een pad. Verder zijn er géén wandelpaden in het gebied.  Er zijn 
veel watergangen  die het gebied in veel compartimenten opdelen.  De toegankelijkheid  was daardoor 
beperkt. Er waren hier en daar wat losse loopplanken maar  niet veilig genoeg voor intensief gebruik 
door KNNV-ers. Collega KNNV-lid Theo Klink heeft zich er voor ingezet de toegankelijkheid te 
verbeteren  door extra loopplanken neer te leggen,  waar nodig antislipgaas aan te brengen en zelfs 
leuningen om de veiligheid te verhogen. Deze inspanning is zeer nuttig geweest. Zie fotos aan het einde 
van dit hoofdstuk. Op kaart 1.1. is dat voor een deel toegelicht. KNNV-deelnemers hadden  een kaart 
met ook loopplanken en dergelijke. 
 
Het gehele terrein is niet publiek toegankelijk en dit geldt ook voor de gehele omringende omgeving, 
het is daarom een zeer rustig en stil natuurgebied. Het terrein is alleen zichtbaar vanaf de openbare 
Moorsterweg (van poort-ingang tot Oude Moorsterbeek). Het kijkscherm aan de Moorsterweg bij de 
Oude Moorsterbeek is wel voor iedereen toegankelijk vanaf de weg via een loopbrugje. Vanuit de 
kijkscherm-heuvel is het oostelijk deel van het Moorsterveld zichtbaar, al dan niet met een verrekijker. 
Er is een uitzondering voor ruiters met een Valleipas, deze mogen in het oostelijke deel van het gebied 
(vanaf poort Moorsterweg tot het bos noord van de grote plassen) met paard en/of kar van het Vallei-
ruiterpad gebruik maken. De aangestelde BOA’s (Bijzonder Opsporings Ambtenaren) handhaven de 
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rust in het gebied en treden handhavend op tegen ongewenste bezoekers zonder toestemming. De 
BOA’s zijn daarom voorafgaand aan elk KNNV-bezoek via WhatsApp geïnformeerd over de 
terreinbetreding. Op enkele namiddagen was betreding ongewenst in verband met aanwezigheid van 
reebeheerders/jagers. Dit werd tijdig door de BOA’s via de app doorgegeven. 
 
Werkwijze onderzoek KNNV  
Begin 2021 is het natuuronderzoek gestart met als intentie zoveel mogelijk leden van de KNNV er bij 
te betrekken. Bij het begin van het onderzoek is nagegaan welke natuurthema’s in het Moorsterveld 
zijn te vinden en of daar binnen de KNNV geïnteresseerde leden voor in te zetten zijn. In principe 
kunnen ook niet-leden gevraagd worden hun deskundigheid in te brengen maar het uitgangspunt blijft 
zoveel mogelijk eigen leden te interesseren. In de colofon zijn de namen van alle betrokkenen te 
vinden. 
Voor het onderzoek in het Moorsterveld zijn in overleg met de beheerder Remco Jousma van Stichting 
De Boom een aantal spelregels opgesteld. Dat waren onder andere de volgende: 

• Formeren van een WhatsAppgroep met als deelnemers de coördinatoren van elke KNNV-
werkgroep, de direct omwonenden, de BOA’s (Bijzonder Opsporings Ambtenaren voor 
handhaving) van dit gebied en de beheerder van Stichting de Boom.  

• Een regeling voor het parkeren van fietsen en auto’s. De familie Van Zandbrink, eigenaar van de 
aangelegen boerderij, heeft toestemming gegeven om fietsen te stallen op hun erf en via hun pad 
door de wei het terrein te betreden, hiervoor dank.   

• Plaatsing van een EHBO-voorziening in de open schuur op genoemde boerderij. 

• Afspraken over bezoektijden rond de plassen in het broedseizoen van vogels. 
 

  
 Brugjes om de toegankelijkheid te  vergroten 
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2. CULTUURHISTORIE 
In de voorlaatste ijstijd (het Saalien) bewogen grote gletsjers vanuit Scandinavië naar het zuiden. Zij 
duwden grote massa’s grond voor zich uit, waardoor onder meer de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug 
zijn ontstaan met daartussen de Gelderse Vallei die 60 tot 100 m diep was. Tijdens de laatste ijstijd, 
het Weichselien van 116.000 tot 11.700 jaar geleden, bereikte het landijs Nederland niet. Ons land was 
toen meer een poolwoestijn of een toendra-achtig landschap met permafrost. Tijdens deze laatste 
ijstijd werd er door de wind grote hoeveelheden zand verplaatst, waardoor metersdikke dekzandlagen 
zijn afgezet. Dit dekzand ligt aan de oppervlakte in het Moorsterveld en omgeving. 
 

Kaart 2.1. Situatie Gelderse Vallei na het Weichselien 
 
In het dekzandpakket, gevormd tijdens het Weichselien, zijn in de Gelderse Vallei paraboolduinen en 
oost-westgerichte dekzandruggen te onderscheiden (gele vlekjes op kaart 2.1.) Op deze hogere 
dekzandruggen liggen vaak wegen en oude hoeves zoals langs de Asschatterweg en de Hessenweg. In 
de lagere delen tussen de oost-west dekzandruggen verzamelde zich het water en vormden zich 
beekdalen, die daarmee ook oost-west lopen (van het hogere gelegen oosten naar het lager gelegen 
westen van de Gelderse Vallei). De Moorsterbeek is één van die oostwest lopende beken, die 
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ontspringen op de westflank van de Veluwe, in de gemeente Barneveld en dan westwaarts stromen. 
Aan het einde van het Weichselien en het begin van het Holoceen (start 11.700 jaar geleden) lag de 
zeespiegel meer dan 20 meter lager; pas nadat de zeespiegel ging stijgen (en Engeland door de 
Noordzee gescheiden werd van Europa) steeg ook het waterpeil in de dekzanden. Als gevolg daarvan 
kon vanaf ca. 5.000 jaar geleden veenvorming optreden in de lagere, natte delen van de Gelderse 
Vallei, die daardoor een moerassig, moeilijk begaanbaar gebied werd. Alleen over de hoge 
dekzandruggen konden de mensen zich oost-west verplaatsen. 
 
In het Holoceen steeg de temperatuur en ontstonden er bossen. In eerste instantie berkenbossen, 
later eikenbossen. Het water, zowel regenwater als het kwelwater dat vanuit de Utrechtse heuvelrug 
en de Veluwe kwam, liep via de beken naar het laagste punt in de Gelderse Vallei en verzamelde zich 
uiteindelijk in de Eem richting het huidige Eemmeer. Dat waren onder meer de Barneveldse beek, de 
Modderbeek en de Moorsterbeek. Deze Gelderse beken hebben op Utrechts grondgebied eeuwenlang 
voor overlast gezorgd. De beken namen veel zand mee en de grachten in Amersfoort verzandden. 
Daardoor kon het water niet goed naar de Eem worden afgevoerd, waardoor er overstromingen plaats-
vonden met alle nare gevolgen voor de bewoners en hun omgeving. 
 

Geschiedenis van de waterhuishouding  
Het Moorsterveld en directe omgeving was eigendom van de bisschop van Utrecht, die vanaf 
1100/1200 als landheer rechten uitgaf om de Utrechtse delen van het moerassige veen-/zandgebied 
te ontginnen. Het Moorsterveld is grotendeels onderdeel van die ontginning, die vanaf de 
Asschatterweg plaatsvond. Er werden toen in noord-zuid richting met de hand lange parallel lopende 
sloten gegraven, veelal op 20-25 meter afstand van elkaar. De zogenaamde ‘strokenverkaveling’. Veel 
sloten zijn in de eeuwen er na weer gevuld met grond, omdat de afwatering van het gehele gebied 
verbeterde, vooral de laatste 100 jaar. Rond Hoeve Groot Zandbrink is sprake van een meer 
onregelmatige kampen-verkaveling. Waarschijnlijk was deze hoeve er al voor de ontginningen startte. 
Op plekken die te nat waren of minder geschikt voor landbouw, zijn later (in de 16e/17e eeuw) bossen 
aangelegd, vaak met een rabat-systeem. Daarbij werden met de hand geultjes gegraven en het 
vrijgekomen zand er direct naast tot een walletje opgeworpen, en dat in een repeterend patroon. Op 
deze walletjes werden bomen geplant. Op hele natte plekken alleen elzenhakhout en op hogere, 
minder natte walletjes (vaak zandiger) ook eik of es. Alleen op de hogere, drogere zandgronden (geen 
rabat) kon beuk groeien. In het Moorsterveld zie je nog de noord-zuid strokenverkaveling terug aan de 
hand van de noord-zuid slootjes (met rietkraag of elzenrij) in het terrein. Ook de rabatten zijn zichtbaar, 
vooral in het meest westelijke bos, dat nu het ‘Honderdsloten-bos’ heet. Op kaart 2.4. is dat bosdeel 
linksboven (lijkend op een arcering) te zien. 
 
De provincie Utrecht heeft lange tijd zijn best gedaan het water uit Gelderland te weren. Het besluit 
van Utrecht tot de aanleg van de bekende slaperdijk bij Veenendaal is daar nog een herinnering aan. 
De dijk werd echter ‘s nachts door Gelderse boeren doorgestoken. Voor de afwatering van de akkers 
in de omgeving van de Moorsterbeek is de beek altijd belangrijk geweest. Dat blijkt onder andere uit 
een verslag van 1756 met een klacht van Gelderland richting Utrecht en een discussie in Utrecht in 
dezelfde tijd betreffende het onderhoud van beken uit Gelderland. Zie de twee omlijnde teksten 
hierna.  
Op dit moment is het waterschap Vallei en Veluwe verantwoordelijk voor het onderhoud van de beken  
en dus ook van de Moorsterbeek. De Moorsterbeek ontspringt in de gemeente Barneveld en stroomt 
door de gemeente Leusden om uiteindelijk in het Valleikanaal uit te monden. 
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067 Verzoek van de jonkers van het ambt Barneveld om de Staten van Utrecht aan te schrijven 
het Utrechtse gedeelte van de Asschatterbeek en de Moorsterbeek te laten onderhouden en 
schouwen. Verzoek toegestaan. Missive van H.E.M. aan de Staten van Utrecht. 
 
Met als antwoord: 
De geërfden van Leusden en Asschat die afwateren op de Moorsterbeek zijn bijeen in de St. 
Joriskerk te Ammersfoort. Zij bespreken een klacht van de Landdrost van Veluwe en van Barneveld 
dat via een brief van de Staten van Utrecht d.d. 28-08-1765 tot hen was gekomen. De 
Moorsterbeek en de Achtenvelder- of Modderbeek zouden slecht worden onderhouden en 
daardoor konden zij hun water niet kwijt. Antwoord: De Moorsterbeek is alleen voor de bewoners 
van Moorst, Snorrenhoef en Asschat en er is nooit schouw op geweest. 2. Zijn nooit klachten 
geweest, niet van de aanwonenden en ook niet van de Geldersen. 3. De Geldersen hebben geen 
recht van waterlossing op de Moorsterbeek. Als er meer Gelders water gelost wordt kan dat 
leiden tot problemen in Utrecht. Men zou de beek met eenderde moeten uitdiepen voor een 
ander. Dat wil men niet. 4. De Modderbeek wordt geschouwd door de heren van den Eem en valt 
buiten hun jurisdictie. 
 
Verslag uit 1756 

Bron: Gelderse Landdagsgrenzen 1581-1798 

 
 

 
Discussie in Utrecht over onderhoud beken uit Gelderland   Bron??? 



9 

 

 
 

Kaart 2.2 Moorsterbeek 1949: Bron: Topotijdreis  
 
Voor de aanleg van het Valleikanaal voor en tijdens de Tweede wereldoorlog liep de Moorsterbeek 
eerst naar het stroomgebied van de Modderbeek om daarna samen met de Barneveldse beek richting 
de Eem te gaan. De Moorsterbeek wordt gevoed door natuurlijke bronnen (regen en kwel) die bij droge 
zomers vaak geen water meer leveren, waardoor de beek droog kan vallen. Op kaart 2.2 is de ligging 
van de Moorsterbeek in het jaar 1949 te zien (onder nummer 3.6).  

 
Kaart 2.3. Situering Moorsterveld t.o.v. Moorsterbeek, Nieuwe Moorsterbeek en stuw. Bron: Legger 
watersysteem Vallei en Veluwe 
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Op kaart 2.3 is te zien dat er tussen 1965 en 1970 een omleiding is gemaakt met de naam Nieuwe 
Moorsterbeek. Feitelijk een vorm van kanalisatie. Het verloop van de beek is na de tweede oorlog vele 
malen veranderd. Bochten werden er uitgehaald om het water sneller te kunnen afvoeren. Zie kaart  
2.4. In de Nieuwe Moorsterbeek zitten diverse stuwpanden (stuwbalkjes bij de brugjes) zodat er water 
in blijft staan en het niet leegstroomt, tevens is er voeding door de zijbeek (Dashorsterbeek). Alleen 
als het waterpeil van de Moorsterbeek te hoog dreigt te worden, zoals na een forse regenbui, dan gaat 
de klep automatisch omlaag en wordt het overtollige water via de Nieuwe Moorsterbeek afgevoerd.  
In augustus kunnen gedeelten van de Moorsterbeek na lange, droge perioden droogvallen; er is dan 
te weinig wateraanvoer van bovenstrooms door te weinig regenval, maar ook door wateronttrekking 
uit de bovenloop van de beek voor beregening van de akkers (bieten, mais). 
 

Kaart 2.4. Hoogtekaart Moorsterveld. Bron: AHN 3 Viewer 
 

De ontwikkeling na 1945 
Langs de Moorsterbeek ligt nu een 20 ha langgerekt natuurterrein, dat thans in eigendom is van 
Stichting De Boom en inmiddels de naam Moorsterveld heeft gekregen. Na de Twee Wereldoorlog was 
het hele gebied in gebruik als weiland, met uitzondering van de vakken 8 en 10, waar nu veel beuken 
en zomereiken staan. 
Het weiland was in gebruik bij vijf agrarische bedrijven, waarvan vier de grond van de Stichting 
pachtten. De vakken 4 tot en met 6 waren eigendom van de fam. Van Zandbrink. Zie kaart 3.2. Een 
interessant weetje is dat het water tijdens de inundatie van het gebied ten oosten van het Valleikanaal 
aan het begin van de Tweed Wereldoorlog, tot aan de deur van hoeve Klein Zandbrink stond (fam. Van 
Zandbrink). Via de Moorsterbeek was dat water makkelijk aan te voeren. 
 
De vakken 8 en 10 zijn bospercelen met zeer oude bomen. Op kaart 2.5. van Topotijdreis van 1854 is 
geel omkaderd het bosperceel in vak 10 dat nu in de wandelgangen het ‘Honderdsloten-bos’ heet. Op 
kaart 2.4. zijn de oude rabatten goed herkenbaar (het lijkt op een arcering linksboven op de kaart). De 
leeftijd van het bos in vak 8 is via de kaarten van Topotijdreis niet goed te achterhalen. Op een kaart 
van 1925 is voor het eerst een deel van het huidige bos te zien maar het is waarschijnlijk ouder gezien 
de omvang van de bomen. Dat het in beide gevallen om oude bossen gaat, blijkt onder andere uit het 
feit dat er veel dalkruid groeit. 
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Kaart 2.5: Bosperceel ouder dan 1854 (geel omlijnd)  Bron: Topotijdreis  
 
In 2007 is alle grond eigendom van Stichting De Boom geworden en is gestart met de ontwikkeling van 
nieuwe natuur. Men is in hetzelfde jaar nog begonnen met het afplaggen van de weilanden, waarbij 
overal ca. 20 cm is weggehaald met uitzondering van vak 7, waar men 10 cm dieper heeft uitgegraven 
om er een moerasbos te laten ontstaan en vak 3, waar grote, ondiepe waterpartijen zijn aangelegd 
met het idee daar vervening te laten plaatsvinden. In vak 3 is gemiddeld 50 cm afgegraven en heeft 
men plaatselijk diepere plekken aangebracht waarin de vispopulatie zich kan terugtrekken ingeval 
tijdens zeer droge zomers de ondiepe waterplassen komen droog te vallen. Voor de vakindeling zie 
kaart 3.2. Het Moorsterveld ligt na afplagging bij de Moorsterweg op ca 3.30 m + NAP en aan de 
westkant op ca 2.70 m + NAP. Zie kaart 2.6. 
 

 
Kaart 2.6. Hoogteprofiel Moorsterveld. Links west en rechts oost (Moorsterweg). Bron: AHN 3 Viewer 
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In 2009 is in vak 1 een vogelkijkscherm en een heuvel voor oeverzwaluwen aangelegd. Rond de heuvel 
ligt een grote poel en bij het aanleggen daarvan is met de vrijgekomen grond de heuvel gemaakt. Het 
idee bij de heuvel was dat daar oeverzwaluwen zouden gaan nestelen, maar dat is niet gelukt. De grond 
was te onstabiel om de nesten te kunnen behouden. Later zijn er in de  heuvel boomstammen verwerkt 
waardoor de stabiliteit groter werd. Daar hebben nu jarenlang ijsvogels gebruik van gemaakt. 
 
 

 
Vogelkijkscherm  



13 

 

3. PLANTEN 
Vegetatiedoelstellingen  
Op basis van onder andere bodemonderzoek  zijn vegetatiedoelen vastgesteld waar Stichting De Boom  
in de toekomst naar toe wil werken. Op kaart 3.1. is dat weergegeven.Uit oogpunt van vegetatiebeheer 
zijn de belangrijkste biotopen: 

• 1 Vochtig hooiland      (geel 7.0 ha) 

• 2 Heischraalgrasland  (paars 0,2 ha) 

• 3 Nat schraalgrasland (blauw 0,5 ha) 
Verder is er een moerasachtig gebied (blauw) met de bedoeling dat die op den duur dichtgroeit zodat 
er over een jaar of 200 trilveen ontstaat. De groene delen zijn oude bosgebieden en het rode deel is 
jong moerasbos In de paragraaf Resultaten  wordt aangeven in welke mate die doelen al zijn bereikt. 
 

Kaart 3.1. Beheerkaart met typen graslanden 
 

Organisatie en wijze van werken 
Voor het onderzoek is het gebied verdeeld in 12 vakken. Zie kaart 3.2. Er heeft een volledige 
inventarisatie plaatsgevonden in de vroege lente, zomer en herfst in het jaar 2021. De werkgroep is er 
5 x keer geweest met gemiddeld 5 deelnemers. Totaal hebben 12 werkgroepleden deelgenomen. 
Daarnaast zijn er een aantal individuele bezoeken geweest. Daarbij ging het vooral om  het vaststellen 
van de abundantie (aantallen per soort) 
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 Kaart 3.2. Vakindeling voor vegetatieonderzoek 
 
Een aantal planten zijn het makkelijkst te herkennen in de vroege lente zoals Speenkruid en Klein 
hoefblad. Voor de meeste soorten zijn dat de maanden mei tot en met augustus. De planten zijn dan 
volgroeid en soms worden nog verdorde bloeiwijze van vroegbloeiende soorten gevonden. Maar er 
zijn ook laatbloeiende soorten zoals de tandzaden en daarvoor is een ronde in september en oktober 
meer geschikt. Wat iedere keer weer opvalt is, dat er bij een volgend bezoek toch weer soorten worden 
gevonden of herkend, die bij eerdere bezoeken niet gezien zijn. Klein hoefblad is daar een mooi 
voorbeeld van. Zij bloeit in maart zonder blad en in september blijkt dat er nog veel meer exemplaren 
zijn. Dat komt omdat ze niet allemaal in maart in bloei komen en de markante bladeren veel later 
tevoorschijn komen. Inventariseren in het najaar is soms een race tegen de klok, omdat er dan vaak 
gemaaid wordt. Als er gemaaid is dan is onderzoek veel moeilijker, ook al blijven er vaak nog veel 
mooie rozetten achter.  
De abundantie van een soort (hoeveel planten staan er) wordt vaak uitgedrukt in letters volgens de 
Schaal van Tansley. Dat is een codering met letters en dat leest niet altijd makkelijk. Als de gebieden 
verschillend van  grootte zijn dan zegt een code die voor een vast aantal planten staat te weinig over 
de dichtheid per eenheid van oppervlak. 100 Stuks op een oppervlak van 100 m2 is iets anders dan 100 
stuks op 1000 m2.  Daarom is gekozen voor aantallen per soort. Die aantallen zijn geschat in het veld 
en zijn niet nauwkeurig maar 5 is zeker weinig  en 500 is zeker veel. En dat aantal moet dan gerelateerd 
worden aan het oppervlak van het gebied waar de soort is gevonden. 500 Stuks voor een gebied met 
een oppervlak van 10.000 m2 is weer weinig misschien. Vaak is er discussie over hoe je een plant 
definieert. Veel planten bestaan uit een rozet met één of meer boeistengels maar soms is het een pol 
met veel bloeistengels. Dat zijn allemaal planten die voor een tellen. Lastiger is het als de planten zich 
vermeerderen door ondergronds wortels of uitlopers die zich  op de knopen worstellen. In dat geval 
wordt een schatting gemaakt van het aantal bloeistengels maar dat is en blijft een arbitraire keuze. 
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Resultaten 
Totaal zijn er 240 soorten planten gevonden. Een soort is een soort als hij in Heukels’ Flora van 
Nederland voorkomt. In Bijlage 1 is te lezen welke soorten zijn gevonden, in welk vak en met welke 
abundantie.  Het beeld kan wat vertekend zijn want de vakken verschillen in oppervlak. Ook de biotoop 
speelt daarbij een rol. 
Interessant is nu te zien in welke vakken veel en weinig soorten voorkomen. Zie tabel 3.1. Een vak  met 
opvallend veel soorten  (122) is vak 3. Dat is het vak met de twee grote waterplassen. Het is een bekend 
verschijnsel dat natte waterrijke gebieden  vaak zeer soortrijk zijn.  In de vakken met oude 
houtopstanden zijn de minste soorten gevonden. Dat zijn de vakken  8, 10, 11,en 12. In vak 7 is ook 
een houtopstand maar dat is nog jong en in dat vak ligt ook een stuk grasland. In de oude bossen is 
weinig onderbegroeiing.  Het aantal soorten in de graslanden verschilt weinig van elkaar. 
  

Vaknummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Aantal soorten 86 75 122 92 85 62 71 38 80 60 54 49 

 
Tabel 3.1. Aantal soorten per vak 
 
Zoals te verwachten was komen er veel soorten 
voor met maar een exemplaar. Vier  soorten 
komen meer dan 25.000 keer voor. De top 10  met 
meest voorkomende soorten staan in  
Tabel 3.2. 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3.2. De tien  meest voorkomende planten 
 
Interessant is ook te zien hoe vaak een soort maar één keer voorkomt en hoe vaak bijvoorbeeld 
massaal. Dat is de relatie tussen de soort en zijn abundantie. Dat is weergegeven in grafiek 3.3. Er zijn 
dus 65 soorten waar er maar 1-10 van zijn waargenomen.   

 

Grafiek 3.3. Relatie tussen soorten en abundantie 
 

Soortnaam  Aantal planten 

Ruw beemdgras 11.000 

Gewone hoornbloem 12.000 

Pinksterbloem 16.000 

Echte koekoeksbloem 16.000 

Pitrus 11.000 

Riet 29.000 

Kruipende boterbloem 38.000 

Gestreepte witbol 38.000 

Veldrus 55.000 
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Rode lijstsoorten 
Er zijn geen wettelijk beschermd soorten aangetroffen. Voor die soorten  is een vergunning van de 
provincie nodig als de leefomstandigheden worden aangetast. Daarnaast is er een ministeriële Rode 
lijst met 530 soorten met kwalificaties als ernstig bedreigd tot gevoelig. Daar heeft de provincie een 
zorgplicht voor. Uit die lijst heeft de provincie Utrecht er 250 geselecteerd die volgens haar voor haar 
van toepassing zijn. Aan soorten in bijvoorbeeld de duinen zal ze geen aandacht besteden. Uitvoering 
van die zorgplicht  gaat vooral via beheerders met veel natuurterrein. Daar kunnen al of niet met 
subsidie beheerafspraken gemaakt worden.  In het Moorsterveld komen enkele Rode lijst soorten 
voor. Zie tabel 3.2.   
 

Soortnaam Mate van bedreiging Abundantie (grof) 

Blauwe knoop Gevoelig 100-150 

Blonde zegge Bedreigd  10 

Parnassia Kwetsbaar 3 

Spaanse ruiter Kwetsbaar 100-150 

Stijve ogentroost  Gevoelig 100-150 

Vlozegge Bedreigd 2 

 

Tabel 3.2. Rode lijstsoorten in Moorsterveld 

 
Maaibeleid 

De vegetatie in vakken 1, 2 4, 5, 6 en 9  (zie kaart 3.2.) zijn bloemrijke graslanden en zitten in de lente 
tot en met de herfst vol met insecten. Vooral vlinders, sprinkhanen en spinnen. Voor deze fauna zijn 
de momenten van maaien van groot belang. Wanneer alles in een keer zou worden gemaaid en 
afgevoerd zal dat  een grote aanslag betekenen op de hoeveelheid van deze soorten. Om die reden is 
door Stichting De Boom haar beleidsplan vertaald in een uitvoeringsplan dat gericht is op zoveel 
behoud van flora en fauna.  
Er zijn in het Moorsterveld op basis van onder andere bodemonderzoek drie type graslanden 
onderscheiden.  Zie kaart 3.1. Voor elke type grasland is een maaiplan in hoofdlijnen vastgesteld en 
wel als volgt:  
Vochtig hooiland .  
Door het huidige beheer voort te zetten/zowel te verschralen is er een mogelijkheid dat de vegetatie 
in de toekomst verandert en op dat moment kan besloten worden om het beheer aan te passen en de 
doelstelling te veranderen.  

• 2x per jaar maaien en afvoeren na. Ca. 15 mei en 1 September.  

• 1x nabeweiden met schapen Ca. tussen oktober en eind December. 
Nat schraalland  
Door het huidige beheer word de vegetatie behouden of verbetert.  

• 1x per jaar maaien en afvoeren na. Ca. 1 September 

• 1x nabeweiden met schapen Ca. tussen oktober en eind December. 
Heischraal grasland  
Door het beheer voort te zetten wordt dit type behaald en in stand gehouden. 

• 1x per jaar maaien en afvoeren na. Ca. 1 September 

• 1x nabeweiden met schapen Ca. tussen oktober en eind December. 
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Kaart 3.3. Oppervlak gemaaid half juli (gele lijnen) 
 
Het geel omrande gebied  is in juni gemaaid. Op de kaart is te zien dat 5 tot 10 m brede stroken langs 
de sloten en greppels niet gemaaid worden. Dan blijft er ruimte  over voor vluchtende insecten en 
bloeiende gewassen die hun zaad kunnen laten rijpen. In vak 9 wordt een deel niet gemaaid omdat 
daar een aantal Rode lijstsoorten voorkomen (paars op kaart 2.1). Het maaisel uit het grote gebied 
direct achter de boerderij van familie  van Zandbrink blijft enkele dagen liggen en als het droog is als 
hooi in plastic verpakte balen afgevoerd. De rest is op een composthoop terecht gekomen.  
Half september wordt weer gemaaid maar nu bijna het hele oppervlak. Alleen de vegetatie in de 
slenken is blijven staan en hier en daar een vegetatie-eiland. Die eilanden zijn weer vluchtlocaties voor 
insecten. Het maaisel is weer op de composthoop terecht gekomen 
De composthoop word een aantal keer omgezet zodat het gaat broeien en in het voorjaar over 
maispercelen en grasland uitgereden.  

 Half juli  gras maaien en hooien  in balen                      Half september gras maaien en naar  
                                                                                                compost (insectenvluchtheuvel) 
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Na de eerste maaironde in half juli is de vegetatie weer gaan groeien. Wat opviel is dat vlak voor de 
tweede maaironde in september  nog een paar soorten planten massaal in bloei stonden. Dat waren 
moerasrolklaver, egelboterbloem, veldrus, rode klaver en  gewone hoornbloem. Deze soorten bloeien 
de hele zomer door maar dat geldt niet voor veldrus. Die bloeit normaal juni-juli en toen zijn alle 
bloemen afgemaaid. In september waren er  weer nieuwe bloemen en was er sprake van een tweede 
bloei. Opmerkelijk is dat pitrus dat niet heeft en dat  was goed te zien in het veld. Bij beide russen zijn 
de stengels grasgroen maar omdat  de bloeiwijze van veldrus  bruin is zag je in het grasland groene en 
bruine velden. Dat was makkelijk voor het bepalen van de abundantie. Voor het eerste maaimoment 
was dat kleurverschil er niet. 
 

Dan nog een paar opmerkelijke  zaken 
In vak 7, het jonge natte bos, zijn ca 10 jaar geleden voor deze omgeving vrij bijzondere soorten bomen 
geplant zoals zoete kers, hollandse linde,  winterlinde, walnoot en fladderiep. De echte oorspronkelijke 
fladderiepen zijn in Nederland zeer zeldzaam en het was een verrassing  hier een groot aantal aan te 
treffen. Er is navraag gedaan bij de leverancier  in Woudenberg maar het enige wat ze konden melden 
was dat ze waarschijnlijk gekweekt zijn in Brabant of België. Het kweekmateriaal komt waarschijnlijk 
uit in Hongarije. 

In vak 10 staat in het noordelijk deel massaal dalkruid. Voor dit type bos een vrij algemene soort maar 
met een oppervlak van honderden vierkante meters wel heel bijzonder. Wat voor alle bosvakken geldt 
is dat er weinig onderbegroeiing  is. Alleen in vak 10 zuidelijk deel staat massaal zwarte braam     

In vak 2 in de hoek tegen bos en water is een bijzondere biotoop. Zie wit blokje op kaart 4.1. Het is 
afgeplagd en heeft een ondiepe greppel. Daar groeien enkele  algemene  soorten maar voor het  
Moorsterveld toch bijzonder zijn.  Dat geldt ook voor mossen. Zie hoofdstuk Mossen. 

In vak 9 is een greppel met enkele waterviolier en holpijp . Waterviolier kan geen (bi)carbonaat uit het 
water halen, maar enkel kooldioxide. Dat heeft als consequentie dat de soort alleen kan optreden als 
er sprake is van kwelwater dat door venige substraten omhoog komt.  De plant is dan ook te gebruiken 
als een monitor voor kwel. Holpijp is te vinden in ondiepe rustige en fosfaatarme wateren en wortelt 
in een dikke veenlaag die zich op de onderwaterbodem afzet. Op plaatsen waar ijzerhoudend 
kwelwater aan de oppervlakte komt, herkenbaar aan het bruine vliesje dat op het water zichtbaar is, 
is de holpijp vaak te vinden. 
 

   
Gevlekte rietorchis Echte koekoeksbloem Moerasvergeet-mij-nietje 
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Waterkruiskruid Knopig helmkruid Bitterzoet 

   
Schildereprijs Egelboterbloem Grote kattenstaart 

   

Moerasrolkaver Pinksterbloem Grote ratelaar 
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4.  MOSSEN EN KORSTMOSSEN   
4.1. Mossen 
Mossen komen bijna overal voor en zijn het hele jaar door te vinden. In de herfst en lente staan de 
mossen er optimaal bij omdat de luchtvochtigheid dan vaak hoger is en hun concurrenten, vooral de 
zaadplanten, nog in rust zijn. Mossen zijn planten, ze zijn eenvoudig gebouwd en hebben een stengel 
met blaadjes. Sommige zijn slechts enkele millimeters lang maar de meeste zijn tussen de twee tot 
tien centimeter en dat is niet groot. 
Mossen zijn een belangrijke schakel in ecosystemen: ze produceren zuurstof, beschermen tegen 
erosie, scheppen een gunstig microklimaat voor ontkieming van allerlei soorten zaden en vruchten en 
bieden leefruimten aan vele kleine insecten.  
Mossen hebben bladgroen en ze vormen sporen maar hebben geen vaatstelsel. Door deze combinatie 
van kenmerken nemen de mossen een bijzondere plek in binnen het plantenrijk. Omdat ze stengels en 
bladeren hebben, worden ze tot de hogere planten gerekend en verschillen daarmee fundamenteel 
met de eenvoudiger gebouwde lagere planten, zoals korstmossen en schimmels. 
Omdat mossen geen vaatstelsel hebben vindt het transport van voedingsstoffen voornamelijk 
uitwendig plaats, langs stengels en bladeren. Mossen kunnen via het bladoppervlak snel en 
gemakkelijk vocht opnemen omdat een opperhuid ontbreekt en een blad slechts één of hoogstens 
enkele cellagen dik is. Vervolgens wordt vocht inwendig door de celwanden van de ene cel naar de 
andere verplaatst. Een mosblad functioneert dus als blad (fotosynthese) en als wortel (vochtopname) 
tegelijk. 
 
Resultaten en conclusies 
Er is 2 x onder deskundige 
begeleiding van Jan Pellicaan  naar 
mossen  gezocht.  Op 18 augustus en 
20 oktober. In de graslanden, 
greppels en bospercelen zijn weinig 
mossensoorten gevonden.  Er is 
echter een locatie die heel bijzonder 
is en dat is een tot op het zand 
afgeplagd deel in vak 2 (wit blokje). 
In tabel  4.1. zijn de daar gevonden  
soorten in kolom “Afgeplagd 
gebied”  met een “o” aangegeven . 
Er zijn totaal 37 soorten mos                 Kaart 4.1. Locatie zandbodem in vak 2 (wit blokje). 
gevonden waarvan maar liefst 18 op het afgeplagde stukje. Dat is bijzonder. In geel zijn de twee rode 
lijstsoorten aangeven. 
 

 Naam Nederlands Wetenschappelijk 
Afgeplagd 
gebied 

1 Bleek dikkopmos Brachythecium albicans o 

2 Boomsnavelmos Rhynchostegium confertum  
3 Dik landvorkje Riccia beyrichiana o 

4 Fijn laddermos Kindbergia praelonga o 

5 Fraai haarmos   Polytrichum formosum o 

6 Geel hauwmos Phaeoceros carolinianus  o 

7 Geelkorrelknikmos Bryum barnesii o 

8 Geelsteeltje Orthodontium lineare  
9 Gedraaid knikmos Bryum capillare  
10 Gewone haarmuts Orthotrichum affine o 
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11 Gewoon dikkopmos Brachythecium rutabulum o 

12 Gewoon gaffeltandmos Dicranum scoparium  
13 Gewoon haakmos   Rhytidiadelphus squarrosus o 

14 Gewoon klauwtjesmos  Hypnum cupressiforme o 

15 Gewoon knopjesmos Aulacomnium androgynum  
16 Gewoon krulmos Funaria hygrometrica o 

17 Gewoon moerassikkelmos Drepanocladus aduncus  
18 Gewoon pluisjesmos Dicranella heteromalla  
19 Gewoon puntmos  Calliergonella cuspidata o 

20 Gewoon purpersteeltje   Dicranoweisia cirrata o 

21 Gewoon rimpelmos Atrichum undulatum  
22 Gewoon sterrenmos Mnium hornum  
23 Gewoon watervorkje Riccia fluitans o 

24 Grijs kronkelsteeltje  Campylopus introflexus o 

25 Groot platmos Plagiothecium nemorale  
26 Hakig greppelmos Dicranella schreberiana var.robusta  
27 Kleigreppelmos Dicranella varia  
28 Knikkersterretje Syntrichia papillosa  
29 Knolletjes-greppelmos Dicranellestaphylina o 

30 Ongenerfd eendagmos Ephemerum serratum var. serratum  
31 Parapluutjesmos Marchantia polymorpha o 

32 Pronkmos Pseudotaxiphyllum elegans  
33 Roestknolknikmos Bryum microerrythrocarpum  
34 Rond boogsterrenmos Plagiomnium affine  
35 Zacht zompmos Drepanocladus simplicissimus  
36 Zilvermos Bryum argenteum o 

37   Dicranella schreberiana var. robusta  
 
Tabel 4.1 Mossoorten  
 

 Foto’s van enkele gevonden mossoorten   
 
 
 

   

Dik landvorkje Gewoon krulmos Gewoon watervorkje 



22 

 

4.2 korstmossen 
Een korstmos is een samenlevingsverband (symbiose) tussen een schimmel en een alg. De schimmel 
bepaalt het meest de vorm en zorgt voor de opname van water en zouten. De alg is verantwoordelijk 
voor de kleur van de korstmos. In de groene algen vindt fotosynthese plaats. Veel korstmossen groeien 
zeer traag (soms niet meer dan 0,1 mm per jaar) en groeien daarom vooral daar waar ze niet 
door vegetatie kunnen worden verdrongen. Men vindt ze vaak op de bodem (heidegebieden), 
boomschors, kaal gesteente zoals grafstenen, dakpannen en muren. Tot glas, plastic en metaal toe. Ze 
kunnen toe met weinig voedingsstoffen en halen die uit de regenwater en stof in de lucht. Ook kunnen 
ze in geval van uitdroging  soms jarenlang in een rustfase blijven en na toevoeging van water weer 
fysiologisch actief worden 
De drie belangrijkste stoffen die grote invloed hebben op korstmossen zijn zwaveldioxide (SO2), 
ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx). Gassen van zwaveldioxide, bijvoorbeeld afkomstig van 
industriegebieden of uitlaatgassen kunnen ervoor zorgen dat alle korstmossen verdwijnen.     
Ammoniak, afkomstig van bemesting in landbouwgebieden, zorgt ervoor dat er meer soorten komen 
die van een hogere zuurgraad houden.  
Speciale soorten geven meer informatie. Gele korstmossen houden erg van stikstof (ammoniak) en 
grijze mossen zoeken meer schone lucht. Korstmossen zijn dus geen exact meetinstrument voor de 
luchtkwaliteit maar geven ze wel een indicatie. In de tijd dat de lucht en dus de regen heel erg zuur 
was (tachtiger jaren) verdwenen bijna alle korstmossen uit Nederland. Ze komen nu weer terug maar 
niet allemaal en anderen rukken sterk op. Grijze bladvormige en zeker struikvormige soorten op 
bomen geven aan dat de lucht relatief weinig verontreinigd is.  
 
Resultaten en conclusies 
Korstmossen komen in het Moorsterveld bijna niet voor. Het zijn  bijna altijd kleine verdwaalde thalli 
op boomstammen en takken. Biotopen als schraal zand, steen en beton en oud hout zijn er nagenoeg 
niet. Er zijn wel veel bomen (levend hout) maar die staan vaak dicht bij elkaar waardoor er te weinig 
licht  en regen opvalt. Totaal zijn er maar 10 gevonden. Zie tabel 4.3. Een soort is het noemen waard 
en dat is purperkring. Een soort met grote oppervlakken  op oude eiken in een droge beschutte 
omgeving De boom stond in  het oude bos in vak 8 (zie kaart 3.2.) De meeste korstmossen hebben 
groene algen maar deze heeft rode algen (trentepohlia). Zie foto 
4.1.  

 
4.3. Korstmossoorten                                                                                     Foto 4.1.Purperkring 
 
 
 
 
 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

1 Witte schotelkorst Lecanora chlarotera 

2 Gebogen schildmos Hypotrachyna revoluta 

3 Groot dooiermos Xanthoria parietina  

4 Vals dooiermos Candelaria concolor 

5 Gewone poederkorst Lepraria incana 

6 Heksenvingermos Physcia tenella 

7 Gewoon purperschaaltje Lecidella elaeochroma  

8 Vliegenstrontjesmos Amandinea punctata 

9 Rijp schildmos  Punctelia jeckeri  

10 Purperkring Dendrographa decolorans 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaadplanten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concurrentie_(ecologie)
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5. PADDENSTOELEN 
Algemeen. 
Paddenstoelen zijn de vruchten van schimmels. Het wetenschappelijke onderzoek naar schimmels 
heet mycologie en de onderzoekers worden mycologen genoemd.. Schimmels planten zich zowel 
geslachtelijk als ongeslachtelijk voort. De geslachtelijke voortplanting gaat door middel van sporen, de 
ongeslachtelijke voortplanting is op vegetatieve wijze door schimmeldraden en zwamvlokken. 
De schimmels worden ingedeeld naar hun wijze van leven: 

• Saprofytisch: deze leven van dood materiaal. (De vuilnisman) 

• Parasitair: dringen een organisme binnen en leven ten koste van dat organisme (De vijand) 

• Symbiotisch: deze leven samen met een ander organisme. (De vriend) 
De meeste schimmels zijn saprofyten, zij gebruiken de resten van dode dieren en planten als voedsel. 
Schimmels zorgen, samen met bacteriën en kleine diersoorten als regenwormen, dat resten van dode 
planten tot humus worden omgezet. Schimmels zijn bijna de enige organismen die lignine, een 
complexe stof waar de celwanden van planten uit zijn opgebouwd, kunnen afbreken en als 
voedingsstof gebruiken. Ook spelen zij een belangrijke rol bij de afbraak van cellulose. De daarbij 
vrijkomende stoffen kunnen daarna weer door met name planten gebruikt worden. 
Er zijn ook schimmels die levend plantaardig materiaal als voedsel gebruiken: zij leven als parasieten 
op planten.  
De infectie door een schimmel, mycose genoemd, kan bij met name bomen ernstige ziekten 
veroorzaken en zorgen dat hij geheel of gedeeltelijk afsterft. 
Schimmels leven vaak in symbiose met planten. Aangenomen wordt dat 80 tot 90% van alle planten in 
symbiose met schimmels leven. De meest voorkomende manier is de mycorrhiza, een mantel van 
schimmeldraden die de haarwortels van planten omhult. Mycorrhiza is een relatie die zowel voor de 
plant als voor de schimmel voordelig is. De plant kan meer voedingsstoffen opnemen met de 
haarwortel omdat de schimmeldraden de bodem veel kleinschaliger omwerken dan de wortels van de 
plant dat kunnen. Hierdoor kunnen er makkelijker mineralen door de boom uit de bodem opgenomen 
worden. Omdat het mycelium van de schimmel de haarwortels van de plant omgeeft zijn deze ook 
beter beschermd tegen uitdroging en parasieten. De schimmel ontvangt van de plant koolhydraten, 
die door fotosynthese in haar bladeren worden geproduceerd,  en worden naar de wortels gevoerd.  
 
