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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

In het jaar 2003 kwamen in het gebied Stoutenburg in de provincie Utrecht door aankoop enkele
natuurgebieden in eigendom en beheer van de Stichting Het Utrechts Landschap (HUL).
In 2004 vroeg de boswachter Jos Koopmans van het HUL op enig moment aan de KNNV, afdeling
Amersfoort, of zij kans zagen de terreinen te inventariseren op het gebied van de flora en fauna in
casu veldbiologische gegevens ten behoeve van beheer te verzamelen.
Na een bevestigend antwoord werd de Werkgroep Inventarisatie Stoutenburg (WIS) opgericht. Bij de
eerste bijeenkomst waren aanwezig Marco Glastra en Jos Koopmans namens het HUL, Reneé van
Assema, Gerrit Visscher en Willem van Dijk namens de KNNV. Bij vervolgsessies en tussenevaluaties
wisselden die samenstelling. Zo zijn ook betrokken geweest Marc van der Klift en Harry Weijs namens
het HUL. Op de eerste bijeenkomst werd de doelstelling als volgt geformuleerd.
1. Het rapporteren over een groot deel van de flora en fauna van het hele gebied als
basisinformatie voor het te voeren beheer. Conform haar doelstelling zal HUL dit beheer
richten op versterking van de natuur- en landschapswaarden en de recreatieve
mogelijkheden.
2. Door inventarisaties, aan KNNV-leden en eventuele derden, de gelegenheid bieden actief
bezig te zijn met veldbiologie, daardoor hun kennis vergorten en een bijdrage leveren aan
natuur- en landschapsbescherming.
3. Door samen te werken in een project beogen te ledenband te verstevigen en potentiële leden
te interesseren voor de KNNV.
De doelstellingen zijn door Gerrit Visscher in een Handleiding geformuleerd. In die Handleiding
worden nog een aantal zaken geregeld, zoals inventarisatiegroepen en coördinatoren, de algehele
kontactpersoon Jos Koopmans (boswachter HUL), het betreden van gronden in gebruik bij derden,
kaartmateriaal en verslaglegging, de databank, het gebruik van de Schaapskooi, hoe om te gaan met
ge- en verboden van de Flora- en faunawet etc.
Na een aantal bijeenkomsten werd met de daadwerkelijke inventarisaties gestart.
De onderstaande personen hebben aan de inventarisaties meegewerkt.

Voorjaarsplanten:
Renée van Assema (coördinator)
Jenny Huijskens
Cokkie van de Pot
Atty van Dijk
Wout de Jong
Lia van Burgsteden
Willem van Deventer
Kess Both
Bomen:
Gerrit Visscher (coördinator)
Jos Koopmans
Willem van Dijk
Vogels:
Gerrit Visscher (coördinator)
Wout van de Brink
Hans Meulenbelt
Jos Koopmans
Willem van Dijk
Eric van Beers
Vleermuizen:
Zomer Bruyn (coordinator)
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Vissen en amfibieën:
Willem van Deventer (coördinator)
Rob Hemmelder
Dagvlinders, libellen
en overige insecten:
Ruud de Man (coördinator)
Margreet van de Horst
Hans Meulenbelt
Zomer Bruijn
Willem van Dijk
Korstmossen:
Leo Spier
Willem van Dijk (coördinator)
Mossen:
Leo Spier
Klaas van Dort
Willem van Dijk
Herman Roode (coördinator)
Paddenstoelen:
Ruud de Man
Emma van Dool
Jaap Wisman
Willem van Dijk (coördinator)
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HOOFDSTUK 2

HISTORIE, GEBIEDSBESCHRIJVING EN BEDREIGINGEN

Deze gebieden liggen in het grensgebied van de gemeenten Amersfoort, Leusden en Barneveld.
Ter onderscheiding worden ze wel Klein Stoutenburg, Groot Stoutenburg en het deelgebied
Vinselaarseplas genoemd. De gebieden liggen niet aaneengesloten; ze beslaan samen een
oppervlakte van ongeveer 73 hectaren.In vroeger tijden toen het gebied aanmerkelijk groter was,
sprak men van de Heerlijkheid Stoutenburg. Het gebied heeft een rijke natuur- en cultuurhistorische
geschiedenis. Er is een verwevenheid van natuur ( zichtbare geomorfologische elementen van grote
ouderdom), cultuur (restanten van een vroeger kasteel) en zichtbare restanten van een parklandschap
(Engelse landschapsstijl). Jacht en visserij, in recente tijden als beheers- en sportactiviteit beoefend,
zijn nog actueel. Het gebied Klein en Groot Stoutenburg ligt in de Gelderse Vallei en wordt ook wel de
Venster tot de Vallei genoemd. Ook wordt de term parel van de Vallei gebezigd.
De gebieden zijn tevens verweven met de landbouw. In hoofdzaak betreft dit het beoefenen van de
professionele intensieve veehouderij. De teelten maïs en gras als monocultuur zijn prominent. Deze
teelten worden regelmatig voorzien van ruime mestgiften, waarbij de beoefenaars gehouden zijn aan
de wettelijk toegestane normen. Het verkeer is op de Stoutenburgerlaan, waar de genoemde twee
gebieden aan liggen, intensief te noemen. Ook vele fietsers kruisen het gebied. Veel recreanten uit
Amersfoort en de andere omliggende gemeenten, bezoeken het gebied. De betredingsdruk van paden
en bermen is groot.
In 1997 dreigde het gebied ten noorden van Stoutenburg te worden bestemd voor woningbouw. Er
was sprake van een door de provincie Utrecht voorgenomen herindelingsplan C20-gemeente
Amersfoort. De KNNV, afdeling Amersfoort heeft toen pijlsnel via een protestactie middels
handtekeningen op de braderie van Achterveld de krachten gebundeld door een Groen Platform op te
richten met de Veldbiologische Werkgroep Achterveld en het Comité Milieuzorg Leusden. Aan
Gedeputeerde Staten van Utrecht, dhr. Kok, werd met de handtekeningen een bezwaarstuk
overhandigd. Die actie werd gelukkig overgenomen door de gemeente Leusden en grotere
natuurorganisaties zoals Natuur en Milieu en de Vereniging Natuurmomumenten. Het plan ging niet
door.
De Gelderse Vallei bestaat uit hoger gelegen dekzandruggen en -vlaktes, ontstaan in voorlaatste
ijstijden. Die ruggen en vlaktes worden doorsneden door beken met de bijbehorende beekdalgronden.
Dit zijn de Barneveldse Beek, de Esvelderbeek, de Middellaarsebeek en de Haarbeek. De laatste
twee hebben het formaat van een sloot. De beken zijn oost-west georiënteerd. Klein Stoutenburg
(atlasblok 32-34-35) ligt ten zuiden van de Barneveldse Beek aan de Stoutenburgerlaan. Het ligt op
een relatief hoog gelegen dekzandrug en heeft lagere vochtige gronden die wat venig zijn. De hoge
dichtheid aan sloten wijst mogelijk op een relatief sterke kwel. Rond het voormalig klooster
Stoutenburg, bewoond door deelnemers aan het Franciscaans Milieuproject (leefgemeenschap voor
spiritualiteit en natuur) ligt een oud beukenbos. Aangrenzend aan het klooster ligt een ecologischdynamisch gebruikte tuin met grote nog jonge poel en een houtwal met wandelpad.
Groot Stoutenburg (atlasblok 32-35-21) ligt ten noorden van de Barneveldsebeek en ten oosten van
de Stoutenburgerlaan. Hier heeft ooit een kasteel gestaan dat in 1495 werd vernield. Op het
kasteelterrein werd in de 18e eeuw een landhuis gebouwd in een parkachtige omgeving. Helaas werd
het in 1888 afgebroken en vervangen door het enkele honderden meters verderop gebouwde landhuis
Klein Stoutenburg. De parkachtige aanleg met slingervijver, oude bomen, lanen, bos en een fraaie in
het verlengde van de hoofdlaan gelegen boerderij, genaamd De Kleine Niep, geeft dit deel nog een
typisch landgoedkarakter.
Als laatste gebied, op enige afstand van de twee andere genoemde gebieden, zuidelijk gelegen van
de rijksweg A1 tussen de boerderijen Vinselaar, Vinkelaar en Zwarte Goor, ligt een grote plas,
genaamde Vinselaarseplas (atlasblok 32-35-22). Beter bekend als de Ir.Juliusput, genoemd naar de
ingenieur die de put in de zeventiger jaren liet graven ten behoeve van de aanleg van het kruispunt
Hoevelaken. De put is een vreemd element in het landschap waar in het verleden bossen en
heidevelden de toon aan gaven. Restanten van de bossen zijn langs de westzijde van de put
behouden.
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Geomorfologische ligging
De heerlijkheid Stoutenburg ligt in de Geldersevallei aan de noord-west grens van Gelderland en de
provincie Utrecht. De Gelderse Vallei is ontstaan in de ijstijd. Het oprukkende ijs vormden de
stuwwallen van de Utrechtse Heuvelrug ten westen en een stuwwal aan de rand van de Veluwe ten
oosten. Na het wegtrekken van het ijs vormde zich in dit gebied een vallei. De vallei wordt doorsneden
door beken met de daar bij behorende beekdalgronden. De beken zijn van oost naar west
georiënteerd in de richting van Amersfoort. De Heerlijkheid Stoutenburg ligt op een uitloper van een
dekzandvlakte op de grens met het beekdal van de Barneveldsebeek. De terreinen direct grenzend
aan de barneveldsebeek overstromen bij overvloedige regenval.
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Waterhuishouding.
De heerlijkheid Stoutenburg ligt in een kwelgebied, waarin het toestromende grondwater afkomstig is
uit het veluwesysteem. Door de aanwezigheid van een slecht doorlatende laag eemklei in de diepe
ondergrond is de kwelintensiteit vrij laag. Op de meeste plaatsen is de kwel minder dan 2 mm. per
dag. Naast de regionale kwel vanuit de Veluwe vindt ook lokale kwel plaats vanuit de aangrenzende
dekzandruggen. Eerdere vegetatiekarteringen door BureauWaardenburg hebben duidelijke indicaties
hiervan aangetoond.
De afwatering van de Gelderse Vallei verloopt via een aantal beken die in westelijke richting stromen
richting Amersfoort. Het gebied rondom Stoutenburg is grotendeels agrarisch en wordt gekenmerkt
door een complex stelsel van ontwateringssloten en bijbehorende kunstwerken (duikers, inlaatwerken,
syfons) Groot en Klein Stoutenburg worden gescheiden door de Barneveldsebeek, die door het
intensieve grondgebruik in de vallei een matige waterkwaliteit heeft. Zo liggen de gemiddelde waarden
voor fosfaat en stikstof boven de ecologische normen. De waterhuishouding op Groot Stoutenburg
kent een ingewikkeld systeem. Een historisch grachten patroon voorziet het gebied van water wat
direct afkomstig is van de Barneveldsebeek. Het waterpeil in de sloten en vijvers in dit gebied kent
daarom een omgekeerde waterpeil met in de winter een lager waterpeil dan in de zomer.
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HOOFDSTUK 3. VAATPLANTEN
Door Renée van Assema
Inleiding
In 2003 is door Bureau Waardenburg onderzoek uitgevoerd op Stoutenburg. Dit heeft geleid tot het
rapport “Vegetatiekartering en ecohydrologische analyse van Landgoed Stoutenburg”. Als hiaat in
kennis wordt in dat rapport de voorjaarsflora genoemd. Doordat de kartering te laat in het seizoen
heeft plaatsgevonden is typische voorjaarsflora, die op oude landgoederen kan voorkomen, niet
meegenomen. De inventarisatie van Stoutenburg door de plantenwerkgroep van KNNV afd.
Amersfoort eo. heeft zich in eerste instantie met name op die voorjaarsflora gericht.
Methode
Groot Stoutenburg, Klein Stoutenburg en de omgeving van de Juliusput zijn diverse malen bezocht.
De bezoekdata zijn: 10, 13, 18 en 25 april, 11 en 16 mei, 18 en 27 juni, 27 augustus en 12 september
Aangetroffen soorten zijn op veldlijsten ingetekend en geschreven. In later stadium zijn de
soortenlijsten verwerkt met het programma ECOLOG van de gemeente Amersfoort. Een overzicht van
de aangetroffen soorten is te vinden in de bijlage.
De plantenlijsten zijn gemaakt per zoveel mogelijk homogeen vegetatieonderdeel. Een aantal
bijzondere soorten is als puntwaarneming ingetekend op de kaart. Tijdens het seizoen kwam uit
overleg met Harry Weijs van Utrechts Landschap naar voren dat de voorkeur van opnames maken is
- per hectometerhok
- soorten van programmabeheer, rode lijst en wettelijk beschermde soorten als puntwaarneming.
Deze methode van noteren hebben wij dit jaar niet gevolgd omdat de informatie daarover te laat tot
ons kwam.
Voor aantalschatting is gebruik gemaakt van de Tansley-schaal. Deze is echter niet consequent
toegepast. Bij een aantal veldbezoeken is deze aantalschatting niet toegepast. In de overzichttabellen
hebben de aanwezige soorten een “+” (=aanwezig) gekregen. Dit zegt niets over de hoeveelheid.
Tansley:
1 – Sporadisch 1-3 ex
2 – Zeldzaam 1-40 ex
3 – Schaars 10-20 ex
4 – Plaatselijk talrijk 20-100 ex
5 – Verspreid talrijk 20-100 ex
6 – Plaatselijk zeer talrijk >100 ex
7 – Verspreid zeer talrijk >100ex.
8 – Co-dominant
9 – Dominant Bedek.>50%
De waarnemingen van planten zijn van Jenny Huijskens, Cokkie van de Pot, Atty van Dijk, Wout de
Jong, Lia van Burgsteden, Willem van Deventer, Kees Both en Renée van Assema
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Resultaten en conclusies
Het aantal voorjaarsbloeiers dat is aangetroffen is beperkt. En de soorten die zijn aangetroffen zijn
slechts in kleine aantallen aanwezig. Het feit dat ze (nog) aanwezig zijn is positief.
Een aantal van de aangetroffen soorten wordt ook wel gerekend tot de soorten die indicatief zijn voor
oud bos. Dus voor bossen met een bodem die lang ongeroerd is. Deze soorten verspreiden zich erg
traag en zijn gevoelig voor bosversnippering. Het behouden van een zadenbron is erg belangrijk.
Natuurontwikkeling gericht op het herstellen/herplanten van geschikt bos biedt, door de aanwezigheid
1
van deze zadenbron, goede kansen op uitbreiden van deze oudbos-soorten
Oudbossoorten zijn Dubbelloof, Lelietje van dalen, Bosanemoon, Gewone salomonszegel,
Muskuskruid, Dalkruid, Bleeksporig bosviooltje en Groot heksenkruid
Heel bijzonder was de vondst van Muskuskruid in het bosje aan de noordoostzijde van de Haarbeek.
Muskuskruid is een schaduwminnende plant die groeit in beekbegeleidende loofbossen.
Langs het zuidelijke bosland langs de Barneveldse Beek en het Haarbeeklaantje staat in het voorjaar
Grote muur en Gewone vogelmelk. Grote muur geldt als kenmerkend voor loofbossen op gerijpte,
lichte, vochthoudende, niet te voedselarme gronden. Dikwijls vindt men haar meer aan de bosrand en
op nabijgelegen bermen dan in het bos zelf. Grote muur is het meest te vinden op lemige grond en
2
aan de rand van beek- en rivierdalen .
Het Groot heksenkruid op Klein Stoutenburg is een bosplant met een voorkeur voor beekdalbossen,
grienden en hakhout. Het is een tere plant, die schaduwrijke vochtige plaatsen nodig heeft omdat hij
anders verdroogt. Voor Groot heksenkruid is het van belang dat z’n milieu gehandhaafd blijft. Bv. door
het sluiten van de boomkroonlaag is het mogelijk dat er te weinig licht op de grond komt, waardoor de
3
ondergroei zich slecht ontwikkelt .
Qua soortensamenstelling valt een aantal plekken op. Het Haarbeekgrasland ten zuiden van de
Emelaarse weg is bijzonder rijk aan soorten. Onder de soorten bevindt zich een aantal
kwelindicatoren; Waterviolier, Holpijp, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Kleine watereppe en
Veldrus.
Ook een aantal watergangen in de graslanden ten oosten van het historisch kasteelterrein op Groot
Stoutenburg valt op door kwelindicatoren zoals Beekpunge. De graslanden om de poel van Klein
Stoutenburg zijn bloemrijk.
Beekpunge komt veel voor op plaatsen waar sprake is van voedselrijk kwelwater. Rigoreus
(machinaal) schonen van sloten is funest voor het voorkomen van Beekpunge. De Echte
koekoeksbloem kwam vroeger zeer algemeen voor in natte schrale hooilanden. Dit milieu is door oa.
grondwaterstandverlaging veel verdwenen. De plant is nu teruggedrongen naar de slootkanten waar
3
hij zich weet te handhaven.
De vindplaats van mogelijk(!) Blaasvaren dient in de gaten te worden gehouden. Het plantje is nog zo
klein dat zekere determinatie nu niet mogelijk is. De varen staat op de oude tuinmuur.
1

Verheyen,K,S.Van der Veken, M.Hermy, 2004. Trage planten in een snel landschap; herstel van
bospopulaties in jonge bossen. In De Levende Natuur Jg. 105(3):93-97.
2
Weeda,E.J. et al.,1985. Nederlandse oecologische flora. Deel 1 t/m 5.
3

Provincie Utrecht, 1984. Wilde planten van Utrecht.
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Muskuskruid

Muskuskruid groeit talrijk in het noordelijk Haarbeekbosje.

Maarts viooltje

Langs de oostelijke boslaan op Groot Stoutenburg zijn een aantal Maarts viooltjes aangetroffen.
Verder was er opmerkelijk weinig ondergroei op deze laan.

Pinksterbloem
Pinksterbloem komt slechts sporadisch voor op
Stoutenburg. Het grasland op de hoek van de
Hessenweg en de Emelaarseweg is de enige
plek waar Pinksterbloem massaal in het grasland
aanwezig was.
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Bleeksporig bosviooltje
In het natte bosje aan de westzijde van de Juliusput werd naast het Bleeksporig bosviooltje ook
Dalkruid aangetroffen.

Dalkruid

Dalkruid is op een aantal plaatsen op Stoutenburg in beperkte hoeveelheid te vinden.

Gewone vogelmelk
Gewone vogelmelk groeit op een aantal plaatsen langs de Barneveldse Beek en de Haarbeek
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Dotterbloem
Ondanks de aanwezigheid van meerdere
kwelindicatoren zoals Waterviolier, Holpijp en
Kleine watereppe is er slechts 1 pol van de
eveneens op kwel duidende Dotterbloem
gevonden. Deze staat langs de sloot in de
graslanden ten zuiden van de Emelaarseweg.

Holpijp

Bosanemoon
Bosanemoon is slechts in kleine hoeveelheid op Klein Stoutenburg aangetroffen. Het polletje zag er
echter erg “aangeplant” uit.
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Grote muur
Grote muur groeit op een aantal plaatsen langs de Barneveldse Beek en de Haarbeek

Groot Heksenkruid
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HOOFDSTUK 4. BOMEN
Door Gerrit Visscher
Inleiding
In dit artikel volgt een globale beschrijving van de boomsoorten op het landgoed Stoutenburg, waarbij
de meeste aandacht wordt besteed aan de bijzondere exemplaren qua soort, leeftijd of groeivorm. De
reden daarvoor is dat op Stoutenburg nog goed het landgoedkarakter kan worden ervaren in de vorm
van parkbos, lanen, grachten en vijvers. Daar horen ook bomen bij op soms markante plaatsen. Bij
sommige bijzonderheden wordt tussen haakjes de omtrek (gemeten op 1.30m) en evt. hoogte van die
boom genoemd.
e
Een 2 reden is dat op Stoutenburg grote veranderingen aanstaande zijn. Het is goed daarbij kennis te
hebben van de bestaande situatie, alvorens te besluiten tot ingrijpen. Hier en daar zal daarom iets
worden gezegd over eventueel gewenst beheer, gericht op behoud van de bewuste boom(groep) of
juist gericht op de aanvullende natuurwaarde die het biedt.
Bij deelobjecten heb ik d.m.v. sterren in oplopend aantal aangegeven hoe waardevol dat object is,
althans in mijn optiek.
Als bijlage voeg ik een overzicht toe van 40 bijzonderheden op Groot Stoutenburg, te weten 20 op het
eiland en 20 daar buiten. Die 40 staan ingetekend op een kaartje.
Klein Stoutenburg
Op dit in Leusden gelegen deel vinden we een volgroeid en dus oud loofbos, met daarin een restant
productie-naaldbosje van Larix, Fijnspar en Douglas. Dit bosje van 60x60m zal of volledig verdwijnen
of als relict tussen het loofhout proberen te overleven. Bij de Grove den is dat al het geval. Hier en
daar staat nog een oud exemplaar, dat overigens zijn nut nog bewijst als leverancier van
nestgelegenheid.
Het niet zo grote bos was ooit onderdeel van een groter geheel. De oude Gewone beuken omzomen
het huidige landhuis Stoutenburg en geven dit een besloten aanblik. De boomlaag bestaat daarnaast
uit verspreid voorkomende Zomereik, Amerikaanse eik, Zachte berk, Gewone esdoorn, Zwarte en
Witte els (!), Acacia en Grauwe abeel. Verder is er plaatselijk een struiklaag van Lijsterbes, Hulst en
Rododendron of opslag van de overige soorten.
Door de ouderdom en het daarmee samenhangende verval bij veel eiken en beuken is het bos
geschikt voor holenbroedende vogels, maar ook voor zoogdieren als vleermuizen of de zeldzame
Boommarter. Ook Eekhoorn is meermalen waargenomen.
Bijzonderheden:
In de bosrand links voor het huis Stoutenburg staat behalve de enige Taxus een fraaie Hollandse linde
(2.66x24), terwijl ook Bruine beuk daar zowel solitair als in een groep van 3 aanwezig is. Schuin
achter het gebouw staat een vermoedelijk ook Bruine beuk, die met 3.18x 27m tot de zware jongens
behoort. Rechts staan langs het pad naar de bosparkeerplaats 2 paardenkastanjes, een Witte els
(Alnus incana 1.28) en gewone esdoorns. Deze laatste soort moet qua beheer in de gaten worden
gehouden. Samen met Amerikaanse eik heeft het de neiging d.m.v. zaailingen overal op te duiken en
zonder ingrijpen de overhand te nemen. Verder geen bijzonderheden, alhoewel de nog jonge Walnoot
bij het koetshuis niet onvermeld mag blijven. De hoogste beuken halen ruimschoots de 32 meter,
terwijl een enkele Zomereik bij zijn zoektocht naar licht tussen het beukengeweld ook 30 meter hoogte
haalt.
Houtwal, tevens wandellaantje ***
Aansluitend aan het bos bevindt zich een goed onderhouden, rondgaande houtwal, die de moestuin
en dergelijke omsluit. Door een wandelpad in de wal is de belevingswaarde van het gebied en zijn
bewoners groot. Belangrijk is dat onderhoud in de vorm van kleinschalig hakhoutbeheer wordt
uitgevoerd, waarbij de nodige bomen met goed ontwikkelde kronen als overstaanders aanwezig
blijven. Dit zijn Zomereik, Zachte berk, Wilg, Gewone en Veldesdoorn, Acacia, Plataan, Grauwe abeel,
Zwarte els en Hollandse linde. Laatstgenoemde soort kom ook als stoof of stoel (uitlopers op stronk)
voor en dat is wel bijzonder. Ook opvallend is de aanwezigheid van Krentenboom en Gelderse roos,
hetgeen een absolute aanwinst is voor de belevingswaarde van deze wal.
Het valt te overwegen het huidige wandelpad voor een deel uit de wal te halen en te verbinden met
bijv. Groot Stoutenburg of met Emelaar. Het daarna niet meer ontsloten deel van de wal kan dan meer
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rust en dekking bieden voor met name zoogdieren. Dit vanwege de onontkoombare toename van de
recreatiedruk op het gehele gebied van Stoutenburg.
Stoutenburgerlaan **
Tenslotte moet bij deelgebied Klein Stoutenburg natuurlijk worden vermeld de fraaie, over ongeveer
750 m rechte Stoutenburgerlaan, die met zijn reeds gesloten kronendak van Zomereik volledig voldoet
aan wat het moet zijn: de voorname entree van een landgoed. Als openbare weg is het tevens de
verbinding met Hoevelaken.
De bomen vormen niet overal een strakke laanbeplanting, maar staan zeker aan het begin wat
verspreid in de bermen. Ook zijn ze plaatselijk begroeid met klimop, hetgeen absoluut een aanwinst
is mits deze niet te zwaar uitgroeit. Een uiterst selectieve dunning is gewenst, aangezien anders de
kronen op lange termijn te klein blijven en uitval gaat ontstaan. Een laanbeplanting als hoofdentree
met hier en daar afstervende bomen is ongewenst, ondanks de extra natuurwaarden die het biedt!
Groot Stoutenburg
Hier bevond zich de naamgevingsbron van het gebied: het kasteel. Ondanks dat het kasteel rond
1888 werd afgebroken treffen we hier veel herkenningspunten van een oud landgoed.
e
In de 1 plaats zijn dat de in de volksmond bekende Adam en Eva *****, twee eeuwenoude
zomereiken die op de landelijke monumentenlijst van bomen staan. Met een omtrek van ruim 6 m.
hebben ze daar ook het volste recht op. Het zijn de waarschijnlijk dikste en oudste bomen in de
provincie. De bomen zijn altijd goed onderhouden en door boomchirurgische ingrepen (stalen pennen
in de stam en kabels in de kroon) in het verleden en regelmatig snoeien in het heden is het verval
vooralsnog goed tegengegaan. Een enorme horizontaal groeiende zijtak die op zich al de dikte van
een behoorlijke boom heeft, wordt met stutten voor uitscheuren behoed.
Eiland ****
Adam en Eva staan nabij een grote vijver met in het midden een deels door bos omgeven eiland.
Hierdoor valt nauwelijks op dat daar de meest bijzondere bomen van het landgoed staan, zowel qua
soort of variëteit als qua afmeting of groeivorm.
Ze worden in een apart overzicht van het eiland genoemd en ik wil hier volstaan met enkele
bijzonderheden. Meest opvallende groeivorm is een Moerascypres (3.38x16), die door zijn standplaats
in het midden van de zichtas van de vijver goed zichtbaar is en bovendien veel zogenaamde
kniewortels vormt. Deze
naaldboomsoort verkleurt fraai
en verliest uiteindelijk zijn blad.
De grootste boom op het eiland
is een Zomereik (4.07x24x27m),
waarbij het laatste getal de
kroondiameter is! Fantastisch.
Een soortgelijke prestatie levert
een Vleugelnoot (2.73x15x22m),
waarbij het laatste getal de
afstand aangeeft waarover
wortelopslag zich over de
eilandoever heeft verspreid. Er is
zich een vleugelnotenbos aan
het ontwikkelen, dat bij niet
ingrijpen een bedreiging vormt
voor enkele andere
bijzonderheden (overwoekering).
Absoluut genoemd moet worden
een zeldzame variëteit van de
Kniewortels moerascypres (WvD)
Grootbladige linde, nl. Tilia
platyphyllos ‘Laciniata’ (1.23x12).
Deze nog niet zo oude boom heeft typische, min of meer varenachtige blaadjes.
Mevr. Rodrigo-Derksen vertelde dat haar vader, die als eigenaar bij het eiland op Stoutenburg een
woning had, voor zijn verjaardag meestal een jonge boom vroeg. Deze werd dan vervolgens ergens
op dat eiland of soms aan de vijverrand geplant. Zo ontstond deze aparte verzameling. Samen met de
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6-kantige stenen duiventil op dit eiland zijn de 15 boomsoorten zo bijzonder, dat hier in het
toekomstige beheer goed rekening mee moet worden gehouden.
Of dat bij een overwegend op natuurbeheer ingestelde organisatie als Het Utrechts Landschap in
goede handen is valt te bezien. Aan de locale boswachter zal het waarschijnlijk niet liggen.
Overzicht bomeneiland Groot Stoutenburg 2005
Nr. Nederlandse
naam
1
Moerascypres

