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VOORWOORD
Eind 2015 heeft het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) van de gemeente
Amersfoort vertegenwoordigd door de mevrouw Renéé van Assema aan de KNNV
gevraagd te onderzoeken hoe de natuur zich ontwikkelt in het gebied Hoge Klei in
Amersfoort. Dit is een gebied dat deels een bosgebied is van landgoed Den Treek en deels
een afgedekte oude vuilstort van de gemeente Amersfoort
Aan dat verzoek is graag voldaan omdat dit type onderzoek geheel past in de doelstellingen
van de KNNV, namelijk natuurbeleving, -studie, -onderzoek en kennisoverdracht.
Over de KNNV
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging, KNNV, is een vereniging van mensen
die iets hebben met de natuur. Ze willen de natuur
beleven, proberen te begrijpen en beschermen.
Daarom zijn de leden van de KNNV vaak buiten in
het veld te vinden. De KNNV is al meer dan 100 jaar
de vereniging voor veldbiologie in Nederland.
Het beschermen en bewaken van de natuur in ons
land zien wij als een belangrijke taak voor alle
natuurorganisaties. Wij zijn van mening dat de
natuur pas effectief beschermd kan worden door de
natuur te onderzoeken. De afdelingen van de KNNV
richten zich daarom vooral op natuurstudie via
werkgroepen van planten, insecten, vogels, mossen enz.
De KNNV is een veelzijdige vereniging. Belangstelling voor en kennis van de natuur gaan
hand in hand. Jong en oud kunnen er terecht. Zowel vakmensen als liefhebbers die meer
willen weten, zijn er te vinden. Leden van de KNNV ontvangen het verenigingsblad Natura,
dat zes keer per jaar verschijnt. Hierin staan informatieve artikelen over natuur,
natuurbescherming, boekbesprekingen en het laatste nieuws uit de vereniging. Daarnaast
ontvangen leden van KNNV Amersfoort e.o. het afdelingsblad de Konvo, dat 8 tot 10 maal
per jaar verschijnt. Dit blad staat ook in digitale vorm op de website.
KNNV-leden krijgen forse kortingen op boeken uit de eigen landelijke KNNV-Uitgeverij.
Meer informatie over de landelijke vereniging is te vinden op http://www.knnv.nl en over de
Amersfoortse KNNV op http://www.knnv.nl/amersfoort.
Afdeling Amersfoort en omgeving
De Amersfoortse afdeling is opgericht in 1911. Behalve de stad Amersfoort omvat de
afdeling ook een vrij groot gebied eromheen. Er zijn zo’n honderd leden uit Amersfoort en
wijde omgeving. De hoofdactiviteiten van de afdeling bestaan uit cursussen,
inventarisatieprojecten, werkgroep bijeenkomsten, natuurlezingen en excursies. Wij werken
daarbij samen met het IVN Amersfoort en het milieucentrum Landgoed Schothorst in
Amersfoort van de gemeente Amersfoort.
Arie van den Bremer, coördinator Werkgroep Planten
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1. INLEIDING
Het onderzoeksgebied ligt op de Amersfoortse berg ten zuiden van de Stichtse rotonde. Aan
de oostkant is er de Hoge Kleiweg en meer naar het zuiden de Golfclub Hoge Kley. Ten
westen en zuiden zijn er het Lodensteincollege en het psychiatrisch centrum Zon en Schild.
Naar de A28 is het nog een paar honderd meter. Het gebied ligt binnen de gemeente
Amersfoort net tegen de grens van de gemeente Leusden (Golfbaan). Het blauw omlijnde
deel is een oud hoog opgaand naaldhoutbos in eigendom bij landgoed Den TreekHenschoten. Het geel omlijnde deel is eigendom van de gemeente Amersfoort en is een in
het jaar1992 afgedekte oude vuilstort. Het oppervlak van het gebied van Den TreekHenschoten is ca 6,67 ha en van de gemeente Amersfoort ca 6,05 ha. Zie kaart 2.1. Meer
hierover in de hoofdstukken 2 en 3.

Kaart 1.1. Topografie onderzoeksgebied Hoge Klei (bron Erik van Beers, gemeente
Amersfoort)
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Enkele sfeerfoto’s van het gebied.

Pad midden door het
naaldbos

Onderbegroeiing naaldbos
met Blauwe bosbes

Onderbegroeiing naaldbos
met varens

Berken op vuilstort

Late guldenroede (massaal)
op vuilstort

Natte rand rond vuilstort

Slecht geworteld op
vuilstort

Een van de vele
dwarspaden op de vuilstort

Pad langs Zon en Schild met
veel Japanse duizendknoop
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2. HISTORIE
Na de 2e wereld oorlog was er veel behoeft aan zand voor metselspecie en beton voor in de
bouw. Op de Utrechtse Heuvelrug was er veel van dit zand te vinden en op veel plaatsen is
dat ook gedolven. Bekend is het gat bij Maarn dicht bij de snelweg Arnhem-Utrecht. Minder
bekend is de afgraving aan de Hoge Kleyweg tussen Zon en Schild en golfbaan De Hoge
Kley. Het winnen van het zand aan de Hoge Kleyweg is begin vijftiger jaren begonnen. Uit
gesprekken met mensen uit Amersfoort moet de afgraving een bijzonder project zijn
geweest.
De zandwinning bestond uit zogenaamd stuwwalzand en was gemengd met grind. Daarom
werd al het zand ter plaatse gezeefd. Dat is op onderstaande foto 3.1. goed te zien.

Foto 2.1. Zandwinning in bedrijf (fotograaf onbekend)
Wat ook goed te zien is dat de taluds zeer stijl waren en daarom levensgevaarlijk. Het zand
kwam af en toe gletsjerachtig naar beneden. Sommige mensen hadden een speciale
afdaaltechniek ontwikkeld: niet glijden maar met sprongetjes net als steenbokken maar dat
durfde niet iedereen.
Het grind had een enorme aantrekkingskracht op geologen want er was van alles te vinden.
Die kunnen er nu nog met veel enthousiasme over vertellen.
In 1968 is deze put als vuilstort in gebruik is genomen. De afgraving was een particuliere
zaak. In die tijd was milieu nog geen hot issue en de verhalen gaan dat er van alles gedumpt
werd zonder enige controle. Vaak zou dat zelfs s ’nachts gebeurd zijn. Dat er veel
milieuverontreinigende stoffen zijn gestort is intussen wel duidelijk. Zie hoofdstuk 3.
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In 1992 is de stort gesloten en afgewerkt met een afdeklaag. In 1997 is op deze afdeklaag
beplanting aangebracht. In de periode ongeveer 1998 tot 2000 is op de vuilstort een
parkeerplaats ingericht geweest voor DHV en in 2001 is dit gedeelte opnieuw ingeplant. Op
de kaartjes hierna is dat goed te zien.
De kaartjes zijn te vinden op de website www.topotijdreis.nl; “Tijdreis over 200 jaar” van het
Kadaster. Daar is in stappen te zien hoe een gebied zich vanaf 1815 topografisch heeft
ontwikkeld. De kaartjes hieronder geven alleen aan hoe de ontwikkeling vanaf 1953 is
geweest.

1953 De afgraving is in volle gang

1989 De zandwinning is ten einde en
wordt dicht gegooid met bouw- en
ander afval

1992 Het terrein wordt gesloten en
afgedekt met een laag kunsstof en
grond

1999-2011 Het terrein is tijdelijk
parkeerterrein van DHV

2008 Het parkeerterrein is weer
ingeplant

2015 Huidige situatie met begroeiing
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3. BEHEERPLAN
Opgesteld: januari 2010 door Afd. Stedelijk Beheer, J. van ’t Klooster

3.1. Inleiding
Aanleiding voor de opstelling van dit beheerplan Hoge Klei is om gesignaleerde toekomstige
problemen met de afdichting, met name de folie, voor te zijn en beheerbesluiten vast te
leggen. De essentie van de bescherming van het grondwater tegen verontreinigingen uit de
voormalige vuilstort is te zorgen dat geen regenwater via de bovengrond door de vuilstort
heen percoleert naar het grondwater en zo verontreinigingen meevoert. Door de afdekking
waterdicht te houden wordt dit gerealiseerd.
Het belangrijkste onderdeel van de afdekking is een PE-folie op ongeveer één meter onder
het huidige maaiveld van de vuilstort. Deze folie kan bedreigd worden door wortelgroei en
omwaaiende bomen, door doorgraving door konijnen en vossen en door veroudering. Met
name wordt getwijfeld of de huidige aanplant wel geschikt is. Ook worden afgelopen jaren
steeds meer konijnen aangetroffen in het gebied.
In dit beheerplan worden voorstellen gedaan voor omvorming van de beplanting naar een
voor de folie minder risicovolle begroeiing, voor omgang met het risico van beschadiging
door konijnen en voor de monitoring en toekomstige vervanging van de folie.