Resultaat van het onderzoek  
De paddenstoelengroep heeft het Moorsterveld in totaal 6 maal bezocht. Gestart met een 
gezamenlijke wandeling aan het begin van het onderzoekstraject en in de periode september/oktober 
nog 5 maal in wisselende samenstelling van de werkgroep. Het hele terrein is 1x onderzocht. De andere 
momenten hebben  zich voornamelijk gericht op de bosgedeelten van het terrein. Daarnaast heeft de 
groep ook vanuit andere groepen waarnemingen gekregen die verwerkt zijn in het overzicht. In totaal 
zijn er 46 soorten waargenomen. Waarvan dit jaar voor het eerst 6 myxomyceten (slijmzwammen). Bij 
vorige onderzoeken zijn deze niet meegenomen, maar binnen de werkgroep is inmiddels veel expertise 
opgebouwd om ook deze bijzondere groep mee te nemen in het onderzoek. 
Van de 46 soorten (zie tabel 5.1.) staan er 4 op de Rode lijst. Het heksenschermpje  is ernstig bedreigd 
dus bijzonder dat wij die hebben gevonden.  Het waaiertje en de wortelende inktzwam zijn kwetsbaar.  
Ook vonden wij de bruine suikerzwam die in de Rode lijst als gevoelig wordt aangemerkt. En dan de 
eetbaarheid/giftigheid van de gevonden soorten. Van 8 soorten is bekend dat zij eetbaar zijn. 19 
Doorten zijn ongenietbaar of niet getest.  Giftig zijn er 5 soorten en dodelijk is het al eerder genoemde 
Heksenschermpje. Bijzondere waarnemingen waren:  De houtknotszwam, ook wel dodemansvingers 
genoemd en op een uilenbal de vogelveerzwam. Zie verder tabel 5.2. 
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Hieronder enkele foto’s van gevonden paddenstoelen 
 

 

  
Bundelmycena Gedrongen mollisia 

  
Gewoon eekhoorntjesbrood Hersenschermpje 

  
Houtknotszwam Ijshoninggraatje 

  
Langnetwatje Vogelveerzwam 
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  Naam Lat.naam RL Giftigheid Abdunantie 

1 Amethistzwam Laccaria amethystea niet 1 4 tot 10 

2 Beukenrussula Russula fellea niet 3 1 tot 3 

3 
Breedsporig 
Hangkommetje Merismodes anomala nvt ? 11 tot 25 

4 Bruine suikerzwam Exidia saccharina RL R 3 4 tot 10 

5 Bundelmycena Mycena arcangeliana niet ? 26 tot 100 

6 Doolhofzwam Daedalea quercina niet 3 11 tot 25 

7 Echt Judasoor Auricularia auricula-judea niet 1 4 tot 10 

8 Echte Tonderzwam Fomes fomentarius niet 3 4 tot 10 

9 Eikenbladzwam Collybia dryophila niet 3 11 tot 25 

10 Eikenbloedzwam Stereum gausaptum niet 3 11 tot 25 

11 Eikentrilzwam Exidia trunncsta niet 3 1 tot 3 

12 Elzenkrulzoom Paxillus rubicundulus niet 3 1 tot 3 

13 Gewoon Franjekelkje Lachnum virgineum nvt ? 11 tot 25 

14 Franjevlekplaat Panaeolus sphinctrinus niet 4 1 tot 3 

15 Gedrongen Molissia sp nvt ? 26 tot 100 

16 Geel witte russula Russula ochroleuca niet 4 1 tot 3 

17 Gele korstzwam Stereum hirsutum niet 3 11 tot 25 

18 Geweizwam Xylaria hypoxylon niet 3 11 tot 25 

19 Gewone Botercollybia Collybia butyracea niet 1 11 tot 25 

20 Gewone hertenzwam Pluteus cervinus niet 1 1 tot 3 

21 Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare niet 4 26 tot 100 

22 
Gewoon 
Eekhoorntjesbrood Boletus edulis niet 1 1 tot 3 

23 Gewoon Elfenbankje Trametes versicolor niet 3 11 tot 25 

24 Gewoon elfenschermpje Mycena pura niet 4 11 tot 25 

25 Gewoon meniezwammetje Nectria cinnabarina niet ? 11 tot 25 

26 Heksenboter Fulligo septica nvt ? 1 tot 3 

27 Helmmycena Mycena galericulata niet 1 11 tot 25 

28 Heksenschermpje Mycena rosea RL1 5 11 tot 25 

29 Houtknotszwam Xylaria polymorpha nvt 3 26 tot 100 

30 Ijshoninggraatje Ceratiomyxa porioides nvt ? 4 tot 10 

31 Kleine Aardappelbovist Scleroderma areolatum nvt 4 26 tot 100 

32 Kleverig koraalzwammetje Calocera viscosa niet 3 4 tot 10 

33 Klontjestrilzwam Exidia nucleata niet ? 11 tot 25 

34 Langdraadwatje Hemetrica sp nvt ? 4 tot 10 

35 Loodkleurig netplaatje Dictydiathalium plumbum nvt ? 1 tot 3 

36 Parelamaniet Amanita rubescens niet 1 1 tot 3 

37 Plooirokje Coprinus plicatillis niet 3 4 tot 10 

38 Takruitertje Marasmiellus ramealis niet 3 11 tot 25 
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39 Toltrilzwam Exidia resica niet ? 1 tot 3 

40 Vogelveerzwam Onygena corvina nvt ? 4 tot 10 

41 Waaiertje Schizophyllum commune RL3 1 11 tot 25 

42 Week oorzwammetje Crepidotus mollis niet 3 11 tot 25 

43 Witte Bultzwam Trametes gibbosa niet 3 11 tot 25 

44 Wortelende inktzwam Coprinus cinereus RL3 3 1 tot 3 

45 Ziekenhuisboomkorst Radulomyces confluens nvt ? 1 tot 3 

46 Zwavelzwam Laetiporus sulphurus niet 3 1 tot 3 

 
Tabel 5.1. Soortenlijst paddenstoelen 
 

Verklaring code Giftigheid   Totaal 

1 eetbaar 8 

2 Voorwaardelijk eetbaar 0 

3 Ongenietbaar / niet getest 19 

4 Giftig of verdacht 5 

5 Dodelijk giftig 1 

? Onbekend 13 

    46 

Verklaring code Rode lijst (RL)     

RL0 Uitgestorven na 1975 0 

RL1 Ernstig bedreigd 1 

RL2 Bedreigd 0 

RL3 Kwestbaar 2 

RLR Gevoelig 1 

 
Tabel 5.2. Verklaring codering giftigheid en Rode lijst 
 
Gebruikte literatuur: 
Gerhardt.E. De grote paddenstoelengids voor onderweg. Tirion uitgevers Baarn BV. 1999-2013 
Gerhardt.E. De kleine paddenstoelengids voor onderweg. Kosmos uitgevers Utrecht/Antwerpen 2015 
Dam.N. en Kuypers.Th.W. Veldgids Paddenstoelen 1. KNNV uitgeverij Zeist 2013 
Dam.N. en Kuypers.Th.W. Veldgids Paddenstoelen 2. KNNV uitgeverij Zeist 2016 
Geib.M.Myxomyceten. mgp-publikationen 2016 
Laux.H.E. Eetbare en giftige paddenstoelen. Kosmos uitgevers Utrech/Antwerpen 2004 
 
Daarnaast diverse sites op gebied van paddenstoelen geraadpleegd op Internet o.a: 
WWW.mycologen.nl 
Waarnemingen.paddenstoelenkartering.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mycologen.nl/
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6. VOGELS       
Voordat we starten met ons onderzoek vertelt beheerder en vogelaar Remco Jousma enthousiast wat 
wij op het Moorsterveld qua vogels kunnen verwachten, zoals de zwarte ooievaar, te zien in augustus 
en als broedvogel de wespendief. Naar de laatste soort zullen we zeker uitkijken want ons (werkgroep 
vogels) onderzoek richt zich vooral op het voorkomen van de broedvogels.   
 
Inventarisatie broedvogels 
Wij melden het gebied aan bij Sovon, de nationale organisatie die de stand en de ontwikkeling van de 
Nederlandse vogels bijhoudt. In het broedseizoen, van maart tot en met juni, lopen wij eens in de twee 
weken onze ronde. Met behulp van Avimap, een door Sovon ontwikkelde app, voeren we onze 
waarnemingen ter plaatse op de iPhone in. Hierbij wordt de soort, de plek (met behulp van GPS), het 
tijdstip en de zogenaamde broedcode (bijvoorbeeld: zingende vogel of broedpaar) opgeslagen. De in 
de loop van het broedseizoen verzamelde gegevens leveren dan vervolgens het aantal broedterritoria 
per soort op.  
 
Vastgestelde broedterritoria 
In tabel 6.1. zijn voor 34 soorten vogels per soort het aantal vastgestelde broedterritoria weergegeven.  

 
Tabel 6.1. Aantal broedterritoria per soort  
 
Broedterritoria versus broedvogels 
Een broedterritorium wordt bij zangvogels voornamelijk bepaald aan de hand van een zingende vogel. 
Het is dan niet zeker of de vogel ook daadwerkelijk gebroed heeft. Toch is dit voor zangvogels de 
manier om een goed beeld te krijgen van hun voorkomen. Het feitelijk vaststellen van een broedende 
vogel zou ondoenlijk zijn. Natuurlijk is het aangewezen dat overal in den lande dezelfde (Sovon-
)methode gehanteerd wordt en niet iedereen op z’n eigen houtje telt. Soms leidt dat tot een gefronste 
wenkbrauw. Zo hebben we de bonte vliegenvanger slechts één keer horen zingen. Gevoelsmatig is die 
ene keer niet genoeg voor het vaststellen van een territorium maar volgens de methode wel. We doen 
het ermee.   
 
In de buurt. 
We zien enkele keren een paartje kleine bonte specht. Een aanwijzing dat sprake is van een broedgeval, 
mogelijk op het Moorsterveld, maar anders zeker in de directe omgeving. Op het water 
zwemt enige tijd een paartje zomertaling rond. Helaas blijkt het geen blijvertje.  

Bonte 
vliegenvanger 1 Heggenmus  4 Spotvogel  4 

Boomklever 3 Houtduif 4 Spreeuw 11 

Boomkruiper  2 Kleine karekiet 10 Staartmees 2 

Boompieper  5 Knobbelzwaan 1 Tjiftjaf 19 

Bosrietzanger 5 Koekoek  2 Tuinfluiter  10 

Buizerd  1 Koolmees 7 Waterhoen 1 

Dodaars 2 Meerkoet 4 Wilde eend  2 

Fitis  8 Merel 6 Winterkoning  16 

Grasmus 3 Pimpelmees  4 Witte kwikstaart  2 

Graspieper 1 Rietgors 4 Zanglijster 6 

Grauwe gans  2 Roodborst 9 Zwartkop 27 

Grote bonte specht 5         
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Kleine bonte specht                                                               Zomertaling ♂ 

In een schuur van de boerderij kleine bonte specht ♂ langs het Moorsterveld broedt een Kerkuil, die 
ongetwijfeld het Moorsterveld als jachtgebied gebruikt. Langs het pad naar de boerderij treffen we in 
juli de roodborsttapuit met jongen aan. Die moet daar ook in de buurt gebroed hebben.  
 
Waar was de wespendief? 
Deze bijzondere roofvogel voedt zich met wespen en hun larven. 2021 Is een slecht wespenjaar. Dat 
komt waarschijnlijk door een koude periode in het voorjaar. Een slecht wespenjaar betekent dat er 
weinig voedsel is om jongen groot te brengen. Dit kan de oorzaak zijn van het ontbreken van een 
broedgeval. Interessant is nu te zien wat er de komende jaren met de soort gebeurt.  
 
Niet-broedvogels 2021 
Er zijn nog veel andere vogels te zien die ter 
plaatse tijdelijk foerageren, rusten of 
overvliegen. Zie tabel 6.2.). De eerste 
bijzonderheid van het jaar is een middelste 
bonte specht. Theo Klink treft de vogel in 
februari aan bij een spechtenhol en maakt een 
mooi bewijsplaatje. De ‘mibo’ vertrekt weer, 
mogelijk verdreven door de algemeen 
voorkomende grote bonte specht. Theo van 
de Water ziet op 30 maart een zeer grote 
roofvogel voorbijvliegen, waarschijnlijk een 
steenarend. Dit is een dwaalgast voor 
Nederland. Remco signaleert diverse 
overvliegende roofvogels en mist zijn jaarlijkse 
zwarte ooievaar niet en voegt er in het najaar    'bewijsplaatje' Middelste bonte specht 
nog de witkopstaartmees  (in het moerasbos) aan toe. Onze letterlijk laatste waarneming is een 
mannetje vuurgoudhaan in december.     
 

Aalscholver Fazant Roodborsttapuit 

Grote zilverreiger Waterral Koperwiek 

Blauwe reiger  Kievit Kramsvogel 

Purperreiger Witgat Cetti's zanger 

Ooievaar Houtsnip Goudhaan 

Zwarte ooievaar Watersnip Vuurgoudhaan 
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Grote Canadese gans Bokje Witkopstaartmees 

Nijlgans Kokmeeuw Gaai 

Slobeend Holenduif Kauw 

Wintertaling Ransuil Zwarte kraai 

Steenarend? Bosuil Raaf 

Rode wouw Gierzwaluw Huismus 

Zwarte wouw Groene specht Ringmus 

Bruine kiekendief Zwarte specht Keep 

Grauwe kiekendief Middelste bonte specht Goudvink 

Blauwe kiekendief ♂ Kleine bonte specht Appelvink 

Wespendief Boerenzwaluw  Kneu 

Sperwer Huiszwaluw Putter 

Havik Gele kwikstaart Groenling 

Torenvalk Tapuit Sijs 

Boomvalk Paapje  
Tabel 6.2. De niet-broedvogels  
 
Eerdere waarnemingen  
Om een volledig beeld te geven van de ooit ter plaatse waargenomen (en gemelde) soorten staan in 
tabel 6.3. ook waarnemingen van voor 2021 vermeld, de eerste zijn van 2010. Het gaat alleen om 
vogels die niet op de vorige lijsten voorkomen. In de periode 2010 - 2021 was het terrein maar voor 
weinig mensen toegankelijk. Verreweg de meeste meldingen zijn van beheerder Remco Jousma.  
 

Lepelaar  2020 Boomleeuwerik 2013 

Roerdomp 2014 Oeverzwaluw  2020 

Wilde zwaan 2009 Waterpieper 2016 

Bergeend 2020 Rouwkwikstaart 2011 

Cascara 2013 Nachtegaal 2010 

Krakeend 2017 Blauwborst  2018 

Smient 2013 Zwarte roodstaart 2013 

Kuifeend  2015 Grote lijster 2014 

Visarend 2014 Beflijster 2014 

Kraanvogel 2014 Rietzanger  2020 

Kleine plevier 2011 Grote karekiet 2015 

Bontbekplevier 2012 Bladkoning 2020 

Goudplevier 2015 Grauwe vliegenvanger 2015 

Bosruiter 2019 Glanskop 2011 

Tureluur 2014 Matkop 2011 

Oeverloper 2020 Grauwe klauwier 2020 

Groenpootruiter 2020 Ekster  2014 

Regenwulp 2014 Kruisbek 2012 

IJsvogel 2020 Kleine barmsijs 2011 

Veldleeuwerik  2010 Grote barmsijs 2011 

 
Tabel 6.3. Waarnemingen voor 2021, soort met jaartal van de laatste waarneming 
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Slapen en foerageren 
Zowel in het voor- als najaar treffen we grote groepen spreeuwen aan die in het riet hun slaapplaats 
vinden. In augustus/september verzamelen rond de akker met de ingezaaide bloemenrand veel 
zaadeters, zoals huis- en ringmussen (vooral op de akker) en doen vinkachtigen als putters, kepen en 
groenlingen zich te goed aan de zaden van de zonnebloemen.    

 
Zingende bosrietzanger                                            ♂ Keep op zonnebloem 
 

 
 
 Spotvogel 
 
Al met al … 
hebben we genoten van de vele vroege ochtendwandelingen met prachtig zingende spotvogels en 
bosrietzangers en van een nachtbezoek met roepende bosuilen. Qua aantallen en soorten hebben we 
ongeveer aangetroffen wat we hadden verwacht. Het is interessant over een jaar of vijf nog eens een 
de broedvogels te inventariseren om te zien hoe de vogelstand zich ontwikkelt. Ook kan een mogelijke 
andere inrichting van het gebied aanleiding zijn een vervolgonderzoek te doen.                  
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Paar zomertaling gaat ervandoor  
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7. VLEERMUIZEN 
Studiegebied en gebiedsbeschrijving 
De KNNV-werkgroep Vleermuizen Amersfoort (VLAM) heeft in 2021 onderzoek gedaan naar de 
vleermuisstand in het natuurgebied Moorsterveld in Leusden. Dit gebied ligt ten oosten van Leusden 
en is niet vrij toegankelijk voor publiek. In het Moorsterveld wisselen bospercelen zich af met grasland 
en waterpartijen. Het gebied kan in natte tijden drassig zijn en loopplanken over beken en sloten 
verbinden de verschillende percelen. De lijnvormige structuren langs de bospercelen en bosschages 
lijken goede foerageerplekken en vliegroutes voor vleermuizen. De verwachting is dan ook dat 
vleermuizen als de rosse vleermuis (Nyctalus noctula), de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 
pipistrellus), de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) en de laatvlieger (Eptesicus serotinus) deze 
gebieden als foerageerplekken en als vliegroute gebruiken. Bij de grotere waterpartijen worden ook 
watervleermuizen (Myotis daubentonii) verwacht.  
 
Een aantal bospercelen in het Moorsterveld bevatten oude loofbomen waarin verblijfplaatsen kunnen 
voorkomen voor boombewonende vleermuizen zoals bijvoorbeeld rosse vleermuizen. Ook liggen er 
verspreid rondom het Moorsterveld boerderijen die kunnen dienen als verblijfplaatsen voor 
vleermuizen, zoals de gewone dwergvleermuis. 
 
Wijze van onderzoek 
Het onderzoek betrof tweemaal een schemerbezoek, namelijk op 17 september 2020 en op 24 
september 2021 van zonsondergang tot twee uur later. De temperatuur was op 17 september 
ongeveer 12˚C, droog met wat bewolking. Op 24 september was de temperatuur ong. 13˚C met weinig 
wind en geen neerslag. Later op de avond werd het mistig. 
Om de echolocatiegeluiden (ultrasone geluiden) van de vleermuizen hoorbaar te maken is gebruik 
gemaakt van Pettersson D100 batdetectors en Elekon Batloggers M. De onderzoekers splitsen in drie 
groepjes van twee personen en elk groepje gebruikte een batlogger en een batdetector. De 
onderzoekers liepen in een, van te voren aangewezen, gedeelte van het gebied.  
 
Het geluid dat vleermuizen maken, is niet hoorbaar voor mensen. Dit geluid bestaat uit 15.000 tot 
meer dan 120.000 trillingen per seconde. Dat wordt aangegeven met de eenheid Hz (Herz). Mensen 
kunnen geluiden tot 20.000 Hz (20 kHz) horen. Een vleermuis- of batdetector maakt de geluiden wel 
hoorbaar voor mensen. De uitgezonden ultrasone piepjes worden door de microfoon opgevangen en 
versterkt. Daarna wordt de frequentie zo verlaagd dat het geluid voor mensen hoorbaar wordt. De 
frequentie en de manier van roepen is per vleermuissoort en gedrag verschillend. De beste 
luisterfrequentie (piekfrequentie) voor het foerageren van de gewone dwergvleermuis ligt 
bijvoorbeeld op ongeveer 45 kHz en het baltsgeroep tussen 20 en 30 kHz. De piekfrequentie van de 
rosse vleermuis ligt op ongeveer 20 kHz en het baltsgeroep tussen 16 en 25 kHz. Door de frequentie 
op de batdetector te variëren, kan de vleermuissoort en zijn gedrag (foerageren, baltsen etc.) worden 
bepaald. 
De Batlogger is een real time recorder met een ultrasone microfoon, die geluiden tussen de 10 en 150 
kHz registreert. Zodra de microfoon een vleermuisgeluid opvangt, begint het apparaat automatisch 
met een opname. Deze opname stopt ook weer automatisch zodra de vleermuis buiten 
gehoorsafstand is. De opgenomen geluiden worden opgeslagen op een geheugenkaart. Van elke 
geluidsopname worden door middel van de ingebouwde GPS-ontvanger de coördinaten vastgelegd 
van de locatie waar de opname is gemaakt. Bij elke geluidsopname wordt ook het tijdstip en de 
temperatuur van de omgeving (ingebouwde temperatuursensor) geregistreerd en vastgelegd. Al deze 
gegevens komen tijdens elke opname in beeld op het display van het apparaat. Nadien kunnen de 
opnames met software worden geanalyseerd waardoor determinatie wordt vergemakkelijkt. De 
software geeft automatisch de vleermuissoorten aan die binnen de range van het opgenomen geluid 
vallen. Afbeelding 7.1.  geeft een voorbeeld weer van de computeranalyse van een geluidsopname van 
de batlogger. 
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Afbeelding 7.1. Screenshot computeranalyse geluidsopname batlogger  
 
De onderzoekers hebben alleen de vleermuissoorten geregistreerd die in het gebied werden gehoord 
en/of gezien. Er is niet gekeken naar de aantallen individuen van elke soort.  
 
Resultaten  
Bij beide bezoeken is er veel vleermuisactiviteit waargenomen in het Moorsterveld. Gewone 
dwergvleermuizen gebruikten de lijnvormige structuren (bomenrijen en bosschages) langs de 
graslanden om te foerageren. Op een aantal plekken vlogen er meerdere individuen door elkaar. Ook 
rosse vleermuizen, ruige dwergvleermuizen en laatvliegers gebruikten deze lijnvormige structuren, 
waarbij de rosse vleermuizen ook graslandpercelen gebruikten om te foerageren.  
 
Veldgegevens van 17 september 2019: 
Op 17 september zijn de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de 
laatvlieger en de gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) met zekerheid in het gebied 
waargenomen. Een gewone grootoorvleermuis is door een onderzoeker op een warmtebeeldcamera 
vastgelegd. Hierop is de, voor de gewone grootoorvleermuis, typische ‘dansende’ vlucht boven de 
grond gezien.  
Tijdens deze avond is er een jagende watervleermuis gezien boven de oostelijke open waterpartij. Ook 
zijn er soorten van het geslacht Myotis op de batlogger gehoord. De soorten van dit geslacht zijn, op 
een enkele waarneming van een watervleermuis na, niet gespecificeerd. De andere waarnemingen 
kunnen watervleermuizen en/of franjestaarten (Myotis nattereri) zijn. De baardvleermuis (Myotis 
mystacinus) wordt tijdens wintertellingen in de omgeving van Leusden waargenomen. Dit kan 
betekenen dat deze soort wellicht ook in het Moorsterveld foerageert en onder dit geslacht op de 
batlogger is waargenomen.  
Zoals op de kaart te zien is, concentreert de activiteit zich bij alle vleermuizen voornamelijk langs de 
bospercelen. Dit zijn belangrijke foerageerplekken. Gewone dwergvleermuizen en de rosse 
vleermuizen kwamen ook op de graspercelen en langs het water voor. 
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Veldgegevens van 24 september 2019: 
Tijdens de onderzoeksavond op 24 september zijn in het gebied gewone dwergvleermuizen, ruige 
dwergvleermuizen, rosse vleermuizen en laatvliegers waargenomen. Net als op de onderzoeksavond 
van 17 september zijn ook op 24 september vleermuizen van het geslacht Myotis gehoord. De 
soorten zijn niet gespecificeerd. Boven de oostelijke grote waterpartij is een jagende watervleermuis 
gezien. Tijdens deze avond zijn ook gewone grootoorvleermuizen gehoord.  
 