Latijnse naam
Taxodium
distichum

3.38 m

16 m

2

Chinese
tempelboom

Metasequioa
glyptostroboides

3.44 m

21,5m

3

Moerascypres

4

Zomereik

Taxodium
distichum
Quercus robur

4.07 m

24 m

5

Zomereik

Quercus robur

3.18 m

21 m

6

Moeraseik

3.00 m

24 m

2.70 m

21 m

‘Laciniata’ 1.23 m

12 m

1.96 m

19 m

160.2x463.0 Fraaie standplaats met goed
ontwikkelde ‘knie’wortels,
bladverliezend
Idem
Fors ex. van deze pas sinds 1941
ontdekte tempelboom. Eveneens
bladverliezende naaldboomsoort.
Snelgroeiend. Blad gelijkend op 1.
Idem
Groep/rij van 8 exemplaren langs
oever, minder fraai ontwikkeld dan 1.
Idem
Grootste boom op eiland met
indrukwekkende kroondiameter van
27 m!
Idem
Iets minder zwaar ontwikkelde, maar
toch indrukwekkende inlandse eik
Idem
Hoog opgaande boom met fraai blad
(herfstkleur) Grootste in de regio ?
Idem
Zware, dubbele kroon. Kruising
tussen groot- en kleinbladige linde
Idem
Zeer zeldzame variëteit met diep
ingesneden, varenachtig blad !
Idem

1.90 m
2.60 m

17,5m
17,5m
9m

Idem
Idem
Idem

7
8

Variëteit

Quercus
palustris
Hollandse linde Tilia x europaea

Omtrek hoogte Coördinaten

bijzonderheden

Tilia platyphyllos

10
11
12

Grootbladige
linde
Gewone
plataan
Bruine beuk
Gewone beuk
?

13

Vleugelnoot

Pterocarya
fraxinifolia

2.73 m

15 m

Idem

14

Japanse
zelkova
Tamme
kastanje
Hemelboom

Zelkova serrata

1.64 m

13,5m

Idem

Castanea sativa

2.44 m

10,5m

Idem

Ailanthus
altissima
Juglans regia

1.60 m

14 m

Idem

1.09 m

12 m

Idem

1.26 m

14 m

Idem

stamschade

3.60 m

23 m

Idem

Stervende reus door
schimmelinfectie(zwamvorming) via
blikseminslag
Enkele ex. van deze minder algemene
soort tussen gewone, grauwe elzen

9

15
16
17

Platanus
acerifolia
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica

18

Walnoot
(okkernoot)
Tulpenboom

19

Zomereik

liriodendron
tulipifera
Quercus robur

20

Witte els

Alnus incana

‘Purpurea’

Idem

10-stammige vorm van een
zeldzame vlinderbloemige (acacia
?)
Worteluitlopers vormend bos van 22m
lengte! rond moederboom.

Zwaar beschadigde kroon maar nog
vitaal

Kleine vijver op Groot Stoutenburg **
Een restant van de vijver nabij de huidige Stoutenburgerlaan vormt de markering van de plaats waar
het oorspronkelijke kasteel heeft gestaan. Daar staan 2 bijzonderheden, te weten een Bruine beuk
(4.52) en een Tulpenboom (2.86x14). Beiden zijn qua vitaliteit op hun retour, hetgeen te zien is aan
de afstervende kronen. Door hun standplaats aan het water geven ze het echter nog lang niet op.
De Bruine beuk kent twee extremen: aan de stamvoet groeit een Platte tonderzwam (Ganoderma
applanatum), die met de afmetingen van 70x40 cm aangeeft al heel lang bezig te zijn met parasiteren
op het boomweefsel. Dit verklaart meteen ook de afstervende kroon.
e
De 2 extreme situatie vormen de in de bast gesneden letters en cijfers. Door de vrije standplaats was
deze beuk blijkbaar zo aantrekkelijk, dat een zekere E.v.L.H. het in 1919 ! nodig vond zijn initialen in
de schors te snijden. Ik kan er althans geen ander jaartal van maken (alhoewel e.e.a. natuurlijk is
vergroeid).
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Vanaf deze vijver staat vrij in het land richting het parkbos een lange rij zware Zomereiken. Deze rij is
beeldbepalend, maar zou iets opgekroond kunnen worden. Hierdoor zullen de stammen ‘beter tot hun
recht komen’, zeker als daar ooit een wandelpad wordt aangelegd.
Zuidelijke boslaan langs Barneveldse Beek ****
Een echte laan kun je het onmogelijk noemen, daarvoor is de inrichting te divers. Onduidelijk is hoe
men is gekomen tot de inrichting van deze brede houtwal, met aan weerszijden water (beek en sloot).
Het bestaat gedeeltelijk uit voormalig hakhout en verder veel solitaire bomen en boomgroepen. Daar
tussen van alles en nog wat, waaronder fraaie meidoorns.
Als de wal in 3 stukken wordt opgedeeld, blijkt ieder deel zijn eigen ‘karakter’ te hebben. Juist
daardoor is het een bijzonder wandelpad dat er doorheen loopt.Het is niet voor niets onderdeel van
het LAW Marskramerpad en is absoluut het mooiste bomenpad op Stoutenburg.
Deel I.
Te beginnen bij de brug over de
beek in de Stoutenburgerlaan
staat op de hoek een fraaie
solitaire Hollandse linde
(2.67x21). Mogelijk is het in die
punt een markerings- of
grensboom. Deze verdient een
betere bescherming door het
parkeren rond de stamvoet tegen
te gaan. P-plaatsen zijn iets
verderop bewust aangelegd.
Het door de vele boomwortels
hobbelige wandelpad slingert
vervolgens door een afwisselend
deel met Berk, Gewone es,
Gewone esdoorn, Zwarte els,
Amerikaanse eik, Acacia en
ondergroei van o.a. Lijsterbes,
Gelderse roos en eenstijlige
Zuidelijke boslaan (GV)
Meidoorn. Els komt voornamelijk
als knotboom op de slootkant
voor. Bijzonder is dat op een niet vitale Lijsterbes dit najaar de Porceleinzwam groeide. Enkele essen
blijken aangetast door een bastwoekerziekte, hetgeen te zien is aan rare gaten in de bast met veel
opstaand weefsel.
Gekomen bij een bruggetje over de beek richting Emelaarseweg zijn we inmiddels een rij van 7 grote
populieren en een tweetal solitaire beuken gepasseerd. Deze laatste staan er schitterend bij met
takken tot ver over de beek. De IJsvogel maakt er dankbaar gebruik van.
Bij de brug zelf staat een ruim 4m dikke populier, waar de bliksem ooit is ingeslagen. Dit is nog goed
te zien. Welke soort populier is niet met zekerheid te zeggen, er zijn veel kruisingen of veredelingen
aangeplant.
Deel II
Vervolgens begint een deel van
de route, waarop Amerikaanse eik
de boventoon voert. Niet zozeer
qua grote bomen, maar meer als
doorgegroeid hakhout. Er staan
veel meerstammige exemplaren,
waarvan de stammen zich
letterlijk in allerlei bochten
wringen. Vooral in de herfst
maken deze bomen met hun rood
verkleurend blad veel indruk.
Desondanks is hun groei door het
langdurig ontbreken van
hakhoutbeheer hier en daar te
Zuidelijke boslaan (GV)
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onstuimig. De opgaande essen en zomereiken worden soms in hun kroonontwikkeling belemmerd en
dat is voor de lange termijn ongewenst. Ook kruid- en struiklaag vangen steeds minder licht, waardoor
het er onder een saaie boel wordt.
Juist door gericht hakhoutbeheer met veel periodieke afwisseling zullen fraaie doorkijkjes ontstaan.
e
Stronken van afgezette amerikaanse eiken kennen een enorme groeikracht, waardoor al in het 1 jaar
veel en fraai herfstblad wordt gevormd.
Splitsing
Daar waar de van links komende oostelijke boslaan uit het parkbosgedeelte aansluiting vindt, vindt
ook weer een overgang naar een andere bomensamenstelling plaats. Op die splitsing staat allereerst
de hoogste boom van het landgoed, een populier van 3.85 x 36m. Een andere peppel haalde 4.40 x
34m, dus de groei zit soms meer in de dikte en soms meer in de lengte.
Kaprijp is een economisch begrip. Deze giganten zijn dat stadium al lang gepasseerd en verkeren
langzamerhand in monumentale status. Laten staan dus, zolang het veilig is.
Ook staat op die splitsing de enige grote Paardekastanje (2.30x25) van Groot Stoutenburg. Helaas
vertoonde deze al verschijnselen van een nog onbekende maar plotseling in Nederland opduikende
bloedingsziekte. Gevreesd moet worden dat de boom vanaf 2006 zal sterven.
In de slootkant staat nog een bijzonderheid, nl. een met elkaar vergroeide Zomereik/Gewone beuk.
Tussen beide aaneengegroeide stammen valt nog net een smalle spleet te ontdekken, maar dat is
met enkele jaren voorbij. Samen halen ze een omtrek van 2.75m vlak boven het maaiveld.
Deel III
Vervolgens begint het minst
rommelige en door de vele
solitaire of kleine groepen
vormende beuken wat mij
betreft fraaiste deel van deze
laan. Soms geplant in
driehoeksverband aan
weerszijden van het pad, dan
weer alle drie aan een zijde.
Vervolgens weer enkele oude
solitairen met hier en daar ook
natuurlijke verjonging. Ook
enkele groepen van 5 tot 6
beuken. Dit alles afgewisseld
met veel Zomereik, Eenstijlige
meidoorn en hier en daar een
Es, Zoete kers of Veldiep. Deze
laatste soort komt nauwelijks
nog op het landgoed voor en de
Zuidelijke boslaan (GV)
5 bomen op dit deel zijn (zo
goed als) dood door de
Iepziekte. Door de afgeschafte
subsidieverlening voor iepziektebestrijding worden de bomen niet meer preventief gerooid en zien de
beruchte Iepespintkevers kans zich voort te planten en gezonde bomen aan te tasten.
Alhoewel er op dit deel waarschijnlijk meer eiken staan, dient het beheer gericht te zijn op behoud en
ontwikkeling van de ongeveer 40 fraaie beuken. Er staat een solitair van 3.52x24m en veel anderen
doen daar weinig voor onder. Niet alleen als je er doorheen loopt, maar ook vanaf bijvoorbeeld de
Emelaarseweg maken de beuken de meeste indruk. Dit geldt overigens ook voor de eerder
beschreven populieren in de vorige delen.
Als beekbegeleidende beplanting eindigt het laantje bij de stuw. Daar stroomt de beek vanuit het
open landschap het landgoed binnen.
Een paar honderd meter verderop resteren nog twee Gewone beuken. Vrijstaand in het weiland langs
de beek, waar geen pad meer loopt, zit vrijwel altijd een aantal Aalscholvers in een van die beuken te
rusten of hun vleugels te drogen. Ze worden daar niet verstoord.
De oostelijke eikenlaan **
Naast de Stoutenburgerlaan kent het gebied nog een eikenlaan. Deze tweerijige laan loopt vanaf
boerderij De Kleine Niep in oostelijke richting en buigt halverwege af naar het zuiden, om bij de stuw
in de Barneveldse Beek aan te sluiten op de hiervoor beschreven laan. Zo gevarieerd als die is, zo
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monotoon is deze met zijn Zomereiken strak in het gelid. (plantafstand soms maar 4 m) Toch heeft dit
ook wel iets, zo’n sterk geleidende functie.
De oplettende wandelaar zal ontdekken dat hier en daar een even oude Amerikaanse eik of Gewone
beuk onopvallend in de rij tussen de Zomereiken staat. Klein foutje in de regie. Helaas worden op het
noord-zuid lopende, smallere deel de stammen nogal beschadigd door landbouwverkeer. De laan is
daar duidelijk te smal voor geworden.
Versterkend element is ook de parallelle loop van een oude gracht. Ondanks plaatselijke verlanding
geeft deze gracht met
aangrenzende bosstroken het
landschap een zekere
beslotenheid. Ook biedt het de
nodige rust aan de fauna: de
gracht vormt een barrière voor
menselijke activiteit, al dan niet
in combinatie met huisdieren.
Dit moet zo blijven.
Qua struiklaag komen we hier
de soorten tegen, die al eerder
benoemd zijn. Nieuw is de
Hazelaar. Deze struik komen
we elders op het landgoed
weinig tegen. Ook blijkt hier een
enkele Veldiep zich te
handhaven, maar voor hoe lang
nog ?
Oostelijke eikenlaan (GV)
De eikenlaan kent twee
bijzondere boomlocaties. Op de
hoek van een achter boerderij De Kleine Niep gelegen rabattenbos van Zwarte els staat een enorme
beuk. Geen Bruine zoals je zou verwachten, maar een gewone Fagus sylvatica met groene blaadjes.
De boom heeft de respectabele afmetingen van 4.28x27m en moet toch wel zo’n 200 jr. oud zijn.
Ondanks zijn leeftijd staat hij er nog redelijk vitaal bij. Mogelijk is het een grensboom!
De eikenlaan gaat bij De Kleine Niep over in een fraaie gemengde laan van oude eiken en beuken,
die daar de noordgrens vormt van het landgoed. Deze noordelijke boslaan is vooralsnog niet
openbaar toegankelijk.
Op de overgang staan twee enorme Gewone beuken ter weerszijden van de laan, met een derde
exemplaar daar tegen over. Die twee staan minder gunstig, want ook hier heeft landbouwverkeer de
stamvoeten beschadigd. Die beschadiging vormt de toegang voor schimmelaantastingen. De reeds
hoog in de bomen gesignaleerde Porceleinzwam is daarvan de minst slechte.

Haagbeukenlaantje bij boerderij De Kleine Niep ***

Haagbeukenlaan (GV)
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Weliswaar kort (40m) maar zeer karakteristiek is het noord-zuid gelegen laantje met Haagbeuken, dat
de verbinding vormt tussen de centrale grindlaan en de beide noordelijke lanen. Met een plantafstand
van slechts 3m vormen de twee rijen van 12, respectievelijk 13 zuilvormige bomen, die met 20m
waarschijnlijk hun maximale hoogte hebben bereikt, een gesloten haag langs de laan.
Let op: het gaat hier niet om Gewone beuken die als haag gesnoeid zijn, maar om een zelfstandige
soort met sterk op beuk gelijkend blad. Van die soort, genaamd Carpinus betulus, is bovendien de
zuilvorm ‘Fastigiata’ geplant. Dit is een cultuurvariëiteit (cultivar) met sterk opgaande takken. Door flink
opsnoeien is voorkomen dat de kronen te breed werden. Hierdoor is bovendien de fraaie doorkijk via
het bouwland naar het achterliggende bos gebleven. Op een enkele plaats is helaas uitval te
constateren, terwijl de bomen nabij de hoofdlaan minder vitaal lijken. Een van de dikkere bomen had
een omtrek van 1.30m. Volgens een voormalige, aanwonende eigenaar (geciteerd in het boek
Geheimen van bomen) zijn ze omstreeks 1920 geplant.
Grindlaan naar boerderij De Kleine Niep *
Deze oost-west tussen de Stoutenburgerlaan en de boerderij gelegen laan valt qua beplanting wat
tegen in vergelijking met de overige lanen. Hij vormt met een lengte van zo’n 500 m de zichtas door
het landgoed met de monumentale boerderij als fraai sluitstuk.
De tweerijige laanbeplanting is nog verre van monumentaal. Het deel vanaf de boerderij tot de plek
waar Adam en Eva naast de laan staan bestaat uit Amerikaanse eiken. Het resterende, langere deel
bestaat uit nog niet zo grote Gewone essen, waar bovendien af en toe weer een esdoorn tussen door
schiet. Het laanbeeld oogt rommelig, mede door de wilde struikengroei. Omdat ter weerszijden een
sloot loopt is het aan te bevelen op termijn de bermen waarin de laanbomen staan vrij te houden van
struikopslag. Die kunnen zich prima ontwikkelen over de sloot.
Noordelijke boslaan ***
Het landgoed wordt aan de noordzijde afgesloten door de eerdergenoemde gracht met houtwal c.q.
bosstrook. Parallel hieraan loopt vanaf de Stoutenburgerlaan een tweerijige laan van Gewone beuk,
waarvan de kronen mooi in sluiting zijn. Door de korte plantafstand, de ontbrekende ondergroei (een
typische beukeneigenschap) en het gesloten stamaantal is hier sprake van een optimaal laanbeeld.
Enige bedreiging wordt gevormd door het opgaande bos aan de zuidzijde, waardoor de beuken door
lichtgebrek mogelijk te kaal worden. Bij het eikenbos valt dat wel mee, het naaldbos daarentegen
heeft veel invloed.
De beukenlaan gaat ter hoogte van het bouwland bij De Kleine Niep over in een ouder deel met
afwisselend Zomereik en Gewone beuk. Ook hier een enkele Amerikaanse eik. Dit duidelijk meer dan
100-jarige deel begint verval te vertonen. Erg is dat niet, want er staan daardoor prachtige exemplaren
met scheuren en holtes. Kauwen en andere holenbroeders zijn er gek op en ook sporen van
Boommarter zijn hier vastgesteld. Rond de stamvoeten liggen soms allerlei voedselresten van
(bos)muizen. Ook een insect als de Hoornaar, die graag van holtes gebruik maakt, is hier vastgesteld.
De noordelijke boslaan sluit aan op het Haagbeukenlaantje en de oostelijke eikenlaan. Het is de enige
laan op het landgoed die niet is opengesteld. Het pad ligt vol met takhout en reeën passeren
ongestoord op weg naar weiland of bosrand. Een idyllisch beeld in alle seizoenen. Wij mogen er af en
toe van genieten op weg naar ‘ons’ Knnv-vergaderhuisje.
Dat het pad op termijn voor publiek wordt opengesteld lijkt onvermijdelijk. Daarvoor zullen uit
veiligheidsoverweging ingrepen nodig zijn in de boomkronen. Hopelijk gebeurt dit uiterst selectief.
Verder is het gewenst de beplanting over de gracht zoveel mogelijk als hakhout te beheren. Dit
garandeert dekking en dus rust voor de fauna, terwijl door (bijna) jaarlijks kleinschalig te hakken er
ook voor de recreant doorkijkjes blijven op het achterland richting Zwarte Goor.
Bos ten noorden centrale grindlaan *
Hier vinden we stukken bos die door de inrichting aangeven dat het daar vanouds nat is. Door op
korte afstand van elkaar sloten parallel te graven konden de eiken daartussen iets droger geplant
worden. We noemen dit rabattenbos. Meest noordelijk staat nog een naaldbos van Douglas en
Fijnspar, waar weinig onderhoud aan gepleegd is. Mogelijk is het in hoofdzaak geplant als dekking
voor het wild en slechts in mindere mate als productiebos. In de inmiddels oude Douglassen vinden
roofvogels nestgelegenheid.
Iets zuidelijker staan her en der verspreid tussen vochtminnend loofhout nog naaldhoutsoorten als
Fijnspar en Tsuga. Deze zijn met zekerheid geplant om beschutting te bieden aan fauna, in het
bijzonder wild waarop gejaagd kon worden. Door de laaghangende, groenblijvende takken kon er
onder geschuild worden tegen weersinvloeden en predatoren. Ook bleef de grond sneeuwvrij en kon
daar ’s winters het wild worden bijgevoerd.
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Door veranderende wetgeving is de jacht op landgoederen in een relatief kort tijdsbestek van een
kwart eeuw van hoofdzaak tot bijzaak gedegradeerd en veelal geheel verdwenen. Een laatste
verroeste voeremmer in het bos herinnert hier en daar nog aan een nostalgisch verleden.
Door de hoge grondwaterstand zijn de meeste naaldbomen bij het ouder worden inmiddels
omgevallen en/of gestorven. Het loofhout bestaat hoofdzakelijk uit elzenbroekbos, doorgeplant met
Populier en Es. Een verruigd voormalig grasland is inmiddels weer in gebruik als hooiland.
Aan de bosrand langs het bouwland bij De Kleine Niep is het wat droger en staat meer loofhout,
waaronder een zeer zware tweestammige Zomereik. Dit is nabij Adam en Eva, maar door de
standplaats in het bos valt dit exemplaar nauwelijks op.
Op een apart genoemd kadastraal perceeltje bij dit bosdeel zou hier in 1832 een vinkenhuisje hebben
gestaan. (bron: kadastrale atlas Leusden 1998) Wie weet wat zich hier vroeger allemaal afspeelde.
Vinkenvangst kennen we hoofdzakelijk uit de duinen.
Bijzonderheden ***
De bijzonderheden op bomengebied in dit deel bevinden zich nabij een nieuwe woning aan de
Stoutenburgerlaan. Deze omgeving is niet toegankelijk. Daar stond ooit een tuinmanswoning met
deels ommuurde moestuin. Enkele oude fruitbomen en een walnoot herinneren hier aan.
Ook bevindt zich hier een siertuin met rododendrons, taxussen en andere coniferen als
afschermende, groenblijvende randbeplanting. Van de diverse loofhoutsoorten springen hier twee
exemplaren in het oog.
Vrij op het grasveld staat een grote Amberboom ( Liquidambar 2.58m) die door een uitgebroken top
slechts zo’n 15m hoog is. Desondanks is het een formidabel exemplaar van een niet algemene soort,
die fantastische herfstkleuren kan produceren.
De andere bijzonderheid is een tweevoetige, enkelstammige Groene beuk aan de rand van het
grasveld. Deze moet ooit door een truc van de tuinman zijn ontstaan. Hij boog twee afzonderlijke,
ongeveer een meter uit elkaar geplante beukjes naar elkaar toe en liet ze op enige hoogte vergroeien
tot 1 boom. De gelijkwaardige stamvoetdelen hebben een omtrek van 1.58m. Wanneer dit ‘wonder’ tot
stand is gekomen is niet bekend.
Beheer moet gericht zijn op behoud van deze bijzonderheden, terwijl in de randbeplanting een aantal
roodbladige, oude Japanse esdoorns vrijgesteld moet worden. Dit geldt hier en daar ook in het
bosdeel nabij de oude tuinmuur. Daar staan jonge Bruine beuken en een enkele Paardekastanje in de
verdrukking. Zij kunnen t.z.t. het parkboskarakter benadrukken.
Overzicht overige bijzondere bomen op Groot Stoutenburg
21 Witte els

Alnus incana

22 Hollandse linde

Tila x europaea

2.53
m

22
m

23 Moerascypres

Taxodium
distichum
Liriodendron
tulipifera

1.50
m
2.86
m

12
m
14
m

4.45
m

18
m

2.67
m

21
m

6.00
m
1.30
m

18
m
20
m

2.58
m

12
m

24 Tulpenboom

25 Bruine beuk

Fagus sylvatica

26 Hollandse linde

Tilia x europaea

27 Bruine beuk

Fagus sylvatica

28 Moerascypres
29 Zomereik

Taxodium
distichum
Quercus robur

30 Haagbeuk

Carpinus betulus

31 Gewone beuk

Fagus sylvatica

32 Amberboom

Liquidambar
styraciflua

‘Purpurea’

‘Purpurea’

‘Fastigiata’
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160.1x462.9 Als onder 20, maar meer
exemplaren. Verminderd vitaal.
160.2x462.9 3-stammig, andere stammen 1.92
c.q.1.50 omtr. Dikste deel is hol.
Boom is ooit middels 3-punts anker
(kabels) tegen uitbreken beveiligd.
(Copijn)
160.2x462.9 Nog jonge boom die al kniewortels
vormt aan vijverrand.
160.0x463.0 Zeer oud ex. met afgestorven kroon.
Standplaats aan vijverrand en door
gele herfstkleur erg beeldbepalend.
Nog steeds redelijk vitaal.
160.0x463.0 Vitaliteit neemt langzaam af door
Platte tonderzwam 70x40 cm
diameter!
159.6x462.9 Mogelijk grens- of markeringsboom in
punt B.beek/ hoek Stoutenb.laan.
160.3x462.8 Fraaie solitair in parkbos, helaas
teveel door eik en es omsloten.
160.4x462.9 Reeds kniewortels vormend
exemplaar. Er staan er meerdere.
160.3x463.0 De zeer oude, monumentale Adam
en Eva! Enorme, horizontale ‘arm’.
160.4x463.1 2-rijige (12 c.q. 13 ex.), zuilvormige
laanbeplanting. Plantafstand 3m.
Idem
Groep van 3 in bocht nabij
haagbeukenln. Stamschade door agr.
verkeer
160.0x463.3 Z.g.a.z. dikste Amberboom in de
regio. Helaas is de kroon beschadigd.
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+/33 Groene beuk

Fagus sylvatica

34 Zomereik
35 Zomereik

Quercus robur
Quercus robur

36 Zomereikbeuk

Quercus r. x
Fagus s.
Aesculus
hippocastanum

2.75
m
2.30
m

25
m

idem

38 Populier (peppel)

Populus x
canadensis

3.85
m

36
m

idem

39 Gewone beuk

Fagus sylvatica
Fagus sylvatica

24
m
27
m

159.9x462.7

40 Gewone beuk

3.24
m
4.28
m

37 Paardenkastanje

1.58
m

idem

idem
160.3x463.1
160.3x462.7

160.7x463.1

Desondanks nog vitaal en
beeldbepalend op gazon.
2-stammig, maar bewust tot 1
opgaande boom veredeld.
Tuinmanskunst !
Oude solitair nabij schuur
2-stammig vanaf gezamenlijke
stronk. Dikste deel gemeten.
Fraai met elkaar vergroeide bomen,
beide vitaal en goed groeiend.
De enige P.kastanje van formaat op
het hele landgoed. Mogelijk besmet
met bloedingsziekte door nog
onbekende infectie.
Groep van 2+3 met zowel hoogste
landg.boom als dikste (4.40 m)
peppel.
2 mooi over beek groeiende bomen.
Dikste ‘beekbeuk’ meet 3.52 m.
Mogelijke grensboom langs laan, erg
oud maar toch nog vitaal !