3.2. Huidige situatie
Achtergrond
Ten behoeve van de zandwinning is in het gebied Hoge Klei een zandput uitgegraven ten
behoeve van zandwinning. In 1968 is deze put als vuilstort in gebruik is genomen. In 1992 is
de stort gesloten en afgewerkt met een afdeklaag. In 1997 is op deze afdeklaag beplanting
aangebracht. Ook zijn toen de peilfilters en ontluchtingsfilters voorzien van een (nieuwe?)
beschermbuis en is konijnengaas aangebracht om de nieuwe beplanting te beschermen. In
de periode ongeveer 1998 tot 2000 is op de vuilstort een parkeerplaats ingericht geweest
voor DHV en in 2001 is dit gedeelte opnieuw ingeplant. Het beheer van de vuilstort is in
handen van de gemeente Amersfoort, bij de afdeling Stedelijk Beheer.
De afdeling Milieu is bevoegd gezag voor het beschermen van de bodem en grondwater op
grond van de WBB (wet bodembescherming) en dus voor het goed functioneren van de
afdekking van de stort. In de vergunning uit 1992 van de provincie zijn voorwaarden
vastgelegd voor het beheer van de locatie na de afdichting. Dat betrof monitoring van het
grondwaterpeil en de grondwaterkwaliteit en monitoring van zettingen. Vanaf 2005 ligt de
verantwoordelijkheid voor de WBB bij de gemeente (Milieu) en heeft de provincie geen
bemoeienis meer met de vuilstort.

Fysieke situatie
Het terrein heeft een oppervlakte van ongever 5 ha. De onderkant
van de stortput ligt op een hoogte tussen NAP +10 tot +13 m. en de
bovenkant op NAP +35 tot 38 m. De hoogst gemeten
grondwaterstand (voor 1997) is NAP +3,65 m. Door de
bovenafdekking is de vuilstort ‘hydraulisch geisoleerd’. Ten behoeve
van grondwatermonitoring zijn in het gebied op twee locaties
peilbuizen aanwezig, één met twee filters en één met drie filters. Om
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drukopbouw onder de afdichting te voorkomen zijn verdeeld in het gebied vier ontluchtingen
aangebracht (zie foto). In 1997 is rondom het terrein gaas tegen konijnen aangebracht. Dit
gaas is in de loop van de jaren grotendeels beschadigd en verdwenen. Om zettingen te
monitoren wordt eens per 5 jaar op vaste punten gewaterpast. In 2006 zijn de 52
meetpunten met behulp van rode betonnen meetpaaltjes vastgelegd (zie foto). Tegelijk met
het aanbrengen van deze meetpunten zijn meetraaien vrijgemaakt, zodat de meetpunten
bereikbaar zijn en blijven.
De afdekking is met een bolling gelegd, het hoogste punt in het midden en aflopend naar de
zijkanten.

Kaart 3.1. Meetpuntenkaart
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Huidige toestand van de afdekking
Zowel de grondwatermonitoring als de hoogtemetingen hebben tot nu toe geen
bijzonderheden opgeleverd. Daarom wordt aangenomen dat de afdekking niet of nauwelijks
regenwater doorlaat en ook de folie nog in tact is. Niet bekend is of er incidenteel gaten in
zitten, bijvoorbeeld door konijnen of vossen of ten gevolge van de aanlegwerkzaamheden.
Opbouw van de afdekking
De opbouw van de afdeklaag is weergegeven in figuur 3.1

Teelaarde, schone grond,
vrij van puin

Grond, S1 , licht verontreinigd,
vrij van puin

Grond, S1, lichtverontreinigd,
gezeefd op 10 a 15 mm
Bentoniet-folie dik 5 mm
HPE-folie dik 2 mm
Grond, S2, verontreinigd,
Gezeefd op 10 a 15 mm

Grond, S2, verontreinigd
Figuur 3.1 Opbouw afdeklaag

Huidige toestand van de begroeiing
De huidige opstand bestaat voornamelijk uit grove den, met een lichte menging van els, berk
en wilg. Ongeveer één derde deel van de opstand bestaat uit een menging van inlandse eik,
berk, hazelaar, krent, vlier en zoete kers. In 2006 heeft er een verpleging van deze opstand
plaatsgevonden, tegelijkertijd met het vrijmaken van de meetraaien. De oudste opstand is 12
jaar geleden aangeplant.
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3.3. Toekomstig beheer
Het beheer vanaf 2006 toe bestaat uit:
- Het jaarlijks vrijmaken van de raaien, de 52 meetpunten en de ontluchtingsbuizen en
peilbuizen, in combinatie met onderhoud bosplantsoen (waar nodig)
- Het vrijhouden van het hek van Zon en Schild, om te voorkomen dat dit door begroeiing
wordt beschadigd.
- De zettingsmonitoring (waterpassing) eens per 5 jaar. Deze heeft plaats gevonden in
2006 en 2011 zal dus in 2017 opnieuw uitgevoerd worden.
- Grondwaterstanden: één peilbuis met een logger met uurmetingen en twee peilbuizen
met twee metingen per jaar (februari en augustus).
- Analyse grondwaterkwaliteit (eens per 5 jaar).
Vanwege de zorg over een toenemende konijnenpopulatie in het gebied en het toenemende
risico voor omwaaiende bomen is in 2006 gevraagd aan GroenKlus (dhr. J. de Groot) een
beheeradvies op te stellen. Dit advies is besproken met deskundigen. Op basis van deze
bespreking worden de volgende beheermaatregelen voorgesteld.

Algemeen
De bovengenoemde beheermaatregelen (raaien en zettings en grondwatermonitoring, e.d.)
zullen jaarlijks uitgevoerd blijven. Daarnaast is besproken over hoe om te gegaan met:
- Het bosplantsoen in relatie tot windworp en het risico voor de folie;
- Konijnen en het risico voor de folie;
- De levensduur van de folie.

Bosplantsoen
Het beheer is er in eerste instantie op gericht beschadiging van de folie door windworp en
wortelgroei te voorkomen. Daarnaast zal het beheer gericht zijn op de bevordering van de
natuur- en landschappelijke waarden. Onder andere wordt daarvoor het behoud van de
reeds aanwezige menging nagestreefd.
Hiertoe zal periodiek een verpleegronde worden uitgevoerd, waarbij gedund zal worden.
Door dunning zullen de bomen zich meer in de breedte ontwikkelen en minder in de hoogte.
Hierdoor zijn deze minder kwetsbaar voor windworp. Dunning vindt binnen de grenzen van
de boswet plaats. De eerste ronde zal in de winter van 2009-2010 worden uitgevoerd. Het
vrijkomende hout wordt ter plaatse in het bosplantsoen verspreid.

Konijnen
Konijnen zullen voorlopig niet worden bestreden. Tot nu toe wordt op het terrein een
toenemend aantal konijnen aangetroffen. Langs de zuidrand (kant van de golfbaan) worden
konijnenbouwen aangetroffen. De verwachting is dat konijnen fourageren op het terrein,
maar boven de folie geen holen zullen graven, omdat deze grond veel “vetter”, kleiachtiger,
is dan de omringende bosgrond. Bovendien is de grond zeer nat, doordat het grondwater
niet door de folie kan en geheel naar de zijkant moet worden afgevoerd. Wel kunnen de
bouwen aan de zuidrand tot onder de folie worden doorgezet, waardoor deze langs de
randen toch kan gaan zetten en mogelijk scheuren. Het risico dat er dan gelijk regenwater
door de vuilstort percoleert is daarbij echter gering. Besloten is daarom voorlopig geen
maatregelen tegen konijnen te nemen.
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Levensduur van de folie
Verwacht mag worden dat de folie niet het eeuwige leven heeft. Ooit zal deze dus vervangen
moeten worden, waarbij de volledige begroeiing en de bovenlaag van 1 meter grond
verwijderd moet worden en opnieuw aangebracht. Niet bekend is echter wanneer dat nodig
zal zijn. Om dit te monitoren kan elke twintig jaar onderzoek gedaan worden, te beginnen in
2012. Voor dit onderzoek zal literatuuronderzoek gedaan worden en wordt de folie op enkele
plaatsen opgegraven om een stukje folie te kunnen verwijderen ten behoeve van
laboratoriumonderzoek.
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4. PLANTEN
Veldwerk en plantenstreeplijst
Er heeft een volledige planteninventarisatie plaatsgevonden in de lente, zomer en herfst van
2015.
Veel planten zijn in de lente nog een te pril groeistadium om ze te zien of te herkennen. In de
herfst of zomer blijkt dat vaak veel makkelijker te zijn. De planten zijn dan volgroeid en vaak
is er nog een al of niet verdorde bloeiwijze aanwezig. Er zijn dan maar weinig planten echt
verdwenen. In de praktijk betekent dit vaak een race tegen het maaien. Als er gemaaid is
dan is er geen onderzoek meer uit te voeren. Voor de registratie van de plantensoorten is
een zogenaamde streeplijst gemaakt waarop kan worden aangegeven welke soorten planten
voorkomen en met welke abundantie (hoe vaak komt een plantensoort voor). De streeplijst is
per vak ingevuld. De abundantie wordt met een code weergeven. Zie tabel 4.1.
Code
NDFF
s
r
o
lf
f
la
a
ld
c

d

Aantal Betekenis van
planten code (Engels)
1-3
sporadic,
sparse
4-10
rare
11-20 occasional
11-20 local frequent
21-100 frequent
21-100 local
abundant
>100
abundant
>100
local
dominant
codominant

dominant

Toelichting codering
de soort is zeer zeldzaam, slechts enkele exemplaren
aanwezig
de soort is zeldzaam
de soort wordt zo nu en dan aangetroffen en is verspreid
aanwezig
plaatselijk frequent
de soort wordt frequent aangetroffen en is vrij talrijk
plaatselijk talrijk
de soort is talrijk, veel aanwezig maar nooit (co-)dominant
plaatselijk overheersend
de soort is overheersend samen met een klein aantal (één
of twee) andere soorten (soms wordt de code od gebruikt in
plaats van c)
de soort is overheersend