In het oude bosperceel is op beide avonden een baltsende rosse vleermuis waargenomen. Ook 
baltsende gewone dwergvleermuizen zijn in het Moorsterveld gehoord. Vliegroutes zijn deze twee 
avonden niet gevonden.  
 
Onderstaande afbeelding 7.2. met gegevens van de batloggers geeft de vleermuisactiviteit tijdens de 
twee onderzoeksavonden weer. De analyse gaf niet eenduidig aan welke soort de Myotis-
waarnemingen betrof. Om deze reden staat er Myotis spec. in de legenda.  
Op een aantal locaties in het Moorsterveld komt opvallend veel activiteit voor, namelijk aan de 
westelijke kant langs de bomenrij, langs het pad in het grote bosperceel met oude bomen, langs de 
beek en het grasland in het midden van het gebied en langs de grote waterpartijen. Boven het pad, 
wat van oost naar west door het gebied loopt, werd veel activiteit gezien en gehoord door 
voornamelijk gewone dwergvleermuizen. De rosse vleermuis werd ook gehoord boven de open 
plekken in de bospercelen. 
 

 
 
Afbeelding 7.2.  Veldgegevens van 17 en 24 september 2021 
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Legenda bij Afbeelding 7.2.  

• Lichtblauw = Rosse Vleermuis 

• Donkergroen = Myotis spec. (dit kunnen watervleermuizen, franjestaarten en/of 
baardvleermuizen zijn) 

• Lichtgroen = Watervleermuis  

• Donkerrood = Gewone dwergvleermuis 

• Lichterrood = Ruige dwergvleermuis 

• Paars = Laatvlieger 

• Roze = Gewone grootoorvleermuis 
 
Conclusie  
Tijdens de onderzoeksavonden zijn tenminste zes soorten vleermuizen aangetroffen, wat een 
verrassend aantal is voor een relatief klein gebied en twee avonden onderzoek. Het Moorsterveld is 
een belangrijk foerageergebied voor deze soorten vleermuizen. Vooral de lijnvormige structuren langs 
de bospercelen zijn veel gebruikte locaties. Een kanttekening hierbij is wel dat onderzoekers vaak ook 
de lijnvormige structuren volgen omdat hier bijvoorbeeld paden langs lopen. Hierdoor is de kans groter 
om meer activiteit langs deze structuren te vinden. Tijdens dit onderzoek is er ook dwars door de 
weilanden gelopen wat ook zicht- en batloggerwaarnemingen hebben opgeleverd. Gewone 
dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen foerageren langs deze lijnvormige structuren en boven 
de paden. Rosse vleermuizen vlogen tijdens de avonden zowel langs de bospercelen als ook boven 
open terrein (graspercelen). Ook werd deze soort gehoord rondom de waterpartijen. Een gewone 
grootoorvleermuis is langs het westelijke bosperceel (afb. 1) waargenomen. Laatvliegers werden 
verspreid over het terrein langs de waterpartijen en langs bospercelen gehoord. 
Langs het grootste bosperceel werd een watervleermuis gehoord. Deze soort foerageerde ook boven 
de grote waterpartijen.   
Bij de analyses van de batloggers zijn enkele waarnemingen van het geslacht Myotis spec. niet op soort 
gedetermineerd. Dit kunnen watervleermuizen, franjestaarten en/of baardvleermuizen zijn. 
 
Verwacht wordt dat er, buiten de zes vleermuissoorten die tijdens de onderzoeksavonden gevonden 
zijn, meer vleermuissoorten gebruik maken van het Moorsterveld. Meer onderzoek zal hiervoor nodig 
zijn. Dit geldt ook voor de Myotis-soorten die niet op soort gedetermineerd zijn. Specifieker onderzoek 
naar deze soorten kan antwoord geven op deze vraag. Ook is het interessant om met een 
vervolgonderzoek te achterhalen waar de gewone grootoorvleermuizen, rosse vleermuizen en 
laatvliegers vandaan komen en of er verblijfplaatsen in (oude) bomen op het terrein zijn. 
 
Vliegroutes zijn deze avonden niet aangetoond, maar dit wil niet zeggen dat deze er niet zijn. Wellicht 
zal een vervolgonderzoek, specifiek gericht op vliegroutes, interessant zijn om te zien of bepaalde 
structuren in het landschap als vliegroute dienen.  
 
In het beheer van dit gebied is het belangrijk om de afwisseling in bospercelen, bosschages en de 
lijnvormige structuren te behouden. Afwisseling lijkt essentieel om vleermuissoorten aan te trekken 
en te behouden. Ook spelen hierin de (open) waterpartijen een grote rol.  
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Gewone dwergvleermuis 
 

Rosse vleermuis 

  

Gewone grootoorvleermuis Links baardvleermuis, midden en rechts 
watervleermuis 

  
 

Foerageergebied langs overgang van 
bosperceel naar weide 

Foerageergebied langs bosperceel en weide 

  
Foerageergebied boven het pad tussen de 
twee grote waterpartijen 

Foerageergebied boven een van de grote 
waterpartijen 
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Fotoverantwoording: 

• Gewone dwergvleermuis: "Pipistrellus flight2" by Barracuda1983 - Eigen werk. Licensed under CC 
BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pipistrellus_flight2.jpg#/media/File:Pipistrellus_flight2.
jpg 

• Rosse vleermuis: Erik Broer 

• Gewone grootoorvleermuis: Erik Broer 

• Baard- en watervleermuizen: Erik Broer 

• Biotoopfoto’s: Esmeralda Vermeulen-Dols  
 
Literatuur: 
Dietz, C., O. von Helversen & D. Nill, 2011. Vleermuizen. Alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika. 
De Fontein/Tirion Uitgevers B.V., Utrecht. 
Vleermuiswerkgroep Nederland: www.vleermuis.net 
 
 

 

 

 
 

  



38 

 

8. INSECTEN  
Verschillende werkgroepen en individuele deskundigen hebben insecten geïnventariseerd. Zo 
ontstond een lange soortenlijst met 510 op naam gebrachte soorten. Die lijst is zeer divers, maar zeker 
niet compleet. Alle waarnemingen zijn te vinden in de bijlage, geordend op soortgroep, op basis van 
de data in waarneming.nl, aangevuld met enkele losse waarnemingen.  
 
Nachtvlinders en micro’s 
Er zijn 188 soorten nachtvlinders en micro’s gevonden en op naam gebracht (zie de soortenlijst in de 
bijlage). De Nachtvlinder werkgroep inventariseerde 's avonds nachtvlinders, micro’s en andere nacht-
actieve insecten met een Led-emmer en een lamp op een laken. Daaronder veel spanners, uiltjes en 
beervlinders, maar ook grote vlinders als de ligusterpijlstaart en groot avondrood. De Dagvlinder 
werkgroep vond overdag enkele dag-actieve nachtvlinders en micro’s, waaronder gamma-uiltjes, 
karmozijnrood weeskind en de pinksterbloemlangsprietmot. Daarnaast werden de rupsen van 15 
soorten nachtvlinders gevonden, waaronder de helmkruidvlinder. Langs het water werden soorten 
gevonden als waterleliemot en kroosvlinder.  
 

   
Beukeneenstaart Gele tijger Kleine beer, eileggend 

   
Groot avondrood Karmozijnrood weeskind Rups Grote wintervlinder 

   
Pinksterbloemlangsprietmot Bruine daguil Rups Helmkruidvlinder 
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Mieren 
Een mieren-deskundige (Rudolf van Hengel) heeft een inventarisatie gemaakt van de mieren in het 
gebied. Het gebied heeft een vrij hoge kruidlaag en op het zuiden liggen geen kale stukken waar de 
zon de bodem kan bereiken. Alle open randen zijn bedekt met dichte bosschages. Desondanks werden 
toch nog 8 verschillende soorten mieren aangetroffen. Zie de bijlage voor de soortenlijst. 
 
Water insecten 
De Werkgroep Waterleven heeft eenmaal geïnventariseerd, met de bedoeling dit de komende jaren 
vaker te doen. Soorten die gepost zijn in waarneming.nl zijn opgenomen in de soortenlijsten in de 
bijlage. Bijzondere waarneming waren de larven van de grote spinnende watertor, die begin juli 
aangetroffen werden terwijl zij het pad overstaken.  
 
Waarnemingen van Werkgroep dagvlinders / insecten 
De Werkgroep dagvlinders/ insecten heeft overdag geïnventariseerd, eens per twee weken van eind 
maart tot in oktober. Die werd gedaan op middagen met zonnig en droog weer, gunstig voor 
dagvlinders en andere vliegende insecten. Er is geïnventariseerd met behulp van foto's, bodemvallen 
(m.n. kevers), geluid (sprinkhanen) en een insectennet. Waarnemingen zijn veelal gepost in 
waarneming.nl, wat tevens een handig hulpmiddel was bij de determinatie. Ook zijn veldgidsen 
gebruikt en websites van oa de vlinderstichting. Hieronder een korte impressie per soortgroep. 
 
Dagvlinders 
Door gedurende het hele seizoen te inventariseren, konden dagvlinders in verschillende perioden 
gevolgd worden. In totaal zijn 19 soorten dagvlinders aangetroffen, dat zijn alle reguliere soorten die  
in het gebied te verwachten zijn waaronder: 

• Zeer talrijk waren: oranjetipje (april-mei), klein geaderd witje (mei-aug). en bruin zandoogje (juli). 

• Van 4 soorten werden tevens de rupsen aangetroffen: atalanta, dagpauwoog en landkaartje (op 
brandnetel), en distelvlinder (op akkerdistel). Rupsen van oranjetipje, op pinksterbloem, zijn wel 
gezocht maar niet gevonden. 

• In het bos vlogen bonte zandoogjes, dikkopjes en citroenvlinders; de bloeiende braamstruiken 
waren hier belangrijke nectarplaatsen.  

• Kleine vuurvlinder en icarusblauwtje werden relatief weinig aangetroffen, en alleen langs de 
paden; het zijn soorten van grasland met korte vegetatie, met oa klavers als nectarplant. 

Pinksterbloemen bloeiden talrijk en zijn waardplant en nectarplant voor het oranjetipje. Klein geaderd 
witje is een soort van vochtig grasland en bosranden, hetzelfde biotoop als het oranjetipje. Bruin 
zandoogje is een soort van ruiger grasland en houtwallen, en vloog talrijk in één generatie midden in 
de zomer; heeft diverse grassen als waardplanten.  
 

   
Klein geaderd witje Groot dikkopje Landkaartje 
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Oranjetipje Bont zandoogje Bruin zandoogje 

   
Dagpauwoogrups brandnetel Atalantarups op brandnetel 

atalanta, 
Koevinkje 

Libellen en juffers 
Er zijn 11 soorten libellen en 10 soorten juffers aangetroffen. De larven leven in het water, libelle-
larven vaak gedurende enkele jaren. Volgroeide larven kruipen langs plantenstengels uit het water, 
sluipen uit hun larvehuidje en vliegen dan uit. De gevonden soorten hebben verschillende voorkeuren 
voor voedselrijk of juist voedselarmer water. In het hele land leven circa 65 soorten, daarvan is dus 
circa 30% in het Moorsterveld aangetroffen. 
Talrijk waren met name de bruinrode heidelibel, gewone oeverlibel, grote keizerlibel en het 
lantaarntje. Vroeg in het seizoen zijn platbuik, glassnijder, vroege glazenmaker, vuurjuffer en 
azuurjuffer gezien; later in het seizoen oa paardenbijters. Bijzondere waarnemingen waren onder 
andere de vuurlibel, tengere grasjuffer, tengere pantserjuffer, gewone pantserjuffer en bruine 
winterjuffer. Ook enkele weidebeekjuffers zijn aangetroffen, soorten van stromend water. 

   
Bruinrode heidelibel Vroege glazenmaker Gewone pantserjuffer 

   
Tengere pantserjuffer Bruine winterjuffer Vuurlibel (vr) met prooi 
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Sprinkhanen 
Er zijn 10 soorten sprinkhanen aangetroffen en op naam gebracht. Vooral de moerassprinkhaan was 
opvallend en talrijk aanwezig, een grote sprinkhaan in hoog gras. Enkele soorten zijn (tevens) mbv 
geluidsopnamen gedetermineerd: ratelaar, bruine sprinkhaan, grote groene sabelsprinkhaan en 
moerassprinkhaan.  
 
Loopkevers en andere kevers 
Er zijn 90 soorten kevers gevonden en op naam gebracht. Dit jaar zijn bodemvallen ingegraven, waar 
loopkevers en andere kruipende insecten in gevangen zijn. Naast 37 soorten loopkevers (zie hieronder) 
werden onder andere diverse soorten lieveheersbeestjes (5), boktorren (4), aaskevers (7), snuitkevers 
(6), weekschildkevers (6) en bladhaantjes (6). 
 
Loopkevers - Er werden dit jaar op het Moorsterveld loopkevers gevangen met bodemvallen 
aangevuld met handvangsten. Alle kevers werden op naam gebracht met ‘De loopkevers van 
Nederland en België’ en (grotendeels) door middel van foto’s bevestigd door de loopkever-validatoren 
op waarneming.nl. In het bos werden diverse soorten gevonden die typisch zijn voor bossen op 
zandgronden, zoals Cychrus caraboides en Calathus rotundicollis. De leukste vondsten kwamen uit de 
stukken kale zand. Nabij het pad werd Harpalus distinguendus gevonden. Bij het kale stuk zand nabij 
de oever werden diverse vrij zeldzame soorten gevonden die typisch zijn voor dit habitat, zoals 
Omophron limbatum, Chlaenius nigricornis en Bembidion littorale. Er zijn nog drie kevers gezien die 
niet op naam gebracht zijn, maar wel nieuwe soorten zijn. Het betreft een van de kleine Pterostichus-
soorten, een Bradycellus en een Amara uit het subgenus Zezea. Alle mogelijkheden voor de laatste 
soort zijn zeldzaam tot zeer zeldzaam, dus we gaan proberen deze soort terug te vinden. Zonder deze 
drie soorten zijn er in totaal 37 verschillende soorten loopkevers aangetroffen. 
 

   
Lederslakkenloopkever, Cychrus 
caraboides 

Oeverpriemkever, Bembidion 
littorale 

Gevlekte smalboktor, Leptura 
quadrifasciata 

   
Oranje aaskevers, Oiceoptoma 
thoracicum 

Gewone meikever, Melolontha 
melolontha 

Larve van een Grote spinnende 
watertor, Hydrophilus piceus 
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Andere soorten insecten 
Er werden 36 soorten bijen en wespen gevonden, 84 soorten vliegen en muggen, 23 soorten wantsen 
en cicaden, 11 soorten andere insecten en 19 soorten andere geleedpotigen. De hele soortenlijst is 
te vinden in de bijlage. 
Enkele opvallende waarnemingen: 

• De tijgerspin was opvallend talrijk aanwezig, met later in het seizoen de eikapsels in het hoge, 
kruidenrijke gras. 

• De groene schildwants is een algemene soort, die talrijk aanwezig was; daarnaast een grote 
variatie aan wantsen die slechts een of enkele keren gefotografeerd zijn. 

• Er werden 9 soorten langpootmuggen aangetroffen, waaronder enkele minder algemene 
soorten. 

• Er zijn 21 soorten zweefvliegen gevonden, op bloemen in m.n. bloeiend grasland en bosranden. 

• Honingbijen werden ook aangetroffen, wellicht afkomstig van de bijentuin bij Hoeve Groot 
Zandbrink. 
 

Foto’s van enkele opvallende insecten, bijzonder waarnemingen en minder algemene soorten 
 

   
Tijgerspin Moerassprinkhaan Bessenschildwants 

   
Tipula luna Honingbij Gewone langsprietwapenvlieg 

   
Wantssluipvlieg Franse veldwesp Pluimvoetbij 
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9. VISSEN, AMFIBIĖN EN REPTIELEN  
De werkgroep Vis Amfibie Reptiel (VAR) is zowel in 2020 als 2021 actief geweest in het Moorsterveld 
en aangelegen sloten en terreinen, inclusief het traject van de Moorsterbeek van de Glind tot het 
Valleikanaal. Dit verslag legt de focus op de waarnemingen in het KNNV-onderzoeksgebied 
Moorsterveld, waar wenselijk geplaatst in een grotere omgevingscontext. Het onderzoek in de beek 
heeft met toestemming vooraf van waterschap en terreineigenaren plaatsgevonden. 
 
Reptielen 
In Nederland hebben we slechts 7 inheemse reptielsoorten. In het Moorsterveld is er kans op ringslang, 
hazelworm en levendbarende hagedis, gezien de aanwezigheid in de nabije omgeving. De zandhagedis 
(Lacerta agilis) komt alleen op de hogere zandgronden van Utrechtse Heuvelrug (op 5 km) en Veluwe 
(op 10 km) voor, niet in de Gelderse Vallei en daarmee niet in het Moorsterveld.  
 

   
Ringslang (Valleikanaal, nabij 
monding Moorsterbeek) 

Hazelworm (Heiveld Groot 
Zandbrink) 

Levendbarende hagedis 
(Heiveld Groot Zandbrink) 

 
Ringslang  (Natrix helvetica) 
Van de ringslang is er een grote populatie aanwezig in het brede Heiligenbergerbeekdal in Leusden, 
inclusief de flanken van de Heuvelrug en het gebied tot en met het Valleikanaal in Leusden (oost en 
noordgrens), inclusief het gebied van Landgoed De Boom, Schoolsteegse Bosjes en 
Lockhorsterbos/Huis Heiligenberg. Ten oosten en noorden van het Valleikanaal zijn er slechts 
incidentele waarnemingen gemeld. In 2020/2021 wel opvallend meer waarnemingen net ten oosten 
ter hoogte van fietspad Valleikanaal, de Lapeerseweg en Asschatterweg. De ringslang lijkt hiermee 
vanuit de Schoolsteegse Bosjes het Valleikanaal over te steken richting oosten en noorden. Omdat het 
een gesloten gebied is tussen Lapeerseweg en Moorsterweg (en met weinig huizen/paden), is de kans 
op waarnemingen in dit gebied beperkt.  Het Moorsterveld biedt met zijn waterrrijke plasdras-
structuur en vele aanwezige amfibieën een uitstekend en rijk foerageergebied voor de ringslang. Naar 
verwachting zal binnen enkele jaren de ringslang-populatie van de Schoolsteegse Bosjes en 
Valleikanaal zich oostwaarts (via Moorsterbeek, Lapeerse beek en slootjes) uitgebreid hebben tot en 
met het Moorsterveld. Tussen Valleikanaal en Moorsterveld is in 2021 één broeihoop aangelegd, 
echter zonder ei-resultaat en op 400 m van de Moorsterbeek. In 2022 worden er 3 ringslang-
broeihopen langs de Moorsterbeek aangelegd tussen Valleikanaal en Moorsterveld, dit om de migratie 
van de ringslang oostwaarts te bevorderen.  
 
Hazelworm (Anguis fragilis) 
Van de hazelworm is een stevige populatie al decennia aanwezig op het blauwgrasland en heiveld 
Groot Zandbrink (7 ha), op ca. 750 m ten noorden van noordrand Moorsterveld en ca. 1100 m via een 
slootwater-verbinding. In 2021 is hier nader onderzoek naar verricht. Een grote populatie hazelworm 
is aanwezig op de Utrechtse Heuvelrug en ook enkele waarnemingen langs de Grebbeliniedijk, onder 
andere bij de Schoolsteeg. Er is een kleine kans dat in en langs de hogere droge (oude) bospercelen in 
het Moorsterveld hazelwormen aangetroffen kunnen worden. Daarom zijn in 2021 op open zonnige 
plekken aan de bos- en slootrand 8 reptielplaten neergelegd, zwarte houten platen van 50x50 cm, 
waaronder hazelwormen zich graag opwarmen of zich warmhouden. De reptielplaten in het 
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Moorsterveld hebben in de periode maart t/m juni helaas géén waarneming opgeleverd en zijn daarom 
in juni verwijderd en op een andere locatie gebruikt. 
 
Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) 
Voor de levendbarende hagedis geldt eveneens dat een stevige populatie aanwezig is op het nabije 
blauwgrasland en heiveld Groot Zandbrink, in 2021 is hier nader onderzoek naar verricht.  De 
levendbarende hagedis wordt verder aangetroffen op de hei op de Utrechtse Heuvelrug (>5,5 km W), 
onder ander bij het Hazenwater, op de hei van Klein Bylaer bij Barneveld (>5 km NO), op de hei van 
Groot Wolfswinkel bij Renswoude (>6 km ZO). De 8 reptielplaten in het Moorsterveld hebben in de 
periode maart t/m juni géén resultaat opgeleverd. In het Moorsterveld is géén hei aanwezig, daarmee 
is ook de kans geringer op het aantreffen van de levendbarende hagedis. 
 