Parkbos ten zuiden van de hoofdlaan **
Dit is het echte parkbosdeel van Stoutenburg met een daar doorheen slingerende waterpartij, de
Grote vijver, die ook het bijzondere bomeneiland omsluit. We noemen dit wel het Engelse werk, naar
een inrichtingsmodel in de Engelse landschapsstijl. Hier is veel gebruik gemaakt van groenblijvende
beplanting, met name Rododendron. Ook komen we hier wat hoogteverschillen tegen. Er staat een
woning verscholen, die via een inrijhek en een laantje langs Adam en Eva bereikbaar is. Het terrein is
niet opengesteld.
Op enkele plaatsen staan langs de oever jonge Moerascypressen (o.a.1.50x12) die helaas door
ontbrekende snoei van de omringende bomen nogal in de verdrukking staan.Bij een exemplaar zijn de
kniewortels al mooi zichtbaar.
Er is zowel een loof- als een naaldbosgedeelte. Het loofhout bestaat uit opgaande Essen en
Zomereiken, terwijl aan de randen ook een rij Populieren staat. De kronen van de rij nabij de grindlaan
zijn ooit getopt tbv. Adam en Eva. Hierdoor zijn ze deels ingerot en bieden nu veel broedgelegenheid
aan holenbroeders, m.n. Spreeuwen.
De andere rij aan de zuidzijde van het parkbos wordt om en om afgewisseld met Zomereik. Die rij sluit
aan op de vrij in het land staande eiken richting Kleine vijver. Het is gewenst om deze populieren wel
te kappen ter bevordering van de kroonontwikkeling van de eiken.
Het naaldbos bestaat uit door elkaar geplante Douglas, Fijnspar, Zilverspar en Larix. In met name
deze laatste boomsoort heeft zich met zo’n 10 nesten een kleine Blauwe reigerkolonie gevestigd.
Deze reigersoort is terug als broedvogel na een lange afwezigheid.
Het verhaal gaat namelijk dat de kolonie in Park Randenbroek te Amersfoort daar is ontstaan, doordat
e
het toenmalige reigerbos op Stoutenburg in of net na de 2 wereldoorlog is gekapt.
Bijzonderheden:
Op de oever tussen eiland en woning staat een laag vertakte, driestammige Hollandse linde (2.53 cq
1.92 cq 1.50 x 22m), waarvan de kroon middels kabels is verankerd. Dit om uitbreken van de
stamdelen te voorkomen. De dikste stam is hol, waardoor extra houtweefsel is gevormd. Voor zijn
behoud dient deze boom regelmatig geïnspecteerd te worden.
In het goed groeiende loofbos staat enigszins verscholen een grote Bruine beuk. Deze verdient het
om beter zichtbaar gemaakt te worden (en daardoor ook beter in stand gehouden) vanaf de
langslopende, oostelijke boslaan. De fors groeiende eiken en essen kunnen een dunning goed
gebruiken, hetgeen ook de Beuk ten goede zal komen.
Oostelijke boslaan ***
Deze noord-zuid, en parallel aan een gracht lopende, laan vormt de scheiding tussen parkbos en
weilanden bij boerderij De Kleine Niep en ligt in het verlengde van het Haagbeukenlaantje. Hij is
tweerijig en bestaat uit meerdere loofhoutsoorten, nl. Amerikaanse en Zomereik, Gewone beuk,
Populier en Veldiep. Op het grachttalud staat hier en daar Els als knotboom. De plantafstand is kort tot
zeer kort. Een rij nog jonge beuken staat zelfs op 3 m.
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Met name het deel tussen de beek en de knik in de laan is veelzijdig. Hier staan 3 forse am. eiken, 2
populieren, alsmede 3 veldiepen, die vanwege het nog aanwezige gele en dus normaal verkleurde
herfstblad op 17-11-2005 ogenschijnlijk niet besmet waren door iepziekte.
Deze laan biedt de mogelijkheid al wandelend een ree in ‘het hout’ te ontdekken, de grote Bruine beuk
te bewonderen en het begin van de verder grotendeels verborgen Grote vijver te zien. In het voorjaar
zal het gekrijs van de Blauwe reigers in het naaldbos niet iedereen meteen in voorjaarsstemming
brengen. Misschien brengt een roffelende specht dat wel!
Haarbeeklaantje ***
Dit laantje vormt vanaf de Emelaarseweg een fraaie aanlooproute naar Groot Stoutenburg, dat via de
Ossendrijverbrug (voet/fietsbrug) over de beek bereikbaar is. Het is een verlengstuk van het Schotse
dijkje, komende vanaf de Hessenweg. Enerzijds grenst het aan een sloot met knotelzen en knotwilgen
en anderzijds aan de smalle Haarbeek met op de oever een rijbeplanting van Zomereik. Deze
Haarbeek begeleidt weer een fraaie houtwal van Zomereik en Gewone es met een goed ontwikkelde
struiklaag van o.a. Hazelaar, Meidoorn, Gelderse roos en Hulst. De houtwal gaat nabij de
Barneveldse Beek over in het noordelijke Haarbeekbosje, bestaande uit Populier en Gewone es.
De belangrijkste belevingswaarde van dit laantje is zijn kronkelende verloop door het volgen van het
beekje en zijn beslotenheid temidden van open agrarisch landschap.
Juliusput

Juliusput (GV)

Deze voormalige zandwinplas is ook bekend als Vinselaarse plas, Gat van Bokkers of Club der
Honderd put. In het laatste geval vernoemd naar de gelijknamige visvereniging.
De plas met omringende beplanting heeft van oudsher niets te maken met Groot en Klein
Stoutenburg, maar door aankoop door Het Utrechts Landschap is het ingebracht in haar locale
beheergebied. Uiteraard ter versterking van de natuurwaarden.
De grote plas is diep, de oevers zijn stijl en bovendien veelal met puin verstevigd. Daar langsheen
heeft zich bos ontwikkeld, dat bijna overal smal is vanwege aangrenzende agrarische gronden, maar
aan de westzijde sluit het aan op enkele oude eiken-, elzen- of essenbosjes.
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Dit zijn eigenlijk hakhoutbosjes, hetgeen ook blijkt uit de aanwezigheid van rabatten. Er staan de
nodige oude Zomereiken, Essen en Populieren als overstaanders tussen het jongere hout. Op enkele
uitzonderingen na is het hakhoutbeheer gestaakt.
Door de ligging temidden van cultuurgrond, waar geen pad (meer) langs loopt, is de belangrijkste
faunistische waarde van deze bosjes: rust (voor m.n. reeën) en broedgelegenheid (voor m.n.
zangvogels) vanwege de verruiging.
De smalle strook direct langs het water bestaat vaak uit hoog opgaande zwarte elzen (tot 20m) en wat
minder vaak uit van alles en nog wat: Populier (ratel- en witte populier), Veldiep, Wilg, Gewone es,
Gewone esdoorn, Zomereik.
Aan de oostzijde is in 2005 in het kader van een actie met kinderen extra bos aangeplant op een
voormalig weilandje. Verder bevindt zich bij het visclubgebouw nog een restant naaldhoutbosje, dat
aan verval onderhevig is. Het sparrenbosje is ooit rond het gebouw aangeplant om dit beschutting te
geven en af te sluiten van de (boze) buitenwereld.
Door de opgaande beplanting is de plas nauwelijks zichtbaar. De bomen zijn een belangrijke
windkering en watervogels maken daar dankbaar gebruik van. Sommige hoeken van de plas liggen
vaak vol met eendensoorten, vooral in de trek- en winterperiode.
Daarnaast benutten Aalscholvers en Blauwe reigers de bomen als rustplaats, hetgeen te zien is aan
de vele kalksporen. Zomer Bruin telde tijdens een nachtelijke bootexcursie misschien wel 90
Aalscholvers op deze slaapplaats! IJsvogels benutten van omgewaaide bomen de wortelkluit als
broedplaats.
Door het ontbreken van knotactiviteiten konden de elzen veel kroon vormen en daardoor is er ook
veel vruchtvorming. Dit weten doortrekkende zaadeters als bijv. sijzen hogelijk te waarderen. Te
overwegen valt om bij toekomstig beheer niet overal weer het knot- of hakhoutsysteem op los te laten.
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HOOFDSTUK 5. VISSEN EN AMFIBIEËN.
Door Willem B.E van Deventer en Rob N. Hemmelder

Paddenpoel Klein Stoutenburg (RdM)
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HOOFDSTUK 6. VOGELS.
Door: Hans Meulenbelt

Inleiding en methode
In het voorjaar van 2005 is een broedvogelinventarisatie uitgevoerd op Stoutenburg. Hiertoe werden in
totaal 14 bezoekrondes gebracht, verdeeld over de 3 deelgebieden, Groot Stoutenburg (GS), Klein
Stoutenburg (KS) en de Juliusput (J). Groot Stoutenburg werd 6 keer bezocht, Klein Stoutenburg 4
keer en ook de Juliusput 4 keer, waarvan 1 keer per boot. De totale inventarisatietijd bedroeg 31 uur.
De waarnemers waren Willem van Dijk (WD), Jos Koopmans (JK), Hans Meulenbelt (HM) en Gerrit
Visscher (GV) (zie bijlage, tabel A).
Tijdens de bezoekrondes zijn alle vogelwaarnemingen genoteerd op een veldkaart. Voor het bepalen
van het aantal territoria zijn deze waarnemingen geïnterpreteerd met behulp van de Handleiding
Broedvogel Monitoring Project SOVON (Van Dijk, 2004). Kort gezegd komt dit er op neer dat de
waarnemingen per soort worden verzameld op een soortkaart en deze met behulp van de
interpretatiecriteria (bijlage 5 van bovengenoemde handleiding) worden omgezet in territoria. De
resultaten van deze interpretatie staan weergegeven in tabel 1. Volgorde van soorten, Nederlandse en
Latijnse benaming volgen de Algemene en schaarse vogels van Nederland (Bijlsma et al, 2001).
Ook in 2004 is er een broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Deze inventarisatie was er op gericht te
onderzoeken welke broedvogelsoorten in de verschillende deelgebieden aanwezig zijn. Hiertoe werd
Groot Stoutenburg 14 keer, Klein Stoutenburg 4 keer en de Juliusput 9 keer geheel of gedeeltelijk
bezocht. Behalve eerdergenoemde waarnemers werd hieraan deelgenomen door Eric van Beers (EB)
en Wout van den Brink (WB). De bezoeken vonden plaats in de periode van 10 maart tot 25 juli (zie
bijlage, tabel B).
De op de veldkaarten genoteerde waarnemingen zijn ook weer geïnterpreteerd met de SOVONhandleiding, waarbij alleen gekeken is of er voor de soort per deelgebied een territorium kon worden
vastgesteld. In tabel 2 vindt u de soorten waarvoor in 2004 in één van de deelgebieden tenminste één
territorium is aangetroffen, maar waarvoor in 2005 waarnemingen in dit deelgebied ontbraken of
onvoldoende in aantal waren. Hiermee is de inventarisatie van 2004 gebruikt om een aanvulling te
geven op soortniveau van de in 2005 uitgevoerde inventarisatie. De resultaten zijn weergegeven in
tabel 2.
Bespreking resultaten en conclusies
Het aantal uitgevoerde bezoekrondes bij de
inventarisatie in 2005 is, vooral voor Klein
Stoutenburg en de Juliusput, aan de lage kant.
Bovendien zijn er geen nachtbezoeken
uitgevoerd. Uiteraard is hierdoor de kans om
bepaalde soorten aan te treffen erg klein
geworden. Dit zal ongetwijfeld terug te vinden
zijn in het aantal vastgestelde territoria (tabel
1).
Voor de Juliusput geldt verder dat alleen
tijdens de bezoekronde per boot (11 juni) de
gehele plas met omliggende begroeiing is
geïnventariseerd. Tijdens de andere 3
bezoekrondes beperkte het onderzochte
gebied zich tot de Zuidwestelijke helft van de
Vaarexcursie Juliusput (GV)
plas.
Door de aanvullende gegevens van de in 2004
uitgevoerde inventarisatie denk ik dat we in ieder geval op soortniveau wel een goed beeld hebben
gekregen van de broedvogelpopulatie in het onderzochte gebied.
Tijdens de broedvogelinventarisaties in 2004 en 2005 zijn er voor 57 soorten territoria vastgesteld in
de onderzochte gebieden. In de beide atlasblokken waar de onderzochte gebieden in vallen werden
tijdens het atlasproject van SOVON, dat in de periode 1998-2000 werd uitgevoerd, 64-84 zekere en
waarschijnlijke broedvogelsoorten vastgesteld (SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002, pag. 35).
Dit verschil wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het beperkte aantal bezoekronden dat is afgelegd.
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Bekijken we de lijst met soorten, waarvoor wel territoria zijn vastgesteld (tabel 1 en 2) dan moeten we
vaststellen dat er bijna geen opvallende soorten zijn aangetroffen. Een aardig beeld van de
broedvogelsamenstelling van Stoutenburg krijgen we als we kijken naar de classificering die wordt
gegeven in de Algemene en schaarse vogels van Nederland (Bijlsma et al, 2001). Gebruiken we deze
classificatie (de laagst genoemde classificatie is steeds aangehouden, behalve voor de IJsvogel) dan
zien we dat er maar 8 soorten zijn aangetroffen op Stoutenburg die op basis van hun talrijkheid
landelijk gezien tot de vrij schaarse of schaarse soorten worden gerekend (tabel 3).
De soorten die tot de schaarse broedvogels worden gerekend zijn Canadese gans, Boomvalk en
IJsvogel. De vrij schaarse broedvogels zijn Knobbelzwaan, Nijlgans, Havik, Sperwer en Groene
specht.
De soorten die te boek staan als vrij talrijk zijn Fuut, Blauwe reiger, Buizerd, Steenuil, Bonte
vliegenvanger, Staartmees, Glanskop, Boomklever en Putter.
Knobbelzwaan, Canadese gans en Nijlgans zijn exoten die slechts sinds de tweede helft van de
vorige eeuw de status van Nederlandse broedvogel hebben bereikt.
Havik en Sperwer zijn al lang geen bedreigde soort meer en in onze regio is vrijwel elke geschikte
broedbiotoop door een paar bezet.
Dat Groene specht op Stoutenburg tot broeden is gekomen is onwaarschijnlijk, de soort is slechts op
één dag gezien en gehoord in het broedseizoen. Daar buiten is hij nog een keer gezien langs de
Zuidelijke boslaan langs de Barneveldse Beek op 16 november 2005.
Boomvalk en IJsvogel zijn soorten die om verschillende redenen wel kwetsbaar zijn in Nederland. Het
is daarom goed te kunnen constateren dat deze soorten zich in Stoutenburg als broedvogel hebben
weten te handhaven.

IJsvogelnest in kluit van omgevallen boom op Groot Stoutenburg (GV)
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Soort

Aantal territoria
GS
KS

J

Cygnus olor
Knobbelzwaan
2
Branta canadensis
Grote Canadese gans
1
Alopochen aegyptiacus
Nijlgans
1
1
Podiceps cristatus
Fuut
2
Ardea cinerea
Blauwe reiger
Kol
Accipiter gentilis
Havik
1
Buteo buteo
Buizerd
2
Falco subbuteo
Boomvalk
1
Fulica atra
Meerkoet
1
2
Haematopus ostralegus
Scholekster
1
1
Vanellus vanellus
Kievit
2
1
Limosa limosa
Grutto
1
Columba oenas
Holenduif
2
1
Columba palumbus
Houtduif
10
11
4
Athene noctua
Steenuil
1
Alcedo atthis
IJsvogel
1
1
Dendrocopus major
Grote bonte specht
4
Hirundo rustica
Boerenzwaluw
1
Motacilla alba
Witte kwikstaart
4
1
Troglodytes troglodytes
Winterkoning
42
18
13
Prunella modularis
Heggemus
4
2
Erithacus rubecula
Roodborst
28
9
2
Turdus merula
Merel
21
9
8
Turdus philomelos
Zanglijster
7
4
2
Acrocephalus scirpaceus
Kleine karekiet
2
1
Sylvia borin
Tuinfluiter
5
6
7
Sylvia atricapilla
Zwartkop
14
10
10
Phylloscopus collybita
Tjiftjaf
23
8
11
Phylloscopus trochilus
Fitis
1
2
Regulus regulus
Goudhaantje
2
Muscicapa striata
Grauwe vliegenvanger
2
3
1
Ficedula hypoleuca
Bonte vliegenvanger
2
Aegithalos caudatus
Staartmees
1
1
Parus montanus
Matkop
4
1
Parus caeruleus
Pimpelmees
29
16
3
Parus major
Koolmees
19
8
2
Sitta europaea
Boomklever
6
3
Certhia brachydactyla
Boomkruiper
16
5
7
Garrulus glandarius
Gaai
3
1
Corvus monedula
Kauw
2
5
Corvus corone
Zwarte kraai
3
1
Sturnus vulgaris
Spreeuw
10
8
Passer domesticus
Huismus
2
Passer montanus
Ringmus
3
Fringilla coelebs
Vink
30
13
5
Carduelis chloris
Groenling
1
2
2
Carduelis carduelis
Putter
2
1
Tabel 1. Overzicht aangetroffen territoria tijdens de broedvogelinventarisatie in 2005.
Van de Blauwe reiger is op Groot Stoutenburg een kleine kolonie aangetroffen.
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Totaal
2
1
2
2
Kol
1
2
1
3
2
3
1
3
25
1
2
4
1
5
73
6
39
38
13
3
18
34
42
3
2
6
2
2
5
48
29
9
28
4
7
4
18
2
3
48
5
3
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Soort

Aangetroffen in
GS
KS

J

Branta canadensis
Grote Canadese gans
X
Anas platyrhynchos
Wilde eend
X
Accipiter nisus
Sperwer
X
Falco subbuteo
Boomvalk
X
Phasianus colchicus
Fazant
X
Haematopus ostralegus
Scholekster
X
Vanellus vanellus
Kievit
X
Columba oenas
Holenduif
X
Streptopelia decaocto
Turkse tortel
X
X
X
Picus viridus
Groene specht
X
Dendrocopus major
Grote bonte specht
X
X
Hirundo rustica
Boerenzwaluw
X
Prunella modularis
Heggemus
X
Turdus viscivorus
Grote lijster
X
X
Hippolais icterina
Spotvogel
X
X
X
Acrocephalus palustris
Bosrietzanger
X
Sylvia communis
Grasmus
X
Phylloscopus trochilus
Fitis
X
Regulus regulus
Goudhaantje
X
Ficedula hypoleuca
Bonte vliegenvanger
X
Parus palustris
Glanskop
X
X
X
Parus montanus
Matkop
X
Corvus corone
Zwarte kraai
X
X
Sturnus vulgaris
Spreeuw
X
Passer montanus
Ringmus
X
Carduelis carduelis
Putter
X
Tabel 2. Overzicht aanvullende soorten, aangetroffen tijdens de inventarisatie in 2004.

Classificatie (geschat aantal paren/territoria landelijk)

Aantal soorten

Uiterst talrijk (> 500.000)
Zeer talrijk (100.001 – 500.000)
Talrijk (25.001 – 100.000)
Vrij talrijk (5001 – 25.000)
Vrij schaars (1001 – 5000)
Schaars (251 – 1000)
Tabel 3. Classificatie aangetroffen broedvogel-soorten.