Tabel 4.1. Abundantiecodering
Ter verduidelijking een voorbeeld. Stel dat in een vak de abundantie van Gestreepte witbol
“a” is. Dat houdt in dat er veel Gestreepte witbol voorkomt, verspreidt over het hele vak maar
niet dominant. Als de aanwezigheid veel is maar plaatselijk dan wordt de abundantie “ld”.
Vakindeling
Ten behoeve van het onderzoek is een vakkenindeling gemaakt. Per vak is vastgesteld
welke soorten planten daar in voorkomen en met welk abundantie. Alle vakken zijn in drie
seizoenen bezocht. In tabel 4.2 zijn de karakteristieke kenmerken van de vakken
beschreven.
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Kaart 4.1. Topografie met vakindeling (bron Erik van Beers , gem Amersfoort)
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Vak 1
Vak 2
Vak 3
Vak 4

Vak 5

Vak 6

Vak 7
Vak 8
Vak 9
Vak
10
Vak
11
Vak
12

Vak
13

Vak
14

Grove den met enkele berken en Wilde Vlier. Oeverbegroeiing van Gewone braam,
Grote brandnetel.
Grove den met enkele berken. Verder veel Gewone braam, Mannetjesvarens en
Grote brandnetel
Kleine open ruimte in het midden met enkele berken. Verder Grove den met Grote
brandnetel, Gewone braam en mannetjesvarens als belangrijkste oeverbegroeiing
Kleine open ruimte in het midden met enkele berken en heel veel pitrus. Daarom
heen Grove den met Grote brandnetel, Gewone braam en mannetjesvarens als
belangrijkste oeverbegroeiing.
Kleine open ruimte in het midden met enkele berken en opvallend veel Grote
kaardenbol. Daarom heen Grove den met Grote brandnetel, Gewone braam en
mannetjesvarens als belangrijkste onderbegroeiing. Aan de randen enkele Gewone
hazelaars. Tussendoor veel Late guldenroede en Koninginnenkruid (hier ook de
matras met 2 woelmuizen)
Kleine open ruimte in het midden met enkele berken en opvallend veel Late
guldenroede en Koninginnenkruid. Daarom heen Grove den met Grote brandnetel,
Gewone braam en mannetjesvarens als belangrijkste onderbegroeiing. Aan de
randen enkele Gewone hazelaars. Tussendoor enkele Zomereiken.
Opvallend veel Gewone hazelaar en daarom heen Grove den. Geen Berken.
Opvallend veel Late guldenrode en Koninginnenkruid
Grote open ruimte in het midden met Berken. Daar massaal Late guldenroede en
Koninginnenkruid. Verder veel Gewone hazelaar en aan de randen Grove Den
Grote open ruimte in het midden met Berken. Daar massaal Late guldenroede en
Koninginnenkruid. Verder veel Gewone hazelaar en aan de randen Grove Den
Grote open ruimte in het midden met Berken. Daar massaal Late guldenroede en
Koninginnenkruid. Verder veel Gewone hazelaar en aan de randen Grove Den
Nat gebied aan het begin van de vuilstortafdekking met Gele lis. Weer veel Gewone
hazelaar met als onderbegroeiing, Grote brandnetel, Pitrus en Gewone braam
Het is een zeer nat pad, soms zo erg dat het bijna niet begaanbaar is. Het
regenwater dat op de afdekking valt loopt hier naar toe en daardoor ontstaat er een
zeer natte zone. Aan de vegetatie is dat goed te zien. Voorbeelden daarvan zijn
Gele lis, Oeverzegge en Bosbies. Er komt zelfs Watertorkruid voor.
Het meest noordelijke deel is overwegend Grove den, Berk, Zomereik en Lijsterbes.
Lang de randen Amerikaanse eik, Gewone esdoorn en Gewone vlier. De
onderbegroeiing is Blauwe bosbes, Gewone braam en Brede stekelvaren. Het
zuidelijke deel is nagenoeg alleen Douglas spar met veel opslag van Berk. Een
weinig gevarieerd bos.
Er staat 1 grote solitaire beuk zonder onderbegroeiing
Dit vak is een gemengd bos met soorten als Tamme kastanje, Gewone esdoorn,
Amerikaanse eik, Berken, Grove den, Zomereik en Lijsterbes. De onder begroeiing
is Blauwe bosbes, Gewone braam en Brede stekelvaren. Zeer fraai gemengd bos

Tabel 4.2. Karakteristieken van de vegetatie in de vakken op kaart 4.1.
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Het is altijd interessant te zien hoeveel soorten er per vak voorkomen. Dat is weergegeven in
tabel 4.3.
Stort staat voor afgedekt gebied met folie, Pad west is het pad langs Zon en Schild en Bos is
het bos van Den Treek – Henschoten.

Vaknummer
Oppervlak in m2
Type terrein
Aantal soorten per
vak

1+2+3
11.000

4+5
11.900

6+7
12.900

8+9
13.900

10+11
7.500

13
35.000

14
32.000

Stort

12
2.400
Pad
west

Stort

Stort

Stort

Stort

Bos

Bos

37

56

36

61

66

79

89

84

Tabel 4.3. Aantal soorten planten per vak
Het aantal plantensoorten in de vakken vergelijken is niet goed mogelijk omdat ze zeer
verschillend van grootte zijn. Bij de stortvakken valt op dat daar de meeste soorten in vak
10-11 staan. Dat is ook te verwachten omdat daar het wandelpad om vak 11 heengaat en
er dus een grotere lengte gradiënt aanwezig is (overgang pad naar bos). De 2 bospercelen
verschillen nagenoeg niet. Vak 13 heeft meer soorten langs de weg en minder in het bos. Bij
vak 14 is dat net andersom. Waarschijnlijk komt dat door meer struikgewas langs de weg
naar Zon en Schild
Opvallende punten verder waren:
Algemeen
 Totaal zijn er 177 soorten planten gezien. Er zijn 69 soorten die maar in een vak
voorkomen. Daaronder vallen Tongvaren en Rietorchis;
 In het bos komen 110 soorten voor en op het stort 132. Dat al een aanmerkelijk verschil.
Interessanter nog is te zien dat maar 67 soorten zowel in het bos als op het stort
voorkomen. Dat wil zeggen dat 65 soorten alleen op het stort voorkomen en 43 alleen in
het bos. Dat geeft aan dat het wel om 2 heel verschillende biotopen gaat;
 Bij de ingang naar het bos aan de Hoge Kleiweg is af en toe tuinvuil gestort en dat
leverde een aanzienlijk aantal soorten planten op zoals Sneeuwklokje en Boshyacint;
 Zoals te verwachten was staan de meeste soorten langs de randen van de paden en
wegen;
 In de bosvakken 13 en 14 is veel Brede stekelvaren te vinden en in de stortvakken 1-10
veel Mannetjesvaren;
Vuilstort
 De afdekking van de vuilstort is in het midden vaak meer dan 1 meter hoger dan aan de
rand. Omdat er een niet-waterdoorlatend laag aanwezig is loopt het regenwater naar de
rand en daar is het bijna een moeras. Naast natte voeten is dat goed te zien aan de
hand van daar voorkomende plantensoorten als Gele lis, Oeverzegge, Tweerijige zegge,
Hoge cyperzegge, Liesgras, Gevleugeld helmkruid, Harig wilgenroosje en Riet;
 Het naaldhout wat er voorkomt is allemaal Grove Den. Dat staat veelal aan de rand van
de stort. Op de top van de stort staat erg veel Gewone hazelaar, Zomereik en Zachte
berk. Op luchtfoto’s is dat zelfs te zien. Zie kaart 4.1. De hoogte van de bomen is 10-15
meter en duidelijk veel lager dan in het bosgebied;
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Op de top van de stort (middengebied) komen ook kleine open gebieden voor die
floristisch het hoogtepunt van de stort zijn. In de nazomer is het helemaal geel van de
Late guldenroede gemengd met Koninginnenkruid. Op één plek staat zeer veel Grote
kaardenbol en ook dat is mooi om te zien;
Zowel in de vakken als op de paden ertussen en omheen staat massaal Kale jonker.
Een duidelijk teken dat het er erg nat is;
Er komt ook erg veel Reuze balsemien voor. Dit is ook een waterminnende plant die zich
erg makkelijk vermeerderd door het vele wegspringende zaad. Door bijen worden ze
veel bezocht;
Aan beide zijde van het hek langs Zon en Schild staat plaatselijk erg veel Japanse
duizendknoop;

In vak 8-9 staat een oude dikke knotwilg. Stond die dan net buiten de stort? Een raadsel.
In de winter van 2106-2017 zijn er in het stortgebied incidenteel berken en grove dennen
afgezet. Doel is dunning en zorgen dat hoge, windgevoelige bomen op termijn verdwijnen
en overblijvende bomen minder hoog en minder windgevoelig worden. Windworp is
riskant voor de folie.