Amfibieën 
 

   
Gewone pad (in amplex) Gewone pad - paddensnoeren Groene kikker 

   
Bruine kikker Bruine kikker (eiklomp) Kleine watersalamander 

 
Gewone pad, bruine kikker, groene kikker, kleine watersalamander 
Van de amfibieën zijn de gewone pad, de bruine kikker, groene kikker in grote aantallen (elk >250 ex) 
aanwezig, mede door de aanwezigheid van het vele water en oeverrand van sloten en plassen. Deze 
zijn allen algemeen in Nederland. De groene kikker is een verzamelnaam voor de bastaardkikker, 
meerkikker en poelkikker. Deze kunnen alle drie in deze regio voorkomen, er is geen nader onderzoek 
naar de specifieke soort groene kikker gedaan.  De kleine watersalamander is ook op diverse plekken 
aangetroffen, zowel in het water, als op het land. In het voorjaar vallen de grote hoeveelheden parende 
padden, paddensnoeren, bruine kikkers en bruine kikker-eiklompen op, in één sloot telden we er meer 
250. De groene kikkers paren later en leggen de eiklompen later, we hebben het water in die tijd met 
rust gelaten en niet onderzocht. In de nazomer hebben we wel tientallen kleine groene kikkertjes in 
het gras gezien. 
 
Heikikker, rugstreeppad, kamsalamander, alpenwatersalamander en vroedmeesterpad 
Deze 5 soorten zijn niet aangetroffen in het Moorsterveld, maar zouden in principe in deze regio van 
de Gelderse Vallei aangetroffen kunnen worden. Van de heikikker, rugstreeppad, alpenwater-
salamander (uitgezet) en vroedmeesterpad (uitgezet) zijn géén gevalideerde waarnemingen in de 
nabije omgeving bekend,  van de kamsalamander wel. Het kleinschalig boslandschap is geschikt voor 
de kamsalamander, alleen het ontbreekt aan geschikt voortplantingswater. Voor een succesvolle 
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voortplanting zijn bij voorkeur diepe visvrije poelen met modderbodem en waterplantenbladeren 
boven water belangrijk, deze poelen zijn helaas niet in het Moorsterveld aanwezig. Alle sloten en 
poelen zijn vrij ondiep en vrijwel allen met vis er in.  
 
Vissen 
Het onderzoek naar vissen is met name uitgevoerd in 2020 en door omstandigheden beperkt in 2021. 
Het visonderzoek heeft plaatsgevonden met waadpak en groot RAVON-schepnet. In 2020 heeft een 
uitgebreide bemonstering van diverse trajecten van de Moorsterbeek plaatsgevonden vanaf De Glind 
tot en met de monding in het Valleikanaal. Zo ook het traject van de Moorsterbeek gelegen in het 
Moorsterveld. Begin augustus 2020 begonnen de beek en de Moorsterplassen droog te vallen, er is 
toen op verzoek van de beheerder gekeken of de vissen in de Moorsterplassen te redden waren. Een 
deel van de vissen uit de ondiepe modderpoelen in de Westplas zijn toen geschept en overgezet naar 
de diepere poelen in de Oostplas. Er is toen ook geconstateerd dat de invasieve exotische vis 
zonnebaars in de Westplas aanwezig was, een vijftigtal kleine exemplaren  Geprobeerd is deze zoveel 
mogelijk weg te vangen. In september is echter alsnog een kleine zonnebaars aangetroffen. Nadien 
zijn ook de kleinere plassen (kijkschermplas en kleine plas) op vis onderzocht. In 2021 was er veel regen 
en zijn de Moorsterplassen niet drooggevallen, de diepe poelen zijn als het water hoger staat moeilijk 
te zien, in 2021 heeft er geen visonderzoek in de plassen meer plaatsgehad. Wel een enkele schep van 
de oever in Oostplas en Westplas, wat regelmatig een bittervoorn opleverde, die blijkbaar de bijna 
volledige droogval in 2020 hebben overleefd.  
 
De meeste sloten in het Moorsterveld zelf zijn te dicht begroeid met riet andere waterplanten om 
daarin met een schepnet visonderzoek te kunnen doen. Wel is de sloot van Groot Zandbrink/-
Asschatterweg, om Hoeve Groot Zandbrink, naar het Moorsterveld (Westplas) onderzocht. Hierin is in 
maart 2021 geen vis aangetroffen, wel vele amfibieën.  
 
We dachten in aanvang dat de 2 grote plassen niet in directe verbinding met de Moorsterbeek stonden. 
Nader onderzoek leverde op dat de Oostplas via een duikerbuis in de ZO-hoek in directe verbinding 
met de beek staat. De Westplas staat via een lekkend houten stuwtje in de slootrand in de ZW-hoek in 
verbinding met de beek en in de ZO-hoek ligt een duikerbuis van de schouwsloot (langs het 
middenpad) naar de beek. Bij hoog water staat de schouwsloot in verbinding met de Westplas. Dit 
betekent dat migrerende vissen uit de beek van/naar de plassen kunnen zwemmen en het plas-
waterpeil ook een sterke relatie heeft met het beekwaterpeil. Als de Oude Moorsterbeek droogvalt, 
vallen ook de twee grote plassen droog. 
 
In de Moorsterbeek/Oude Moorsterbeek is een groot aantal vissoorten aangetroffen (2020/2021) 
stroomopwaarts en vooral stroomafwaarts. In het gedeelte van de Oude Moorsterbeek ter hoogte van 
het Moorsterveld was het aantal geschepte vissen in het beektraject beperkt. Waarschijnlijk om dat in 
dit beektraject de waterdiepte zomers beperkt is en grotendeels in de schaduw van het bos ligt met 
daardoor geen of nauwelijks waterplanten. Op de enkele plekken waar wel zon op de beek komt, is 
veelal sprake van dichte rietgroei, stukken die wel jaarlijks geschoond wordt door het waterschap. Op 
de onbegroeide beschaduwde plekken is slechts zeer beperkt watergang-onderhoud nodig, alleen 
handmatig verwijderen van hout/obstakels onder water. 
 
Voor de resultaten van het visonderzoek zie de samenvattende tabel  9.1. 
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Tabel 9.1. Resultaten visonderzoek 
 
Meest opvallend is de aanwezigheid van meerdere grote snoeken (grootste 47 cm) in de Westplas 
tijdens de droogval in de overgebleven modderige poeltjes. Ook de aanwezigheid van Bittervoorn en 
Kleine Modderkruiper in de grote plassen, terwijl deze beide vissen niet zo ver stroomopwaarts in de 
Moorsterbeek zelf zijn aangetroffen. In het Moorsterbeek-traject bij het Moorsterveld is vooral 
Bermpje, Riviergrondel, Tiendoornige stekelbaars en Snoek aangetroffen. .  
De rietvoorn, tiendoornige stekelbaars, zeelt, vetje en marmergrondel (exoot) zijn over vrijwel de 
gehele loop van de Moorsterbeek en in Moorsterplassen aangetroffen. 
De driedoornige stekelbaars, riviergrondel en bermpje zijn vooral in de benedenloop en in de Oude 
Moorsterbeek ter hoogte van het Moorsterveld aangetroffen, niet in de plassen. De riviergrondel en 
bermpje zijn typische vissen van stromende beken, het aantal is helaas wel kleiner dan verwacht. 
De baars, blankvoorn en brasem zijn in de benedenloop aangetroffen en 1 baars. in de plas. In de 
zomermaanden is de waterdiepte van de Moorsterbeek stroomopwaarts te beperkt voor de grotere 
formaat volwassen brasems. 
De bittervoorn en rietvoorn zijn in aantal de meest aangetroffen vis. De bittervoorn vooral in grote 
aantallen in de benedenloop en in de 2 grote plassen. Er zijn veel grote mosselen in de bodem van de 
benedenloop van de Moorsterbeek aanwezig, noodzakelijk voor de ei-afzet tijdens de voortplanting, 
tevens dieper water van het Valleikanaal voor de wintermaanden. De grote mosselen zijn ook in de 
Moorsterplassen aanwezig. De rietvoorn is in aantal de meest wijd verspreid aangetroffen vis. 

Resultaten vis-onderzoek in 2020  +  2021 in Moorsterveld en Moorsterbeek 

 Kijkscherm 
Plas 
(geïsoleerd) 

Oostplas 
(in directe 
verbinding 
met beek 
via duiker) 

Westplas 
(in 
verbinding 
met beek 
via stuw en 
duiker) 

Oude 
Moorster 
Beek ter 
hoogte van 
het 
Moorsterveld 

Moorster 
Beek 
Monding 
traject 

Moorster 
Beek 
stroom 
opwaarts 

Tiendoornige 
Stekelbaars 

2 51 4 1 6 10 

Driedoornige  
Stekelbaars 

   5 78  

Baars  1   34  

Snoek  4 11 2 2  

Zeelt  30 15  23 10 

Bittervoorn  438 266  658  

Kleine 
Modderkruiper 

 13 2 1 50  

Bermpje    13 1  

Riviergrondel    2 17  

Rietvoorn 13 495 150  4 34 

Blankvoorn     109  

Vetje   11  10 4 

Zonnebaars   60    

Marmergrondel  1 1 4 118 4 

Brasem     26  

Kleine vis < 2 cm  10   54  

Gevlekte Amer. 
Rivierkreeft 

    19  
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De aanwezigheid van de zonnebaars (exoot) is zorgelijk. Deze vis kan zich zeer explosief voortplanten 
en het waterleven ontregelen. Oorspronkelijk ingevoerd en gekweekt als vis die het aquarium 
schoonhield, is deze inmiddels in de EU geheel verboden om te verkopen. Door de snelle voortplanting 
in het aquarium zijn in het verleden een aantal van deze vissen in de vrije natuur losgelaten, waar ze 
zich ook snel kunnen voortplanten in watertjes met ondiepe bodem. De vis in de Moorsterplas kan of 
hierin illegaal zijn uitgezet door een vreemde, of de vis is van de bekende zonnebaars-populatie in de 
Lunterse beek (bij Scherpenzeel) via het Valleikanaal en Moorsterbeek-monding naar de 
Moorsterplassen gezwommen. Aangezien in visonderzoek van de provincie een zonnebaars in de 
monding is gevangen, lijkt deze migratie-optie het meest plausibel. Wegvangen van de zonnebaars 
blijkt uit ervaringen elders in Nederland niet succesvol, het beste helpt het enige tijd droogvallen van 
een plas, zonder dat er nog resterende poeltjes of sloten nabij met water overblijven. Een stevige 
droogval overleven vrijwel alle andere vissen (met uitzondering van de zeldzame grote modderkruiper) 
dan helaas ook niet.  
De gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (exoot) is alleen aangetroffen in de monding van de 
Moorsterbeek (tot net ten oosten van de duiker Lapeerseweg) en nog niet verder stroomopwaarts. 
 

Vissen – foto’s van exemplaren in de Moorsterplas augustus 2020 

   
Zonnebaars Zonnebaars Zonnebaars 

   
Bittervoorn Een grote zoetwatermossel 

(voor eiafzet bittervoorn) 
Vetje 

   
Snoek, 15 cm, 1e jaar Snoek, groter exemplaar  Rietvoorn 
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10. ZOOGDIEREN. 
Zoogdieren zijn doorgaans niet eenvoudig waar te nemen. Ze vluchten voor je, ze verstoppen zich als 
je in de buurt bent, of zijn alleen ’s nachts actief. De vele bezoeken die aan het gebied werden gebracht, 
zouden maar weinig waarnemingen opleveren; feitelijk werden alleen Reeën en Bosmuizen regelmatig 
gezien. Om tóch een overzicht te krijgen van de overige zoogdieren in het Moorsterveld, werd al vanaf 
het begin gebruik gemaakt van een vijf- tot zevental wildcamera’s. Deze wildcamera’s of cameravallen, 
maken automatisch foto’s of filmpjes wanneer zich iets voor de lens beweegt. De camera’s -die ook ’s 
nachts hun werk kunnen doen- werden op strategische plekken geplaatst, zoals nabij holen, bij wissels 
(looppaadjes van dieren) of bij de twee kleine brugjes over de Moorsterbeek, die zich in het gebied 
bevinden. De camera’s leverden uiteraard een veel beter resultaat dan de zichtwaarnemingen, ook al 
omdat zoogdieren voornamelijk ’s nachts actief zijn. Wanneer een cameraval bij een belopen 
dassenburcht geplaatst wordt, kan dat binnen enkele weken vele tientallen beelden van Dassen 
opleveren, maar zal er relatief weinig beeld zijn van de overige aanwezige zoogdieren. Daarom werden 
er ook camera’s geplaatst bij de brug over de oude Betonnen stuw, en bij de ruim 200 meter westelijker 
gelegen Voederbakbrug. Deze bruggen vormen de enige twee plekken in het gebied waar de 
zoogdieren zonder nat te worden in het bosgedeelte aan de overkant van de Moorsterbeek kunnen 
komen. Een derde camera werd geplaatst aan het begin van het pad dat tussen de twee oudere eiken- 
en beukenpercelen loopt, aan de noordkant van het gebied. Een proefopstelling had laten zien dat dit 
pad (Middenpad) regelmatig door enkele diersoorten werd gebruikt. De gezamenlijke camera’s 
hebben na verloop van tijd de volgende zoogdieren vastgesteld: 

Das, Vos, Ree, Boommarter, Steenmarter, Bunzing, Haas, Egel, Mol, Bruine rat, Bosmuis, 
Dwergmuis, Rosse woelmuis, Vleermuis en Kat.  
 
Waarschijnlijk komt ook de veldmuis in het Moorsterveld voor, hoewel ze niet door de camera’s 
werden waargenomen. Op 25 maart 2021 werden tijdens werkzaamheden in het gebied de restanten 
van een veldmuis gevonden (mededeling Theo Klink). Ook werden enkele schedeltjes van Veldmuizen 
gevonden in oude braakballen van de kerkuil, die huisde in de open kapschuur van de hier aanwezige 
boerderij Klein Zandbrink. Deze veldmuizen kunnen ook gevangen zijn buiten het telgebied van het 
Moorsterveld.  
Omdat de cameravallen niet gelijktijdig en overal even lang stonden opgesteld, zijn de aantallen 
waargenomen dieren onderling niet goed vergelijkbaar. Desondanks geven onderstaande tabellen wel 
een indruk over de aantalsverhoudingen van de aanwezige zoogdieren.  
 
 
Tabel 1 vermeldt hoe vaak welke zich verplaatsende zoogdieren onderweg door de camera’s zijn 
gefilmd, toen ze via een brug over de beek kwamen, of op het genoemde middenpad liepen. Tevens 
wordt het aantal dagen vermeld dat de camera op die plek stond opgesteld.                                     
*Alleen voor de reeën geldt dat ze werden vastgelegd nabij de bruggen; er is slechts 1 opname van 
een ree die over een brug loopt.                                                                                   
**De vleermuizen vlogen boven de brug. 
 
Tabel 2 vermeldt hoe vaak welke dieren bij een vaste plek (burcht of voederplek) door een camera zijn 
vastgelegd. Voor de dassen geldt dat wanneer ze langdurig in beeld bleven waardoor de camera 
meerdere opnames van dezelfde situatie maakte, dit als 1 opname geldt. Voor de bruine rat en de 
muizensoorten (die een heel ander gedrag vertonen) is vermeld hoe vaak ze op een voederplek 
verschenen om er te eten. De hogere aantallen die gemerkt zijn met * konden ontstaan doordat er bij 
of op die plek langdurig caviavoer werd aangeboden. Hier werd uitsluitend van gegeten door bruine 
rat, en door de muizensoorten wanneer de bruine rat afwezig was. 
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  Tabel 8.1. Zie toelichting  
 

 
  Tabel 8. 2. Zie toelichting 
 
 
 

 
Zoogdiersoort 

Opnames 
Stuwbrug 

(133 dagen) 

Opnames 
Voederbakbrug 

(154 dagen) 

Opnames 
Middenpad 
(76 dagen) 

Aantal 
opnames 

totaal 

Das         171               92          28       291 

Vos            1                3           2         6 

Ree*            5                2          19        26 

Marter spec.            2                0           0         2 

Boommarter           18               12           0        30 

Steenmarter            4                2           2         8 

Bunzing            6                3           0         9 

Haas            4                0           7        11 

Egel            0                0           0         0 

Mol            0                0           0         0 

Bruine rat           36               12           0        48 

Bosmuis            2                8           5        15 

Dwergmuis            0                0           0         0 

Rosse 
woelmuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

           0                0           0         0 

Muis spec.            0                0           0         0 

Vleermuis**            2                0                   0         2 

Kat           20               21           6        47 

 
Zoogdiersoort 

Opnames 
dassenburcht 

West 
(146 dagen) 

Opnames 
dassenburcht 

Midden 
(135 dagen) 

Opnames 
dassenburcht 

Oost 
(60 dagen) 

Opnames 
veldje 

Voedergewas 
(12 dagen) 

Aantal 
opnames 

totaal 

Das 137 1090 9 0 1236 

Vos 2 2 0 0 4 

Ree 23 27 5 0 55 

Marter spec. 0 2 6 0 8 

Boommarter 1 0 3 0 4 

Steenmarter 0 0 0 1 1 

Bunzing 1 1 0 0 2 

Haas 0 2 0 0 2 

Egel 1 0 0 0 1 

Mol 0 0 0 0 0 

Bruine rat 27 51 2801 (voer)* 0 2879 

Bosmuis 114 37 253 (voer)* 4106 (voer)* 4510 

Dwergmuis 0 0 0 59 (voer)* 59 

Rosse woelmuis 0 0 122 45 (voer)* 167 

Muis spec. 0 0 4 3 7 

Vleermuis spec. 0 0 0 0 0 

Kat 1 0 5 0 6 
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Das                                                                                                                                        
De das is van de grotere zoogdieren verreweg het 
vaakst door de camera’s gezien. Het Moorsterveld dat 
als bosgebied aan meerdere kanten aan bemeste, dus 
wormenrijke graslanden grenst, vormt een goed 
voedselgebied voor dassen, die als omnivoren 
(alleseters) voornamelijk van regenwormen leven. Het 
terrein is door zijn ligging aan de Moorsterbeek echter 
te laag en te nat voor de vestiging van een 
dassenburcht; de holen zouden hier al snel te maken 
krijgen met de hoge grondwaterspiegel. Toch zijn er 
een drie- tot viertal dassenburchten in het gebied 
aanwezig. Deze zijn allemaal gevestigd langs de oever van de (verlegde) Moorsterbeek. In het verleden 
zijn hier ingrijpende graafwerkzaamheden geweest, waarbij het uitgegraven zand op de oever werd 
gezet. Hierdoor ontstonden langs de beek smalle hogere plekken waar de dassen hun burchten konden  

graven, zonder last te krijgen van het grondwater. Op de westelijke en oudste burcht zijn gelijktijdig 
drie dassen waargenomen. De middelste burcht liet gelijktijdig maximaal zes dassen zien, waaronder 
vier jongen die langdurig in deze burcht verbleven. Van de oostelijke burcht, die op ongeveer 55 meter 
afstand een belopen bijburcht met 6 pijpen heeft, is door zijn bijzondere ligging weinig bekend, maar 
de druk belopen hoofdwissel hier, geeft aan dat er meerdere dassen zullen huizen. Omdat dassen 
nogal eens van locatie verhuizen, en er tussen de burchten onderling uitwisseling zal zijn, is het moeilijk 
om het precieze aantal dassen aan te geven dat het gebied bewoont. Geschat wordt dat het aantal 
rond een tiental dieren zal liggen. Het is overigens bekend dat er in de geschikte omgeving waarin het 
Moorsterveld is gelegen, in alle richtingen naburige dassenburchten aanwezig zijn.  
 
Vos                                                                                                                                                                  
Vossen zijn relatief weinig door de camera’s waargenomen. Er is 3 maal een opname gemaakt van een 
Vos die over de voederbakbrug liep  en er is 1 opname van een vos die de betonnen stuwbrug 
gebruikte. Daarnaast was er eenmalig een bezoek van een vos aan de middelste dassenburcht. Er werd 
in het terrein slechts enkele keren ontlasting van de vos gevonden. Misschien ondervindt de vos in dit 
gebied  veel  (hol)concurrentie van de das. Bekend is dat de vos in voorgaande jaren gehuisd heeft in 
de westelijke dassenburcht en daar ook jongen heeft gekregen (med. dhr. Robert de Graaf, 
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jachtopzichter). Afgelopen seizoen 2021 was dat echter niet het geval, en werden er nergens jonge 
vossen gezien. 

 
Ree                                                                                                                                                               
Reeën werden op allerlei plekken door de camera’s 
vastgelegd. Zelf kon je ze ook regelmatig zien, vooral 
wanneer je begin avond voorzichtig een open veld of 
weiland naderde. In het begin van het seizoen werd er 
regelmatig een reegeit gezien met twee kalfjes; later 
liep er een geit met één, wat groter kalfje. Er zijn los van 
elkaar twee kleine dode reekalfjes gevonden; de ene 
vond ik op 2 augustus,  midden in het weiland dat grenst 
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aan de zuidkant van de beek. Het kalfje was nog redelijk vers en was zijn camouflagespikkels nog niet 
geheel kwijt. Het tweede kalfje werd op 24 september gevonden langs de beek, tussen de dikke 
beukenbomen van het oudere bosgedeelte langs de zuidrand. Er is zowel een reebok gefilmd met 
slechts één spiesgewei, als een bok met slechts één ontwikkeld gewei. Beide reebokken waren dus de 
helft van hun gewei kwijt. Reeën vinden het kennelijk moeilijk om gebruik te maken van de brugjes; er 
is slechts 1 keer een reegeit aarzelend over de gladde metalen voederbakbrug gegaan en toen ze 
haastig van het laatste stukje naar de overkant wilde springen, gleed ze uit en belandde daardoor half 
in het water! Als de reeën naar de overkant willen, steken ze liever over dwars door het water. Ook 
was enkele malen te zien dat ze in de lengterichting door het water lopend, de beek volgden. Omdat 
de reeën niet in één groep bij elkaar liepen, werd niet duidelijk hoeveel dieren er totaal in het gebied 
aanwezig waren. Op 24 september werden tijdens het vallen van de avond in een weiland gelijktijdig 
nabij elkaar 6 reeën gezien, waaronder een kalf (med. Willem Berger). Vrijwel gelijktijdig zag ik in een 
veldje verderop twee reeën staan, terwijl er in het bos ernaast ook nog twee aanwezig waren. Dat 
duidt op een aantal van tenminste 10 reeën. Er heeft langdurig een dode jonge reebok aan de oostkant 
in het Moorsterveld gelegen, die er als verkeersslachtoffer was neergelegd. Na verloop van tijd werd 
hiervan gegeten door: bosmuis, bruine rat, boommarter en bunzing. Overigens was er ook een buizerd 
die een graantje meepikte en kwam er regelmatig een roodborst langs om er de insecten en maden 
weg te pikken. 
 