4
16
20
9
5
3
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Soortbespreking
Onderstaand volgt een overzicht van de interessantste waarnemingen van vogels die in de
inventarisatieperiode tijdens de bezoekrondes aan Stoutenburg zijn gedaan, aangevuld met allerlei
losse waarnemingen. Hierbij worden alle waarnemingen besproken van de soorten, waarvoor geen
broedterritorium is vastgesteld.
Watervogels
Zowel de Juliusput als de Grote vijver op Groot Stoutenburg zijn aantrekkelijk voor watervogels,
wellicht door de relatieve rust die de vogels er vinden.
Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Zowel in 2004 als in 2005 heeft een paar knobbelzwanen gebroed op de grote vijver van Groot
Stoutenburg. Op 6 juni en 25 juli 2004 werd een paar met 3, respectievelijk een adult met 2 jongen
gezien, vermoedelijk gaat het om waarnemingen van dit broedpaar. Of het broedpaar op de grote
vijver in 2005 jongen heeft gehad is onbekend.
Op 23 juni 2005 werd een paar met 3 jongen gezien aan de zuidzijde van de Barneveldse Beek, in het
gebied tussen de Haarbeek en de Stoutenburgerlaan.
Op de Juliusput en in de directe omgeving hiervan worden regelmatig groepen knobbelzwanen
gezien, met een maximum van 26 foeragerende exemplaren op een weiland bij de Juliusput op 12
april 2004.
Kleine zwaan (Cygnus bewickii)
Op 16 november 2005 vlogen 12 exemplaren over Groot Stoutenburg richting noord.
Grauwe gans (Anser anser)
Ook de Grauwe gans werd in beperkte aantallen op en rond de Juliusput aangetroffen. Zo vloog op 13
maart 2004 een groep van 9 exemplaren uit de richting Juliusput, waar toen ook nog enkele groepjes
zwemmend werden gezien.
Indische gans (Anser indicus)
Op 30 maart 2004 zaten 2 exemplaren tussen een groepje knobbelzwanen op de Juliusput. Rond 21
april zaten beiden op de grote vijver van Groot Stoutenburg (mededeling bewoner Rodrigo).
Grote Canadese gans (Branta canadensis)
In maart en april 2004 in totaal 7 waarnemingen van maximaal 5 uitstekend vliegende exemplaren op
en nabij de Juliusput. Volgens mededeling van een in de nabijheid wonende boer zijn de vogels van
hem, maar laat hij ze vrij rond vliegen. In 2005 werd enkele keren een paar waargenomen op Groot
Stoutenburg, maar een nest of jongen zijn niet gevonden. Mogelijk dat deze exoot zich als broedvogel
gaat vestigen in Stoutenburg.
Wegens snelle uitbreiding van de landelijke broedpopulatie (in 2002 door Sovon al geschat op 2000
exemplaren) mag deze soort per 1 april 2006 landelijk bestreden (lees gedood) worden ter
voorkoming van gewasschade.
Brandgans (Branta leucopsis)
Enkele exemplaren worden door bewoners als standvogel gehouden op de grote vijver op Groot
Stoutenburg. Deze vogels zijn niet vrijvliegend.
Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)
Op 13 maart 2004 werd zowel op de kleine vijver op Groot Stoutenburg als op de Barneveldse Beek
een paar waargenomen. Op 10 april van dat jaar vloog een adult van een voormalig buizerdnest bij de
grote vijver. Later dat jaar, op 16 mei, zagen we een paar Nijlganzen met 5 jongen op de Juliusput. In
2005 is enkele keren een paar waargenomen, maar zijn er geen jonge Nijlganzen gezien.
Tafeleend (Aythya ferina)
Op 9 januari 2004 werden 36 “roodkoppen” geteld op de Juliusput. Deze duikeend wordt daar in
herfst, winter en vroege voorjaar regelmatig gezien. Op 31 oktober 2005 zwommen er 22.
Kuifeend (Aythya fuligula)
Tijdens meerdere bezoekronden zijn kuifeenden waargenomen, zowel op de Grote vijver op Groot
Stoutenburg (18 woerden en 4 eenden op 10 april 2004) als op de Juliusput (bijv. 3 eenden en 5
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woerden op 28 maart 2004). Dat de Kuifeend in ieder geval op of nabij de onderzochte gebieden tot
broeden komt bewijst de waarneming op 29 juli 2004 van een adulte vrouw met 5 pullen op de
Barneveldse Beek (161x462).
Brilduiker (Bucephala clangula)
Op 17 november 2005 zwom een span brilduikers tussen de overige watervogels op de Juliusput.
Grote zaagbek (Mergus merganser)
Op 9 januari 2004 zwom een man Grote zaagbek op de Juliusput. Tijdens een kortstondige sneeuwen vorstperiode werden 3 mannen (‘boterbuiken’) op de put gezien op 3 maart 2005.
Krakeend (Mareca strepera)
Op 3 maart 2005 werden 2 paar Krakeend gezien op de Juliusput, samen met de 3 boterbuiken en
tientallen kuif- en tafeleenden. Meerdere exemplaren werden gezien tussen overige eendachtigen op
17 november 2005.
Slobeend (Anas clypeata)
Op 28 maart 2004 landden 8 exemplaren op de Juliusput. Ook op de grote vijver op Groot
Stoutenburg zijn Slobeenden gezien, 3 paren en 3 woerden op 10 april 2004.
Wilde eend (Anas platyrhynchos)
Zowel in 2004 als in 2005 zijn in alle onderzochte gebieden eenden met pullen waargenomen. Deze
waarnemingen lagen echter allen buiten de datumgrenzen en leverden dus geen territoria op. Verder
worden vooral groepen woerden waargenomen. In het bijzonder op de Juliusput komen soms grote
aantallen voor in de luwte van de zoombeplanting.
Wintertaling (Anas crecca)
Op 10 april 2004 zwommen ongeveer 10 exemplaren op de grote vijver op Groot Stoutenburg.
Dodaars (Tachybaptus ruficollis)
Zowel in 2004 als in 2005 is deze soort gezien op de Barneveldse Beek. Het maximum aantal
bedroeg 6 exemplaren op 16 november 2005. Op 11 september 2004 werd een exemplaar
waargenomen op de grote vijver op Groot Stoutenburg. Alle waarnemingen liggen buiten de
datumgrenzen. Op de Juliusput wordt Dodaars nooit gezien. Blijkbaar is het water te diep.
Fuut (Podiceps cristatus)
Op de Juliusput is een aantal futen aanwezig. Het maximum aantal waargenomen exemplaren
bedroeg 8 op 1 april 2004. De futen zijn zowel in 2004 als in 2005 tot broeden gekomen. Op 13 maart
2004 zijn 2 baltsende paren gezien op de Juliusput. Ook op 3 april 2005 werd een baltsend paar
waargenomen. In 2004 werden tijdens de boottocht op 25 juli 2 paren met resp. 3 en 1 jongen gezien.
De boottocht in 2005 (op 11 juni) leverde wel een leeg nest op, maar jongen werden niet gezien.
Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
De Aalscholver werd veelvuldig gezien bij de Juliusput, zowel vissend als rustend in de hoge elzen.
Ook een tweetal beuken langs de Barneveldse Beek werd veel gebruikt als rustplaats. Op 27
november 2004 zaten daar (hok 161.3x462.5) 32 exemplaren op te drogen. Is de Juliusput een
mogelijke locatie voor een nieuwe kolonie?
Blauwe reiger (Ardea cinerea)
Op Groot Stoutenburg is een kolonie blauwe reigers
aangetroffen in naaldbos. Zowel in 2004 als in 2005 is
een poging gedaan het aantal bezette nesten te tellen.
In 2004 werden er 10 nesten geteld, bij de telling op 17
april 2005 bleef het aantal bezette nesten steken op 5.

Reigerbraakbal (GV)
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Zwarte ooievaar (Ciconia nigra)
Boswachter Jos Koopmans van Het Utrechts Landschap ontdekte
op vrijdagochtend 29 april 2005 een Zwarte ooievaar op Groot
Stoutenburg. De vogel had daar de nacht doorgebracht en was
druk aan het foerageren op een akker achter zijn woning. Nog
dezelfde dag is de vogel rond 11.00 uur in oostelijke richting
vertrokken.
Roofvogels
De roofvogels doen het vrij goed op Stoutenburg, zeker als je
bedenkt dat er maar weinig bos aanwezig is in het onderzochte
gebied.

Zwarte ooievaar (JK)

Havik (Accipiter gentilis)
Op Groot Stoutenburg kwam zowel in 2004 als in 2005 een paar haviken tot broeden in een oude
Douglasspar. In 2004 werden op 27 juni 4 jongen in de directe omgeving van het nest geteld. In 2005
zijn waarschijnlijk wel jongen uitgevlogen, maar is het niet gelukt het aantal vast te stellen.
Sperwer (Accipiter nisus)
In 2004 is de Sperwer diverse keren waargenomen in de directe omgeving van de Juliusput. Zo werd
op 27 juni een adult gezien in de noordoosthoek van de Juliusput die met een prooi in haar poten
vloog. Op 2 augustus opnieuw een adult met prooi, invliegend in een bosje ten zuiden van de
Juliusput. Helaas heeft de inventarisatie in 2005 geen waarnemingen van deze soort opgeleverd.
Buizerd (Buteo buteo)
In de nabijheid van de Havikhorst werd in 2004 ook het nest van een Buizerd gevonden. Op 27 juni
stond er 1 jong op dit nest. In 2005 kwamen 2 Buizerdparen tot broeden op Groot Stoutenburg. Het
nieuwe broedpaar was ook al in 2004 actief en gedroeg zich territoriaal. Een nest is in dat jaar echter
niet gevonden. Het aantal jongen werd op 23 juni vastgesteld. In hetzelfde nest dat ook al in 2004
werd bewoond werd opnieuw 1 jong geteld. Op de nieuw gevonden broedlocatie bleken 2 jongen
aanwezig te zijn. Alle jongen bevonden zich nog op het nest.
Bij de Juliusput is zowel in 2004 als in 2005 een aantal waarnemingen gedaan, het aantal
waarnemingen voldeed echter niet aan de interpretatiecriteria, zodat geen territorium kon worden
vastgesteld. Het is echter heel goed mogelijk dat zich rond de Juliusput ook een Buizerdpaar heeft
gevestigd.
Torenvalk (Falco tinnunculus)
Hoewel op Groot Stoutenburg een nestkast is geplaatst voor
Torenvalk is er in 2005 geen territorium vastgesteld. Even buiten
ons inventarisatiegebied zijn langs de Emelaarseweg (162x462)
in juli 2004 twee net uitgevlogen jongen gezien.
Boomvalk (Falco subbuteo)
In 2004 werd een nest van de Boomvalk gevonden. Het begon
allemaal op 27 juni met de waarneming van een mannetje in de
top van een dode boom op de hoek van een eikenwal. Enkele
dagen later werd het vrouwtje broedend aangetroffen op een
oud kraaiennest in deze houtwal. Dit nest bevond zich ten
zuiden van de Juliusput. Op 25 juli was een donsjong zichtbaar
op het nest en op 2 augustus zijn er 2 jonge boomvalken
geringd. Eén van de jongen lag die dag ver buiten de nestboom
op de grond in het hoge grasland, maar werd gelukkig
gevonden. Opmerkelijk is dat er talrijke resten van rosse
vleermuizen op en rond het nest werden gevonden. Deze
prooisoort wordt niet genoemd in de Ecologische Atlas van de
Nederlandse Roofvogels (Bijlsma, 1996) , maar het fenomeen is
vaker vastgesteld omdat deze vleermuissoort reeds vroeg in de
avond actief wordt.
Een Boomvalkennest is in 2005 niet gevonden. Het vastgestelde
territorium is te danken aan de waarneming van een adult met 3
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uitgevlogen en luid bedelende jongen op 24 augustus.
Weidevogels
Het aantal gevonden territoria van weidevogels is nogal teleurstellend. De meeste territoria zijn
gevonden op maïs-akkers en de waarnemingen dateren dan meestal ook nog van voor het ploegen
van deze akkers. Alleen bij het Scholekster territorium op Klein Stoutenburg is een jong gezien.
Scholekster (Haematopus ostralegus)
Op veel van de maïsakkers in de onderzochte gebieden zijn scholeksters waargenomen. Er is niet
systematisch naar nesten gezocht. Op 26 juni 2005 werd een adult met jong gezien in een weiland
naast de houtwal van Klein Stoutenburg ter hoogte van de kas in de moestuin.
Kievit (Vanellus vanellus)
De meeste kieviten zijn waargenomen op de lange strook maïs-akkers langs de Barneveldse Beek ter
hoogte van de stuw op Groot Stoutenburg. Op 13 maart 2004 werd hier een tiental exemplaren gezien
ten oosten van de stuw, waarvan enkele baltsend. Op 28 maart zijn hier tenminste 7 broedverdachte
paren Kievit geteld en is 1 broedend exemplaar gevonden. Op 10 april werden in totaal 13 exemplaren
gezien op de gehele strook. Die dag vonden we ook een legsel met 4 eieren. Deze akkers langs de
Barneveldse Beek zijn in 2005 niet onderzocht.
Ook op de andere akkers in het onderzochte gebied zijn zowel in 2004 als in 2005 Kieviten gezien.
Grutto (Limosa limosa)
Grutto kwam gelukkig nog voor in het gebied Stoutenburg. Op 10 april 2004 vloog een hoog in de
lucht baltsend exemplaar boven Zwarte Goor. Een baltsend exemplaar werd op 21 april gezien boven
Emelaar en op 21 mei van dat jaar een adult op de uitkijk op een weidepaal naast hoog grasland, net
ten zuiden van de Emelaarseweg (160.8x462.2). In 2005 werd zowel op 17 april als op 1 mei een
exemplaar gezien in de omgeving ten zuiden van het parkbos op Groot Stoutenburg.
Steltlopers
Witgat (Tringa ochropus)
Op 14 augustus 2004 werd een Witgat gezien bij de Kleine vijver langs de Stoutenburgerlaan op
Groot Stoutenburg.
Oeverloper (Actitis hypoleucos)
Op 25 juli 2004 vlogen 2 oeverlopers boven de Juliusput.
Uilen
Voor de nachtelijke waarnemingen van uilen zie het verhaal van Zomer Bruin (hoofdstuk 6).
Steenuil (Athene noctua)
Het gevonden territorium van de Steenuil in 2005 bevond zich bij de Juliusput. Alle waarnemingen
betroffen een adult met een vaste rustplaats op een schuur. Ook in 2004 werd er een adulte Steenuil
op deze locatie waargenomen. Onbekend is of er sprake is van een broedpaar, maar er zijn geen
jongen gezien.
Spechten
Groene specht (Picus viridis)
Op 10 april 2004 werd op 2 verschillende locaties een exemplaar gehoord. Het lachende geluid werd
gehoord langs de Oostelijke bosland, ten zuiden van De Kleine Niep op Groot Stoutenburg en vanuit
een houtwal ten zuiden van de Barneveldse Beek, ter hoogte van de stuw. Op 16 november 2005
werd een exemplaar gezien bij de Zuidelijke boslaan langs de Barneveldse Beek .
Zwarte specht (Dryocopus martius)
Op 21 april 2004 vloog een exemplaar met zijn bekende roep diagonaal van noordoost naar zuidwest
over Groot Stoutenburg. Het bleef helaas bij deze éénmalige waarneming.
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Grote bonte specht (Dendrocopos major)
De Grote bonte specht doet het goed op Groot Stoutenburg. Op 28 mei 2005 werden 2 nestholtes
gevonden van waaruit bedelende jongen te horen waren. In tegenstelling tot in 2004 is er in 2005
echter geen territorium van de Grote bonte specht vastgesteld op Klein Stoutenburg.
Kleine bonte specht (Dendrocopos minor)
Op 8 januari 2004 werd een exemplaar gezien in de Oostelijke laan van Van de Weg op Groot
Stoutenburg.
Zangvogels
Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea cinerea)
Op 10 maart 2004 werd een foeragerende Grote gele kwikstaart gezien langs de Barneveldse Beek,
vlak bij de stuw, ter hoogte van Groot Stoutenburg. Op 25 september 2004 werd een foeragerend
exemplaar gezien bij de gracht langs de Noordelijke boslaan op Groot Stoutenburg. Op 14 december
2005 werden 2 exemplaren gezien bij de kleine vijver aan de Stoutenburgerlaan op Groot
Stoutenburg.
Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)
Op 30 april 2004 werd in de houtwal langs de Haarbeek tussen de Emelaarse weg en de Barneveldse
Beek een man Gekraagde roodstaart gezien.
Beflijster (Turdus torquatus)
Op 25 april 2005 werd een dode Beflijster gevonden op de Emelaarseweg ter hoogte van Groot
Stoutenburg.
Koperwiek (Turdus iliacus)
Zowel op 13 maart als op 12 april 2004 werd een groepje koperwieken gezien langs de Barneveldse
Beek ter hoogte van Groot Stoutenburg.
Grote lijster (Turdus viscivorus)
Op 10 maart 2004 werd een zingend exemplaar waargenomen in de hoge populieren langs de
Barneveldse Beek ter hoogte van Groot Stoutenburg. Op 21 april 2004 werd een zingend exemplaar
gezien in het eikenbos in het meest noordelijke deel van Groot Stoutenburg. Diezelfde dag werd ook
een exemplaar gezien op Klein Stoutenburg bij een potentieel nest hoog in een Larix. De enige
waarneming in 2005 betrof een foeragerend exemplaar, dat op 23 juni werd gezien op een net
gemaaid grasland langs de Stoutenburgerlaan ter hoogte van de brug over de Barneveldse Beek.
Spotvogel (Hippolais icterina)
Op 15 mei 2004 werd een zingende Spotvogel waargenomen in de moestuin van Klein Stoutenburg.
Op 6 juni 2004 2 exemplaren gehoord, één in een houtwal ten noorden van Groot Stoutenburg en één
in een houtwal ten westen van de Juliusput.
Bosrietzanger (Acrocephalus palustris)
Op 18 juni 2004 werd een span bosrietzangers gezien in de met brandnetels en distels begroeide wal
bij de paddenpoel op Groot Stoutenburg. Het mannetje was voluit aan het zingen.
Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)
Zowel in 2004 als in 2005 is de Kleine karekiet waargenomen in de kleine plukjes riet in de houtwal
van Klein Stoutenburg. Ook rond de Juliusput werden verschillende exemplaren gehoord tijdens de
rondvaarten van 6 juni 2004 en 11 juni 2005.
Grasmus (Sylvia communis)
Op 18 juni 2004 werd een zingende Grasmus gehoord ten oosten van de kleine vijver bij de
Stoutenburgerlaan op Groot Stoutenburg. Op 27 juni werd een Grasmus waargenomen bij de
voormalige coniferenkweek aan de Emelaarseweg ter hoogte van Groot Stoutenburg.
Goudhaan (Regulus regulus)
Er is maar weinig naaldhout aanwezig op Stoutenburg. Toch is de Goudhaan zowel in 2004 als in
2005 aangetroffen op de beide locaties op Groot Stoutenburg waar naaldhout aanwezig is. Dat de
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soort op Stoutenburg kwetsbaar is blijkt misschien wel uit het feit dat in 2005 geen waarnemingen zijn
gedaan op Klein Stoutenburg, terwijl dit in 2004 meerdere keren wel het geval was.
Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striatia)
De Grauwe vliegenvanger is zowel in 2004 als in 2005 waargenomen in de laanbomen langs de
Stoutenburgerlaan in het noordelijk deel van Groot Stoutenburg en rond het kasteel op Klein
Stoutenburg. Op 28 mei 2005 zong een exemplaar in de Haagbeukenlaan voor boerderij De Kleine
Niep.
Bonte vliegenvanger (Fidecula hypoleuca)
Genietend van een bakje koffie zagen we op de koude, regenachtige ochtend van 10 april 2004 vanuit
de woning van een meelevende bewoner aan de Stoutenburgerlaan in het noordelijk deel van Groot
Stoutenburg een mannetje Bonte vliegenvanger. Later dat jaar bleek een paartje bezit te hebben
genomen van een nestkast die aan een grote houten schuur achter de woning hing. In 2005 is op
dezelfde locatie meermalen een mannetje waargenomen. Een tweede mannetje werd op 1 mei 2005
gehoord in de Noordelijke boslaan ter hoogte van de akker op Groot Stoutenburg. Op 30 april 2004
werd op Klein Stoutenburg in de westrand van het bos een exemplaar waargenomen.
Staartmees (Aegithalos caudatus)
Op 13 maart 2004 werd een groepje staartmezen gezien in de houtwal langs de Noordelijke Laan van
Van de Weg op Groot Stoutenburg. Op 10 april werd een exemplaar gezien langs de Barneveldse
Beek ter hoogte van de stuw op Groot Stoutenburg. Op 5 juli 2004 werd een paar met hun uitgevlogen
jongen gezien in de houtwal van Klein Stoutenburg. Op 3 april 2005 werd een span gezien dat met
nestmateriaal sleepte bij de Juliusput. Hier vloog op 28 mei een groepje rond, vermoedelijk dit span
met hun jongen. Op 1 mei 2005 werd een exemplaar gehoord langs de Stoutenburgerlaan in het
noordelijk deel van Groot Stoutenburg. Op 14 mei 2005 werd een exemplaar gezien bij het kasteel op
Klein Stoutenburg.
Glanskop (Parus palustris)
Op 28 maart 2004 werd een Glanskop waargenomen in de Noordelijke boslaan op Groot Stoutenburg.
Die dag werd een ander exemplaar waargenomen bij de Juliusput. Op 10 april 2004 bevond zich een
exemplaar bij de Stoutenburgerlaan ter hoogte van de Grindweg op Groot Stoutenburg. Bij het kasteel
op Klein Stoutenburg werd op 30 april 2004 een exemplaar gehoord. Op 6 juni 2004 werd een
exemplaar waargenomen op de noordoostelijke hoek van de Laan van Van de Weg op Groot
Stoutenburg.
Matkop (Parus montanus)
Zowel in 2004 als in 2005 is de Matkop diverse keren waargenomen op Groot Stoutenburg en bij de
Juliusput. De enige waarnemingen op Klein Stoutenburg zijn van 18 en 21april 2004 toen een zingend
mannetje is gehoord in het bos ter hoogte van de poel.
Boomklever (Sitta europaea)
Zowel op Groot Stoutenburg als op Klein Stoutenburg doet de Boomklever het goed. De soort is bij de
Juliusput niet waargenomen.
Gaai (Garrulus glandarius)
Gaaien vormen in het voorjaar groepen en voeren dan gezamenlijke baltsvluchten uit. Op 12 april
2004 werd zo’n groep van tenminste 6 exemplaren gezien in de houtwal langs de Noordelijke Laan
van Van de Weg. Opvallend genoeg werd vrijwel een jaar later, op 3 april 2005, op vrijwel dezelfde
plek weer zo’n baltsende groep waargenomen, nu iets ten noorden van de vervallen schuur. Op 1 mei
2005 werd een nest gevonden langs de Stoutenburgerlaan ter hoogte van de brug over de
Barneveldse Beek op Groot Stoutenburg.
Ekster (Pica pica)
Ekster werd, gezien het agrarisch cultuurlandschap verbazingwekkend, tijdens geen enkele
inventarisatieronde vastgesteld. Dat de soort er toch zit bleek op 11 juli 2004, toen 4 vers uitgevlogen
jongen foerageerden langs de Emelaarseweg (161.3x462.2).
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Kauw (Corvus monedula)
Broedgevallen van de Kauw zijn vastgesteld op Groot Stoutenburg en Klein Stoutenburg, zowel in
natuurlijke holtes in beuken als in nestkasten.
Zwarte kraai (Corvus corone)
Zwarte kraai komt veelvuldig op Stoutenburg voor en broedt er ook. Op 28 maart ,10 en 21 april 2004
werden in totaal 8 bezette nesten gevonden: 6 op Groot Stoutenburg, 1 op Klein Stoutenburg en 1 bij
de Juliusput. Op 10 maart foerageerde een groep van 37 ‘vrijgezellen’ op bemest grasland op Groot
Stoutenburg.
Ringmus (Passer montanus)
Op 27 november 2004 werden in de oostelijke houtwal van de Juliusput ongeveer 30 ringmussen
gezien.
Groenling (Chloris chloris)
In de omgeving van bebouwing kun je overal op Stoutenburg in het broedseizoen groenlingen
aantreffen. In de nazomer verzamelen de vogels uit het gebied zich om te foerageren op de akker ten
noorden van de Barneveldse Beek bij de poel op Groot Stoutenburg. Hierop stond in 2004 een
wildmengsel met ondermeer Koolzaad en Mosterdzaad en in 2005 Tarwe. Men kan hier groepen van
enkele tientallen tot wel 50 exemplaren aantreffen.
Putter (Carduelis carduelis)
Op 21 april 2004 werden rondvliegende putters gezien iets ten oosten van Groot Stoutenburg. Op 6
juni 2004 werd een exemplaar gezien langs de Emelaarse weg ter hoogte van Groot Stoutenburg. Op
27 juni 2004 werd een exemplaar in jeugdkleed gezien langs de Stoutenburgerlaan ter hoogte van het
nat bos. Langs dit deel van de Stoutenburgerlaan werd in 2005 regelmatig een span waargenomen.
Op 27 juni 2004 werd bij een boerderij bij de Juliusput een span putters gezien. Bij een andere
boerderij bij de Juliusput werd op 25 juli 2004 een exemplaar gezien. Op 27 november 2004 werden
nabij boerderij Vinselaar zo’n 25 putters gezien. Op 26 juni 2005 vloog een span met jongen rond bij
de moestuin op Klein Stoutenburg.
Sijs (Carduelis spinus)
Op 10 maart 2004 werd een groepje sijzen gezien op Groot Stoutenburg. Een tiental exemplaren werd
op 10 april 2004 waargenomen in een houtwal op Groot Stoutenburg. Op 24 februari 2006 bevond
zich een groepje sijzen in de elzen langs de Grindweg op Groot Stoutenburg, ter hoogte van Adam en
Eva. Een ander groepje werd die dag waargenomen in de elzen langs de zuidzijde van de Juliusput.
Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
Op 10 april 2004 werd een span goudvinken gezien in een houtwal langs de Stoutenburgerlaan op
Groot Stoutenburg. Deze waarneming valt net buiten de datumgrenzen voor deze soort. Op 16
november 2005 foerageerden 3 goudvinken op essenzaad in de bomen langs de Barneveldse Beek
bij Groot Stoutenburg.
Overige soorten
Fazant (Phasanius colchinus)
In 2004 werd regelmatig een haan gezien en gehoord rond de vijver bij de Stoutenburgerlaan op
Groot Stoutenburg. Deze leek in 2005 verdwenen, maar op 11 juni werd er wel een haan gezien bij de
Juliusput. Er zijn geen waarnemingen van hennen of jongen.
Houtsnip (Scolopax rusticola)
Op 15 november 2005 werd een Houtsnip waargenomen bij het voetpad langs de Haarbeek ter
hoogte van Groot Stoutenburg.
Kokmeeuw (Larus ridibundus)
Op 11 juli 2005 werden circa 25 kokmeeuwen gezien op de Juliusput.
Holenduif (Columba oenas)
Op 9 september 2005 foerageerden 42 holenduiven op een verse akker langs de grindweg tussen
Barneveldse Beek en Juliusput.
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Koekoek (Cuculus canorus)
Op 24 april 2004 werd ’s morgens vroeg een Koekoek gehoord op de Emelaarseweg ter hoogte van
de Haarbeek. Een overvliegend exemplaar, dat in een Knotwilg ging zitten, werd gezien op 11 juli van
dat jaar ten zuiden van de Juliusput.
IJsvogel (Alcedo atthis)
In 2004 hebben we een nestholte gevonden in de kluit van een omgevallen boom op Groot
Stoutenburg. Op 16 mei hoorden we jongen vanuit de nestholte roepen en op 6 juni zijn ook jonge
ijsvogels waargenomen in de omgeving van de nestlocatie. In diezelfde kluit is in 2005 opnieuw een
nestholte uitgegraven en deze is ook gebruikt. Er zijn echter in dat jaar geen jongen vastgesteld.
Elders op Groot Stoutenburg is ook een geschikte nestlocatie gevonden. Er zijn echter geen
aanwijzingen dat deze locatie in 2005 is gebruikt.
Het Utrechts Landschap heeft in 2003 een broedwal gemaakt aan de oostkant van de Juliusput. In
2004 zijn tijdens de rondvaart op 6 juni geen nestholtes gevonden in deze wal, hoewel er dat jaar wel
jonge ijsvogels zijn waargenomen op de Juliusput (mededeling van de heer Krachting). Tijdens de
vaartocht over de Juliusput op 11 juni 2005 is vastgesteld dat de IJsvogel in dat jaar wel een nestholte
heeft uitgegraven in de wand en
deze nestholte werd duidelijk
ook gebruikt. Op die datum
zagen wij een adult exemplaar
met een visje in de bek de plas
overvliegen en daarna het hol in
gaan.
Gezien het aantal
waarnemingen van adulte
ijsvogels tijdens deze rondvaart
en een eerdere waarneming op
3 april acht ik het heel goed
mogelijk dat er in 2005 nog een
territorium van de IJsvogel aan
de westkant van de plas is
geweest, maar hiervoor
ontbreken voldoende
aanwijzingen.
Aanbevelingen