Bos
 Het bosdeel bestaat uit twee vakken met een middenpad. In Tabel 4.2. is beschreven wat
de karakteristieken van deze 2 vakken zijn. Het bos bestaat uit 4 lagen. De boomlaag
met veel Grove den, daaronder een struiklaag met lijsterbes, dan een kruidlaag met veel
bosbes, bramen en varens en tenslotte veel mos. De bomen zijn zeker 20-25 meter
hoog;
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Er staan verschillende Tamme
kastanjebomen. Die komen ook in
bossen in de omgeving vaak voor en
horen blijkbaar bij de Utrechtse
heuvelrug. In de herfst leveren die veel
mooie kastanjes. De Tamme kastanje is
een kensoort voor het zomereik-verbond.
Het Zomereikverbond staat voor
loofbossen op kalkarme zandgronden
van geologische oorsprong (stuif- en
dekzanden) en op glaciaal gestuwde en
verspoelde zanden (bron: Veldgids
Plantengemeenschappen van Nederland (KNNV Uitgeverij);
In de zuidelijke helft van vak 13 staan Douglassparren. De onderbegroeiing is alleen
opslag van Douglasspar en deels dat zelfs niet. De noordelijk helft is overwegend Grove
den;
Vak 14 heeft de mooiste menging van boomsoorten. Grove den (geen Douglas spar) ,
Zomereik, Noorse esdoorn, Gewone esdoorn en Berken. Ook is daar meer
onderbegroeiing met struiken zoals de mooie Trosvlier. Lijsterbes, Gewone vlier en
Amerikaans krentenboompje.


Hieronder volgen foto’s van enkele plantensoorten

Gevleugeld hemkruid

Late gulden roede
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Grote kaardenbol

Trosvlier

Mannertjesvaren

Kale jonker

Oeverzegge

Blauwe bosbes

Lijsterbesspirea

Reuzenbalsemien

Koninginnenkruid
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5. PADDENSTOELEN
Het onderzochte gebied is in 2016 5 x bezocht en in totaal zijn er 46 soorten gevonden. Zie
tabel 5.1.
Het gebied bestaat uit twee delen: een bosgebied met loof – en naaldhout (vakken 13 en
14)en een gedeelte waar de voormalige vuilstort is geweest (vakken 1 tot en met 12). Zie
kaart 4.1. Paddenstoelen komen vooral voor op de bodem en op hout van levende en dode
bomen. Veel voorkomende bomen in het bosgedeelte zijn Zomereik, Grove den, Ruwe
berk, Tamme kastanje, Noorse en Gewone esdoorn en Douglasspar. Op de voormalige
vuilstort komen Grove den, Berk en heel veel Gewone hazelaar voor.
Het bosgedeelte was weinig toegankelijk omdat het overwoekerd is door bramen en varens.
De meeste waarnemingen zijn dan ook vanaf de paden gedaan met af en toe een stukje het
bos in. De vuilstort is een erg nat gebied waar minimaal paddenstoelen zijn gevonden.
Bijzonder was in het jaar 2016 dat het paddenstoelenseizoen laat op gang kwam omdat het
lang koud en droog bleef. Uiteindelijk zijn er toch redelijk veel soorten waargenomen.
Echte bijzondere waarnemingen, zoals Rode Lijstsoorten, zijn er niet gedaan.
Note:. Van de groen gemarkeerde soorten is hierna een foto opgenomen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nederlandse naam
Aardappelbovist
Bloedweizwam
Botercollybia
Dennenkleefsteelmycena
Dennenvlamhoed
Dikrand tonderzwam
Donzige korstzwam
Echt Judasoor
Eikenbladzwam
Fluweelpootje
Fopelfenbankje
Gewoon Elfenbankje
Geweizwam
Gele knol amaniet
Gele korstzwam
Gele stekelzwam
Gele trilzwam
Gewone Hertenzwam
Gewone zwavelkop
Graskleefsteelmycena
Grijze gaatjeszwam
Grote Sponszwam
Grote stinkzwam
Heksenboter
Helmmycena
Honingzwam
Melksteelmycena
Kleverig koraalzwammetje
Kogelmeniezwam

Latijnse naam
Sclerodrema areolatum
Rhodocollybia butyracea
Mycena epipterygioides
Gymnopilus sapineus
Ganoderma adspersum
Auricularia auricula-judae
Collybia dryophila
Lenzites betulunis
Trametes versicolor
Xylaria hypoxylon
Amanita citrina
Stereum hirsutum

Pluteus cervinus
Hypholoma fasciculare
Mycena epipterygia
Sparassis crispa
Phallus impudicus
Fuligo septico
Mycena galericulata
Armillaria mellea
Mycena galopus
Calocera viscosa
Nectria cinnebarina
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30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Langsteelfranjehoed
Muizenvoetzwam =
Dennenkegelzwam
Nederlandse naam
Nevelzwam
Oesterzwam
Oranje aderzwam
Papierzwammetje
Scherpe schelpzwam
Raatzwammetje
Rossig buikkussen
Waaiertje
Wimperzwam
Witte bultzwam
Witte vlierkorstzwam
Wortelende inktzwam
Zakjestrilzwam
Zeepzwam
Zwarte kogelzwam

Psathyrella conopilus
Strobilurus tenacellus
Wetenschappelijke naam
Clitocybe nebularis
Pleurotus ostreatus

Panellus stypticus
Tubifere ferruginosa

Schizophyllum commune
Scutellinia scutellata
Tramestes gibbosa
Coprinus cinereus
Ascotremmela faginea
Tricholoma saponaceum
Bulgaria inquinans

Tabel 5.1. Waargenomen paddenstoelsoorten in De Hoge Klei

Hierna Enkele foto’s van waargenomen padenstoelen

Geweizwam

Grote sponszwam

Grote stinkzwam

Heksenboter

Kleverig koraalzwammetje

Zakjestrilzwam

Papierzwammetje

Grijze gaatjeszwam

Bloedweizwam
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6. MOSSEN
De vakken 13 en 14 (zie kaart 4.1.) zijn gelegen op voedselarme zandgrond dat bedekt is
met blad van bomen, dood hout, varens en braamstruiken. Op de rest van de bodem groeit
veel mos zoals Fraai haarmos, Gesnaveld klauwtjesmos en Gewoon dikkopmos. Dood hout
wordt vaak overwoekerd door mos. Incidenteel zijn in het bosdeel andere soorten
waargenomen. In het vuilstortgebied (vakken 1-12) komen op de hoger gelegen delen aan
de zuidkant dezelfde soorten voor als in de vakken 13 en 14. Langs de randen van het
gebied waar het erg nat is komen sterk vochtminnende soorten voor zoals Gewoon
haakmos, Gewoon puntmos, Rondbladig boogsterrenmos en Gerimpeld boogsterrenmos.
Zie tabel 6.1. Totaal zijn er 27 soorten gevonden.
Wetenschappelijke
Vak Vak Vak
Biotoop
Zeld
Nederlandse naam
naam
1-12 13 14
zaam
1
2

Bleek boomvorkje
Boskronkelsteeltje

Metzgeria furcata
Campylopus flexuosus

3

Bossig gaffeltandmos

Dicranummontanum

4

Breekblaadje

5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fijn laddermos
Fraai haarmos
Gedrongen kantmos
Geelsteeltje
Gerimpeld
boogsterrenmos
Gesnaveld
klauwtjesmos
Gewone haarmuts
Gewoon dikkopmos
Gewoon gaffeltandmos
Gewoon peermos
Gewoon pluisdraadmos
Gewoon pluisjesmos
Gewoon puntmos
Gewoon sterrenmos
Gewoon thujamos
Grijs kronkelsteeltje

Campylopus pyriformis
Eurhynchium
praelongum
Polytrichem formosum
Lophocolea heterophylla
Orthodontium lineare