Marter specimen                                                                                                          
Er is door de camera twee maal een martersoort op de stuwbrug gezien, waarvan niet duidelijk was 
om welke soort het ging. Het betrof in beide gevallen de boom- of steenmarter. 
 
Boommarter                                                                                                                  
De camera’s hebben 18 keer 
gezien dat er een 
boommarter over de 
stuwbrug liep en 12 keer 
over de voederbakbrug. 
Daarnaast is er 5 keer een 
boommarter gezien nabij de 
meest oostelijke 
dassenburcht, waar de 
marter door twee 
waterlopen gedwongen was 
langs de camera te lopen. Er 
zijn in het gebied vrijwel 
geen grotere boomholtes 
aangetroffen (groene specht, zwarte specht) of meermalen gebruikte latrines, die zouden duiden op 
meer permanente bewoning van de boommarter. Wel is er meermalen marterontlasting gevonden op 
paden en molshopen, maar dat zou ook van de eveneens aanwezige steenmarter kunnen zijn. Er heeft 
ook een jonge boommarter rondgelopen. Zoals vermeld is eind oktober 2021 is er in het oostelijk 
gedeelte van het Moorsterveld een dode reebok neergelegd, als slachtoffer van het verkeer. Bijna twee 
maanden later op 22 december werd deze hevig in ontbinding verkerende ree gevonden door een 
adulte boommarter, die er twee nachten van heeft gegeten. Daarna kwam er een andere boommarter 
die er drie nachten van at. 
    
Steenmarter                                                                                                                                                           
De Steenmarter is 4 keer vastgelegd toen hij over de Stuwbrug liep en 2 keer over de Voederbakbrug. 
Daarnaast is hij 2 keer lopend over het Middenpad vastgeleg en 1 keer nabij de Voederbakbrug op 
een klein muizenrijk veldje waar voedergewas op werd verbouwd.                                                                                                             
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Bunzing  
De bunzing werd 6 keer 
vastgelegd op de stuwbrug 
en 3 keer op de 
voederbakbrug. Het betrof 
tenminste 2 verschillende 
dieren. Ook werd de bunzing 
enkele keren vastgelegd 
terwijl hij at van het 
stinkende reeënkadaver. 
 
 
 
 
Haas  

Er is slechts 2 keer een haas over 
de betonnen stuwbrug gegaan  
en geen enkele over de 
voederbakbrug. Wellicht hebben 
ook zij er een hekel aan. Over het 
middenpad tussen de twee 
oudere bospercelen aan de 
noordkant, heeft de camera 7 
keer een haas zien langskomen. 
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Egel                                                                                                                                
Er is slechts 1 camera-waarneming 
van een egel in dit gebied. De 
opname is afkomstig van de meest 
westelijke dassenburcht. Niet 
verwonderlijk dat dit aantal het 
laagste is van alle waargenomen 
zoogdieren, aangezien egels op het 
menu van dassen staan! De das 
weet een luidruchtig angstgeluid 
makende egel zodanig te 
molesteren, dat deze de kracht 
verliest zich langer op te rollen. De 
egel wordt daarna opgegeten, waarna er een leeggegeten stekelhuidje overblijft.  
 
Bruine rat 
De bruine rat is 48 keer door de 
camera’s gezien, zwemmend in de 
beek, of lopend op de oever langs de 
waterkant. Ook op andere plekken 
werden ratten gezien, maar het was 
altijd in de nabijheid van de beek. 
Eind oktober is er een doodgereden 
reebok in het oostelijke deel van het 
gebied neergelegd. Een maand later 
kwam er een rat opdagen, die 
meerdere nachten van het 
stinkende kadaver heeft gegeten. 
Een voederplekje dat nabij de 
oostelijke dassenburcht was aangelegd om er muizen met de camera vast te leggen, werd vrijwel 
geheel door ratten in beslag genomen; soms zaten ze er met z’n tweeën gelijktijdig te eten, elkaar 
wantrouwend in de gaten houdend. De muizen bleven dan op afstand. 
 
Mol  
Mollen zijn op meerdere plekken in bescheiden aantal in het gebied aanwezig. Ze werden niet door de 
cameravallen vastgelegd, maar hun molshopen werden op meerdere plekken gezien. Vooral in de 
naastliggende weilanden waren ze goed zichtbaar. In het weiland ten zuidwesten van de twee grote 
plassen, stonden buiten het te inventariseren gebied mollenklemmen opgesteld. Op het erf van 
boerderij Klein Zandbrink lag een half opgegeten Mol, die waarschijnlijk door een kat gepakt was. 
 
Bosmuis                                                                                                                      
Volgens de warmtebeeldcamera die ik tijdelijk mocht lenen (je kunt daar ’s nachts warmte uitstralende 
dieren mee zien) blijken bosmuizen in vrijwel alle beboste gedeelten van het gebied voor te komen. 
Om vast te stellen welke muizensoorten nog meer aanwezig waren, is aanvankelijk gebruik gemaakt 
van een aantal live-traps, valletjes waarmee gevangen muizen in leven blijven. Het bleek steeds weer 
dat er alleen maar bosmuizen mee gevangen werden. Daarom werd overgegaan op in 
bloempotschotels gepresenteerd caviavoer, waarbij een camera werd geplaatst. 
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Ook dit leverde 
alleen maar foto’s 
van bosmuizen op; 
soms zaten ze wel 
met z’n zevenen 
gelijktijdig in zo’n 
schotel te eten! Later 
werd het voer 
gewoon op de grond 
gepresenteerd, o.a. 
in een veldje waar 
voedergewas voor 
dieren op stond, 
nabij de Voederbak-
brug. Deze plek 

leverde zeer veel beeldmateriaal op; zo werden er in de gunstige nacht van 15 op 16 november ruim 
950 keer één of meer muizen op de foto gezet en nu zaten er eindelijk ook opnamen tussen van enkele 
andere muizensoorten. We moeten er wel van uit gaan dat de hoge aantallen op beide voederplaatsen 
veroorzaakt werden door slechts enkele muizen of ratten, die steeds weer bleven terugkomen op het 
voer. 
 
Dwergmuis    
De dwergmuis werd aanvankelijk bij toeval ontdekt, 
met behulp van de warmtebeeldcamera. Er bleken 
in de schemering van de avond enkele kleine muizen 
rond te klauteren in de ruige rietvegetatie van het 
slootje tussen het lange noordelijke hoofdpad, en 
het aangrenzende maisveld. Met hulp van een 
zaklantaarn werd duidelijk dat het om dwergmuizen 
ging! Iets verderop zag de camera een zacht 
oplichtende bol in het riet, in de vorm van een kleine 
rechtopstaande kokosnoot. Het bleek een nestje 
van de dwergmuis te zijn, wat kennelijk ook 

bewoond was. De dwergmuizen 
werden bij hun nestje meermalen door 
een cameraval vastgelegd. Ook werd 
er een flitsfoto gemaakt van een 
dwergmuis die boven door de 
vegetatie klauterde. Het grootste 
aantal dwergmuizen werd op 14 
oktober geteld; er werden toen in de 
vegetatie van alleen dit slootje, 
behalve het lichtgevende nestje, nog 9 
dwergmuizen gezien. Het is spijtig dat 
de vegetatie in dit slootje elk jaar 
geklepeld wordt; het zal de nodige 
slachtoffertjes kosten. Wellicht kan 
hier aangepast beheer plaatsvinden. 

Er werden ook enkele dwergmuizen gezien bij het caviavoer dat in het veldje met voedergewas was 
gelegd. Duidelijk was te zien dat de dwergmuizen vrijwel alleen durfden te komen als er geen 
bosmuizen of rosse woelmuizen bij het voer aanwezig waren. 
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Rosse woelmuis     
Rosse woelmuizen werden niet 
alleen ’s nachts, maar ook 
overdag regelmatig gezien op een 
kale plek bij de oostelijke 
dassenburcht. Ze hebben slechts 
een kleine actieradius, dus zal het 
vaak om steeds dezelfde dieren 
zijn gegaan die werden 
vastgelegd. Toen op deze plek 
caviavoer werd uitgelegd, bleken 
de rosse woelmuizen hier geen 
gebruik van te maken. Ze waren 
kennelijk bevreesd voor bruine 
rat en bosmuis, die er vaak en langdurig kwamen eten. Een tweede plek waar de camera rosse 
woelmuizen vastlegde, bestond uit het kleine veldje met voedergewas, nabij de voederbakbrug. Ook 
op deze plek werd caviavoer uitgelegd, waarna de camera liet zien dat er hier geen ratten kwamen, en 
dat de rosse woelmuis alleen verscheen wanneer er geen bosmuizen bij het voer aanwezig waren.                                                                                                      
 
Muis specimen  
Er is 7 keer een muis gezien die niet op naam gebracht kon worden. In alle gevallen hadden ze een 
lange staart, en moet het om een bos- of huismuis zijn gegaan.  
 
Vleermuis  
Er werd bij toeval 2 keer een vluchtige opname van een vleermuis gemaakt, door de camera die bij de 
betonnen stuwbrug stond. De soort was niet te herkennen. Er zijn in het gebied wel meerdere 
vleermuissoorten vastgesteld; ze staan elders vermeld, in het vleermuizenverslag van Esmeralda Dols. 
 
Kat                                                                                                                        
Hoewel, de huiskat niet tot onze 
inheemse zoogdierpopulatie behoort, 
wordt hij hier wel genoemd, omdat het 
dier vaak in het bos loopt en een 
predator is van o.a. kleine zoogdieren.    
Katten belanden door hun 
onderzoekende aard op allerlei plekken 
in het gebied; soms ver van huis. Er zijn 
door de camera’s 4 verschillende katten 
waargenomen, 2 zwart-witte, een 
cyperse, en een grijs-cyperse. Ze 
werden 20 keer vastgelegd op de 
betonnen stuwbrug, 21 keer op de voederbakbrug en 6 keer op het middenpad. Ze liepen daar vrijwel 
altijd ’s nachts.  
 
De inventarisatie van de zoogdieren werd met plezier gedaan. Het Moorsterveld is een interessant 
gebied, waarin altijd iets nieuws valt te ontdekken. Daarnaast is het extra speciaal in een mooi gebied 
te kunnen rondlopen dat niet vrij toegankelijk is voor publiek. Bijzondere waarnemingen zijn dan 
vrijwel gegarandeerd.   Wellicht zijn niet alle aanwezige zoogdieren in het verslag opgenomen. Behalve 
de bosmuis, rosse woelmuis en dwergmuis zouden er nog enkele muizensoorten aanwezig kunnen zijn, 
maar ze werden niet waargenomen. Onderzoek speciaal op muizen gericht, zou hier duidelijkheid over 
kunnen geven 
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11. SAMENVATTING EN CONCLUSIE  
Omschrijving van het project 
De KNNV afdeling Amersfoort e.o. heeft in 2021 op verzoek van Stichting De Boom de natuurwaarden. 
onderzocht in het Moorsterveld. Dit is een ca. 22 ha groot natuurterrein gelegen langs de oude 
Moorsterbeek en ligt ten noorden van de Moorsterbeek op de grens van de gemeenten Leusden en 
Barneveld. Het onderzoek is uitgevoerd van 1 januari tot  en met 31 december 2021.   
Het Moorsterveld is grotendeels onderdeel van een ontginning geweest die door de bisschop van 
Utrecht vanaf 1100/1200  is gestart. Zij gaf rechten uit om de Utrechtse delen van het moerassige 
veen-/zandgebied te ontginnen. Op plekken die te nat waren of minder geschikt voor landbouw, zijn 
in de 16e/17e eeuw bossen aangelegd, vaak met een rabat-systeem dat plaatselijk anno 2021 nog goed 
te zien is. Op hele natte plekken alleen elzenhakhout en op hogere, minder natte (vaak zandiger) ook 
eik of es.  Die landschapsstructuur is nu nog duidelijk te zien.  
 
In 2007 is alle grond eigendom van Stichting De Boom geworden en is gestart met de ontwikkeling van 
nieuwe natuur. Men is in hetzelfde jaar nog begonnen met het afplaggen van de weilanden, waarbij 
overal ca. 20 cm is weggehaald met uitzondering van een deel waar 10 cm dieper is afgegraven om er 
een moerasbos te laten ontstaan en een deel waar grote, ondiepe waterpartijen zijn aangelegd met 
het idee daar vervening te laten plaatsvinden. 
 
Waarneming.nl 
Elke werkgroep heeft zijn eigen wijze van werken bepaald ten aanzien  van onderzoeksmomenten   en 
frequentie. De ene werkgroep ging ’s ochtend om 6 uur het veld in, de andere juist midden op de dag 
als de zon schijnt, de ander in de avond bij bewolkt weer.  De vogel-werkgroep gebruikt bijvoorbeeld 
de SOVON-broedvogel-app voor registratie. Een aantal werkgroepen gebruiken waarneming.nl (al dan 
niet in combinatie met obsidentify/obsmap) voor registratie van de waarnemingen, al dan niet met 
foto-invoer. In waarneming.nl is ten behoeve van het KNNV-onderzoek de locatie ‘Moorsterveld 
(Gemeente Leusden)’ aangemaakt. In totaal 25 ha is begrensd. De begrenzing is enkele meters ruimer 
genomen in verband met GPS-afwijkingen. Deze locatie-begrenzing maakt het makkelijk om 
waarnemings-overzichten aan te maken. Ten behoeve van het KNNV-onderzoek heeft waarneming.nl 
een volledig data-bestand (aan het einde van het onderzoeksjaar) ter beschikking gesteld voor analyse. 
Vooral de planten-werkgroep en de insecten-werkgroep (inclusief nachtvlinder-groep) hebben veel 
waarnemingen ingevoerd.  In het KNNV-onderzoeksjaar 2021 zijn in het Moorsterveld in totaal 775 
soorten geregistreerd, plus 90 verzamelsoorten. Er zijn meer soorten gezien en opgenomen in dit 
KNNV-eindrapport omdat niet elke werkgroepen/deelnemers hun waarnemingen in waarneming.nl 
heeft geregistreerd. De geregistreerde waarnemingen en foto’s zijn te vinden op de site van 
waarneming.nl (zie de link: https://waarneming.nl/locations/675181/). Bijzondere waarnemingen zijn 
tussentijds via de WhatsApp-groep gedeeld.  
 
Resultaten 
Wat door de KNNV onderzocht is, was afhankelijk van de beschikbare kennis bij de leden en de  tijd  
die zij er aan konden  besteden. Er zijn een heel aantal natuurthema’s onderzocht  door totaal ca 50 
natuurliefhebbers. Soms zijn specialisten van buiten de vereniging uitgenodigd als er binnen de 
vereniging onvoldoende kennis en ervaring beschikbaar was.  
Totaal zijn er 1013 soorten waargenomen.  Dat is heel bijzonder omdat het regelmatig voorkomt  dat  
men  bij een natuuronderzoek erop uit is 1000 soorten te vinden.  Hier is het spontaan gelukt om dat 
te bereiken en dat is best knap. Het zijn vooral insecten en planten geweest die tot zo’n hoog aantal 
soorten hebben geleid.  In het kort zijn de resultaten in tabel 11.1 samengevat. 
 
 
 
 

https://waarneming.nl/locations/675181/
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Conclusie 
Het is een geslaagd project geworden waar veel KNNV-ers aan hebben deelgenomen.  Aan de 
doelstellingen van de KNNV, zijnde leren, kennis delen en natuur beleven,  is met dit onderzoek 
ruimschoots voldaan. Op deze plaats wil de KNNV stichting De Boom danken voor het feit dat zij de 
gelegenheid heeft gegeven dit onderzoek in het Moorsterveld te kunnen uitvoeren. 
 

Natuurthema Resultaten onderzoek 

Planten 240 Soorten waaronder 6 rode lijst soorten.  

Mossen 37 Soorten waaronder 2 rode lijst soorten 

Korstmossen 10 Soorten en geen rode lijstsoorten 

Paddenstoelen 46 Soorten waaronder 4 rode lijstsoorten 

Vogels 96 Soorten waarvan 34 soorten  met broedterritorium en 62 overige  

Vleermuizen 6 Soorten 

Insecten 456 soorten 

 • Nachtvlinders en micro’s 188 

 • Mieren 8 

 • Dagvlinders 19 

 • Libellen en juffers 22 

 • Sprinkhanen  10 

 • Loopkevers 90 

 • Wespen en bijen 36 

 • Vliegen en muggen 84 

 • Wantsen en cicaden 23 

 • Overige insecten 11 

 • Andere geleedpotigen 19 

VAR 24 soorten  

 • Reptielen 3 

 • Amfibieën 4 

 • Vissen 17 

Totaal generaal  1013 soorten  

 
Tabel 11.1. Resultaten natuuronderzoek Moorsterveld   
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BIJLAGE 1. PLANTEN 
 
  