IJsvogelwand Juliusput (GV)

Van de soorten waarvoor een territorium is vastgesteld zijn IJsvogel en Boomvalk het meest
kwetsbaar. Het verdient daarom aanbeveling beheersmaatregelen in de terreinen van het Utrechts
Landschap op Stoutenburg te richten op het verbeteren van de levenskansen van deze soorten.
Een andere doelsoort zou Grote gele kwikstaart kunnen zijn. De soort is een aantal keren
waargenomen in het gebied en kan zich met wat hulp wellicht als broedvogel vestigen.
Er zijn helaas ook vele soorten die als broedvogel (vrijwel) uit Stoutenburg en naaste omgeving
verdwenen zijn. Door het scheppen van betere levenskansen voor een aantal karakteristieke soorten
zal er mogelijk een nieuwe broedpopulatie ontstaan van soorten als Zomertaling, Wintertaling, Patrijs,
Kwartel, Waterral, Watersnip, Tureluur, Koekoek, Veldleeuwerik, Gele kwikstaart, Graspieper,
Nachtegaal, Sprinkhaanzanger, Kneu en Wielewaal. Van alle genoemde soorten werden er tijdens de
inventarisatie die in 1969-1970 werd uitgevoerd ten behoeve van de Avifauna van Midden-Nederland
(Alleyn et al, 1971) nog broedgevallen in en om Stoutenburg vastgesteld.
Voor een verbetering van de vogelstand is het aan te bevelen te zorgen voor een betere verbinding
tussen de drie kerngebieden, bijvoorbeeld door de aanleg van enkele nieuwe houtwallen. De
aanwezige houtwallen zijn in een aantal gevallen weinig aantrekkelijk voor vogels. Door meer variatie
aan te brengen en de overgang naar de cultuurgronden geleidelijker te laten verlopen zullen de
houtwallen aantrekkelijker worden.
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De hakhoutbosjes op Groot Stoutenburg zijn erg eentonig en erg droog. Door ook hier meer variatie
aan te brengen en de waterstand te verhogen zullen ze aantrekkelijker worden voor vogels.
Er zijn in het gebied maar weinig voor vogels interessante “overhoekjes” aanwezig met ruige
begroeiing bestaande uit Braam, Brandnetel en dergelijke.
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HOOFDSTUK 7. UILEN EN VLEERMUIZEN.
Door Zomer Bruijn
Algemeen
In het kader van de flora- en fauna-inventarisatie van het landgoed Stoutenburg heb ik geprobeerd
een beeld te krijgen van de uilen- en vleermuizenbevolking in het gebied. Vleermuizen in eerste
instantie en uilen omdat het nachtdieren zijn, die ik op mijn tochten en passant in mijn observaties
mee kan nemen.
Ik heb het gebied -doorgaans alleen en twee maal met gezelschap- in totaal tien maal bezocht.
Deze bezoeken vonden één maal overdag plaats, en negen maal ’s nachts. Overdag werd vooral het
bosgebied van zowel Klein als Groot Stoutenburg bekeken op zoek naar boomholten waar uilen of
vleermuizen in zouden kunnen huizen, terwijl ’s nachts zowel de bosgebieden als de weilandgebieden
werden bezocht. Met behulp van een electronisch apparaatje (batdetector) luisterde ik naar ultrasoon
vleermuisgeluid.
Eén nacht werd besteed aan een ruim vier uur durende rondvaart in een bootje (met fluistermotor) op
het water van de Juliusput teneinde te ontdekken welke vleermuizen hier ’s nachts boven het water
vlogen.
Naast de uilen en vleermuizen deed ik vele interessante nachtelijke waarnemingen.
Allereerst vermeld ik de uilen, waarvan de aanwezigheid gedurende de nachtelijke uren werd
vastgesteld
Uilen (Tytonidae)
Bosuil (Strix aluco); er huizen vermoedelijk twee paren in het gebied van het landgoed Stoutenburg.
Ransuil (Asio otus); was aanwezig met meerdere jongen!
Kerkuil (Tyto alba); werd jagend boven het gebied gezien.
Steenuil (Athene noctua); er huizen ten minste twee paartjes in het gebied.
Van de vleermuizen werden de volgende soorten vastgesteld.
Vleermuizen (Chiroptera)
Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipitrellus);
algemeen aanwezig. De soort is gebouwbewonend.
Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii);
vrij algemeen in paarseizoen aanwezig. Is boombewonend.
Laatvlieger (Eptesicus serotinus);
vrij algemeen aanwezig. Is gebouwbewonend.
Rosse vleermuis (Nyctalus noctula);
vrij algemeen in paarseizoen aanwezig. Is boombewonend.
Grootoorvleermuis (Plecotus auritus);
waarschijnlijk twee waarnemingen, één zekere. Is zowel boom- als gebouwbewonend.
Watervleermuis(Myotis daubentonii);
algemeen aanwezig. Is boombewonend.
Meervleermuis (Myotis dasycneme);
gedurende één nacht langdurig waargenomen. Is gebouwbewonend.

Opmerkingen bij bovenstaande soorten vleermuizen.






Opvallend is de kennelijke afwezigheid van een (kraam)kolonie rosse vleermuizen in deze
zomerperiode; voorgaande jaren werd hier wèl een zomerkolonie vastgesteld.
De aanwezigheid van de Grootoorvleermuis was verrassend; deze soort komt lang niet overal
voor.
Het grote aantal watervleermuizen duidt er op dat zich in het gebied een belangrijke
kraamkolonie moet bevinden!
De waarneming van een jagende Meervleermuis (talrijk in bijvoorbeeld een gebied als de
Friese Meren) is in dit deel van Nederland, boven een geïsoleerd liggende wateroppervlak van
de Juliusput, opmerkelijk!
Opmerkelijk is ook de kennelijke afwezigheid van de Baardvleermuis, die ruim 15 jaar geleden
nabij het klooster (waarschijnlijk) wèl door ondergetekende werd waargenomen.
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Onderzoeksvragen voor de toekomst
De komende jaren ligt er nog een aantal onderzoeksvragen.
Waarschijnlijk komen in het gebied rond het landgoed Stoutenburg meerdere paartjes steenuilen voor.
In 2005 is ten minste vastgesteld dat op een schuur aan de Koedijkerweg, daar waar de Esvelderbeek
overgaat in de Barneveldsche Beek een Steenuil huist. Ook in het buurtschap Stoutenburg huizen
meerdere steenuiltjes. De vraag is of dit paartjes zijn en tot broeden zijn gekomen?
Bekend is dat in 2005 op meerdere plaatsen aan de Hessenweg de Kerkuil gebroed heeft (project
uilen en zwaluwen 2005 van Landschapsbeheer Utrecht).
De vraag met betrekking tot de vleermuizen en dan met name de Laatvlieger is of deze in het gebied
landgoed Stoutenburg voor komen of uit een naastgelegen dorp?
In 2004 is een boomvalknest met twee jongen gevonden (RD 162.4 - 462.6). De jongen werden
geringd (Visscher en Van Dijk). De afstand naar landgoed Groot Stoutenburg is een paar kilometer. In
het nest van de Boomvalk (Falco subbuteo) werden tenminste 7 (waarschijnlijk) rosse vleermuizen
gevonden. De vraag is of die actief jagende Boomvalk er van invloed op is geweest dat er geen
zomerverblijfplaats van een kolonie werd gevonden.
Dan ben ik nog benieuwd naar de vraag of er geen kolonies grootoorvleermuizen en
watervleermuizen in het gebied huizen .

Boomvalkjong tijdens het ringen met vleermuis-prooiresten (GV)

Beheersmaatregelen
Boombewonende vleermuizen zijn niet in staat om zelf een holte te maken, ze zijn afhankelijk van
reeds bestaande boomholten. Die holten zijn meestal door spechten gemaakt. Vleermuizen zoeken
ook wel andere holten en spleten op of worden gevonden achter loszittend schors. Vers uitgehakte
spechtholten zijn minder aantrekkelijk voor vleermuizen. Soms duurt het tientallen jaren voordat zo'n
vers uitgehakte holte gunstig wordt voor vleermuizen. De inwerking van vocht, schimmels en
houtknagende insectenlarven geven aan zo'n holte de vorm die voor hen aantrekkelijk wordt. Van
groot belang is het dat bomen met één of meerdere spechtgaten zoveel mogelijk gespaard worden
opdat ze vele jaren achtereen dienst kunnen doen als vleermuisonderkomen.
Lijnvormige structuren zoals lanen van bomen en andere bomenrijen in het landschap dienen
gehandhaafd te worden. Die lijnvormige structuren verschaffen vleermuizen voedsel, dekking en
oriëntatie . Als een lijnvormige structuur bijvoorbeeld door bomenkap onderbroken wordt, hebben
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vleermuizen de grootst mogelijke moeite zo'n onderbroken gedeelte over te steken. Vaak weigeren ze
dat helemaal. In het gebied rond het bos van Stoutenburg zijn meerdere lijnvormige elementen
aanwezig. Bijvoorbeeld de lijnvormige achtfiguur: beginnend bij de brug van de Stoutenburgerlaan
geheel langs de Barneveldse Beek tot aan het gemaal van Rutgers en vervolgens oostelijk en
noordelijk de bomenrijen volgend, lopend in de richting van de Grindweg en weer over de
Stoutenburgerlaan naar het beginpunt de brug, als ook de tussentijdse verbinding Barneveldse Beek
via de Haagbeukenlaan bij boerderij De Kleine Niep, is van zeer groot belang voor vleermuizen.
Voor gebouwbewonende vleermuizen zoals de Dwergvleermuis en de Laatvlieger is een
ononderbroken Stoutenburgerlaan van belang. Die vleermuizen moeten vanuit een gebouw of dorp
het gebied kunnen bereiken.
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HOOFDSTUK 8. ZOOGDIEREN OP OF NABIJ HET LANDGOED STOUTENBURG.
Door: Gerrit Visscher
Inleiding
In 2004 en in mindere mate ook in 2005 werden waarnemingen van zoogdieren op of nabij het
landgoed Stoutenburg te Leusden/Amersfoort vastgelegd als ‘bijschrijfsoort’ tijdens
inventarisatierondes, gericht op andere flora- en faunasoorten.
Slechts de vleermuizen kregen speciale aandacht en daarvan wordt apart verslag gedaan.
De voorgenomen speciale aandacht voor muizen of andere kleine zoogdieren door middel van
nachtelijke vangacties gedurende twee opeenvolgende nachten moest helaas op het laatste moment
worden afgelast. Zo’n actie vond eerder plaats in oktober 1999, maar had toen weinig succes.
Bij de hierna volgende beschrijvingen per soort wordt dankbaar gebruik gemaakt van aanvullende
gegevens, welke Amersfoort’s voormalige stadsecoloog Vincent van Laar (nog steeds afdelingslid)
ons zond. Deze zijn reeds gepubliceerd in de Konvo winter 2004/2005.
(hierin wordt de naamgeving voor Groot- respectievelijk Klein Stoutenburg omgedraaid t.o.v. de door
ons en het Utrechts Landschap gehanteerde benaming. Deze verwarring wordt vaker geconstateerd.
Inmiddels wordt het gehele gebied steeds vaker benoemd als de Heerlijkheid Stoutenburg. Misschien
is het beter deze wat feodale naam maar aan te houden. Ik heb in ieder geval bij de
soortbeschrijvingen de benamingen aangepast, mede gelet op de coördinaten).
Egel (Erinaceus europaeus)
Deze soort is enkele keren tijdens een inventarisatieronde gezien. Bijvoorbeeld op 2 juli ‘04 in de
avond de Stoutenburgerlaan overstekend nabij huize Stoutenburg. Helaas vond ik op 11 juli ‘04 een
doodgereden exemplaar, nota bene op het halfverharde weggetje tussen de boederijen nabij de
Juliusput. Hier kan hooguit stapvoets worden gereden !
In 2005 werd een dode Egel
gevonden langs de oostelijke
eikenlaan van Gr. Stoutenburg tijdens
de paddenstoelenexcursie op 24
september (1161.0x463.1).
Van Laar meldt in zijn overzicht de
volgende wegen waar
verkeersslachtoffers gevallen zijn:
Koedijkerweg (aug.86, okt.97),
Emelaarseweg (nov.97),
Stoutenburgerlaan (aug.82, sept.84,
nov.84, sept.94, okt.94, aug.97),
Hessenweg (aug.82, sept.84, juli87,
okt.88, 2xaug.89, sept.94, dec.96,
aug.98, aug.99, nov.99)
Een verdronken Egel wordt gevonden
in de Esvelderbeek in juli’99. Gelukkig
wordt ook een levende Egel gezien:
Dode jonge egel (HM)
op de avond van 1 okt.’99 scharrelt
een juveniel door een houtwal op Kl.
Stoutenburg. Volgens van Laar
e
worden egels in onze streek laat geboren. De 1 zelfstandig opererende diertjes worden pas in
oktober gezien. Doodgereden egels worden veelal gevonden thv. boederijen en alleenstaande
woningen (de Egel is waarschijnlijk hemi-synantroop).
Mocht er ooit nog een autoloze periode gekozen moeten worden, dan is duidelijk dat nazomer of
herfst het beste uitpakt voor onze ‘gestekelde bladblazertjes’. Het voorgenomen terugdringen van
gemotoriseerd verkeer op de Stoutenburgerlaan zal voor deze soort in ieder geval gunstig uitpakken.
Mol (Talpa europaea)
Deze soort komt overal op het landgoed en directe omgeving wel voor. Dit heeft uiteraard te maken
met het agrarische cultuurlandschap, waarin zijn belangrijkste voedsel, de regenworm, talrijk is. Dit
laatste is een aanname, we hebben er geen onderzoek naar gedaan.
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Enkele molshopen gaven op 28 maart ’04 blijk van de aanwezigheid van zijn veroorzaker in het
weilandje bij de vroegere moestuin van Gr. Stoutenburg (160.0x463.3).
Op 6 en 27 juni ’04 waren vers opgeworpen molshopen aanwezig in de zuidelijke boslaan langs de
Barneveldse Beek c.q. de houtwal langs de noord-oostelijke eikenlaan., beide op Gr. Stoutenburg.
Van Laar meldt dat in 1995 zeven dode mollen bovengronds werden gevonden bij het kasteel op Klein
Stoutenburg (159.3x462.7) Oorzaak onbekend.
Eekhoorn (Sciurus vulgaris)
Een exemplaar werd 18 juni ‘04 gezien, rennend over de brug Stoutenburgerlaan/ Barneveldse Beek
en verdwijnend in de hoge eiken. In dezelfde omgeving zag boswachter Koopmans een Eekhoorn op
25 juni ’04. Op 14 aug.’04 was een dier aanwezig nabij de bosparkeerplaats in Klein Stoutenburg.
Meer dan een exemplaar werd dat jaar niet gezien.
2005 was een beter jaar. Meulenbelt deed tijdens zijn vogelrondes op 5 dagen een
eekhoornwaarneming. Op 17 april, 1 mei en 23 juni werd telkens een Eekhoorn gezien in het niet
toegankelijke, meest noordelijke deel van Gr. Stoutenburg.
Bovendien werd de soort ook gezien op Kl. Stoutenburg. Op 29 mei een adult in het oude
eiken/beukenbos zuidwest, terwijl daar op 26 juni zelfs 2 exemplaren tegelijk werden gezien. Volgens
Meulenbelt waren het jonge dieren, hetgeen betekent dat er reproductie is geweest ! Een der jongen
zag hij in/bij het naaldhoutbosje en het is zeer aannemelijk dat daarin ook het nest zat.
Op 24 april zag W.de Jong in de vroege ochtend ook een Eekhoorn bij Kl.Stoutenburg de gelijknamige
laan oversteken.
Van Laar meldt het volgende:
Febr.’87 werd een Eekhoorn gezien in de eikenlaan op Gr. Stoutenburg; nov.’96 een
verkeersslachtoffer op de Hessenweg (159.8x462.0); okt.’98 zaten twee adulten beukennootjes te
eten op Kl. Stoutenburg (159.3x462.8). Op praktisch dezelfde locatie ving de kat van Kl. Stoutenburg
voorjaar’99 twee eekhoorns! Gelukkig werd sept.’90 nog een ex. gezien op Stoutenburgerlaan nabij
viaduct A1 (159.9x463.8).
Boswachter Ruige zag tussen 1960 en 1969 nooit een Eekhoorn in dit gebied. Een Franciscaner
monnik vertelde in okt.’69 dat hij na 1966 ter plaatse geen eekhoorns meer zag. Eveneens in ’69
vertelde Ham uit Hoevelaken dat de soort tot 1940 algemeen was in het gebied Stoutenburg, tussen
’50 en ’60 vrij zeldzaam en omstreeks 1964 voor het laatst gezien door de toenmalige eigenaar
Derksen van Stoutenburg.
Deze waarnemingen komen volgens Van Laar overeen met die uit andere kleine bosgebieden in de
Vallei. Waarschijnlijk als gevolg van een schurftziekte stierf de Eekhoorn daar overal uit. Alleen in
grotere bosgebieden als het Hoevelakense bos wist de soort zich te handhaven. Het is slechts dankzij
deze refugia dat herkolonisatie van gebiedjes als Stoutenburg mogelijk blijft.
Haas (Lepus europaeus)
De Haas komt overal in de weilanden van Stoutenburg voor, zij het in kleine aantallen. In het
bosgebied kwamen wij het dier niet tegen, maar het is onwaarschijnlijk dat het daar niet af en toe
bivakkeert. Op 27 juni ’04 liep een Haas op het bouwland bij 160.1x463.5, terwijl op 6 juni ’04 drie
hazen het gelijknamige pad kozen bij 161.2x463.2. Op 14 aug.’04 liep een Haas op het weiland t.n.v.
kasteel Stoutenburg.
Van Laar geeft veel meldingen van de Haas, meestal 1 dier. De hoogste aantallen worden net buiten
ons inventarisatiegebied gezien ten noorden van de Koedijkerweg, nl. 7 stuks in sept.’95 en 7 in
febr.’99, beiden thv. 159.5x463.9.
In ons gebied 5 hazen in febr.’98 in het weiland nabij boederij De Kleine Niep (160.6x462.9), 3 in
weiland zuidelijk van Barneveldse Beek in jan.’96 (159.7x462.8) en enkele adulten in sept.’69 nabij Kl.
Stoutenburg (159x462). De overige waarnemingen van telkens een Haas in omg. Zwarte Goor,
Emelaar en Juliusput bevestigen de verspreiding in het hele gebied van de Heerlijkheid Stoutenburg.
Aangezien Haas een bejaagbare soort is, zal ook in deze omgeving telkens een deel van de
populatie in herfst en winter door jagers worden geoogst. Die rol zal echter bij uitbreiding van het
natuurgebied steeds meer worden overgenomen door de reeds volop aanwezige Reinaert.
Konijn (Oryctolagus cuniculus)
Het Konijn lijkt uitgestorven op Stoutenburg, althans in de zuivere wildkleur. Slechts een exemplaar
werd gezien zuidelijk van de Juliusput, maar dit was een zwart dier (161.8x463.3). Volgens G.van Dijk
zit bij zijn boerderij Orkanje tussen Hessenweg en Emelaarseweg nog steeds een kleine populatie
Wilde konijnen (Dit is net buiten Stoutenburg in160x462).
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In sept.’91 werd tijdens een Knnv-vogelexcursie een Konijn gezien op Klein Stoutenburg
(159.2x462.4), achtervolgd door een Vos.
Van Laar heeft ook weinig gegevens. In ’98 en ’99 sporen van uitwerpselen en holen, respectievelijk
een waarneming van 2 volwassen dieren ten noorden van de Juliusput (spoorlijn en coniferenlaantje).
Verder een vers doodgereden Konijn op de Stoutenburgerlaan (159.9x463.3), zonder jaartal. Volgens
mededeling van toenmalig eigenaar Derksen van Gr.Stoutenburg en een Franciscaner monnik van
Kl.Stoutenburg kwam het Konijn in de jaren ’60 wel geregeld voor in die gebieden.
Ree (Capreolus capreolus)
Deze soort komt al lang in het gebied Stoutenburg voor. Volgens Ham uit Hoevelaken al sinds 1910
(med. van Laar). Ondanks zijn bejaagbaarheid genoot het dier van de vorige eigenaren van
Stoutenburg veel bescherming door rust en dekking te creëren (niet alle delen van Stoutenburg zijn
opengesteld) en extra voedsel aan te bieden (voerakkers). Daardoor kon de populatie flink groeien.
Het risico van verkeersslachtoffers door trekgedrag, waarbij m.n. jonge bokken uit het gebied worden
verstoten door de oudere bokken, werd met diverse kunstgrepen tegen gegaan. Het doel was niet
(zoals misschien verwacht) om veel reeën te kunnen schieten, maar meer om de soort een optimaal
leefgebied te verschaffen. Eind 2005 wordt de populatiegrootte door boswachter Koopmans geschat
op ongeveer 40 reeën.
Van Laar meldt dat volgens Derksen de populatie in 1968 uit 25 dieren bestond, waarvan 13 bokken.
Ondanks de verleende afschotvergunning voor 2 bokken en 2 geiten schoot hij ze niet. De
beschermingsgedachte zit er blijkbaar al heel lang in.
Reeën komen in alle drie deelgebieden voor, alhoewel mijn indruk is dat het in Klein Stoutenburg na
het vertrek van de Franciscanen wat te druk is geworden met cursisten, boomvereerders,
zweethutbewoners, tuinierders en wandelaars. Langs de Haarbeek tussen Emelaarseweg en
Barneveldse Beek is echter nog de nodige dekking en ook bij onze secr. G.van Dijk tussen
Emelaarseweg en Hessenweg komen reeën foerageren. Als herkauwers hebben ze daarbij rust nodig
om, liggend in houtwal of bosrand, hun voedsel te verteren.
In 2004 deed ik de volgende waarnemingen op 10 maart:
op Gr. Stoutenburg in hok 160x462, tussen beek en parkbos 9 reeën, waarvan een oude bok met
reeds geveegd zesender gewei, 3 jonge bokken en 5 geiten c.q. geitkalveren (2004 geb.)
Eveneens op Gr. Stoutenburg in hok 160x463, op ingezaaide akker t.o. boerderij De Kleine Niep 11
reeën, te weten 10 geiten (jong en oud) en slechts 1 jonge bok. Vervolgens nabij een bosje op de
zuidpunt van de Juliusput in hok 161x463 3 ex. (1 jonge bok en 2 geiten) en tenslotte naast een bosje
nog zuidelijker van de Juliusput op Gelders grondgebied in hok 161x462 ook 3 ‘stuks’ (alle 3
vrouwelijk). Ondanks het totaal van 26 reeën op zo’n beperkt gebied had ik niet het gevoel alle dieren
gezien te hebben.
Dat een water als de Barneveldse Beek geen enkele belemmering vormt bleek op 13 maart.
De reeds op 10 maart gesignaleerde ‘zesender’ bok met zijn geveegde gewei lag ’s-ochtends vroeg
solitair te rusten in het noordelijke Haarbeekbosje, zuidelijk van de Barneveldse Beek. Mijn passage
was geen reden om te vluchten, ik liep immers door en daar was hij blijkbaar aan gewend. (stilstaan
betekent meestal dat reeën ‘afspringen’)
Diezelfde middag liep deze bok gewoon weer noordelijk van de beek tussen de grote groep reeën,
zoals die hiervoor op 10 maart ook is beschreven. Technisch gesproken had hij de Ossendrijverbrug
kunnen nemen, een smalle voetgangersbrug die ter plaatse over de Barneveldse Beek is gelegd. Dat
reeën dat daadwerkelijk doen zag ik op de ochtend van 4 januari 2004. In de verse sneeuw stonden
op de bewuste brug de prenten van een ree, die daar die nacht in alle rust was gepasseerd!
Uiteraard zijn er in 2004 en 2005 nog vele malen reeën gezien of de sporen van hun aanwezigheid
vastgesteld. Het voert te ver om alle veegplekken, prenten, legers, keutel- en haarvondsten of
kadaverresten te vermelden.
Niet onvermeld mag blijven de actie van medio juni 2005, waarbij een groep Knnv-ers, Utrechts
Landschappers en nog wat betrokkenen een 10- tot 15-tal jonge reeën wist te redden uit enkele
percelen te maaien gras. Cyclomaaiers kennen geen enkel pardon, dus was het wenselijk de jonge,
maar gelukkig al grotendeels verjaagbare dieren uit het gras te drijven. Dit lukte wonderwel, waarbij
een nog niet verjaagbaar en zich daarom doodstil op de grond ‘drukkend’ reekalfje middels een
tijdelijke vlaggenstok werd gemarkeerd. De maaier kon er zo omheen manouvreren.
Dat het niet met alle reekalfjes goed afloopt bewijst de waarneming, zoals beschreven bij 16.
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Zoekactie reekalveren (WvD)