21
22

Groot laddermos
Groot rimpelmos

23
24
25
26
27

Klein duinsterretje
Purpersteeltje
Knotskroesmos
Rond boogsterrenmos
Viertandmos

9

X
X
X

X
X
X
X

Overal
Arme bodem
Dood hout
Dood hout

aaa
aa
aaa
aa

Bodem

aa

X
X
X

Overal
Bomen
Overal
Overal
Bodem
Overal
Bodem
Bodem
Bodem
Bodem
Bodem

aaa
aaa
aaa
aa
aa
aaa
aa
aaa
aa
aa
aaa

X
X

X
X

Bodem
Bodem

aaa
aa

X

X

X
X

X
X

Steen
Bomen
Bodem
Bodem
Dood hout

aa
aa
aaa
aa
a

X

X

X

Hypnum cupresssiforme
Orthotrichum affine
Brachythecium albicans
Dicranum scoparium
Pholia elongata
Amblystegium serpens
Dicranella heteromalla
Calliergonella cuspidata
Aulacomnium palustre
Thuidium tamariscinum
Campylopus pilifer
Pseudoscleropodium
purum
Atrichum undulatum
Syntrichia ruralis
var.calcicola
Dicranoweisia cirrata
Ulota bruchii
Plagiomnium affine
Tetraphis pellucida

X
X

19

X

X

Plagiomnium undulatum

Tabel 6.1. Waargenomen mossoorten

X

Wilde vlier en
Esdoorn
Bodem
Boomvoet en
dood hout
Bodem en
humus

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

aa
aa
a
aa
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In tabel 6.1.is aangegeven in welke biotoop de mossen zijn gevonden en of het een
bijzondere soort is.
De conclusie is dat het allemaal veel voorkomende soorten zijn. De waarderingen zijn
ontleend aan de BLWG Verspreidingsatlas.
Foto’s van enkele waargenomen mossoorten

Rondbladig boogsterrenmos

Gerimpeld
boogsterrenmos

Bleek boomvorkje

Viertandmos

Gewone haarmuts

Gewoon thujamos

Gewoon sterrenmos

Geelsteeltje

Gewoon puntmos
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7. KORSTMOSSEN
Op 30 maart 2016 is een inventarisatie van korstmossen
uitgevoerd. Tijdens inventarisatiedagen van de werkgroep planten
is er ook gezocht naar korstmossen. Dat zijn nog aardig wat
soorten maar de hoeveelheden waren zeer gering. Het zijn bijna
allemaal levend hout gebonden soorten. Totaal zijn er 27 soorten
waargenomen. Er zijn 2 zeldzame soorten gevonden: Gewoon
schriftmos en Grove poederkorst. Daarnaast 1 vrij zeldzame
soort; het Hamsteroortje met een wel heel bijzondere vorm, zie
foto. Deze waarderingen zijn ontleend aan de BLWG
Verspreidingsatlas.
Hamsteroortje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nederlandse naam
Amoebekorst
Bleekgroene schotelkorst
Bosschildmos
Eikenmos
Gebogen schildmos
Gewone poederkorst
Gewoon purperschaaltje
Gewoon schildmos
Glanzend schildmos
Gewoon schriftmos
Groot dooiermos
Groot schildmos
Grove poederkorst
Hamsteroortje
Heksenvingermos
Inktspatkorst
Kapjesvingermos
Kopjes-bekermos
Lichtvlekje
Melig takmos
Rijpschildmos
Rond schaduwmos
Smal bekermos
Vals dooiermos
Verstop-schildmos
Vliegenstrontjesmos
Witstippelschildmos

Wetenschappelijke naam
Arthonia radiata
Lecanora expallens
Flavoparmelia caperata
Evernia prunastri
Hypotrachyna revoluta
Lepraria incana
Lecidella elaeochroma
Parmelia sulcata
Melanelia fuliginosa
Graphis scripta
Xanthoria parietina
Parmotrema chinense
Lepraria rigidula
Normandina pulchella
Physia tenella
Arthonia spadicea
Physia adcendens
Cladonia fimbriata
Phlyctis argena
Ramalina farinacea
Punctelia ulophylla
Phaeophyscia orbicularis
Cladonia coniocraea
Candelaria concolor
Melanelia subaurifera
Amandinea punctata
Punctelia borreri

Tabel 7.1. Waargenomen korstmossoorten
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Zeldzaamheid
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Zeldzaam
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Zeldzaam
Vrij zeldzaam
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
Vrij algemeen
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Hieronder volgen enkel foto’s van waargenomen korstmossen.

Gebogen schildmos

Gewoon schriftmos

Vals dooiermos

Kapjesvingermos

Witstippelschildmos

Verstop-schildmos

Bosschildmos

Rond schaduwmos

Vliegenstrtontjesmos
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8. VOGELS
Het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied bestaat uit 2 verschillende biotopen. Het noordelijke gedeelte (zie
vakken 13 en 14 op kaart 4.1.) is een bosgebied dat deel uitmaakt van het landgoed Den
Treek-Henschoten. Het is opengesteld voor wandelaars en wordt veelvuldige gebruikt door
hondeneigenaren om een rondje te lopen terwijl de hond wordt uitgelaten. Het bos bestaat
hoofdzakelijk uit naaldbomen met af en toe een loofboom zoals Berk, Tamme kastanje en
Zomereik. De hoogte varieert tussen de 10 en 20 meter. De onderbegroeiing bestaat
voornamelijk uit bramenstruiken met hier en daar een struik zoals bv de lijsterbes.
Het zuidelijke gedeelte (vakken 1-12 Zie kaart 4.1.) van het onderzoeksgebied is een
voormalige vuilstort van de gemeente Amersfoort welke is afgedicht en voorzien van
beplanting. Deze beplanting bestaat uit berken, naaldbomen en hakhoutstruiken van
hazelaar en varieert in hoogte tussen de 5 en 15 meter
Het bosgedeelte vormt tezamen met het aan de westelijke zijde gelegen terrein van Zon en
Schild een aaneengesloten biotoop. Zie op kaart het deel ten westen van het eigenlijke
onderzoeksgebied volgens
kaart 4.1. Dit bos van Zon en
Schild, dat qua leeftijd
vergelijkbaar is maar qua
samenstelling meer
loofbomen dan naaldbomen
bevat, is doorsneden met
wandelpaden. Het gebied is
opengesteld voor wandelaars
en op verzoek van SOVON in
de inventarisatie
meegenomen. In dit
bosgedeelte is een 15-tal
nestkasten aangetroffen die
op 2 november zijn
geïnspecteerd. Ze zijn allemaal bezet geweest en gezien het nestmateriaal dat werd
aangetroffen betreft het vaak mezen die deze nestkasten bezetten al kan een nest van een
bonte vliegenvanger niet worden uitgesloten.
Het gedeelte van de voormalige vuilstort dient gezien de begroeiing als overgangsgebied
naar het meer open landschap ten zuiden waar zich een golfterrein bevind. De bosvogels
foerageren veelal in de lagere begroeiing van de voormalige vuilstort zoals bv soorten als
mezen (waaronder de matkop en glanskop), roodborst en winterkoning.

Werkwijze
In 2016 is onderzoek gedaan naar het voorkomen van soorten vogels in het bovengenoemde
onderzoeksgebied. Daarnaast is extra onderzoek gedaan naar de broedvogels die in het
gebied broeden.
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Van februari tot mei werd het gebied eens per ongeveer drie weken bezocht. In het
broedseizoen (mei t/m juli) werd eens in de circa 10 dagen geïnventariseerd.
Gedurende het jaar is het gebied door een groep van vier vogelaars bezocht en werd er op
gehoor en zicht geïnventariseerd, gemiddeld zo'n 2 uur per ronde. Met de inventarisaties
werden zoveel mogelijk een half uur voor zonsopgang begonnen, elke keer vanaf een
andere plek. Er werd een willekeurige route gelopen, hierbij een zo’n groot mogelijk
oppervlak van het gebied bestrijkend. De gedane waarnemingen werden door middel van het
softwareprogramma Avimap van Sovon op een tablet vastgelegd. Alle waarnemingen werden
op een topografische kaart door middel van GPS ingemeten en daarna in Avimap verwerkt.
Uiteindelijk verwerkte dit programma deze waarnemingen tot broedterritoria van de
verschillende broedvogels in het gebied.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nederlandse
soortnaam
Boomklever
Houtduif
Grote bonte specht
Gaai
Buizerd
Goudhaan
Koolmees
Tjiftjaf
Boomkruiper
Winterkoning
Merel
Zanglijster
Heggemus
Vink
Zwarte specht
Groene specht
Zwarte kraai
Pimpelmees
Zwarte mees
Fitis
Zwartkop
Roodborst
Bonte
vliegenvanger
Groenling
Goudvink
Sperwer
Kauw
Kuifmees
Buizerd