Vaknummers 
 

Ned.naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Aalbes 
      

2 
   

25 
 

2 Akkerdistel 25 
 

10 5 5 5 
      

3 Akkerkool 
          

5 
 

4 Amerikaans 
krentenboompje 

1 
      

4 
 

2 
  

5 Amerikaanse 
vogelkers 

      
1 10 

 
100 25 10 

6 Beekpunge 
  

1 
 

10 
       

7 Beklierde basterdwed 1 
 

1 1 10 10 1 
 

1 
   

8 Beklierde duizendkn. 
  

1 
   

5 
     

9 Berk spec. 
         

250 
  

10 Beuk 
       

50 
 

1 100 
 

11 Bezemkruiskruid 1 5 
          

12 Biezenknoppen 
  

50 
 

5 10 
  

250 
   

13 Bitterzoet 
  

15 1 
  

5 
 

5 
 

5 1 

14 Blaartrekkende boterb 
  

1 
 

5 
       

15 Blaaszegge 
 

10 
          

16 Blauw glidkruid 
      

2 
     

17 Blauwe knoop 
        

50 
   

18 Blauwe zegge 10 100 
  

5 
   

50 
   

19 Blonde zegge 
        

25 
   

20 Bochtige smele 
         

25 
  

21 Boerenwormkruid 1 
           

22 Bonte gele dovenetel 
          

40 60 

23 Bonte wikke 
  

1 
         

24 Borstelbies 1 100 
          

25 Bosandoorn 
      

25 
     

26 Bosbies 
  

5 
         

27 Bosveldkers 
      

300 
 

25 
   

28 Boswilg 5 5 1 5 1 
 

1 
   

1 1 

29 Brede stekelvaren 
   

1 
  

10 250 
 

750 300 250 

30 Canadese fijnstraal 10 
 

1 
     

10 
   

31 Dalkruid 
       

500 
 

5000 
  

32 Douglasspar 
          

2 
 

33 Echt duizendguldenk 
        

5 
   

34 Echte kamille 
  

5 
         

35 Echte koekoeksbloem 25 150 25 5000 5000 5000 
  

1000 
   

36 Echte valeriaan 
 

1 200 10 10 
 

5 
 

25 100 
  

37 Eenstijlige meidoorn 5 
     

1 1 
 

10 5 
 

38 Egelantier 1 
           

39 Egelboterbloem 100 300 25 50 500 1500 50 
 

2500 
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Vaknummers 

 
Ned.naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

40 Elzenzegge 
   

25 
  

25 
 

5 25 
  

41 Engels raaigras 100 50 5000 50 100 100 
     

25 

42 Es 1 
  

1 
        

43 Europese hanenpoot 
  

15 
         

44 Fioringras 
 

10 
    

1 
     

45 Fladderiep. 
      

50 
     

46 Fluitenkruid 25 
 

25 
 

1 
  

10 
 

1 
  

47 Framboos 
  

50 
   

1 60 
 

200 100 50 

48 Geelgroene zegge 
 

1 
  

5 1 
  

25 
   

49 Geknikte vossenstaart 50 100 25 1000 150 
   

10 
   

50 Gekroesde melkdistel 5 
 

1 
         

51 Gelderse roos 5 
  

1 
  

1 
  

1 
 

1 

52 Gele lis 1 25 50 10 25 15 25 50 10 10 5 
 

53 Gestreepte witbol #### #### 1000 5000 1000 
 

1000 25 #### 10 50 250 

54 Gevleugeld hertshooi  5 2 5 15 5 5 
      

55 Gevleugeld sterrenkr 
  

25 25 
        

56 Gewone berenklauw 
   

50 
        

57 Gewone engelwortel 5 1 50 
 

25 50 5 
 

25 
   

58 Gewone Es 
      

5 
     

59 Gewone esdoorn 
      

5 3 
  

40 5 

60 Gewone hennepnetel 
  

25 2 
  

1 
   

60 50 

61 Gewone hoornbloem 500 3000 15 2500 2500 1000 
  

2000 
   

62 Gewone raket 
           

1 

63 Gewone salomonszeg 
       

150 
 

15 10 5 

64 Gewone veldbies 100 
    

25 
  

100 
   

65 Gewone vlier 1 
      

5 
  

5 5 

66 Gewone waterbies 500 
 

1000 100 500 
       

67 Gewone waternavel 
   

500 100 500 
      

68 Gewone hennepnetel 
  

25 
         

69 Gewoon biggenkruid 100 250 25 5 5 
   

100 
   

70 Gewoon reukgras 500 100 
 

2500 50 
   

250 50 
 

25 

71 Gewoon speenkruid 
   

100 
   

300 50 250 
  

72 Gewoon sterrenkroos 
  

250 500 
        

73 Gewoon struisgras 50 1000 100 100 250 
   

5000 
  

250 

74 Gewoon timoteegras 
 

50 
          

75 Gladde witbol 
  

200 100 100 
  

50 50 
  

5000 

76 Glanshaver 
  

200 
         

77 Grasmuur 
  

100 
         

78 Grauwe wilg 1 5 1 
 

1 5 
    

1 1 

79 Greppelrus 25 25 150 
         

80 Grote brandnetel 200 250 100 500 500 50 1500 60 500 50 500 500 

81 Grote egelskop 
 

50 1000 500 500 25 100 
 

250 50 15 
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Vaknummers 

 
Ned.naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

82 Grote kattenstaart 5 5 1 15 1 
   

15 
   

83 Grote lisdodde 
 

10 1000 25 50 
   

100 
   

84 Grote muur 
          

75 
 

85 Grote ratelaar 
 

1000 100 500 
 

100 
  

100 
   

86 Grote vossenstaart 
  

10 10 25 
       

87 Grote waterweegbree 
  

50 2 5 
       

88 Grote wederik 
  

25 
   

1 
 

10 5 
  

89 Grote weegbree 15 10 100 1 25 100 
  

25 
   

90 Haagbeuk 
           

1 

91 Haagwinde 
  

10 1 10 5 
   

25 
 

5 

92 Harig knopkruid 
  

10 
         

93 Harig wilgenroosje 
    

5 25 
      

94 Hazelaar 
  

1 
   

5 10 
 

1 15 
 

95 Hazenzegge 
 

5 
  

1 1 
  

5 
   

96 Heermoes 10 10 
 

10 1000 10 10 
 

25 
 

5 
 

97 Hennegras 
 

100 100 
 

150 200 50 
 

50 500 50 100 

98 Herderstasje 
           

10 

99 Hoge cyperzegge 
 

5 75 
 

2 10 
  

10 25 
  

100 Hollandse linde 
      

50 
   

1 
 

101 Holpijp 
  

50 100 500 
   

1000 
   

102 Hondsdraf 25 
 

50 25 50 
 

250 25 25 
 

100 50 

103 Hoog struisgras 
      

25 
     

104 Hop 
 

1 5 
   

10 
  

25 25 5 

105 Hulst 
       

25 
 

10 5 20 

106 IJle zegge 
      

50 10 
 

50 25 
 

107 Italiaans raaigras 
  

25 10 
      

25 25 

108 Jakobskruiskruid 1 15 1 10 5 
   

1 
   

109 Kale jonker 75 1000 10 25 75 200 5 
 

10 
   

110 Kantige basterdweder 
  

1 
   

1 
 

5 
   

111 Katwilg 5 
           

112 Kleefkruid 5 
 

50 5 10 
 

100 
 

25 
 

5 100 

113 Klein kroos 
  

100 500 500 
 

100 
     

114 Klein streepzaad 5 10 10 1 5 
   

25 
   

115 Kleine klaver 
 

30 25 10 10 5 
  

25 
   

116 Kleine varkenskers 10 
           

117 Kleine veldkers 
       

10 
    

118 Kleine watereppe 
  

1 5 50 10 
      

119 Kleine zonnedauw 
 

1 
          

120 Kleverige ogentroost 
 

1 
          

121 Klimop 
       

5 
 

5 
  

122 Kluwenhoornbloem 
   

1 
        

123 Kluwenzuring 3 
  

5 15 15 5 
 

10 
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Vaknummers 

 
Ned.naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

124 Knikkende vossenst 25 
           

125 Knoopkruid 
     

1 
      

126 Knopig helmkruid 5 
 

1 
     

1 
   

127 Koninginnenkruid 
  

5 
 

1 50 15 
 

10 
 

5 
 

128 Kropaar 
           

10 

129 Kruipend zenegroen 
      

25 
     

130 Kruipende boterbloem 5000 7500 50 5000 #### 5000 100 
 

5000 
   

131 Krulzuring 
  

5 
         

132 Kweek 
      

5 
    

10 

133 Lidrus 
  

50 500 1000 1000 
  

50 25 
  

134 Liesgras 
   

250 500 500 250 100 250 
  

25 

135 Liggende vetmuur 
 

5 
          

136 Madeliefje 
     

10 
      

137 Mannagras 50 25 25 100 50 25 50 
 

250 
   

138 Moerasbeemdgras 
          

5 
 

139 Moerasdroogbloem 
  

5 
         

140 Moeraskers 5 
 

1 
         

141 Moerasmuur 5 
 

10 50 
 

10 25 
 

25 
   

142 Moerasrolkaver 1000 1000 100 100 1000 2500 
  

2000 
   

143 Moerasspirea 
         

30 
  

144 Moerasvergeet-mij-n 50 
 

250 
 

25 50 
      

145 Moeraswalstro 100 
 

100 25 100 250 250 
 

100 
   

146 Oeverzegge 10 
    

100 500 300 
    

147 Oeverzegge 
         

250 
 

25 

148 Paardenbloem 250 500 5 5000 1000 500 10 
 

1000 5 
  

149 Parnassia 
        

2 
   

150 Perzikkruid 
  

5 
         

151 Pijpenstrootje 
       

200 
 

300 15 
 

152 Pilzegge 
       

1 
 

15 
  

153 Pinksterbloem 2500 5000 10 5000 2500 
 

50 
 

500 
   

154 Pitrus 3000 500 75 5000 1500 5000 1000 
 

500 10 100 50 

155 Rankende helmbloem 
         

5 25 100 

156 Reukloze kamille 
 

1 1 
         

157 Reuzenbalsemien 
         

50 100 
 

158 Reuzenzilverspar 
           

10 

159 Ridderzuring 50 10 25 1 25 25 5 
 

15 1 
 

1 

160 Riet 2500 500 5000 1000 #### 5000 250 100 1000 2500 250 500 

161 Rietgras 
 

25 100 25 
  

250 
  

50 50 25 

162 Rietorchis 4 100 
      

25 
   

163 Rietzwenkgras 
  

1 
         

164 Robertskruid 
        

1 
   

165 Rode klaver 250 250 25 750 5000 500 
  

100 
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Vaknummers 

 
Ned.naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

166 Rode waterereprijs 
  

10 10 1 
       

167 Rood zwenkgras 
  

100 
         

168 Roos spec. 1 
           

169 Ruige zegge 5 10 
 

100 150 25 
      

170 Ruw beemdgras 1500 250 250 1000 1000 500 5000 
 

1000 5 25 500 

171 Ruwe berk 
       

1 
 

25 20 5 

172 Ruwe iep 
          

1 
 

173 Schaduwgras 
          

50 
 

174 Schapenzuring 
           

25 

175 Scherpe boterbloem 
  

25 
   

10 
 

100 
   

176 Scherpe zegge 
         

15 
  

177 Schietwilg 1 1 10 
 

1 
       

178 Schijfkamille 10 5 25 
         

179 Schildereprijs 
  

10 
 

100 25 
  

50 
   

180 Sitkaspar 
          

2 2 

181 Slanke waterkers 
   

5 
        

182 Sleedoorn 5 
  

1 
   

1 
    

183 Slipbladige ooievaarsb 
  

15 
         

184 Smalle stekelvaren 
         

10 
 

5 

185 Smalle weegbree 
  

5 
         

186 Smalle wikke 
  

1 
         

187 Snavelzegge 
  

100 
         

188 Spaanse ruiter 
        

50 
   

189 Speenkruid 
  

25 
         

190 Sporkehout 
       

100 
 

20 30 250 

191 Stijve ogentroost 
 

1 
      

10 
   

192 Straatgras 25 25 25 100 
        

193 Tengere rus 
   

1 1 15 10 
     

194 Tijmereprijs 
 

50 1 
         

195 Timoteegras 
   

25 10 15 5 
     

196 Trekrus 
  

1 
         

197 Tweerijige zegge 
   

100 
        

198 Varkensgras 
  

100 100 
        

199 Veelbloemige veldbies 
         

1 5 
 

200 Veelwortelig kroos 
  

50 
         

201 Veenwortel 
   

15 5 
   

25 
   

202 Veldbeemdgras 100 
   

50 
       

203 Veldereprijs 
   

1 
        

204 Veldrus #### #### 100 #### #### #### 
  

5000 
   

205 Veldzuring 500 500 5 2500 500 500 5 
 

5 
   

206 Vertakte leeuwentand 500 500 
 

10 25 15 
      

207 Viltige basterdwederik 
  

5 
  

1 5 
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Vaknummers 

 
Ned.naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

208 Vlozegge 
        

1 
   

209 Vogelkers 1 2 
     

100 
 

1 5 
 

210 Vogelmuur 
  

5 
    

1 
    

211 Vogelwikke 
        

5 
   

212 Walnoot 
      

5 
     

213 Waterkruiskruid 
  

1 25 5 1 
      

214 Watermunt 
 

50 500 
         

215 Waterpeper 10 
 

50 
         

216 Watertorkruid 5 10 5 1 
        

217 Waterviolier 
        

10 
   

218 Wijfjesvaren 
   

1 10 
 

100 
 

100 25 75 5 

219 Wilde bertram 
 

3 
          

220 Wilde kamperfoelie 
       

10 
 

10 5 
 

221 Wilde kardinaalsmuts 1 
           

222 Wilde lijsterbes 
  

1 
   

1 50 
 

15 5 5 

223 Winterlinde 
      

5 
     

224 Witte klaver 50 250 25 10 15 25 
  

10 
   

225 Wolfspoot 50 
 

25 25 200 300 25 
 

10 
   

226 Wortelloos kroos 
  

100 
         

227 Zachte berk 
         

10 1 
 

228 Zachte dravik 100 50 25 25 5 
 

5 
     

229 Zeegroene rus 
   

1 1 
    

5 
  

230 Zilverschoon 
 

10 5 
  

5 
      

231 Zoete kers 
      

5 
     

232 Zomereik 1 
     

5 25 
    

233 Zomereik 
         

250 50 75 

234 Zomprus 
 

25 5 
  

100 
      

235 Zompvergeet-mij-niet 250 
 

25 25 25 
   

25 
   

236 Zwart tandzaad 
  

25 
         

237 Zwarte bes 
         

75 
  

238 Zwarte Braam  25 
 

10 50 
  

5 100 
 

1000 250 500 

239 Zwarte els (soms ops) 25 35 5 25 1 100 250 15 100 100 50 25 

240 Zwarte zegge 50 100 
 

25 
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BIJLAGE 2. INSECTEN 
 
  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

MIEREN 

1 Grauwzwarte mier Formica fusca 5 Gewone steekmier Myrmica rubra 

2 Boommier Lasius brunneus 6 Bossteekmier Myrmica ruginodis 

3 Wegmier Lasius niger 7 Ruwknoopsteekmier Myrmica scabrinodis 

4 Humusmier Lasius platythorax 8 Bosslankmier Temnothorax nylanderi 

DAGVLINDERS 

1 Dagpauwoog  Aglais io 11 Bont zandoogje  Pararge aegeria 

2 Kleine vos  Aglais urticae 12 Groot koolwitje  Pieris brassicae 

3 Oranjetipje  Anthocharis cardamines 13 Klein geaderd witje  Pieris napi 

4 Koevinkje  Aphantopus hyperantus 14 Klein koolwitje  Pieris rapae 

5 Landkaartje  Araschnia levana 15 Gehakkelde aurelia  Polygonia c-album 

6 Boomblauwtje  Celastrina argiolus 16 Icarusblauwtje  Polyommatus icarus 

7 Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 17 Zwartsprietdikkopje  Thymelicus lineola 

8 Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 18 Atalanta  Vanessa atalanta 

9 Bruin zandoogje  Maniola jurtina 19 Distelvlinder  Vanessa cardui 

10 Groot dikkopje  Ochlodes sylvanus 
   

LIBELLEN 

1 Vroege glazenmaker  Aeshna isoceles 12 Gewone pantserjuffer  Lestes sponsa 

2 Paardenbijter  Aeshna mixta 13 Tengere pantserjuffer  Lestes virens 

3 Grote keizerlibel  Anax imperator 14 Platbuik Libellula depressa 

4 Glassnijder  Brachytron pratense 15 Viervlek  Libellula quadrimaculata 

5 Weidebeekjuffer Calopteryx splendens 16 Gewone oeverlibel  Orthetrum cancellatum 

6 Houtpantserjuffer  Chalcolestes viridis 17 Vuurjuffer  Pyrrhosoma nymphula 

7 Azuurwaterjuffer  Coenagrion puella 18 Bruine winterjuffer  Sympecma fusca 

8 Vuurlibel  Crocothemis erythraea 19 Zuidelijke heidelibel Sympetrum meridionale 

9 Watersnuffel  Enallagma cyathigerum 20 Bloedrode heidelibel  Sympetrum sanguineum 

10 Lantaarntje  Ischnura elegans 21 Bruinrode heidelibel  Sympetrum striolatum 

11 Tengere grasjuffer  Ischnura pumilio 22 Steenrode heidelibel  Sympetrum vulgatum 

SPRINKHANEN 

1 Kustsprinkhaan  Chorthippus albomarginatus 6 Krasser  Pseudochorthippus 
parallelus 

2 Ratelaar  Chorthippus biguttulus 7 Moerassprinkhaan  Stethophyma grossum 

3 Bruine sprinkhaan  Chorthippus brunneus 8 Zeggedoorntje  Tetrix subulata 

4 Gewoon spitskopje  Conocephalus dorsalis 9 Gewoon doorntje  Tetrix undulata 

5 Zuidelijk spitskopje  Conocephalus fuscus 10 Grote groene 
sabelsprinkhaan  

Tettigonia viridissima 

BIJEN EN WESPEN 

1 Roodgatje  Andrena haemorrhoa 19 
 

Hemichroa crocea 

2 Viltvlekzandbij  Andrena nitida 20 Sluipwesp onbekend  Ichneumonidae indet. 

3 Honingbij  Apis mellifera 21 Groefbij onbekend Lasioglossum spec. 

4 
 

Arge ustulata 22 Gewone slobkousbij  Macropis europaea 
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5 Knollenbladwesp  Athalia rosae 23 
 

Metopius spec. 

6 
 

Athalia spec. 24 
 

Nematinae indet. 

7 Gewone 
koekoekshommel  

Bombus campestris 25 Robiniabladwesp  Nematus tibialis 

8 Tuinhommel  Bombus hortorum 26 Plaatjesgalwesp  Neuroterus albipes 

9 Steenhommel  Bombus lapidarius 27 Satijnen knoopjesgalwesp  Neuroterus numismalis 

10 Akkerhommel  Bombus pascuorum 28 Lensgalwesp  Neuroterus 
quercusbaccarum 

11 Aardhommelgroep  Bombus terrestris/ 
lucorum/…. 

29 Wespbij onbekend  Nomada spec. 

12 Schildwesp onbekend  Braconidae indet. 30 
 

Periclista albida 

13 Grote zeefwesp  Crabro cribrarius 31 
 

Platycampus luridiventris 

14 
 

Cryptinae indet. 32 Franse veldwesp  Polistes dominula 

15 Pluimvoetbij  Dasypoda hirtipes 33 Gewone blaasbladwesp  Pontania proxima 

16 
 

Dolerus spec. 34 
 

Selandria serva 

17 
 

Ectemnius continuus 35 
 

Stenichneumon culpator / 
Patrocloides sputator 

18 Blokhoofdwesp onbekend  Ectemnius spec. 36 
 

Tenthredo 
marginella/thompsoni 

VLIEGEN EN MUGGEN 

1 
 

Agromyza anthracina 43 Ruswortelvlieg Loxocera albiseta 

2 
 

Bellardia spec. 44 Groene vleesvlieg onb.  Lucilia spec. 

3 Kleine rouwvlieg  Bibio lanigerus 45 Gewone driehoekszweefvlieg  Melanostoma mellinum 

4 Roodbaardbromvlieg  Calliphora vomitoria 46 Schorsvlieg  Mesembrina meridiana 

5 Gewoon weidegitje  Cheilosia albitarsis 47 Beukengalmug  Mikiola fagi 

6 
 

Chironomidae indet 48 Doodskopzweefvlieg  Myathropa florea 

7 Gewone 
prachtwapenvlieg  

Chloromyia formosa 49 
 

Nigrotipula nigra 

8 Eikenstamjager  Choerades marginata 50 
 

Phaonia fuscata 

9 Gewoon goudlokje  Chrysopilus cristatus 51 Wantssluipvlieg  Phasia hemiptera 

10 Gewone goudoogdaas  Chrysops relictus 52 
 

Poecilobothrus nobilitatus 

11 Grote fopwesp  Chrysotoxum cautum 53 
 

Pollenia spec. 

12 Rouwslakkendoder  Coremacera marginata 54 Viervlekglansmug  Ptychoptera contaminata 

13 Koorstvlieg Dilophus febrilis 55 Gewone snipvlieg  Rhagio scolopaceus 

14 Zwarte bladjager  Dioctria atricapilla 56 Gewone snuitvlieg  Rhingia campestris 

15 Glimmende bladjager  Dioctria cothurnata 57 Gewone pissebedvlieg  Rhinophora lepida 

16 Gewone bladjager  Dioctria hyalipennis 58 
 

Rivellia syngenesiae 

17 
 

Dolichopus plumipes 59 Dambordvlieg onbekend  Sarcophaga spec. 

18 
 

Dolichopus ungulatus 60 Strontvlieg  Scathophaga stercoraria 

19 
 

Dryomyza anilis 61 Zwarte langsprietslakvlieg  Sepedon sphegea 

20 Tweestreepdansvlieg  Empis digramma 62 Bruine langsprietslakvlieg Sepedon spinipes 

21 Zilvervlekdansvlieg  Empis opaca 63 Grote langlijf  Sphaerophoria scripta 

22 Eenstreepdansvlieg  Empis stercorea 64 Gewone 
langsprietwapenvlieg  

Stratiomys singularior 

23 Grote dansvlieg  Empis tessellata 65 Menuetzweefvlieg  Syritta pipiens 

24 Enkele-bandzweefvlieg  Epistrophe eligans 66 Bandzweefvlieg onbekend  Syrphus spec. 

25 Snorzweefvlieg  Episyrphus balteatus 67 Woeste sluipvlieg  Tachina fera 

26 
 

Eriothrix rufomaculatus 68 Gewone rietslakvlieg  Tetanocera ferruginea 
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27 Kleine bijvlieg  Eristalis arbustorum 69 
 

Tipula fascipennis 

28 Hommelbijvlieg  Eristalis intricaria 70 
 

Tipula lateralis 

29 Puntbijvlieg  Eristalis nemorum 71 
 

Tipula luna 

30 Kegelbijvlieg  Eristalis pertinax 72 
 

Tipula lunata 

31 Blinde bij  Eristalis tenax 73 Kool-langpootmug  Tipula oleracea 

32 Terrasjes-
kommazweefvlieg  

Eupeodes corollae 74 
 

Tipula paludosa 

33 Roodbaardroofvlieg  Eutolmus rufibarbis 75 
 

Tipula vernalis 

34 Spinsteltmug Eutonia barbipes 76 
 

Tipula vittata 

35 Gewone regendaas  Haematopota pluvialis 77 Gewone roofvlieg  Tolmerus atricapillus 

36 Gewone pendelvlieg  Helophilus pendulus 78 Ringpootroofvlieg  Tolmerus cingulatus 

37 Citroenpendelvlieg  Helophilus trivittatus 79 
 

Tricyphona immaculata 

38 
 

Ilisia maculata 80 Tweevormige 
composietenboorvlieg 

Trypeta zoe 

39 Frambozentakgalmug  Lasioptera rubi 81 Hommelreus  Volucella bombylans 

40 Hertenluisvlieg  Lipoptena cervi 82 Hommelreus var. plumata  Volucella bombylans var. 
plumata 

41 
 

Liriomyza eupatorii 83 Stadsreus  Volucella zonaria 

42 
 

Lonchoptera spec. 84 
 

Zophomyia temula 

KEVERS 

1 Geelhalsbontloper  Acupalpus flavicollis 46 Groene kruiper  Harpalus distinguendus 

2 Tweestippelig lhb Adalia bipunctata 47 Aardbeiloopkever  Harpalus rufipes 

3 Gewone distelboktor  Agapanthia 
villosoviridescens 

48 Spiegelkever onb. Histeridae indet. 

4 Elzenhaantje  Agelastica alni 49 Grote spinnende watertor  Hydrophilus piceus 

5 Glanzende snelloper  Agonum emarginatum 50 Modderkever  Hygrobia hermanni 

6 Müller's pronkloopkever  Agonum muelleri 51 
 

Ilybius fuliginosus 

7 Groene snelloper  Agonum viduum 52 Wolkever onb. Lagria spec. 

8 Bronskleurige 
glansloopkever  

Amara aenea 53 Gevlekte smalboktor  Leptura quadrifasciata 

9 Akkerroodpootglimmer  Amara familiaris 54 Bossnelloper  Limodromus assimilis 

10 Gewone glansloopkever  Amara plebeja 55 Haarsprietloopkever  Loricera pilicornis 

11 
 

Ampedus spec. 56 Gewone meikever  Melolontha melolontha 

12 Gewone roodkruin  Anisodactylus binotatus 57 Lissenboorder  Mononychus 
punctumalbum 

13 
 

Anthocomus rufus 58 Breedhalsnebria  Nebria brevicollis 

14 Veldmestkever onb. Aphodius spec. 59 Zwarte doodgraver  Nicrophorus humator 

15 Roodaarskniptor  Athous haemorrhoidalis 60 Krompootdoodgraver  Nicrophorus vespillo 

16 
 

Athous subfuscus 61 Gewone doodgraver  Nicrophorus vespilloides 

17 Vlekpriemkever  Bembidion articulatum 62 Tweevlekkige snelkever  Notiophilus biguttatus 

18 Oeverpriemkever  Bembidion litorale 63 Moerassnelkever  Notiophilus palustris 

19 Puntglanspriemkever  Bembidion properans 64 Bosspiegelloopkever  Notiophilus rufipes 

20 
 

Bradycellus spec. 65 
 

Ocypus brunnipes 

21 Bostandklauw  Calathus rotundicollis 66 Stinkende kortschild  Ocypus olens 

22 Weekschildkever onb. Cantharidae indet.  67 Oranje aaskever  Oiceoptoma thoracicum 

23 Zwartpootsoldaatje  Cantharis fusca 68 Kogelloopkever  Omophron limbatum 

24 Bleekgele 
weekschildkever  

Cantharis livida 69 Slakkenaaskever  Phosphuga atrata 
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25 
 