Bruine rat (Rattus norvegicus)
Tijdens onze daginventarisaties geen waarnemingen. Zomer Bruin hoorde via de batdetector tijdens
een van zijn nachtelijke inventarisaties op Stoutenburg in 2004 het geluid van Bruine rat. Hij zag ze
niet, maar vermoedde dat het jonge dieren betrof. Dit geluid had hij eerder gehoord en toen middels
een zaklamp twee jonge ratten gezien in een duiker.
Van Laar meldt de dood van 16 ex. die gevangen werden bij een kippenhok op Klein Stoutenburg in
’99 en 2 x een verkeersslachtoffer bij de brug over de Esvelderbeek in de Stoutenburgerlaan (’93 en
’95).
Rosse woelmuis ((Clethrionomys glareolus)
Geen waarnemingen onzerzijds. Van Laar heeft een melding: een verkeersslachtoffer op de
Stoutenburgerlaan (159.9x463.2) op 26 juni ’98.
Dwergmuis (Micromys minutus)
Net buiten ons onderzoeksgebied meldt van Laar 2x de vondst van een nestje met jongen in de
biezen bij een poel ten zuiden van de Emelaarseweg in ’97 en ’99 (160.1x462.2).
In dit geval moet de vinder vermeld worden, nl. onze secr. G.van Dijk, die ter plaatse vanuit zijn
boerderij Orkanje de natuur koestert middels landschappelijk beheer. Inmiddels heeft hij een deel van
zijn land aan de zorg van Het Utrechts Landschap toevertrouwd.
Bosmuis (Apodemus sylvaticus)
Van Laar meldt over de onder 9 genoemde locatie dat daar in mei ’99 een dood adult ex. werd
gevonden op het pad. Ik vond zelf op 28-3-’04 een vers gegraven bosmuisholletje met het bekende
waaiervormige stortbergje van (geel)zand in het grachttalud nabij boerderij De Kleine Niep
(160.3x463.1).
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Huismuis (Mus domesticus)
Op 2 okt.’99 ving van Laar een adult mannetje in een longworth-val in de houtwal van Klein
Stoutenburg. Dit vond plaats tijdens een Knnv-inventarisatienacht van kleine zoogdieren.
Ongetwijfeld zitten daar vele exemplaren, hetgeen een der Franciscanen in ’99 bevestigde.
Wezel (Mustela nivalis)
Slechts 1 bekende (NJN)waarneming bevestigt het voorkomen van deze soort in het gebied, nl. een
adult ex. in de berm van de Stoutenbugerlaan op 22 mei ’90 (159.9x463.7) Of dat voorkomen thans
nog zo is valt te betwijfelen. Waarnemingen van wezels worden overal zeldzaam. Wij hadden ze in
ieder geval niet.
Hermelijn (Mustela erminea)
Voor deze soort geldt min of meer hetzelfde. Wij hadden geen waarneming.
Van Laar meldt een verkeersslachtoffer in aug.’84 op de Hessenweg (157.9x462.1) en via mededeling
van Derksen een nest met jongen op Gr.Stoutenburg in 1969.
Bunzing (Mustela putoris)
Van deze soort werd slechts een en dan ook nog vermoedelijke waarneming gedaan op 28 maart ’04
op Gr.Stoutenburg (161.0x463.1) Dat vermoeden is echter wel heel sterk, gelet op de loodrecht naar
beneden gegraven pijp op ‘bunzingformaat’ in een houtwal. Helaas ontbraken goede prenten of
uitwerpselen voor de definitieve bevestiging.
Van Laar geeft meerdere bevestigingen van het voorkomen op Stoutenburg. Als locatie van een
verkeersslachtoffer wordt 6x de Hessenweg genoemd, nl. aug.’77, sept.’94, aug.’95, febr. en april ’97
en mei ’98. Vaak in de omgeving van buurtschap Musschendorp, hetgeen bevestigt dat de Bunzing
graag in de omgeving van landelijke bebouwing verblijft.
Gelukkig is er ook een zichtwaarneming van een levend dier. 100m zuidelijk van de Koedijkerweg
werd ’s-avonds op de Stoutenburgerlaan een Bunzing gezien in april ’80.
Volgens Derksen werd in de jaren ’60 jaarlijks een 10-tal beesten gezien.
Boommarter (Martes martes)
Van Laar benoemt deze soort niet. De eerste betrouwbare waarneming kwam van boswachter
Koopmans van Het Utrechts Landschap. Hij zag in augustus 2003 nabij het naaldbos (160.1 x 463.3)
in het meest noordelijke deel van Groot Stoutenburg twee donkerbruine, marterachtige wezens
wegrennen, waarvan een exemplaar in een grote Douglasboom vluchtte. Mede door de vluchtig
vastgestelde keelvlek moest het haast wel gaan om Boommarter. Omdat door gericht onderzoek het
voorkomen van deze soort in de Vallei (o.a. Kallenbroek bij Barneveld) inmiddels was vastgesteld,
werd in 2004 ook gericht gezocht op Stoutenburg.
Een aan het naaldbos grenzende hooischuur met zeer oude hooibalen en een daarboven gelegen
rommelzoldertje leverde, ondanks het fraai belopen gangenstelsel tussen de balen, niet de verwachte
prooiresten of latrine op. Voormalig bewoner Rodrigo vertelde echter jaren geleden al eens oog in oog
te hebben gestaan met een marter met witte keelvlek, toen hij het zolderluik van de hooischuur
opende. Hij dacht toen een Steenmarter (Martes foina) te hebben gezien, gelet op de kleine oren en
witte keelvlek. In die tijd werden volgens hem ook de nodige kippen uit hun slaapboom geroofd!
De volgende vondsten bevestigden het voorkomen van de Boommarter in 2004. Op 28-3 een
marterachtige drol bij 160.0x463.3 en op 10-4 meerdere, niet verse drollen en een afgebeten vleugel
van Kauw bij de stamvoet van een oude eik met geschikte holte (160.4 x463.2). Deze locatie werd in
de gaten gehouden, maar leverde daarna geen bewijs van bewoning meer op.
De mooiste ontdekking kwam echter op 5 november na gericht zoeken op een geheel andere locatie
op Groot Stoutenburg. Op het eiland met bijzondere bomen in de Grote vijver staat een stenen,
zeshoekige stal met daarboven een soort houten duiventil. Dit sinds lange tijd niet meer gebruikte
gebouw heeft een met zachtboard afgetimmerd zoldertje. Ook heeft het aan drie zijden ingemetselde
ventilatieopeningen.
Uit de vele krassporen op de wit gepleisterde binnenmuur bleek dat via een der openingen regelmatig
naar binnen werd geklommen. Via een gat in het plafond kwam ‘men’ op het zoldertje. Die krassporen
bestonden uit 4 evenwijdige, ong. 1 cm brede nagelafdrukken (zie foto). Na wegbreken van een deel
van het plafond kwam daar een prachtige verzameling opgedroogde, getordeerde drollen tevoorschijn.
Ze waren duidelijk bij en op elkaar gedeponeerd, zodat er sprake was van een latrine. Ook vonden we
restanten van eendeneieren en eendenvleugels. Marters hebben goed ontwikkelde nagels, klimmen
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daardoor perfect (zelfs loodrecht tegen muren), maken latrines en zijn gek op eieren en vogels als
prooi. Die waren daar, door bijvoeren door de locale bewoners, in overvloed aanwezig.
Gelet op de afwezigheid van Steenmarter in de provincie Utrecht en de recente zicht-waarneming
door Koopmans van 2 boommarters, mag worden geconcludeerd dat deze soort dit gebouwtje heeft
bewoond. Misschien wel gedurende
meerdere jaren, gelet op de grote
hoeveelheid uitwerpselen en een
eerdere, ongedateerde
zichtwaarneming van een
wandelaar. Deze zou ooit een
marter hebben gezien in de
oostelijke parkboslaan.
Ook is de kans groot dat er op die
zolder jongen zijn geboren, die
vervolgens hun weg hebben
gevonden naar andere bosjes in de
Vallei. Bijv. het Hoevelakense bos,
waar ik in 2004 in een naaldbosje
met een houtduivenslaapplaats
tientallen afgebeten vleugels vond.
In 2005 zijn op Stoutenburg geen
nieuwe vondsten gedaan van
Latrine boommarter (GV)
boommartersporen. Wel werd een
doodgereden exemplaar gevonden
op de afrit RW A-28, daar waar de Barneveldse Beek de stad Amersfoort binnen stroomt.
Vos (Vulpes vulpes)
Van deze soort vonden we veel sporen, meestal in de vorm van de al dan niet nog sterk geurende
drollen. Deze werden in alle drie delen van Stoutenburg gevonden. Bewoningssporen kwamen alleen
van Gr. Stoutenburg. Daar bevond zich een goed belopen vossenburcht in het niet toegankelijke
parkbos bij de Grote vijver. Een tweede, eveneens goed belopen burchtje zat in een nog jonge aarden
wal in de akker tussen Barneveldse Beek en Grote vijver. Tenslotte werden prooiresten van Haas en
eendachtigen uit het jaar 2003 gevonden op een burcht in de brede bosstrook noordelijk van de oude
gracht die Groot Stoutenburg omzoomt. Hier moeten in dat jaar jonge vossen zijn opgegroeid.
In 2004 zijn ze ongetwijfeld ook op Gr. Stoutenburg geboren. Een sterke aanwijzing daartoe kregen
we tijdens een bijzondere zichtwaarneming in de vroege ochtend van 16 mei. Vertrekkend voor een
vogelinventarisatie vanaf de woning van boswachter Koopmans zagen we achter zijn huis al een
adulte Vos door het weiland lopen.
De akker achter diens woning was met een kruidenmengsel ingezaaid, waar met name de reeën erg
gek op waren. Ook bood het deze diersoort veel dekking en een prima locatie voor het werpen van
jongen. Dat die er waren bleek al gauw, want we zagen een adulte Vos met een dat voorjaar geboren
reekalf in de bek op ons toekomen. Wij stonden in de bosrand waarin ook de verse burcht reeds
bekend was. Toen Reinaert ons ontdekte maakte zij rechtsomkeert en liet haar prooi vallen.
Toen we het slechts enkele dagen oude reekalf bekeken, bleek deze keurig in tweeën gebeten. De,
volgens Koopmans aan haar rommelige vacht en kleine formaat herkenbare moervos, was blijkbaar
met een op maat geknipt half reekalfje op weg naar haar jongen in de belopen burcht, maar werd door
ons gestoord.
Bijzonder was dat op de avond van 14 mei tijdens een nachtvlinderexcursie achter Koopmans’woning
uit de hiervoor bedoelde kruidenakker een volgens de vlinderaars hartverscheurend gekrijs werd
gehoord. Dat daarbij een (ander?) reekalf werd gepredeerd is achteraf gezien de meest logische
verklaring.
Helaas hebben we de jonge vossen nooit gezien. De kans is groot dat ze door de moervos elders
werden ondergebracht. Dat ‘elders’zou een oud schapenstalletje geweest kunnen zijn op het eiland.
Hierin vonden we tijdens de bomeninventarisatie in het najaar een vossenhol met daarbij wat
botrestanten van prooidieren.
Een andere aanwijzing dat er jonge vossen waren was de vondst op 6 juni van mini-prenten in een
vers geploegde akker in de omgeving Zwarte Goor. Volgens Koopmans is er met zekerheid ook in
2005 een nest vossen uitgelopen op de burcht bij de Grote vijver in het parkbos van Groot
Stoutenburg.
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Van Laar meldt de waarneming van een Vos, die een Konijn achtervolgend werd gezien tijdens een
Knnv-excursie in september 1991 op Kl. Stoutenburg. Ook wijst hij op een artikel uit 1993 van de
bekende Gijs van Ginkel (Valleischut) in het blad De Nederlandse Jager, 89 (10) 341, waarin de jacht
op 9 vossen wordt beschreven binnen een gebied van ca. 500 ha in de buurtschap Stoutenburg
gedurende 1992 en 1993. Tenslotte blijkt de Vos in de jaren ’60 van de vorige eeuw nog een
zeldzaamheid in Stoutenburg. Volgens Derksen werd in 1965 op Gr. Stoutenburg een
‘verdwaalde’Vos geschoten.
Das (Meles meles)
Deze soort werd (nog) niet vastgesteld, alhoewel de vogelinventarisatiegroep en i.h.b. boswachter
Koopmans, die de vondst deed, overtuigd was van het vinden van dassenhaar bij een typische
graafplek in het bos op 28-3-’04. Enkele aan dassenkenner H.Vink opgestuurde haren konden deze er
niet van overtuigen dat het inderdaad Das was. Geen primeur dus voor Stoutenburg.
Tijdens de paddenstoelenexcursie op 24 sept.’05 vonden we op het pad langs de Barneveldse Beek
drie zeer typische drollen met daarin bessen. Qua formaat en inhoud dassenverdacht, maar niet 100%
zeker. Ook het poepen langs een pad ipv. in een putje is niet ‘des Das’. Misschien dat de foto’s nog
eens uitkomst bieden over de producent. Vos is ook mogelijk.
Dat ik de soort hier toch noem is omdat ik er van overtuigd ben dat hij komt. Op meerdere locaties in
de Vallei zijn inmiddels bewoonde burchten en Stoutenburg is temidden van het cultuurland als
voedselgebied absoluut geschikt. De vastgestelde vossenburchten laten zien dat ook Das hier
vestigingsmogelijkheden heeft.
In het recente verleden gesneuvelde dassen op de Horsterweg bij het Valleikanaal te Leusden c.q. de
spoorlijn Barneveld-A’frt bevestigen het trekgedrag van deze soort door de Vallei. De geplande
robuuste ecologische verbindingszone door de Vallei zal zeker voor Dassen perspectief bieden.
Exoten:
Muskusrat (Ondatra zibethicus)
27 juni’04 zag ik vroeg in de ochtend een Muskusrat met planten in de bek zwemmen langs de
Stoutenburgerlaan (159.9x463.1) Ondanks deze nestindicerende waarneming werd de soort daarna
niet meer gezien.
Zomer Bruin vond tijdens een van zijn nachtexcursies in 2004 op Gr. Stoutenburg een muskusrat in
het licht van zijn zaklamp, na daartoe via de batdetector op het spoor te zijn gezet !
Van Laar geeft meerdere waarnemingen van deze inmiddels ingeburgerde exoot, veelal zwemmend
gezien in Barneveldse- of Esvelderbeek. Een doodvondst op de Stoutenburgerlaan (158.8x462.5) in
jan.’97 bevestigt het trekgedrag van muskusratten, ook over asfalt.
Amerikaanse nerts (Mustela vison)
Van Laar meldt dat Derksen in 1966 een Amerikaanse nerts vond, verdronken in zijn visfuik op
Gr.Stoutenburg. De Atlas Nederlandse Zoogdieren meldt dat bij De Glind in de gemeente Barneveld in
1985 jongen zijn gevonden, die klaarblijkelijk in de vrije natuur waren geboren. Op 1 april 2005 wordt
ook een waarneming gedaan. In het op enkele kilometers van Stoutenburg gelegen bosgebied Bylaer
bij Barneveld ziet een kennis van mij een Amerikaanse nerts een oeverhol van de Kleine Barneveldse
Beek inzwemmen. (Bloemers: 164.8x461.7)
Hij zag even later kans de kop van het uit dat hol kijkende dier te fotograferen, waarmee het bewijs
kon worden geleverd (marterachtig, donker gekleurd, witte onderlip).
In de Vallei bevonden zich de nodige nertsenkwekerijen, waaruit af en toe dieren konden ontsnappen.
Gelukkig is deze bedrijfstak z.g.a. verdwenen. Je kunt vraagtekens plaatsen bij de wijze van
actievoeren, zeker is dat de bontproductie door gerichte actie (bijna) is uitgebannen.
Wasbeer (Procyon lotor)
Van deze voor het eerst in Nederland in 1910 gevangen exoot staan 4 ‘waarschijnlijke’
veldwaarnemingen ingetekend op/langs de Utr. Heuvelrug in de Atlas Ned. Zoogdieren over de
periode 1970-1988. Helaas ontbreek daarbij de ‘waarschijnlijke’maar serieuze waarneming van een ’snachts de Stoutenburgerlaan overstekende Wasbeer in maart 1977 (159.9x463.4).
Dat het dier juist bij Stoutenburg werd gezien is goed verklaarbaar door zijn voorkeur voor waterrijke
gebieden. Recente waarnemingen zijn uit deze omgeving niet bekend.
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Cavia
Van deze als huisdier overbekende soort scharrelde op 27 juni 2004 een blijkbaar in vrijheid gesteld
exemplaar op de grindlaan nabij boerderij De Kleine Niep. Koopmans zag hem nog enige malen, maar
dat bleef beperkt tot 2004. Waarschijnlijk heeft deze ‘escape’ 2005 nooit gehaald en eindigde als
toetje in de vossenburcht c.q. met jongen bezette haviks- of buizerdhorst in de nabijheid. Was zijn of
haar aanwezigheid toch nog ergens goed voor !
Huiskat
Vanwege zijn invloed als predator van de locale fauna mag een rondstruinende huiskat niet onvermeld
blijven. Er zijn voor- en tegenstanders, waarbij de voorstanders niet geheel onterecht pleiten voor de
vervangende rol door katten van de in aantal teruglopende populatie ‘kleine marterachtigen’. Nu die
predatorrol op Stoutenburg door echte marters en vossen ruimschoots wordt goedgemaakt (zie het
reekalfpredatieverhaal), is mijn eenmalige waarneming op 10 april 2004 van zo’n struinkat op Gr.
Stoutenburg ruim voldoende.
Conclusies en aanbevelingen:
De aanwezigheid van naaldbos op zowel Groot- als Klein Stoutenburg (b)lijkt een voorwaarde te zijn
voor de aanwezigheid van Eekhoorn en in mindere mate Boommarter. De eerste vindt er m.n.
nestgelegenheid en de laatste prooien in de vorm van slapende of broedende vogels. Ook
vastgestelde broedvogels als Havik, Blauwe reiger en Goudhaan lijken gebaat bij naaldhout.
Stoutenburg is er niet rijkelijk van voorzien en de oppervlakte loopt terug. Mogelijk dat daar bij het
toekomstige beheer rekening mee gehouden kan worden.
Er is veel te zeggen voor ‘verloofing’ met inlands hout, maar een gemengd stuk bos kan ter
afwisseling geen kwaad. Voor sommige soorten is het zelfs een niche.
Verder onderstreept de kwetsbare aanwezigheid van Eekhoorn en Boommarter het belang van
ecologische verbindingszones. Door de enorme verkeerstoename is zo’n verbindingszone de best
denkbare oplossing voor uitwisseling met het Hoevelakense bos. Rechtstreekse uitwisseling met de
Utrechtse Heuvelrug via Leusden/Amersfoort lijkt uitgesloten door de vrijwel gesloten bebouwing.
Daarom moet een omweg via de Hessenweg richting Asschat (landgoed De Boom c.s.) worden
bevorderd door een ecologische inrichting van die Hessenweg.Voor uitwisseling met het Gelderse
achterland is slechts versterking van de landschappelijke elementen noodzakelijk, alhoewel uitbreiding
met wat extra bos absoluut geen kwaad kan.
De niet te voorkomen toenemende recreatie zal op Stoutenburg zorgvuldig ingepast moeten worden.
Daarbij kan Kl. Stoutenburg prima worden versterkt, maar zal Gr. Stoutenburg met fluwelen
handschoenen moeten worden ontwikkeld.
Gebruikte literatuur:
-Atlas van de Nederlandse zoogdieren: S.Broekhuizen (et al.) Utrecht: St.Uitgeverij KNNV/
Contactgroep Zoogdierinventarisatie, Arnhem, 1992.
-Konvo, kwartaalblad KNNV Amersfoort, winter 2004-2005.
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HOOFDSTUK 9. VLINDERS- EN LIBELLENINVENTARISATIE.
Door Ruud de Man
Inleiding
Nadat we een oriënterende wandeling door het te inventariserend gebied hebben gemaakt, is er
besloten alleen Klein- en Groot Stoutenburg aan te pakken. Een inventarisatieronde kostte al gauw 3e
4 uur, zodat de Juliusput (het 3 deel van Landgoed Stoutenburg) niet meer haalbaar was. Deze plas
wordt in de Grote provincieatlas van Utrecht (1989), de Ir. Juliusput genoemd. Dit gebied hebben we
in het begin eenmaal bezocht. Het ligt behoorlijk buiten de looproute en moet apart per auto worden
bekeken. De oevers zijn bovendien vrij slecht bereikbaar, zodat de plas moeilijk te inventariseren is.
Wel is het mogelijk met behulp van een boot de oevers te onderzoeken. Dit is door de
plantenwerkgroep gedaan.
Methoden
Het gebied is in 2004 4 x op vlinders en libellen geïnventariseerd. We hebben zoveel mogelijk
dezelfde route gelopen.
Data
15 mei
26 juni
24 augustus
11 september
Uit praktische overweging zijn de gebieden in Klein- en Groot Stoutenburg ingedeeld (Amersfoort
coörd. resp. 159,5/462,5 en 160/463). Voor de libellen is de Barneveldse Beek nog apart in de
soortenlijst opgenomen, omdat het hier een stromend water betreft, met een eigen libellenfauna ten
opzichte van de stilstaande wateren elders in het gebied. Hiervan is de Amersfoort coörd.: 160/462,7.
Klein Stoutenburg is onder te verdelen in een houtwal (9), die het zuidelijke deel van het gebied
begrenst, een moestuin (erg geschikt voor vlinders, wegens het grote aanbod van nectarplanten) en
een sinds enige jaren gegraven poel, de Westoeverpoel (7) in het midden van het terrein. De poel met
daaromheen een soort “hooilandje”, met Rolklaver (Lotus sp.) en Kleine ratelaar (Rhinanthus minor)
en aan de randen ruigte, is voor zowel vlinders als libellen interessant (zie ook de tabellen). Deze
terreinen worden min of meer omsloten door bos.
Groot Stoutenburg wordt aan de zuidzijde begrensd door de Barneveldse Beek. Verder bevindt zich
binnen dit gebied een vijver (Kleine vijver) en hierachter de Grote vijver met hierin een eiland gelegen.
Vooral de eerstgenoemde Kleine vijver was interessant voor libellen. De Grote vijver had overwegend
steile oevers, zonder geleidelijke overgang van de waterdiepte en weinig oeverbegroeiing, zodat dit
gebied minder geschikt is voor libellen.
Doelsoorten
Definitie doelsoort (toetssoort): zie ook inventarisatieverslag Renkumse beekdal (KNNV Wageningen
& IVN Zuidwest Veluwezoom 2000).
Een doelsoort is een soort die kenmerkend is
voor een gebied en die indicatief is voor een
kleinschalig gedifferentieerd milieu.
De soort is meestal niet (zeer) algemeen.
Doelsoort Vlinders
We hadden hier de Oranjetip (Anthocharis
cardamines) voor ogen (foto). Dit is een kritische
soort die langs houtwallen en bosranden in het
voorjaar vliegt. De soort is slechts enkele weken
actief, zodat op het juiste moment
geïnventariseerd moet worden. De rups van de
Oranjetip heeft als voedselplant de
Pinksterbloem (Cardamine pratensis) (foto)en
Look-zonder-Look (Alliaria petiolata) (foto).
Deze beide waardplanten en tevens

Look-zonder-look (RdM)
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nectarplanten komen in het gebied voor. Hier is in het voorjaar speciaal op gelet. Wat hierbij meteen
opviel, was dat de Pinksterbloem slechts in enkele percelen min of meer massaal voorkomt. Lookzonder-Look is alleen waargenomen langs de Stoutenburgerlaan bij de ingang van de parkeerplaats
(bij het kasteel).
Het te verspreid voorkomen van de voedselplanten/nectarplanten is een mogelijke oorzaak, dat de
vlinder niet is gezien in het voorjaar van 2004. De soort wordt door Grimbergen et al. (2001) vermeld
voor de Gelderse Vallei, in vochtige graslanden langs de beken. De soort is echter zeker niet
algemeen, zodat migratie (via bijvoorbeeld de Barneveldse Beek) vanuit andere gebieden steeds
moeilijker zal worden.