1mei
4
2
3
1
1
6
6
4
8
16
12
3
3
12

10mei
4
1
5
1

19mei
3
4
2
3

7
12
7
9
29
11
6
2
15
1
1
1
2
1
1
9
45

8
8
17
13
26
19
5
1
19

3
18
2
18
10
4
3
4

1
4
2

1
3
1

2
1
2
1

23
51

22mei

29mei

8jun

4
4

20
24

3

4
6
15
6
24
15
8
13

6
18
4
16
1
4
4
4

2
6
2

16jun
2
4

3
2

3
8
1

8
6
11
28
11
7

6
2
6
4
13
3
1

10
9
8
3
1
10
1

8

3

2

1
2

1
4
1

20
23

7
23

6
4

10

1

2

3

1

1

3
1
1

24

1aug

1
12
32

3

Tabel 8.1. Vogelwaarnemingen

29jun
2
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Roodborstje

Merel

Zanglijster

Boomklever

Pimpelmees

Roodborstje

Conclusie:
Totaal zijn 29 soorten vogels waargenomen. Uit de resultaten valt af te leiden dat het
bosgedeelte van Zon & Schild erg belangrijk is gezien de hogere dichtheid aan broedvogels
ten opzichte van de andere 2 onderzoeksgebieden. Er zijn daar geen nesten gevonden maar
wel 15 gebruikte nestkasten. De hogere dichtheid aan territoria valt te verklaren uit de
grotere variatie aan gelaagdheid van de aanwezige beplanting. Dit is het enige essentiële
verschil tussen de 2 bosgedeeltes aangezien beide doorsneden door wandelpaden met
daaraan gerelateerde verstoring van de (broed-)vogels. Dat neemt niet weg dat alle drie de
gebieden (bos Zon en Schild, bos Den Treek-Henschoten en vuilstort) afzonderlijk hun
betekenis hebben voor de vogels. Tezamen hebben de 3 deelgebieden door de variatie in
gelaagdheid van de beplanting een nog grotere ecologische betekenis.
Een soort als de Groene specht is een erg
schuwe vogel als het om het broeden gaat
maar die weet toch een vergeten rustig
plekje in het bosgedeelte van Zon & Schild
te vinden om tot broeden te komen. Open
plekken in het bos en in de directe
omgeving zoals bv het golfterrein bieden
goede kansen voor deze soort om te
foerageren. Maar ook een kritische soort
als de Zwarte specht die meerdere keren is
gehoord in het gebied en in de directe
omgeving, kan bv een rustige plek van het
bosterrein van Zon & schild gebruiken als
broedgebied. Aannemelijker is het dat deze
soort nu al broed op het militaire terrein ten
westen van Zon & Schild. Hij foerageert in
elk geval in de wijde omgeving mits er maar
genoeg oude markante eiken en beuken (en dus dood hout ) is waarin houtmieren die zijn
hoofdvoedsel zijn en ook andere insecten. Ook andere soorten foerageren buiten hun directe
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broedgebied, zoals de Glans- en Matkop. Die broeden in de bosgedeelten en zoeken
voedsel in het hakhout van de voormalige vuilstort.

Voor soorten als Kool- en Pimpelmees zijn de in het bosgedeelte van Zon & Schild
aanwezige nestkasten erg belangrijk. Tevens kan een soort als de Bonte vliegenvanger
hiervan profiteren al is die alleen in het andere bosgedeelte gehoord. Ook een open plek
elders in het bosgedeelte of op de overgang van voormalige vuilstort naar het naastgelegen
golfterrein vormt een goede biotoop voor de Bonte vliegenvanger om te broeden.
Soorten als het Goudhaantje en ook het
Vuurgoudhaantje vinden voedsel in het
bosgedeelte en daarnaast
broedgelegenheid in de aanwezige
naaldbomen. Naast de Nederlandse
exemplaren krijgen deze soorten in de
winter vaak bezoek van hun soortgenoten
uit Scandinavië die hier dan in grote
getallen komen overwinteren in de bossen.
Een soort als de Zwarte kraai is een
belangrijke vogel voor een soort als de
Ransuil. Deze uilensoort maakt net als
roofvogels als Sperwer, Havik en Buizerd
veelvuldig gebruik van oude zwarte
kraaiennesten. Er is echter maar 1
broedgeval van de Zwarte kraai
aangetroffen in het bosgedeelte van Zon en Schild maar zeker in de bosgedeelten ten
zuiden hiervan zullen meer Zwarte kraaien en dus Ransuilen en ook roofvogels broeden. Op
8 juni 2016 werd op een avondinventarisatie een jonge Ransuil veelvuldig gehoord op het
golfterrein naast de voormalige vuilstort.
*Overige verspreidingskaartjes in de bijlage
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9. ZOOGDIEREN
Onderzoeksmethode
Het onderzoek naar grondgebonden zoogdieren is uitgevoerd via waarnemingen met een
cameraval en losse zichtwaarnemingen.

Cameraval onderzoek
Het cameraval onderzoek is uitgevoerd door Zomer Bruijn. De Bushnell cameraval werd bij
een strategisch gekozen voederplek in het gebied geplaatst. Een dergelijke camera maakt
automatisch foto’s of een filmpje, zodra er iets bewegends voor de lens verschijnt. De
voederplek werd gemiddeld genomen om de twee à drie dagen bezocht, om de batterijen te
controleren, het SD-kaartje te verwisselen en om nieuw voedsel uit te leggen. Er werd
gekozen voor slechts 1 cameraval vanwege de talrijke aanwezigheid van mensen, die een
risico voor diefstal vormen. Het gebruikte voedsel bestond uit valeriaanolie, pindakaas,
gedroogde pruimen, koekbrokken en visolie. De camera heeft van 10 augustus tot 8
november geregistreerd. Er werden in die periode 32 SD-kaartjes geladen met ruim 3100
films en foto’s.
Verreweg de trouwste bezoeker van de voederplaats bleek de Vos te zijn, die vrijwel elke
nacht verscheen; soms waren er zelfs twee gelijktijdig aanwezig. Een andere bijzondere gast
was de Boommarter, waarvan er tijdens twee nachten een exemplaar te zien was; de ene
met een dunne staart, de andere met een dikke. Ook de Das die gedurende twee nachten
langskwam, was een opwindende verrassing! Door de relatief recent opgebrachte grond en
de hoge vochtigheid, is de plantengroei hier erg rijkelijk, wat tot gevolg heeft dat hier veel
meer dekking aanwezig is dan in het omringende bosgebied. Hierdoor durven bijvoorbeeld
Reeën en Vossen zelfs overdag in het gebiedje te verblijven. Naast de Vos, Das en
Boommarter kreeg de cameraval ook Bosmuis, Eekhoorn, Konijn en Ree in beeld. Er werd
tevens een bonte (driekleurige) muis vastgelegd. Gezien het formaat, de staartlengte en de
oorgrootte, zal het om een Huismuis gaan, die mogelijk ergens uit gevangenschap afkomstig
is.

Zichtwaarnemingen
Naast zichtwaarnemingen van Zomer Bruijn werden ook zichtwaarnemingen doorgegeven
door waarnemers van andere werkgroepen tussen 10 maart en 10 september 2016. Ook zijn
de waarnemingen van waarneming.nl overgenomen. Van das, konijn, ree en vos werden op
diverse plaatsen in het gebied keutels gevonden. De dassen fourageren onder andere op de
voormalige vuilstort en op de grasvelden en bosranden van het golfterrein.
Zomer Bruijn meldde zichtwaarnemingen van Bosspitsmuis, Mol en Rosse woelmuis. Ook
vond hij reeënlegers in het zuidoostelijk gedeelte van de vuilstort. Erik Beers en Arie van den
Bremer gaven diverse waarnemingen door.
Een waarneming van een Egel ontbreekt in het plangebied. In de directe omgeving, namelijk
nabij het kantoor van Royal HaskoningDHV werd wel een Egel aangetroffen.

Conclusie
Met de cameraval en de losse waarnemingen zijn de volgende dieren waargenomen:
Boommarter,
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Das, Eekhoorn, Konijn, Mol, Ree, Vos, Bosmuis, Bosspitsmuis, Huismuis en Rosse
woelmuis. In onderstaande tabel is een overzicht gemaakt van alle waarnemingen. Het
inschatten van aantallen van
deze dieren is niet mogelijk met één cameraval. Van Vos, Ree, Mol, Konijn en Rosse
woelmuis werden gelijktijdig twee dieren gezien. Het is mogelijk dat waarnemingen zijn
gemist van onder andere Egel en (spits/woel)muizen.