Cantharis obscura/paradoxa 70 Groene bladsnuitkever  Phyllobius pomaceus 

26 Gekorrelde veldloopkever  Carabus granulatus 71 Rond griendhaantje  Plagiodera versicolora 

27 Tuinschallebijter  Carabus nemoralis 72 Koperen kielspriet  Poecilus cupreus 

28 Roestige 
distelschildpadtor  

Cassida vibex 73 Veelkleurige kielspriet  Poecilus versicolor 

29 Zwartsprietzijdeloopkever  Chlaenius nigricornis 74 Groene struiksnuitkever  Polydrusus formosus 

30 Groene distelsnuitkever  Chlorophanus viridis 75 Schaakbord lhb Propylea 
quatuordecimpunctata 

31 Hennepnetelgoudhaan  Chrysolina fastuosa 76 Gewone streeploopkever  Pterostichus melanarius 

32 Voorjaarsgoudhaan  Chrysolina oricalcia 77 Grote zwartschild  Pterostichus niger 

33 Groene zandloopkever  Cicindela campestris 78 Bronzen boszwartschild  Pterostichus 
oblongopunctatus 

34 Kleine wespenboktor  Clytus arietis 79 Groeftarszwartschild  Pterostichus vernalis 

35 Ongevlekt rietkapoentje  Coccidula rufa 80 Roodkopvuurkever  Pyrochroa serraticornis 

36 Zevenstippelig lhb Coccinella septempunctata 81 Kleine rode weekschild  Rhagonycha fulva 

37 Elfstippelig lhb Coccinella undecimpunctata 82 Geringelde smalboktor  Rutpela maculata 

38 Kleine eikelboorder  Curculio glandium 83 Moerasweekschildkever  Silis ruficollis 

39 Lederslakkenloopkever  Cychrus caraboides 84 
 

Silpha tristis 

40 Rupsenaaskever  Dendroxena quadrimaculata 85 Kortschildkever onb. Staphylinidae indet. 

41 Boletenzwartlijfje  Diaperis boleti 86 Zwarthalsglansloper  Stenolophus mixtus 

42 Gewone oeverloopkever  Elaphrus riparius 87 Tweekleurige glansloper  Stenolophus teutonus 

43 Rood struikhaantje  Gonioctena viminalis 88 Glimmende langkaak  Stomis pumicatus 

44 Veelkleurige loopkever  Harpalus affinis 89 Strophosomuskever  Strophosoma 
melanogrammum 

45 Variabele kruiper  Harpalus anxius 90 
 

Tasgius morsitans 

WANTSEN EN CICADEN 

1 Snuitkeverschildwants  Arma custos 13 Berkensmalsnuit  Kleidocerys resedae 

2 Bloedcicade  Cercopis vulnerata 14 Moerassikkelwants  Nabis limbatus 

3 Groene rietcicade  Cicadella viridis 15 Waterschorpioen  Nepa cinerea 

4 Aardappelprachtblindwan
ts  

Closterotomus norwegicus 16 Tenger bootsmannetje  Notonecta viridis 

5 Zuringrandwants  Coreus marginatus 17 Groene schildwants  Palomena prasina 

6 Rode halsbandwants  Deraeocoris ruber 18 Roodpootschildwants  Pentatoma rufipes 

7 Bessenschildwants  Dolycoris baccarum 19 Gestreepte eikenblindwants  Rhabdomiris striatellus 

8 Berkenkielwants  Elasmostethus interstinctus 20 Grauwe schildwants  Rhaphigaster nebulosa 

9 Gewone kielwants  Elasmucha grisea 21 Andoornschildwants  Stagonomus venustissimus 

10 Voorjaarseikenblindwants  Harpocera thoracica 22 Gewone smallijf  Stenodema laevigata 

11 Boomsikkelwants  Himacerus apterus 23 Buikspitsschildwants  Troilus luridus 

12 Platte waterwants  Ilyocoris cimicoides 
   

NACHTVLINDERS EN MICRO'S 

1 Porseleinvlinder  Abraxas sylvata 95 Boogsnuituil  Herminia grisealis 

2 Donker brandnetelkapje  Abrostola triplasia 96 Schaduwsnuituil  Herminia tarsicrinalis 

3 Duikermot  Acentria ephemerella 97 Lijnsnuituil  Herminia tarsipennalis 

4 Oranje eikenlichtmot  Acrobasis repandana 98 Gewone stofuil  Hoplodrina octogenaria 

5 Drietand / Psi-uil  Acronicta tridens / psi 99 Aardappelstengelboorder  Hydraecia micacea 

6 Dwergvedermot  Adaina microdactyla 100 Bruine snuituil  Hypena proboscidalis 

7 Kleine voorjaarsspanner  Agriopis leucophaearia 101 Ringspikkelspanner  Hypomecis punctinalis 
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8 Moerasgrasmot  Agriphila inquinatella 102 Grote spikkelspanner  Hypomecis roboraria 

9 Blauwooggrasmot  Agriphila straminella 103 Grijze stipspanner  Idaea aversata 

10 Gewone worteluil  Agrotis exclamationis 104 Schildstipspanner  Idaea biselata 

11 Puta-uil  Agrotis puta 105 Paardenbloemspanner  Idaea seriata 

12 Zonnesproetbladroller  Aleimma loeflingiana 106 Melkwitte zomervlinder  Jodis lactearia 

13 Schijnpiramidevlinder  Amphipyra berbera 107 Groente-uil  Lacanobia oleracea 

14 Piramidevlinder  Amphipyra pyramidea 108 Populierenpijlstaart  Laothoe populi 

15 Bonte brandnetelmot  Anania hortulata 109 Gerande spanner  Lomaspilis marginata 

16 Brandnetelmot  Anthophila fabriciana 110 Witte schaduwspanner  Lomographa temerata 

17 Graswortelvlinder  Apamea monoglypha 111 Granietuil  Lycophotia porphyrea 

18 Bosgrasuil  Apamea scolopacina 112 Plakker  Lymantria dispar 

19 Slakrups  Apoda limacodes 113 Donker klaverblaadje  Macaria alternata 

20 Geelbruine rietboorder  Archanara dissoluta 114 Gerimpelde spanner  Macaria liturata 

21 Grote appelbladroller  Archips podana 115 Klaverblaadje  Macaria notata 

22 Gevlamde bladroller  Archips xylosteana 116 Groot visstaartje  Meganola albula 

23 Zwart beertje  Atolmis rubricollis 117 Perzikkruiduil  Melanchra persicariae 

24 Gamma-uil  Autographa gamma 118 Klispalpmot  Metzneria lappella 

25 Getekende biesbladroller  Bactra furfurana 119 Rozenblaadje  Miltochrista miniata 

26 Gewone biesbladroller  Bactra lancealana 120 Gevlekte groenuil  Moma alpium 

27 Grote groenuil  Bena bicolorana 121 Zwart weeskind  Mormo maura 

28 Peper-en-zoutvlinder  Biston betularia 122 Bleke grasuil  Mythimna pallens 

29 Bruine grijsbandspanner  Cabera exanthemata 123 Gevlekte langsprietmot  Nematopogon adansoniella 

30 Witte grijsbandspanner  Cabera pusaria 124 Geelbandlangsprietmot  Nemophora degeerella 

31 Hopsteltmot  Caloptilia fidella 125 Volgeling  Noctua comes 

32 Appeltak  Campaea margaritaria 126 Breedbandhuismoeder  Noctua fimbriata 

33 Vuurmot  Carcina quercana 127 Kleine huismoeder  Noctua interjecta 

34 Kroosvlindertje  Cataclysta lemnata 128 Huismoeder  Noctua pronuba 

35 Karmozijnrood weeskind  Catocala sponsa 129 Bramenbladroller  Notocelia uddmanniana 

36 Zwartbruine vlakjesmot  Catoptria verellus 130 Dromedaris  Notodonta dromedarius 

37 Pinksterbloem 
langsprietmot  

Cauchas rufimitrella 131 Kameeltje  Notodonta ziczac 

38 Brandnetelbladroller  Celypha lacunana 132 Hagedoornvlinder  Opisthograptis luteolata 

39 Turkse uil  Chrysodeixis chalcites 133 Maïsboorder  Ostrinia nubilalis 

40 Gewone grasmot  Chrysoteuchia culmella 134 Vliervlinder  Ourapteryx sambucaria 

41 Russenuil  Coenobia rufa 135 Grijze heispanner  Pachycnemia 
hippocastanaria 

42 Iepenkokermot  Coleophora badiipennella 136 Leverkleurige bladroller  Pandemis heparana 

43 Hazelaaruil  Colocasia coryli 137 Krabbenscheermot  Parapoynx stratiotata 

44 Kleine groenbandspanner  Colostygia pectinataria 138 Gepluimde snuituil  Pechipogo plumigeralis 

45 Gevlekte zomervlinder  Comibaena bajularia 139 Muisbeertje  Pelosia muscerda 

46 Hyena  Cosmia trapezina 140 Taxusspikkelspanner  Peribatodes rhomboidaria 

47 Hopprachtmot  Cosmopterix zieglerella 141 Hennepnetelspanner  Perizoma alchemillata 

48 Zilverstreepgrasmot  Crambus pascuella 142 Wapendrager  Phalera bucephala 

49 Bleke grasmot  Crambus perlella 143 Perentak  Phigalia pilosaria 

50 Donkergroene 
korstmosuil  

Cryphia algae 144 Agaatvlinder  Phlogophora meticulosa 
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51 Boslichtmot  Cryptoblabes bistriga 145 Kleine beer  Phragmatobia fuliginosa 

52 Helmkruidvlinder  Cucullia scrophulariae 146 Eikenlichtmot  Phycita roborella 

53 Gestippelde oogspanner  Cyclophora punctaria 147 Hazelaarvouwmot  Phyllonorycter nicellii 

54 Oranje eikenbladroller  Cydia amplana 148 Blauwrandspanner  Plemyria rubiginata 

55 Gewone spiegelmot  Cydia splendana 149 Parelmoermot  Pleuroptya ruralis 

56 Zandzakdrager  Dahlica triquetrella 150 Goudvenstertje  Plusia festucae 

57 Groot avondrood  Deilephila elpenor 151 Zilveren groenuil  Pseudoips prasinana 

58 Zilverstreep  Deltote bankiana 152 Zakdrager onbekend  Psychidae spec 

59 Donkere marmeruil  Deltote pygarga 153 Kroonvogeltje  Ptilodon capucina 

60 Koperuil  Diachrysia chrysitis 154 Stro-uiltje  Rivula sericealis 

61 Gewone breedvleugeluil  Diarsia rubi 155 Roesje  Scoliopteryx libatrix 

62 Voorjaarskortvleugelmot  Diurnea fagella 156 Bosspanner  Scopula immutata 

63 Herfstkortvleugelmot  Diurnea lipsiella 157 Herculesje  Selenia dentaria 

64 Bruine eenstaart  Drepana curvatula 158 Ligusterpijlstaart  Sphinx ligustri 

65 Witlijntandvlinder  Drymonia querna 159 Witte tijger  Spilosoma lubricipeda 

66 Kleine groenuil  Earias clorana 160 Gele tijger  Spilosoma lutea 

67 Gewone spikkelspanner  Ectropis crepuscularia 161 Meidoornmineermot  Stigmella hybnerella 

68 Streepkokerbeertje  Eilema complana 162 
 

Stigmella ruficapitella-
groep 

69 Glad beertje  Eilema griseola 163 Gewone wilgmineermot  Stigmella salicis 

70 Waterleliemot  Elophila nymphaeata 164 Sigaarzakdrager  Taleporia tubulosa 

71 Strooiselmot  Endotricha flammealis 165 Orvlinder  Tethea or 

72 Geelblad  Ennomos quercinaria 166 Eikenprocessierups  Thaumetopoea 
processionea 

73 Puntige zoomspanner  Epione repandaria 167 Braamvlinder  Thyatira batis 

74 Gewone bandspanner  Epirrhoe alternata 168 Lieveling  Timandra comae 

75 
 

Epirrita spec. 169 Gewone eikenvlekmot  Tischeria ekebladella 

76 Grote wintervlinder  Erannis defoliaria 170 Groene eikenbladroller  Tortrix viridana 

77 Leverkleurige spanner  Euchoeca nebulata 171 Meldevlinder  Trachea atriplicis 

78 Bruine daguil  Euclidia glyphica 172 Oranje wortelboorder  Triodia sylvina 

79 Nazomergranietmot  Eudonia truncicolella 173 Sint-jacobsvlinder  Tyria jacobaeae 

80 Esdoorndwergspanner  Eupithecia inturbata 174 Oranje kruidenmot  Udea ferrugalis 

81 Smalvleugeldwergspanner  Eupithecia nanata 175 Witte kruidenmot  Udea lutealis 

82 Grijze dwergspanner  Eupithecia subfuscata 176 Grijze kruidenmot  Udea prunalis 

83 Donsvlinder  Euproctis similis 177 Gele eenstaart  Watsonalla binaria 

84 Rietvink  Euthrix potatoria 178 Beukeneenstaart  Watsonalla cultraria 

85 Bonte valkmot  Evergestis pallidata 179 Geoogde bandspanner  Xanthorhoe montanata 

86 Grote wasmot  Galleria mellonella 180 Zwarte-c-uil  Xestia c-nigrum 

87 Gele agaatspanner  Gandaritis pyraliata 181 Driehoekuil  Xestia triangulum 

88 Zomervlinder  Geometra papilionaria 182 Vierkantvlekuil  Xestia xanthographa 

89 Egelskopboorder  Globia sparganii 183 Wilgenstippelmot  Yponomeuta rorrella 

90 Grote parelmot  Glyphipterix thrasonella 184 Stippelmot onbekend  Yponomeuta spec. 

91 Zwartkamdwergspanner  Gymnoscelis rufifasciata 185 Bonte spitskopmot  Ypsolopha dentella 

92 Vuursteenvlinder  Habrosyne pyritoides 186 Grootkopbladroller  Zeiraphera isertana 

93 Bruine molmboorder  Harpella forficella 187 Gestippelde houtvlinder  Zeuzera pyrina 

94 Kleine zomervlinder  Hemithea aestivaria 188 Sint-jansvlinder  Zygaena filipendulae 
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OVERIGE INSECTEN 

1 Gewone gaasvlieg  Chrysopa perla 7 Gewone schorpioenvlieg  Panorpa communis 

2 Vierlijneendagsvlieg  Ephemera glaucops 8 Duitse schorpioenvlieg  Panorpa germanica 

3 
 

Glyphotaelius pellucidus 9 
 

Phryganeidae indet. 

4 
 

Leptoceridae indet. 10 Elzenvlieg  Sialis cf. lutaria 

5 
 

Limnephilus spec. 11 Kokerjuffer onbekend  Trichoptera indet. 

6 
 

Oecetis ochracea 
   

OVERIGE GELEEDPOTIGEN 

1 Kruisspin  Araneus diadematus 11 Kraamwebspin  Pisaura mirabilis 

2 Moswolfspin  Arctosa leopardus 12 Ruwe pissebed  Porcellio scaber 

3 Wespspin  Argiope bruennichi 13 Voorjaarshooiwagen  Rilaena triangularis 

4 Knotskronkel  Cylindroiulus punctatus 14 Grote aardkruiper  Stigmatogaster subterranea 

5 Gewone duizendpoot  Lithobius forficatus 15 Strekspin onbekend  Tetragnatha spec. 

6 
 

Metellina spec. 16 Stekelkaakkampoot  Trachyzelotes pedestris 

7 
 

Mitopus morio 17 
 

Trochosa spec. 

8 Kelderpissebed  Oniscus asellus 18 Krabspin onbekend  Xysticus spec. 

9 Wolfspin onbekend  Pardosa spec. 19 Moeraskrabspin  Xysticus ulmi 

10 Mospissebed  Philoscia muscorum 
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Redactionele ondersteuning Marijke van den Bremer 
Financiering drukwerk Stichting De Boom 
Nr. Onderwerp Coördinatie en 

verslag  
Mede-onderzoekers en auteurs Foto’s en kaarten 

1 Voorwoord en 
Inleiding 

Arie van den 
Bremer 

Theo Klink Arie van den 
Bremer 

2 Cultuurhistorisch 
overzicht 

Arie van den 
Bremer 

Theo Greefhorst, Theo Klink en Marijke en 
Wout van Zandbrink 

Zie tekst 

3 Planten Arie van de 
Bremer 

Erik  Eliveld, Ank Latte, Geert Hurkens, Tom   
Huijbregts, Wil Schonewille, Frits van der 
Borg, Leendert Smit, Jan Westerhof, Tristan 
van Dijken, Pia Kleverlaan en Elise Wiggers 

Arie van den 
Bremer 

4 Mossen en 
korstmossen 

Arie van den 
Bremer 

Jan Pellicaan (BLWG) Arie van den 
Bremer 

5 Paddenstoelen Leendert Smit 
 

Ruud Arends, Jan van Asselt, Will Klein 
Sprokkelhorst, Ank Latté,  Gerard Smakman, 
Ruud van Veenschoten, Piety Vernooij-
Kamp en Hans van Zummeren  

Ruud van 
Veenschoten en 
Arie van den 
Bremer 

6 Vogels Frans Bokdam 
en Paul 
Lindhout 

Gert de Wit, Pia Kleverlaan, Maurits Koenen 
Hans van Zummeren en Frans Bokdam  

Paul Lindhout en 
Hans van 
Zummeren 

7 Vleermuizen Esmeralda 
Vermeulen-
Dols 

Erik Broer, Cor Agterberg, Harm van Dijken 
en Esmeralda Vermeulen-Dols,  Zomer 
Bruijn en analysevrijwilligers Willem Berger, 
Jantien de Loor, Katinka Groenevelt en 
Minka Kocks. 

Zie tekst 

8 Insecten   Marian 
Marseille 

Algemeen: Jan van Asselt, Erik van Beers, 
Theo Klink, Arthur van Ooijen (o.a. 
loopkevers), Wil Schonewille, Kees van 
Wegen en  Gert de Wit.  
Mieren: Rudolf van Hengel   
Nachtvlinders:   Alice van Hunnink, Remco 
Jousma, Petra de Booij, Hans Meulenbelt en  
Margreet ter Horst.  Gasten: Mark 
Doleweerd en Wout van Zandbrink.  
Nachtvlinderspecialist en gast: Hans 
Groenewoud 

Erik van Beers, 
Marian Marseille 
en Theo Klink 

9 Vissen, amfibieën 
en reptielen 

Theo Klink Erik Eliveld, Tristan van Dijken, Frits van de 
Borg, Theo van de Water, Remco Jousma, 
Huibert Barendregt, Erik van Beers, Kees 
van Wegen, Renee van Assema, Pia 
Kleverlaan. Visonderzoek 2020: Theo Klink 
en Erik Eliveld. 

Theo Klink 

10 Zoogdieren Zomer Bruijn Joke van Mourik Zomer Bruijn 
11 Samenvatting Arie van den 

Bremer 
   

Verslagen onderzoek KNNV Amersfoort e.o.  
 2021 Natuuronderzoek Weidegebied Schoolsteegbosjes-noord in Leusden 
 2020 Natuuronderzoek golfbaan  De Hoge Kleij in Leusden  
 2020 Vegetatieonderzoek 7 bermen in gemeente Leusden  
 2019 Natuuronderzoek in De Schammer in Leusden 
 2019 Vegetatieonderzoek Willemsduintjes Elizabethterrein Amersfoort 
 2019  Vegetatieonderzoek bospercelen Ambachtsweg Leusden 
 2019  Inventarisatie Varens Begraafplaats Rusthof Amersfoort 
 2018  Natuuronderzoek Modderbeek Leusden 
 2018  Vegetatieonderzoek Pon-lijn Leusden 
 2017  Natuuronderzoek Begraafplaats Rusthof  Amersfoort 
 2016  Natuuronderzoek Schoolsteegbosjes Leusden 
 2016  Natuuronderzoek Hoge Kleij Amersfoort 
 2015  Natuuronderzoek EVZ Tabaksteeg Leusden 
 2015  Natuuronderzoek Paardenwed Amersfoort 
 2015  Natuuronderzoek Bokkeduinen Amersfoort 
 2015  Inventarisatie Muurvarens Vathorst Amersfoort 
 2014  Vegetatieonderzoek Heiligenbergerbeek Amersfoort  
 2013  Vegetatieonderzoek Natuurgebied de Schammer Leusden 
 2013  Vegetatieonderzoek Oud Leusden Amersfoort 
 2013  Vegetatieonderzoek Anemonenbosje Leusden  
 2012  Vegetatieonderzoek Graslanden Landgoed Schothorst  Amersfoort 
 2012  Vegetatieonderzoek Park Princenhof Leusden  
 2012  Vegetatieonderzoek Moerasbosjes weilanden Emelaarseweg  Stoutenburg 
 2012 Vegetatieonderzoek Asschatterweg Leusden  
 2011 Vegetatieonderzoek Valleikanaal Amersfoort  
 2005  Flora en fauna van het Landgoed Stoutenburg 

 



De KNNV is de landelijke vereniging 
voor veldbiologie voor actieve 
natuurliefhebbers en -beschermers. 
Een vereniging voor mensen die graag 
meer over de planten en dieren willen 
weten en ervan genieten. KNNV-leden 
organiseren excursies, inventarisaties, 
lezingen en cursussen. Zo ook de 
afdeling Amersfoort en omstreken die 
al meer dan 100 jaar bestaat. Want wat 
is leuker dan samen met anderen de 
natuur ontdekken. 

Stichting De Boom  
Hamersveldseweg 146a  
3832 BG Leusden  
033-2861166 

Het drukwerk is gefinancierd door stichting De Boom.