Oranjetipje op Pinksterbloem (RdM)

Doelsoorten Libellen
- Dit blijft vooralsnog de Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) (foto). Het gaat weliswaar de laatste
jaar vrij goed met de soort in de Gelderse Vallei, maar het blijft toch een kritische soort. Het is een
libellensoort van relatief helder stomend water met voldoende oeverbegroeiing. Dit is een voorwaarde
voor de soort, omdat de mannetjes op de overhangende oevervegetatie zitten om hun territoria te
bewaken. De Weidebeekjuffer werd regelmatig langs de Barneveldse Beek waargenomen. Er zijn
geen voortplantingsactiviteiten waargenomen.
- Voor de Juliusput (deelgebied III) is de Plasrombout (Gomphus pulchellus) een goede kandidaat als
doelsoort. Het is een vrij zeldzame soort op de hogere zandgronden en komt voor bij grote, stilstaande
wateren met weinig vegetatie (Bos & Wasscher 1997). Dit sluit aan op het biotoop van de Juliusput.
Wanneer dit gebied serieus geïnventariseerd moet worden op libellen, zal er een aparte
inventarisatieronde gepland moeten worden. De soort vliegt vooral in juni. Om de libel waar te nemen,
zal in 2005 enkele malen in deze maand de Juliusput geïnventariseerd dienen te worden.
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Resultaten
Vlinders (tabel 1)
In totaal zijn er 18 soorten vlinders in het onderzochte gebied waargenomen. Hierbij zaten geen
bijzondere soorten.
In de tabel zijn de maximale aantallen van de soorten op een geïnventariseerde dag aangegeven.
Het valt op dat vooral het Bont zandoogje (Pararge aegeria) (foto) goed vertegenwoordigd is, in het
bijzonder in Klein Stoutenburg. Het is een typische bosvlinder, die vooral voorkomt in houtwallen en
open plekken in het bos.
Deze biotopen zijn volop
aanwezig in Klein
Stoutenburg.
De witjes zijn ook goed
vertegenwoordigd, waaronder
het Klein geaderd witje (Pieris
napi) (zie foto). Deze werden
vooral veel gezien in de
moestuin en bij de Westoever
poel.
Verder zijn de vossen
(Nymphalidae) in kleine
aantallen genoteerd. Het zijn
typische opportunisten. Dit
zijn soorten die zich
gemakkelijk aanpassen en
allerlei biotopen kunnen
bevolken. Ze zijn wat hun
voedselkeuze betreft ook niet
kritisch. Van deze groep,
Klein geaderd witje op Grote kattestaart (RdM)
waartoe o.a. de Kleine vos
(Aglais urticae) en
Dagpauwoog (Inachis io) behoren, foerageren de rupsen vrijwel hoofdzakelijk op Grote brandnetel
(Urtica dioica) en Akkerdistel (Cirsium arvense). Beide planten komen veelvuldig in het gebied voor.
De Atalanta (Vanessa atalanta) is de enige trekvlinder, van de waargenomen dagvlinders. De
nachtvlinder Gammauil (Autographa gamma) werd vooral in de tweede helft van de
inventarisatieperiode waargenomen. Dit is ook een typische trekvlinder, die soms massaal kan
migreren en zo veelvuldig gezien kan worden.
Van de Blauwtjes (Lycaenidae), werd het
Boomblauwtje (Celastrina argeolus), het
Icarusblauwtje (Polyommatus icarus) en de
Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)
waargenomen. De twee laatste soorten in het
“hooilandje” bij de Westoever poel.
De soorten waarvan de rupsen op grassen
foerageren zijn, op het Bont Zandoogje na,
sterk ondervertegenwoordigd. Dit zijn het Bruin
zandoogje (Maniola jurtina), Hooibeestje
(Coenonympha pamphilus) en het
Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola). Dit is
waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er
relatief weinig open grazige biotopen zijn en
dat het omliggende land voornamelijk uit
Rupsen dagpauwoog (RdM)
monotone weilanden bestaat met weinig
nectarplanten.

Libellen (tabel 2)
In totaal zijn 18 soorten libellen op het landgoed Stoutenburg waargenomen. Hiervan zijn de
Anisoptera (de echte libellen) in de meerderheid. Dit zijn over het algemeen goede vliegers en kunnen
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soms grote afstanden afleggen. De Zygoptera (de Waterjuffers) zijn met 6 soorten vertegenwoordigd,
met de Weidebeekjuffer als belangrijkste soort (doelsoort).
De Weidebeekjuffer werd voornamelijk langs de Zuidelijk boslaan langs de Barneveldse Beek gezien.
Zowel mannetjes als vrouwtjes. Er zijn geen voortplantingsactiviteiten waargenomen, echter wel
territoriumgedrag van de mannetjes. (De aantallen zijn vrij laag te noemen (5-10 paartjes) voor het
traject vanaf de weg tot aan de sluis (ca. 1,5 km)). De oevers van de Barneveldse Beek zijn recht en
vrij stijl. Deze oevers zouden in de toekomst zeker geoptimaliseerd kunnen worden, door de kanten
geleidelijker af te laten lopen.
De Weidebeekjuffer is een kritische soort, die het moet hebben van zuurstofrijk, stromend water met
voldoende oeverbegroeiing. De soort heeft een uitgebreid paringsritueel (zie o.a. Heymer 1973).
Van de meeste soorten kon voortplantingsgedrag waargenomen
worden (zoals in tandem vliegen en eiafzet).
Zoals te verwachten was, zijn de volgende biotopen voor de
libellen van belang:
de Westoever poel (Klein Stoutenburg)
de Barneveldse Beek (Groot Stoutenburg)
de Kleine vijver (Groot Stoutenburg)
Zoals eerder beschreven is de Grote vijver minder geschikt voor
libellen, door de steile oevers en het vrijwel ontbreken van de
oevervegetatie.
Wanneer deze vijver geschikter gemaakt wordt voor libellen en
amfibieën, zal de oeverzone een geleidelijker overgang moeten
krijgen. Wellicht kan hier en daar een inham gecreëerd worden
om meer dynamiek in de oeverzone te krijgen.
De Bruine glazenmaker (Aeshna
grandis), die waargenomen is
Paringswiel Houtpantserjuffer
langs de Barneveldse Beek, is
(RdM)
vrijwel zeker een zwerver. Het is
vooral een soort van laagveen
gebieden en stilstaande wateren (Groenendijk & Wolterbeek, 2001).
Heel bijzonder was de eiafzet van de Grote keizerlibel (Anax imperator)
(foto) in de Westoever poel van Klein Stoutenburg. Dit soort poelen kan
in korte tijd bevolkt worden door libellen.

Larvenhuid Keizerlibel (RdM)
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De Platbuik (Libellula depressa) (foto) is een goed voorbeeld van een
pioniersoort. Dit zijn soorten die snel sterk veranderende biotopen
kunnen bezetten zodra deze biotopen geschikt zijn voor de soort. Er
zijn vaak nog nauwelijks waterplanten aanwezig.
Mogelijk zijn de heidelibellen (Sympetrum sp.) voor een deel zwervers.
In ieder geval zijn de Zwarte heidelibel (Sympetrum nigrum) en
Geelvlek heidelibel (Sympetrum flaveolum) (foto) zwervers. Vooral de
laatste soort kan massaal zwerfgedrag vertonen.
Platbuik man (RdM)

Zwerfgedrag (Bos & Wasscher 1997)
In allerlei biotopen zijn onverwachte waarnemingen van libellen mogelijk. Veel libellen in Europa
vertonen zwerfgedrag. Het hoeft niet te betekenen dat de soort zich bij het waarnemingspunt voort zal
planten.
Het zwerfgedrag komt niet jaarlijks voor. De trekrichting is niet duidelijk en zij keren meestal niet naar
hun uitsluipplaats terug.
De libellen kunnen door dit zwerfgedrag snel nieuwe gebieden koloniseren, wat de laatste jaren
duidelijk is waar te nemen van vooral zuidelijke soorten. Deze kunnen hier nieuwe populaties stichten
(Libellennieuwsmail 2002).
De heidelibellen kunnen zelfs in grote groepen gaan zwerven, hetgeen een invasie wordt genoemd.
Dit vond o.a. massaal plaats in 1995 (Libellennieuwsmail 1995).

Geelvlek heidelibel (RdM)

- 52 -

Flora en fauna van het landgoed Stoutenburg in 2004 en 2005 – KNNV afdeling Amersfoort e.o

Spinnen (Arachnidae)
Een bijzonder waarneming op 14 augustus, was de waarneming van de Wespspin (Argiope
bruennichi) bij de Kleine vijver (foto). Dit is familie van de Kruisspin, die vooral de laatste jaren (vanaf
jaren ’80) vanuit Zuid-Europa massaal naar het noorden optrekt, met een topper in 2003. Het is een
spin die in verband wordt gebracht met de klimaatverandering van de laatste jaren.
Het is een opvallende spin met een wespachtig achterlijf en een typisch web. Dit web heeft een
kenmerkende zigzag band van boven naar beneden (stabilimentum genoemd). De functie hiervan is
niet goed bekend. De Wespspin komt voor in o.a. ruige graslanden, laag in de vegetatie. Dit komt
goed overeen met de vindplaats van de spin (bron: www.naturalis.nl).

Wespspin onderkant met spintepel (RdM)

Aanbevelingen:
Voor de doelsoort de Oranjetip zal het gebied flink vernat moeten worden, zodat de voedselplant de
Pinksterbloem weer massaal op kan treden. Bovendien zal het gebied meer verschraald dienen te
worden, om een meer gevarieerdere en natuurlijke vegetatie te krijgen, zodat de vlinderfauna meer
kansen krijgt in het landgoed Stoutenburg. Hiervoor staan veelbelovende plannen in de toekomst op
stapel (zie plannen Utrechts Landschap). Ook zijn voldoende corridors tussen de verschillende
geschikte biotopen van levensbelang . Een belangrijke corridorfunctie heeft de Barneveldse Beek.
Het lijkt ons zinvol de soort in 2005 opnieuw te inventariseren, om te kijken of de soort nog aanwezig
is in het gebied.
Dit geldt ook voor de inventarisatie van de Plasrombout.
Een verdere aanbeveling is het optimaliseren van de oevers van de Grote vijver en de oevers van de
Barneveldse Beek.
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Vlinders en Libellen in 2005
In 2005 zijn er wat betreft de vlinders en libellen geen inventarisatie rondes gelopen. Dit kwam deels
door het slechte weer.
Zo is het inventariseren van de Oranjetip niet gedaan.
De inventarisatie (per boot) van het mogelijke voorkomen van de Plasrombout op de Juliusput heeft
eveneens niet plaatsgevonden.
Wel zijn er verschillende fotosessies in het gebied
gemaakt. Dit leverde geen nieuwe soorten op wat
betreft de vlinders. Wat de libellen betreft had Hans
Meulenbelt het geluk een nieuwe soort voor het gebied
waar te nemen en te fotograferen (op 9-06-2005).
Het betrof een man van de Beekoeverlibel (Orthetrum
coerulescens) (foto) en werd waargenomen langs het
pad richting de Paddenpoel achter het huis van Jos
Koopmans. Hier werden massaal Kleine roodoogjuffers
(Erythromma viridulum) (foto) en meerdere exemplaren
van de Wespspin gezien. Overigens is deze poel in
2004 niet meegenomen in de inventarisatie.
Kleine roodoogjuffers (RdM)

Om nog even terug te komen op de
Beekoeverlibel:
Het is een soort van kwelgebieden . Er is in 2005
melding gemaakt van een grote populatie in een
bronbeek herstelgebied in N.O. Twente
(Libellennieuwsbrief 05.31). Ook werd er vorig
jaar zwerfgedrag van de Beekoeverlibel
vastgesteld.
Het moet in het geval van Stoutenburg een
zwerver geweest zijn. Het mannetje is slechts een
maal gezien.

Beekoeverlibel (HM)

Deze waarneming kan een indicatie zijn dat het
gebied in potentie geschikt is (kan worden) voor
deze fraaie soort. Mede door het feit dat er kwel in
het gebied optreedt.
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HOOFDSTUK 10. KORSTMOSSEN- EN MOSSENINVENTARISATIE
Door Willem van Dijk en Leo Spier
Inleiding
Korstmossen kunnen het hele jaar door worden bestudeerd. Vooral bij droog weer zijn veel soorten
goed te herkennen. Na een eerste oriëntatie besluiten we eerst de korstmossen in kaart te brengen.
Gezien de grootte van het gebied van de Heerlijkheid Stoutenburg maken we het plan de drie subgebieden Groot Stoutenburg, Klein Stoutenburg en het gebied rond de Juliusput ieder afzonderlijk een
keer te bezoeken. Daarbij wordt het gebiedje tussen de Emelaarseweg en de Hessenweg
meegerekend bij Groot Stoutenburg.
Leo is expert op het gebied van korstmossen en lid van de Bryologische en Lichenologische
Werkgroep (BLWG) van de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging (KNNV).
Belangrijke substraten van korstmossen zijn bomen, met name beuken en eiken. Die soorten komen
in alle drie gebieden in voldoende mate voor.
Methode
Er is geen gebruik gemaakt van een standaardmethode van onderzoeken. Zo'n methode is wel
ontwikkeld door het BLWG. Die methode is gebaseerd op het onderzoeken van proefvlakken die
gemaakt zijn op grond van een bekende aan- of afwezigheid van bepaalde Rode Lijst-soorten (RL).
De Heerlijkheid Stoutenburg is in 2004 3 x op korstmossen geïnventariseerd. Alle drie sub-gebieden
zijn bezocht. Er is één RL-soort gevonden.
Er is voor gekozen de Amersfoortcoördinaten veelvuldig te gebruiken. Steeds bij het halt-houden voor
onderzoek aan een boom of een ander object, werd gebruik gemaakt van een Global-PositionOntvanger (GPS). Zodoende werd de aanwezigheid van een korstmos nauwkeurig gepositioneerd. De
afstanden van opname bedroegen enige tot enkele tientallen meters.
Bezoekdata
2004:
14 april
26 mei
11 augustus
De 1e ronde met omschrijving route in Groot Stoutenburg
Zowel de noord- als de zuid- en de oostzijde van het gebied Groot Stoutenburg bestaan uit zeer oude
lanen met aan weerszijden oude bomen van de soorten Beuk, Haagbeuk, Eik, Populier. Achter de
woning van boswachter Koopmans bevindt zich een vijver. Op de oever van die vijver staat een zeer
oude Beuk. Deze Beuk is aan verval onderhevig, getuige de aanwezigheid van een grote saprofyt
(Tonderzwam). Volgens de klimaatdeskundige bij de leerstoel milieusysteemanalyse Wageningen en
hoogleraar Rik Leemans zal de Beuk in z'n algemeenheid binnen nu en twintig jaar in Nederland
uitsterven. Op deze Beuk troffen we vijf soorten korstmos aan: Groot dooiermos (Xanthoria parietina),
Rond schaduwmos (Phaeophyscia orbicularis), Heksenvingermos (Physcia tenella), Purperschaaltje
(Lecidella aeoleogroma) en Amoebekost (Arthonia radiata). De bomen aan weerszijden van de laan
richting boerderij De Kleine Niep vertoonden naast de reeds aangetroffen Groot dooiermos: Kroezig
dooiermos (Xanthoria candelaria), Witte schotelkorst Lecanora chlarotera), Bleekgroene schotelkorst
(Lecanora expallens), Purperkring (Schismatomma decolorans), Gewone poederkorst (Candelariella
reflexa), Gewoon Schildmos (Parmelia sulcata) en Stoeprandvingermos (Physcia caesia).
Aangekomen bij De Kleine Niep loopt er over beperkte afstand, haaks op de noordgrens, een oude
Haagbeukenlaan. Op die bomen zat: Lichtvlekje (Phlyctis argena), Speldenkussentje (Pertusaria
pertusa), Grove mosterdkorst (Pyrrhospora quernea) en Gebogen schildmos (Parmelia revoluta).
Verder op de bomen van de Noordelijke boslaan van Van de Weg: Gestippeld schildmos (Punctelia
subrudecta), Groen boomschildmos (Parmelia soredians), Aspergekorst (Gyalideopsis anastomosans)
en op de bodem: Kopjes bekermos (Cladonia fimbrata).
In totaal 21 soorten.
De 2e ronde met omschrijving deel oever Juliusput.
Op aanwezige wilgen en essen werden aangetroffen: Vliegenstrontjesmos (Amandinea punctata,
Groot dooiermos, Heksenvingermos (Physcia tenella) en Kapjesvingermos (Physcia adscendens).
Voorts: Purperschaaltje, Witte schotelkorst, Rond schaduwmos, Poedergeelkorst en Gewone
poederkorst. Voorts: Gewoon schildmos en Melig takmos (Ramelina farinacea).
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Niet op de terreinen van Groot Stoutenburg, maar wel in de directe nabijheid op oude eiken aan de
Zwarte Goor werd een groot aantal soorten aangetroffen: Melig takmos, Bleekgroene schotelkorst ,
Groot boerenkoolmos (Parmelia acetabulum), Gewoon schildmos, Groot dooiermos, Lichtvlekje, Rond
schaduwmos, Poedergeelkorst, Witte schotelkorst, Grauw rijpmos (Physconia grisea), Bleekgroene
schotelkorst, Open speldenkussentje ( Pertusaria hymenea), Purperkring, Trompettakmos (Ramlina
fraxinea) en Grove mosterdkorst.
In totaal 23 soorten.
De 3e ronde op Klein Stoutenburg en gebied tussen Hessenweg en Emelaarseweg.
De volgende soorten: Gewoon schildmos, Verstop-schildmos, Gewone poederkorst, Groot dooiermos,
Heksenvingermos, Vliegenstrontjesmos, Verborgen schotelkorst, Gewoon purperschaaltje, Dun
schaduwmos, Lichtvlekje, Bleekgroene schotelkorst, Poedergeelkorst, Melig takmos, Rijpschildmos,
Grijsgroene stofkorst, Eikenmos, Gewoon geweimos, Gebogen schildmos, Gestippeld schildmos,
Kapjesvingermos, Rond schaduwmos, Vals dooiermos, Stoeprandvingermos, Witte schotelkorst,
Rode lijst soort: Gewoon schriftmos (Graphis scriota):, Amoebekorst, Grijsgroene stofkorst,
Aspergekorst, Dun schaduwmos, Gewoon schildmos, Schors-olievlekje (Porina aenea), Purperkring.
In totaal 32 soorten.
Opmerkingen met betrekking tot de lichenen in Stoutenburg
De grote meerderheid van de gevonden soorten is algemeen. Vele er van behoren tot de zogeheten
nitrofyten. Dit zijn soorten die een grote toename vertonen als gevolg van de overbemesting in
Nederland. De Rode-lijst-soort: Gewoon schriftmos (Graphis scripta) is het vermelden waard. Het
vermoeden bestaat dat deze soort de laatste jaren toeneemt. Gezien het feit dat de
ammoniakbelasting geleidelijk teruggedrongen wordt en de verzuring geen grote rol meer speelt, mag
worden verondersteld dat de variatie korstmossen in de toekomst zal toenemen. Het open landelijke
gebied heeft zeker potentie.
Zoals gezegd neemt de ammoniakemissie af. Voor die emissies was vooral de bio-veehouderij
verantwoordelijk. Door betere bedrijfsmethoden en afname van het aantal bedrijven zal die neergang
alleen maar toenemen. Het landgoed Stoutenburg ligt niet ver verwijderd van het kruispunt
Hoevelaken. Twee zeer drukke snelwegen de A1 en de A28 ontmoeten elkaar daar. Het is bekend dat
de stikstofdioxide-emissie in Nederland, met name door het verkeer, zeer groot is. De
achtergrondconcentratie is zo'n 20 a 25 microgram per kubieke meter. Langs drukke wegen komen
daar enkele tientallen microgrammen bovenop.
Met name op de Hessenweg en de Stoutenburgerlaan vindt vooralsnog alleen maar toename van het
autoverkeer plaats, met name veroorzaakt door autosluipverkeer tijdens pieken wanneer het kruispunt
Hoevelaken door de grote toevoer van voertuigen stil staat. De gemeente Leusden heeft nog geen
noemenswaardige maatregelen genomen teneinde dit verkeersaanbod terug te dringen. De
maatregelen tot nu toe hebben alleen met veiligheid te maken.
Voor korstmossen is het gunstiger wanneer zij bloot worden gesteld aan licht. Voor wat betreft de
begroeiing is er op het landgoed nog sprake van een achterstand van onderhoud, met name het
elzenhakhout. Daarentegen is het vasthouden van vocht in dichte begroeiing zoals in het
Elzenbroekbos weer gunstiger voor mossoorten.
Adviezen om de biotoop te verbeteren
Het bevorderen tot de overgang van traditioneel naar biologische landbouw en veeteelt zal een
gunstiger effect kunnen hebben op voor korstmossen ongunstige emissies
Hoewel door lokale maatregelen de afname van concentraties uitstoot stikstofdioxine nauwelijks van
invloed zal zijn, is het bevorderen van het autoluw maken van de omgeving een kleine bijdrage tot
vermindering van de totale uitstoot.
Het periodiek afzetten en knotten van hakhout heeft een gunstig effect.
Literatuur
Kok van Herk & Andre Apstroot: Veldgids korstmossen. Uitgave KNNV, Uitgeverij, Utrecht;
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HOOFDSTUK 11. BLAD- EN LEVERMOSSEN
Door Herman Roos
Inleiding.
De inventarisatie van de vegetatie van Stoutenburg is grotendeels uitgevoerd in 2004. Wat de mossen
betreft is dat beperkt gebleven tot een excursie op 23 december 2004 door Klaas van Dort, Willem
van Dijk en Leo Spier. Willem van Dijk heeft hiervan de soortenlijst bijgehouden en een verslag
gemaakt dat in dit hoofdstuk is verwerkt.
Tijdens de evaluatiebijeenkomst op 12 maart 2005 is besloten de inventarisatie in 2005 voort te
zetten. Herman Roos heeft op zich genomen de mossen verder te inventariseren. Tijdens de
vervolgevaluatie op 24 augustus zijn de resultaten tot dan toe gepresenteerd en is besloten deze nog
tot einde 2005 voort te zetten omdat naar verwachting in najaar en vroege winter een aantal soorten
zal kapselen en aldus beter herkenbaar zal zijn. Het gaat hier met name om kleine slaapmossen en
om het onderscheid tussen Fraai haarmos(Polytrichum formosum) en Gewoon haarmos(Polytrichum
communis).
Methode.
De eerste inventarisatie op 24 december leverde een globaal beeld op met in totaal 40 soorten
verdeeld over 3 locaties.
In maart is via de database van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep(BLWG) nagegaan
welke blokken in de omgeving eerder zijn geïnventariseerd en welke soorten dat heeft opgeleverd die
in potentie ook in het gebied van Stoutenburg zijn te verwachten. Over enkele naburige blokken waren
gegevens beschikbaar maar niet over de Stoutenburg blokken noch de direct daaraan grenzende.
De inventarisatie is in eerste instantie uitgevoerd per blok. Het betreft de blokken waar delen van het
landgoed in liggen:
Blok 32/34/35 (coord. 159/462) met Klein Stoutenburg en een deel van de Barneveldse Beek.
Blok 32/35/31 (coord. 160/452) met een deel van Groot Stoutenburg en de Barneveldse Beek.
Blok 32/35/21 (coord. 160/463) met een ander deel van Groot St en het Elzenbroekbosje.
Blok 32/35/22 (coord. 161/463) met de Juliusput.
Het gebied is bezocht op 24 maart, 20 juli, 16, 26 en 31 augustus, 6 en 24 september, 28 oktober en 3
en 24 november.
Daarbij zijn deels verschillende routes gevolgd.
Tijdens de vervolg-evaluatie is afgesproken de rapportage te richten op vegetatie-eenheden. Deze
overlappen deels de verschillende inventarisatieblokken.
Tijdens de bezoeken zijn de mossen die in het veld zonder meer konden worden gedetermineerd
genoteerd per blok en per landschapseenheid. Alle twijfelgevallen en niet in het veld te determineren
specimina zijn verzameld en later gedetermineerd met de flora van Touw en Rubers en de flora van
Gradstein en van Melick. Alle gedetermineerde specimina zijn opgenomen in het herbarium van de
auteur.
Resultaten.
Op 23 december 2004 werd zowel Klein als Groot Stoutenburg op de aanwezigheid van mossen
geïnventariseerd. In totaal werden in die gebieden 43 soorten gevonden. In Nederland komen
ongeveer 520 soorten voor.
De soorten die gevonden werden zijn: Gewoon dikkopmos, Grofkorrelknikmos, Gewoon puntmos,
Breekblaadje, Gewoon pluisjesmos, Gewoon sikkelsterretje, Gewoon gaffeltandmos, Fijn laddermos,
Gewoon klauwtjesmos, Heideklauwtjesmos, Kussentjesmos, Gedrongen kantmos, Gewoon
sterrenmos, Gewone haarmuts, Gewoon knikkertjesmos, Gewoon haarmos, Fraai haarmos, Gewoon
pronkmos, Gewoon haakmos, Knotskroesmos, Groot rimpelmos, Purpersteeltje, Pluisjesmos,
Helmroestmos, Grijze haarmuts, Rond boogsterrenmos, Boomsnavelmos, Knikkersterretje, Gerimpeld
platmos, Plooibladmos, Gewoon kantmos, Gewoon thujamos, Knopjesmos, Gewoon smaragdsteeltje,
Zilvermos, Grijs kronkelsteeltje, Muurachterlichtmos, Groot duinsterretje en Muurmos.
Dit zijn allen algemene soorten. Bijzondere mossoorten zijn niet aangetroffen.
Alleen Flesjesmos(Blasia pusilla) staat te boek als zeldzaam. Flesjesmos is een pionier levermos van
vochtige plaatsen en vormde uitgestrekte plakkaatjes op de oever van de plas ten z.o. van het bos van
Klein Stoutenburg. Het bos zelf is extreem arm aan mossen. Dat is niet verwonderlijk. De bosstructuur is
weinig gevarieerd en er ligt een dikke laag slecht verterend strooisel onder de bomen. Alleen Fraai
haarmos is tegen zoveel bladval opgewassen. Op kale greppelwanden en rond boomvoeten zijn meer
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soorten present, o.a. Gewoon sterrenmos en Gewoon pronkmos zijn hier veel te vinden. Dood hout
ontbreekt. Van de epifyten is slechts een enkel polletje Knotskroesmos aangetroffen.
Afgezien van een plakkaatje Helmroestmos en enkele polletjes Knikkersterretje had ook de Grindweg
weinig schokkende soorten te bieden.
Het gehele gebied leek niet bepaald rijk aan soorten. Na de aanvullende inventarisaties in 2005 moet
die conclusie gehandhaafd worden. In totaal zijn 64 soorten gevonden, waarvan slechts 7
levermossen. Waarschijnlijk een symptoom van sterk wisselende vochtigheid en sterke eutrofiëring.
De dominante soorten op de met bomen begroeide kaden, bosstroken en het Elzenbroekbosje zijn
Fraai haarmos(Polytrichum formosum), Gewoon sterrenmos(Mnium hornum) en Groot
rimpelmos(Atrichum undulatum) als bodembedekkers. Op veel plaatsen meerdere vierkante meters.
De beek- en andere waterloopwanden bevatten slechts weinig blad- en levermossen en wat er groeit
heeft een lage abundantie.
Om een indruk te geven van de spreiding van de waargenomen soorten over de verschillende
ecotopen en blokken zijn die in de onderstaande tabel samengevat. Deze samenvatting is gebaseerd
op de details in de tabellen achter in dit rapport
Blokken:
ecotoop:
code
112
124
171
321
411
934
972

omschrijving
Elzenbroek
Bosperceel
Kaden en lanen
Open water incl. oevers
Weiden
Poelen incl. oevers
Beek en greppel wanden
Bomen boven de voet
Steen en beton
Norton put

159/462

afkorting
EB
BP
KL
O
W
P
BW
EP
SB
N

15
18
1
12
2
5
1

160/462

160/493

161/463

22

11
14
11

4

2

11
5
3

8
13
4
3
66

54
45
Samenvatting van de aantallen gevonden soorten per ecotoop/ per blok.