Soort
Boommarter
Das
Eekhoorn
Konijn

Mol
Ree

Vos
Bosmuis
Bosspitsmuis
spec.
Huismuis
Rosse woelmuis

Gezie
n
2
1
1
1
1
1
3

Methode

Waarnemer

Cameraval
Zichtwaarneming
Cameraval
Cameraval
Zichtwaarneming
Cameraval
Zichtwaarneming

2
2
3
3
2
1
1
1

Zichtwaarneming
Cameraval
Zichtwaarneming
Reeënlegers
Cameraval
Zichtwaarneming
Cameraval
Zichtwaarneming

1
2

Cameraval
Zichtwaarneming

Tabel 9.1. Zoogdierwaarnemingen
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J. Vos (‘marterachtige’)

J. Vos, E. Beers
A van den Bremer, E. Beers, Z.
Bruin
Z. Bruijn, E. Beers
J. Vos, E. Beers, Z. Bruin
J. Vos, Z. Bruin
W. de Wild, Z. Bruin
Z. Bruijn, M. Vos

E. van Norren, Z. Bruijn, A. van
den Bremer
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Hieronder volgen enkel nachtcamerafoto’s van waargenomen zoogdieren.

Boommarter

Konijn

Das

2 vossen

Bijvangst cameraonderzoek
De camera heeft ook een Grote bonte specht vastgelegd, evenals de Groene specht. Uit de
richting van het golfterrein was op meerdere dagen op afstand het geluid van de Zwarte
specht te horen. Hoog in de lucht was soms een cirkelende Buizerd te zien. Soms klonk ’s
nachts tegen de noordoostrand van het bosje, het geluid van een paartje Bosuilen.
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10. VLEERMUIZEN
Studiegebied en gebiedsbeschrijving
In 2016 is door de KNNV-werkgroep Vleermuizen Amersfoort (VLAM) een onderzoek
gedaan naar de vleermuisstand in De Hoge Klei. Voor de situering van het
onderzoeksgebied zie hoofdstuk 1. Het bestaat uit 2 biotopen; een vrij droog bosgebied in
het noorden en een nat bosgebied in het zuiden op de plaats waar vroeger een vuilstort was.
Het is er nat omdat de vuilstort met een waterdichte folie is afgedekt. Zie hoofdstuk 3
Beheerplan. Voor vleermuizen is De Hoge Kleij een ideaal foerageergebied met oude bomen
en veel insecten die tijdens het onderzoek vooral in het natte gedeelte van het terrein
voorkwamen. Veel oude bomen hebben holtes waar boombewonende vleermuizen als de
Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) zouden kunnen verblijven. Naast het terrein ligt Golfclub
De Hoge Kleij, met direct aan het terrein grenzend een open grasgebied. Dit zou een mooi
foerageergebied voor vleermuizen kunnen zijn.

Wijze van onderzoek
Het onderzoek betrof tweemaal een schemerbezoek, namelijk op 23 juli 2016 en op 3
september 2016 van zonsondergang tot ongeveer twee uur later. De temperatuur was
respectievelijk 22 en 20 graden. Op de eerste dag was er tijdens het eerste bezoek geen
neerslag, maar tijdens het tweede bezoek begon het twee uur na zonsondergang te
regenen. Tijdens de avond op 23 juli bevonden zich zeer veel insecten in de lucht, vooral in
het natte gebied.
De onderzoeken zijn uitgevoerd door vier onderzoekers die twee aan twee door het terrein
liepen. Om de echolocatiegeluiden (ultrasone geluiden) van de vleermuizen hoorbaar te
maken is gebruik gemaakt van drie Pettersson D100 batdetectors en één Elekon Batlogger
M. Eén van de onderzoekers gebruikte de batlogger en de andere drie onderzoekers hadden
ieder een batdetector ter beschikking.
Het geluid dat vleermuizen maken is niet hoorbaar voor mensen. Dit geluid bestaat uit
15.000 tot meer dan 120.000 trillingen per seconde. Dat wordt aangegeven met de eenheid
Hz (Herz). Mensen kunnen geluiden tot 20.000 Hz (20 kHz) horen. Een vleermuis- of
batdetector maakt de geluiden wel hoorbaar voor mensen. De uitgezonden ultrasone piepjes
worden door de microfoon opgevangen en versterkt. Daarna wordt de frequentie zo verlaagd
dat het geluid voor mensen hoorbaar wordt. De frequentie en de manier van roepen is per
vleermuissoort en gedrag verschillend. De beste luisterfrequentie (piekfrequentie) voor het
foerageren van de gewone dwergvleermuis ligt bijvoorbeeld op ongeveer 45 kHz en het
baltsgeroep tussen 20 en 30 kHz. De piekfrequentie van de rosse vleermuis ligt op ongeveer
20 kHz en het baltsgeroep tussen 16 en 25 kHz. Door de frequentie op de batdetector te
variëren, kan de vleermuissoort en zijn gedrag (foerageren, baltsen etc.) worden bepaald.
De Batlogger is een real time recorder met een ultrasone microfoon, die geluiden tussen de
10 en 150 kHz registreert. Zodra de microfoon een vleermuisgeluid opvangt, begint het
apparaat automatisch met een opname. Deze opname stopt ook weer automatisch zodra de
vleermuis buiten gehoorsafstand is. De opgenomen geluiden worden opgeslagen op een
geheugenkaart. Van elke geluidsopname worden door middel van de ingebouwde GPSontvanger de coördinaten vastgelegd van de locatie waar de opname is gemaakt. Bij elke
geluidsopname wordt ook het tijdstip en de temperatuur van de omgeving (ingebouwde
temperatuursensor) geregistreerd en vastgelegd. Al deze gegevens komen tijdens elke
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opname in beeld op het display van het apparaat. Nadien kunnen de opnames met software
worden geanalyseerd waardoor determinatie wordt vergemakkelijkt. De software geeft
automatisch de vleermuissoorten aan die binnen de range van het opgenomen geluid vallen.
De onderzoekers hebben alleen de vleermuissoorten geregistreerd die in het gebied werden
gehoord. Er is niet gekeken naar de aantallen individuen van elke soort.
Tijdens de twee onderzoeken waren er geen wandelaars in De Hoge Klei aanwezig.

Resultaten
Bij beide bezoeken is er veel vleermuisactiviteit waargenomen. In de meeste gevallen betrof
het de gewone dwergvleermuis die het gebied gebruikt om te foerageren. Vaak vlogen er
meerdere individuen door elkaar boven de open stukken in het gebied. De Gewone
dwergvleermuis is in Amersfoort de meest voorkomende vleermuissoort (Van der Wal en
Brekelmans, 2014). Vooral boven het graspaadje dat parallel aan de Hoge Kleiweg loopt in
het natte gebied vlogen veel Gewone dwergvleermuizen. Ook boven het schelpenpad tussen
het natte en droge gebied foerageerden groepjes Gewone dwergvleermuizen.

Veldgegevens van 23 juli 2016:
Op 23 juli zijn vier soorten vleermuizen met zekerheid waargenomen, namelijk de Gewone
dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), de Ruige dwergvleermuis (P. nathusii), de Rosse
vleermuis en de Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus). Deze vier soorten zijn zowel
met de batlogger geanalyseerd als met de batdetector gehoord. Enkele dwergvleermuizen
zijn met de batdetector gedetermineerd als Pipistrellus spec. Het is namelijk niet met
zekerheid vast te stellen of het hier om individuen van de Gewone dwergvleermuis of de
Ruige dwergvleermuis ging.
Bij de Gewone dwergvleermuis was foerageergedrag het meest voorkomende gedrag. Op
deze avond vlogen er ook veel Gewone dwergvleermuizen net onder het bladerdek van de
grote beukenbomen langs de Utrechtseweg. Ze waren goed te zien in het licht van de
lantaarnpalen. Enkele Rosse vleermuizen foerageerde ook boven het gebied. De Gewone
grootoorvleermuis vloog over De Hoge Kleij heen. Dit is een gebouw- en boombewonende
soort, maar er is nog maar weinig bekend van deze vleermuissoort in Amersfoort (Van der
Wal en Brekelmans, 2014).
Kaart 10.1 geeft de verspreiding van de Gewone dwergvleermuis en de Rosse vleermuis
weer zoals geanalyseerd met de batlogger. De waarnemingen van de batdetector ontbreken
in deze kaart.

Veldgegevens van 3 september 2016:
Op 3 september zijn er individuen waargenomen van de Gewone dwergvleermuis, de Ruige
dwergvleermuis, de Rosse vleermuis en de Laatvlieger (Eptesicus serotinus). De eerste drie
soorten zijn zowel met de batdetector geanalyseerd als met de batlogger gehoord. De
Laatvlieger is waargenomen met de batdetector. Ook op deze avond zijn een aantal
dwergvleermuizen met de batdetector gedetermineerd als Pipistrellus spec. De Gewone
dwergvleermuizen foerageerden boven de open stukken in het gebied. Anders dan op 23 juli
foerageerden er op deze avond weinig Gewone dwergvleermuizen boven de Utrechtseweg.
De Rosse vleermuizen en de Laatvlieger vlogen over het gebied heen. Opmerkelijk was dat
op deze avond een groot aantal Rosse vleermuizen foerageerden boven het golfterrein van
Golfclub De Hoge Kleij, grenzend aan de Hoge Kleiweg.
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Kaart 10. 2 geeft de verspreiding van de Gewone dwergvleermuis en de Rosse vleermuis
weer zoals geanalyseerd met de batlogger. De waarnemingen van de batdetector ontbreken
in deze kaart.