8

8

Voor de blokaanduiding in de tabel zijn de Amersfoort coördinaten gebruikt.
De waargenomen soorten zijn aardig gespreid over de verschillende ecotopen. Opvallend is het
ontbreken van watermossen in open water. Dit ecotoop omvat in het onderzochte gebied de Juliusput
en de Barneveldse Beek als enige grote waterloop. De vijvers in het landgoed zijn niet op mossen
onderzocht.
Blok 161/463 omvat de Juliusput met wat omliggende bosjes. De bosjes zijn in vergelijking met het
aangrenzende open water zeer droog en arm aan soorten
De meestbelovende beekkant, die van de Haarbeek, is systematisch vanuit de beek onderzocht en
leverde aan levermossen slechts op Parapluutjesmos(Marchantia polymorpha) en Gedrongen
kantmos(Lophocolea heterophylla) en dat in slechts kleine plukjes en matjes. Wel is dit de enige plek
in het gebied waar twee soorten Vedermos(Fissidens) zijn gevonden; ook in heel kleine
plukjes.Gezoomd vedermos(Fissidens bryoides) en Klei vedermos(Fissidens taxifolius).
De weiden in het gebied zijn over het algemeen zeer voedselrijk en monotoon en bevatten slechts op
enkele plaatsen wat Puntmos(Caliergonella cuspidata). Haakmos(Rhytidiadelphus squarrosus) is
beperkt tot de grasveldjes rond Klein Stoutenburg.
De rijkste groeiplaatsen zijn de voeten en de stammen van essen en eiken. Daarop werden over het
gehele gebied 13 soorten geteld met Gewoon klauwtjesmos(Hypnum cupressiforme s.l en sensu
Ando) en Bosklauwtjesmos(Hypnum adoi) en Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum) als
meest voorkomend.
De begroeiing met epiphyten hoger op de stammen en op afstaande takken boven de ca 0,5 meter is
echter over het algemeen zeer spaarzaam. Op de bomen langs de Barneveldse Beek slechts enkele
eenzame plukjes Gewone haarmuts(Orthotrichum cf affine). Als bijzonder punt één dikke tak van een
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51
7
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21
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8
3
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dode eik die boven de beek uitsteekt(coord. 16070.46275) en massaal is begroeid met Gewoon
klauwtjesmos(Hypnum cupressiforme s.l) en waar de tak van min of meer horizontaal omhoog buigt
met donkergroene plukjes, vermoedelijk Haarmuts(Othotrichum spec.) Helaas is die begroeiing niet te
bereiken zonder halsbrekende toeren. Daar zijn we maar niet aan begonnen.
Muisjesmossen(Grimmia soorten) zijn beperkt tot stenen die op enkele plaatsen langs een pad zijn
gedumpt en beton, de stuw en de schuine wanden beneden de stuw en de betonnen nortonbakken
Die norton ligt in de n.o. hoek van het weitje boven de Noordelijke laan van Van de Weg dat tot het
landgoed behoort en vult twee troggen met schoon stromend water. In de troggen een flinke populatie
Watervalmos(Rhynchostegium riparioides) en erop en omheen veel Gewoon
dikkopmos(Brachythecium rutabulum) en op de betonnen bakken Gewoon muisjesmos(Grimmia
pulvinata) en Gewoon muursterretje(Tortula muralis).
Een andere verrassende plek is de noordrand van het vochtige weitje ten noorden van de Grindweg.
Dat randje is begroeid met een rijtje eiken.(zie foto) waarvan

Het eikenrandje (HR)

de zijtakken in zuidelijke richting over de wei steken en die bijna alle fraai zijn begroeid met Gesnaveld
klauwtjesmos(Hypnum cupressiforme sensu Ando) en Gewone haarmuts(Orthotrichum affine) en
enkele plukjes Knotskroesmos(Ulota bruchii).
Dit is vermoedelijk een plek met de minst variabele vochtigheidsgraad.
De oostelijke helft van het weitje is gemaaid, voor het eerst sinds 20 jaar!
Bezien moet worden of dat invloed heeft op de vochtigheidsgraad van het eikenrandje. Dat zou
moeten blijken uit verschillende ontwikkeling van de mosbegroeïng op de beide eikengroepjes.
Het bos ten zuiden en westen van de schaapskooi is zeer wisselend vochtig en is potentieel een
prima plek voor zowel blad- als levermossen. Hier werd een fraaie plek van ca 1m2 Geplooid
snavelmos(Eurhynchium striatum) gevonden (foto) en op twee essenstammen mooie plekken van ca
15 cm doorsnede Helmroestmos(Frullania dilatata).
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Geplooid snavelmos (Eurhynchium striatum) (HR)

Het meest teleurstellend is wel het Elzenbroekbosje langs de Noordelijke laan van Van de Weg.
Dat is zeer verdroogd en de bodem bevat veel onverteerd strooisel. Dominant is hier Fraai
haarmos(Polytrichum formosum). Ondanks intensief zoeken is Gewoon haarmos(Polytrichum
commune) daar niet gevonden. Ook ontbreekt elk spoor van veenmos en van levermos. Hopelijk zal
er door de voorgenomen aftakking vanaf de Juliusput weer wat schoon en niet al te voedselrijk water
instromen.
Aanbevelingen:
De voorgenomen infiltratie met schoon water uit de Juliusput opent gunstige perspectieven voor de
bestrijding van eutrofiëring door de aangrenzende weide- en maïspercelen en via het door het gebied
geleide water uit de Barneveldse Beek.
Het is aan te bevelen de boomkruinlaag op veel punten wat uit te dunnen door als vanouds wat
elzenstobben en essenstobben van hun staanders te ontdoen.
Voorts, waar mogelijk, de dikke pakken geaccumuleerd onverteerd strooisel verwijderen.
Bij het periodieke schonen van de waterlopen zou het goed zijn de verwijderde planten en slib niet op
de directe oever te deponeren maar af te voeren.
Tabellen:
Waarnemingen per blok per exc.datum.
Tabellen per blok per ecotoop(4x)
Literatuur:
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HOOFDSTUK 12. PADDENSTOELEN
Door Ruud de Man & Emma van den Dool
Inleiding
In totaal zijn door beide auteurs drie paddenstoelenexcursies gehouden: Groot en Klein Stoutenburg
op 29 september en 4 oktober. Op 18 juli is er nog vanwege het gunstige paddenstoelweer een
excursie gehouden door Jaap Wisman (NMV) en Willem van Dijk (KNNV).
Op Groot Stoutenburg is de Kleine Niep (15) bezocht en de route via de Noordelijke en Oostelijke laan
Van de Weg (13 en 14) naar de Barneveldse Beek. Ook is het traject van de Zuidelijke boslaan langs
de Barneveldse Beek (9) bekeken.
De inventarisatie van Klein Stoutenburg bestond uit het Eiken-beukenbos noordwest bij de
parkeerplaats (4), de houtwal (9) en de moestuin (zie kaartje).
Ten slotte zijn aan de lijst losse waarnemingen toegevoegd, die bij de eerdere inventarisatie- rondes
zijn genoteerd. De laatste waarnemingen zijn van 4 december 2004.
Methode
De inventarisatie bestond eruit, dat de gebieden zo goed mogelijk op paddenstoelen zijn onderzocht.
Hiervoor werd een deelgebied geheel doorkruist. De paddenstoelen die niet direct op naam gebracht
konden worden, werden door Emma van den Dool meegenomen en thuis m.b.v. een microscoop
gedetermineerd.
Er zijn bij dit verslag vier lijsten meegeleverd: lijst I: alle data (inclusief opmerkingen van Emma). Lijst
II: totaallijst. Hier staan alle waarnemingen van paddenstoelen in die tot nu toe aangetroffen zijn in
het gebied (o.a. NMV ecxursie uit 1992). Dit zijn ca. 230 soorten. In deze lijst zijn de Rode lijst
kenmerken opgenomen (Arnolds & van Ommering, 1996), evenals de Uur-Frequentie-Klasse (UFK).
Dit is een maat van zeldzaamheid van een soort. Lijst III: lijst 2004. Hier staan alle paddenstoelen in
die in 2004 zijn waargenomen (in totaal 140 soorten). Lijst IV: lijst Ruud. Dit is een lijst van
kenmerkende soorten, waarvan van een groot aantal foto’s zijn gemaakt en hierin is het voorkomen in
de deelgebieden aangegeven. De lijsten zijn in oorsprong afkomstig van de CD: Natuurcompendium
2003 (CBS 2004).
Wanneer een gebied vaker op paddenstoelen geïnventariseerd wordt, worden er steeds weer nieuwe
soorten gezien (een stijgende kromme in een grafiek). Het helpt ook wanneer er specialisten zoals
Jaap Wisman (Russula’s) en Emma van den Dool meegaan, voor het op naam brengen van moeilijke
soorten.
Resultaten
De aangetroffen paddenstoelen zijn min of meer algemeen. Er iswel een aantal soorten, die
kwetsbaar (KW) zijn in hun voorkomen (zie lijst II en III) . Een enkele soort is gevoelig (GE).
Slecht één soort is bedreigd. Dit is de Bosparasolzwam (Lepiota clypeolata), waargenomen tijdens de
NMV excursie in 1992. Het Varkensoor (Otidea onotica) heeft ook deze status.
Er zijn relatief veel mycorrhiza- paddenstoelen genoteerd, bijna de helft van het totaal aangetroffen
aantal paddenstoelen. Deze paddenstoelen hebben een symbiose met een bepaalde boom, er
worden voedingsstoffen en mineralen uitgewisseld, zodat beide partners er voordeel bij hebben. Deze
soorten zijn indicatief voor een gezond bosbestand, dus hoe meer mycorrhiza- paddenstoelen, hoe
waardevoller een gebied/bos is.

Een aardige waarneming was het massale voorkomen van de Populieren melkzwam (Lactarius
controversus) (foto). Dit is een ectomycorrhizavormer met Populieren. De paddenstoelen stonden in
een houtwal in de buurt van de boerderij van de beheerder. De zwammen stonden vooral in laagten
van de houtwal, dus enigszins vochtig.
Eveneens een aardige waarneming was het voorkomen van de Gekraagde aardster (Geastrum
triplex) (foto) langs de oprijlaan (Grindweg) van Groot Stoutenburg op 4 december 2004. Het is vooral
een soort die in kustduinen voorkomt. De soort komt volgens Arnolds et al. (1995) vrij algemeen in het
westelijk deel van het Gelderse district voor. De ondergrond zou op een lemig karakter kunnen
duiden.
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Gebiedsbeschrijving/Beheer
Het inventariseren van paddenstoelen is altijd een momentopname in de tijd, zodat je afhankelijk bent
van het aanbod op een bepaald tijdstip. Dit is zowel afhankelijk van de temperatuur als de relatieve
vochtigheid in die periode.
Tijdens de inventarisatie van De Kleine Niep op 29 september was het zeer droog en was er geen
water in de greppels aanwezig. Ook op 4 oktober was het nog bijzonder droog. Desondanks konden
we toch nog een aardige indicatie krijgen van de waarde van het gebied.
De Kleine Niep is een broekbosje dat hoofdzakelijk bestaat uit Els en Berk op de drogere plaatsen,
met evenwijdig lopende greppels (rabatten). Wanneer dit terrein voldoende vochtig is, heeft het de
potentie rijk te zijn aan paddenstoelen die gebonden zijn aan een vochtig milieu.
Ook de Noordelijke Laan Van de Weg (houtwal) die voorbij de Kleine Niep is gelegen en via de
Oostelijke Laan Van de Weg richting de Barneveldse Beek loopt, is in potentie erg interessant. In deze
houtwal kwam de Wortelende boleet (Boletus radicans) (foto) voor. Het is een mycorrhiza symbiont
van Eik en Beuk en komt voor in min of meer schrale lanen en bermen met oude bomen, voornamelijk
op kalkhoudende rivierklei, soms op humusrijk lemig zand. Mogelijk zit er leem in de ondergrond van
de houtwal. Dit is een gunstige bodem voor allerlei organismen, zoals planten, mossen en
paddenstoelen.
De Kleine Niep en de houtwal zijn momenteel niet in het bezit van het Utrechts Landschap, maar zijn
zeer de moeite waard om aangekocht te worden.
Wel zal een aangepast beheer moeten plaatsvinden (zie Keizer 2003, p. 34,48).
De grondwaterstand in De Kleine Niep zal hoger gemaakt moeten worden.
De houtwal is momenteel redelijk verwaarloosd. Er ligt veel rommel (stort) en de randen zijn sterk
verruigd. Dit zal opgeschoond en verschraald dienen te worden om zodoende de vegetatie tot een
grotere variatie te laten komen.
De houtwal heeft potentie door de leemhoudende ondergrond!
Ook is het wenselijk het pad door de houtwal iets minder toegankelijk te maken. Het pad lijkt sterk
betreden, wat de vegetatie niet ten goede komt (bodemerosie).
Dit geldt eveneens voor het pad langs de Barneveldse Beek. Dit is een “sluiproute” voor fietsers.
Hier zijn wel fraaie mosrijke plekken onder de beuken aanwezig, die gunstig zijn voor
paddenstoelen. Er stonden vrij veel Eekhoorntjesbrood (Boletus edulis). (Zie ook Keizer (2003), p.
47, foto boven).
Het Eiken-beukenbos noordwest (4) van Klein Stoutenburg. Hier bleek de humuslaag (bladafval) erg
dik te zijn. Ondanks dit gegeven, kwamen er toch nog enkele (typische) beukenbegeleiders voor
zoals: Bitterzoete melkzwam (Lactarius subdulcis) en de Beukenrussula (Russula fellea) (foto).
Bovendien stond de Kleine stinkzwam (Mutinus caninus) (foto) tussen het beukenblad.
Hier zou de humuslaag om de 5-10 jaar verwijderd moeten worden om zodoende de
ondergroei/paddenstoelenflora meer kansen te geven.
Er werden enkele typische wondparasieten in het gebied aangetroffen, zoals de Eikhaas (Grifola
frondosa) (foto), de Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) (foto) en de Biefstukzwam (Fistulina
hepatica) (foto). Er werden weinig echte parasieten gezien, zoals de Honingzwam (Amillaria mellea),
die hele bospercelen aan kunnen tasten.

Een aparte plaats neemt de moestuin in. Mede door het gebruik van houtsnippers op de paadjes, die
tussen de perken lopen. Er is ook gebruik gemaakt van stro. Dit heeft tot nu toe nog geen
paddenstoelen opgeleverd. Op de snippers werd de Blauwplaatstropharia (Psilocybe rugosoannulata)
en de Oranjerode stropharia (Psolocybe aurantiaca) (foto) gezien. De eerste in twee kleurfasen (foto):
de paarse en gele kleurvorm. Zeer aardig was de waarneming van het Gestreept nestzwammetje
(Cyathus striatus) (foto). Dit zijn typische paddenstoelen die op houtsnippers voorkomen (Bettenbroek
& Keizer 2004).
Ten slotte is een aanbeveling over het schonen van sloten op zijn plaats (zie ook Keizer 2003, p. 47,
foto onder). In het bosperceel op Groot Stoutenburg tussen de Barneveldse Beek en de oprijlaan
(Oostelijke boslaan) bleek slootmateriaal op de kant gedumpt te zijn, zonder dat dit weggehaald is.
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Het verdient aanbeveling om dit organische materiaal te verwijderen of op de minder kwetsbare
andere oever te deponeren.
Conclusie
Het gebied is zeker interessant voor paddenstoelen. Door aanpassingen in het beheer (zie hiervoor)
en de aankoop van terreinen op Groot Stoutenburg kan het gebied sterk in waarde toenemen. Door
regelmatig het gebied te bezoeken (eventueel monitoren), kan de ontwikkeling van het Landgoed
Stoutenburg in de toekomst gevolgd worden.
Door de enigszins lemige en vochtige bodem is het gebied in potentie erg interessant voor
paddenstoelen en andere organismen.
Waarnemingen in 2005
Bij mijn weten is er in 2005 alleen op 24 september 2005 een gezamenlijke excursie gehouden en zijn
de paddenstoelen door mij benoemd (zie Van Dijk 2005).
Hierbij zijn een aantal soorten gezien, die ook in 2004 geïnventariseerd zijn.
Enkele opvallende soorten zijn:
Wortelende boleet (Boletus radicans)
Plooivoetstuifzwam (Calvatia excipuliformis)
Prachtvlamhoed (Gymnopilus spectabilis)
Populieren melkzwam (Lactarius controversus)
Zwartwordende stuifzwam (Lycoperdon foetidum) (foto)
Rythisma acerinum (foto)
Varkensoor (Otidea onotica)
Van de laatste soort is materiaal verzameld en opgestuurd naar Emma van der Dool voor een juiste
determinatie. Deze “bekerzwam” stond met verschillende exemplaren langs de oprijlaan (Grindweg)
van Groot Stoutenburg, onder Amerikaanse eik.
Ten slotte werd door mij nog enkele exemplaren van de Groene anijstrechterzwam (Clitocybe odorata)
bij de ingang van de parkeerplaats van Klein Stoutenburg (Stoutenburgerlaan) in de berm
aangetroffen (foto).
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Calocera viscosa (RdM)

Vliegenzwam (RdM)

Poederzwamgast op breedplaatrussula (RdM)
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Hoofdstuk 13. Conclusies en aanbevelingen.
Kijkend naar de doelstellingen in de inleiding in hoofdstuk 1 geformuleerd, kan het volgende worden
samengevat.
Er waren drie doelstellingen. Als eerste het rapporteren over een groot deel van de flora en fauna van
het hele gebied van het landgoed Stoutenburg. Deze doelstelling kan als bereikt worden beschouwd.
Zeer veel onderwerpen zijn door vele enthousiaste deskundigen letterlijk en figuurlijk onder de loep
genomen. De terreinen zijn, mede door ondersteunende onderwerprelevante excursies, vele malen
bezocht. Er zijn toch onderwerpen die onderbelicht zijn gebleven. Het onderwerp zoogdieren is niet
geheel uitgekristalliseerd. Ook een deel van de entomofauna, zoals kevers en spinnen is nauwelijks
bekeken. Mede omdat de deskundigheid niet onder ons is en van elders zou moeten zijn gekomen.
Het eerste jaar 2004 was wat betreft bezoekfrequentie groter dan het jaar 2005. Van reflectie of feedback van de zijde van het Utrechts landschap met betrekking tot de data-base moet nog blijken: alle
relevante inventarisatiegegevens zijn inmiddels aangeleverd.
De tweede doelstelling: KNNV-leden en eventuele derden gelegenheid bieden actief met veldbiologie
bezig te zijn, daardoor hun kennis te vergroten en een bijdrage te leveren aan natuur- en
landschapsbescherming, is moeilijk meetbaar. Wel is het zo dat de genoemde mensen die deel
namen voor een groot deel een vaste kern gingen vormen, die zeer frequent de terreinen bezocht.
Wat dat aan gaat vond er een bundeling van kennis en kunde plaats, waardoor cohesie ontstond
tussen die leden die perspectief biedt voor het ontwikkelen en uitbreiden van de zo gewenste
werkgroepen van de KNNV, afdeling Amersfoort e.o. Met dit laatste is een deel van doelstelling drie
beantwoord: beogen de ledenband te verstevigen.Van het laatste deel van doelstelling drie: potentiële
leden interesseren, is niet echt gebleken.
Een groot aantal mensen dat de rapportage van de hoofdstukken voor hun rekening heeft genomen,
heeft in die hoofdstukken beheersadviezen geformuleerd.
Onderstaand volgt per hoofdstuk een compilatie van beheersadviezen.
 Vaatplanten: zadenbron van oud bos behouden; bij herstel/herplant van oud-boomsoorten
hier rekening mee houden; schonen van sloten met nodige voorzichtigheid uitvoeren.
Wanneer kansen zich aandienen: grondwaterstand verhogen om kwel toe te laten.
 Uilen en vleermuizen: oude gebouwen, oud bos en bomen zoveel mogelijk in stand- en
behouden.
 Vissen en amfibieën: streven naar schoon water; stromende watersystemen uitbreiden; natte
gebieden zoals het rabattenbos aanpakken voor wat betreft achterstallig onderhoud. In
bosgebied dikke humus- en modderlaag verwijderen. Sterke bemesting door eenden
terugdringen.
 Vlinders en libellen: per doelsoort passende maatregelen, bijvoorbeeld gebieden vernatten en
verschralen om Pinksterbloem meer kansen te geven ten behoeve van de Oranjetip; in z'n
algemeenheid graslanden verschralen, bramen en brandnetels daar waar mogelijk
gereguleerd handhaven, corridors in bossen handhaven en zo mogelijk uitbreiden; bevorderen
van ruimtelijke patronen in ecotopen.
 Paddenstoelen: grondwaterstand op sommige punten hoger, rommel(stort) en
slootkantmateriaal verwijderen, verruigende randen opschonen en verschralen; fraaie
mosrijke plekken voor paddenstoelen staan onder betredingsdruk: druk terugdringen. In bos
dikke humuslaag (bladafval) afvoeren. Door de verscheidenheid aan boomsoorten bestaat er
een hoog micorrhiza-paddenstoelenstand. Dat vraagt om handhaving en zo mogelijk
uitbreiding
 Korstmossen- en mossen: bevorderen overgang van tradionele naar biologische landbouw en
veeteelt; door lokale maatregelen uitstoot van stikstofdioxide verminderen, bijvoorbeeld door
het autoluw maken van de omgeving; achterstallig periodiek onderhoud van hakhout
aanpakken; dikke pakketten slecht verterend strooisel onder de bomen weghalen; mosrijke
kanten van sloten en oevers van plassen bij het schonen ontzien: sloot- en baggermateriaal
afvoeren.
 Bomen:
 Vogels:
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