Kaart 10. 1: Verspreiding Gewone
dwergvleermuis (donkerrode stip) en Rosse
vleermuis (lichtblauwe stip) op 23 juli;
analyse batlogger

Kaart 10.2: Verspreiding Gewone
dwergvleermuis (donkerrode stip) en
Rosse vleermuis (lichtblauwe stip) op 3
september; analyse batlogger

Op beide dagen is er op de batdetector baltsgeroep gehoord bij een aantal gewone
dwergvleermuizen. Dit sociale gedrag komt in de maanden augustus en september voor bij
mannetjes die vrouwtjes roepen om te paren. Mannetjes roepen al vliegend tijdens
baltsvluchten of vanuit zogenoemde paarverblijfplaatsen. Tijdens dit onderzoek was de
baltsroep te horen bij rondvliegende mannetjes.
De Ruige dwergvleermuis is een soort die graag in een gebied als De Hoge Kleij zal
vertoeven. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de Ruige dwergvleermuis in Amersfoort
afhankelijk is van oude bomen met holtes (Van der Wal en Brekelmans, 2014). De frequentie
van de echolocatie ligt dicht bij de frequentie van de Gewone dwergvleermuis. Tijdens de
onderzoeksavonden zijn er op de batlogger een aantal ruige dwergvleermuizen gehoord.
Een aantal opnames is echter moeilijk definieerbaar. Deze geluiden zijn daarom ook
genoteerd met alleen de geslachtsnaam Pipistrellus, dus zonder soortnaam.

Conclusie
De Hoge Kleij is een erg vleermuisrijk gebied gezien de resultaten van de twee
onderzoeksavonden.
De Gewone dwergvleermuis was alom aanwezig en foerageerde zowel individueel als met
diverse individuen tegelijk. Verwacht wordt dat er, buiten de vier vleermuissoorten die tijdens
de onderzoeksavonden gevonden zijn, nog wel meer soorten kunnen worden waargenomen.
Meer onderzoek zal hiervoor nodig zijn. Een belangrijke waarneming voor De Hoge Kleij is
de Gewone grootoorvleermuis, gezien de schaarse waarnemingen in heel Amersfoort.
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Het onderzoek beperkte zich tot De Hoge Kleij, maar het grote aantal foeragerende Rosse
vleermuizen op het golfterrein geeft aan dat het aangrenzend terrein ook erg belangrijk is
voor vleermuizen.

Grens natte (links) en droge
gebied (rechts)

Rosse vleermuis

Gewone grootoorvleermuis

Gewone dwergvleermuis

Utrechtseweg met hoge
beukenbomen

Graspaadje parallel langs
de Hoge kleiweg

Laatvlieger

Het golfterrein grenzend
aan de Hoge Kleiweg
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11. NACHTVLINDERS
Op 22 juli 2016 heeft de nachtvlinderwerkgroep van de KNNV Amersfoort e.o. rond 22.00 uur
haar laken met menglichtlamp opgezet op het pad tussen de voormalige vuilstort en het
drogere dennenbos ten noorden ervan langs de weg Hoge Klei. Het was een warme dag
geweest met temperaturen rond de 26 graden Celsius, later daalde de temperatuur naar 20
graden C. Het was licht bewolkt en er stond geen wind. Op 5 dennenboomstammen werd
een lokstroop gesmeerd. De vangst viel wat tegen en toen de generator er rond middernacht
mee ophield, hielden ook wij het voor gezien. Totaal zijn er 25 soorten waargenomen. Zie
tabel 11.1.
Tijd
22.15

22,25

22.55

23.25

23.00
24.00

Volgnum. Wetenschappelijke soortnaam Nederlandse soortnaam en
opmerkingen
Dwergvleermuis 3x
1
Pieris napi
Klein geaderd witje slaapt.
2
Favonius quercus
Eikenpages boven en -in eiken
3
Endotricha flammealis
Strooiselmot 2x (micro)
4
Aethes rubigana
Donker smalsnuitje 3x (micro)
5
Eilema griseola
Glad beertje 3x
6
Macaria alternata
Donker klaverblaadje
7
Cataclysta lemnata
Kroosvlindertje (micro)
8
Perizoma alchemillata
Hennepnetelspanner
9
Hemithea aestivaria
Kleine zomervlinder
10
Idaea emarginata
Geblokte stipspanner
11
Hepialis humuli
Hopwortelboorder (micro)
12
Harpella forficella
Bruine molmboorder (micro)
13
Biston betularia
Peper-en-zoutvlinder
14
Ochropleura plecta
Haarbos
15
Zanclognata tarsipennalis
Lijnsnuituil
16
Notodonta dromedarius
Dromedarus
17
Pleuroptya ruralis
Parelmoermot (micro)
18
Watsonalla cultraria
Beukeneenstaart
19
Jodis lactearia
Melkwitte zomervlinder
20
Idaea aversata
Grijze stipspanner
21
Gymnoscelis rufifasciata
zwartkamdwergspanner
22
Tetheella fluctuosa
Berken-orvlinder
23
Sphondylis buprestoides
Wortelboktor
24
Amphipyra pyramidea
Piramidevlinder (op stroop: 5x)
25
1x Zanclognata tarsipennalis
Lijnsnuituil
Stoppen

Tabel 11.1 Nachtvlinder waarnemingen
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Wat de nachtvlinders betreft zagen we een paar micro-soorten waarvan de rupsen van het
strooisel in het bos leefden: Bruine molmboorder (Harpella forficella,) en Strooiselmot
(Endotricha flammealis): prachtige vlindertjes.
De macro-nachtvlinders als de Dromedaris (Notodonta dromedaris), Beukeneenstaart
(Watsonella cultraria) Hopwortelboorder (Hepialis hunuli) verbaasden ons niet, maar zijn
altijd weer leuk om te zien. Verrassend was de vangst dus niet, maar wel leuk om eens in
een ander biotoop te kijken.

Leuk was de vangst van een Wortelboktor (Spondylis buprestoides). De fors gebouwde
boktor is geheel zwart van kleur en wordt ongeveer 12 tot 24 millimeter lang. De dekschilden
hebben twee duidelijk zichtbare parallelle, opstaande randen ('kielen') en één die moeilijk is
te zien. De voelsprieten zijn bij deze soort relatief kort; die van mannetjes reiken tot achter
het halsschild, die van vrouwtjes blijven nog korter. De wortelboktor heeft een groot
verspreidingsgebied en komt voor in Europa en Azië, behalve in noordelijke delen. De larven
eten het hout van wortels en stronken van dennenbomen, soms andere naaldbomen, de
ontwikkeling duurt twee jaar. De larve is wit en wormachtig en heeft zoals bijna alle
boktorrenlarven een dikke 'kop', dit is eigenlijk het borststuk. De twee zwarte kaken zijn goed
zichtbaar en aan het achterlijf zijn twee zeer kleine stekeltjes zichtbaar die uit elkaar staan en
urogomphi worden genoemd. Omdat de larven geen gezonde bomen aantasten wordt de
boktor niet als erg schadelijk beschouwd. De volwassen kever neemt geen voedsel meer op,
maar kan met de krachtige kaken stevig bijten bij aanraking. De kever is te zien van juni tot
september, maar vliegt alleen 's nachts.
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Hieronder volgen enkele foto’s van waargenomen nachtvlinders

Beukeneenstaart

Strooiselmot

Donker smalsnuitje

Glad beertje

Donker klaverblaadje

Kleine zomervlinder

Haarbos

Melkwitte zomervlinder

Dromedaris

Parelmoermot

Bruine molmboorder

Eikenpage (vrouwtje
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12. VARIA
Tijdens het onderzoek zijn er ook waarnemingen die niet direct deel uitmaken van een
deelonderzoek maar wel bijdragen tot meer beleving. Hieronder een paar voorbeelden
daarvan

Onder de Grove dennen
staan veel mannetjesvarens
met vaak een raar slakrojep
in de top van een blad. Het is
een gal veroorzaakt door de
Gewone bloemvlieg (bron
Kees de Heer).

Midden op het stort langs
een van de dwarspaden lag
dit matras. We hebben hem
opgepakt en tot onze
verassing sprongen er 2
Rosse woelmuizen weg.
Later hebben we ze niet
meer gezien.

De Hoge Klei is een
stiltegebied en leent zich
goed van illegaal
nachtverblijf. Met matras en
dekens.

De Hoge Klei is afgedekt met
een folie en het regenwater
loopt naar de randen. Het is
meer een moerasgebied met
Gele lis en dergelijke.

In het stortgebied zijn veel
zogenaamd
spechtensmidsen gevonden.
De grote bonte specht klemt
een dennenappel in een
boom om de zaden eruit te
pikken.

Op de grens tussen stort en
Zon en Schild staat een hoog
hek met aan beide zijden
over een grote lengte
massaal Japanse
duizendknoop.

37

Natuuronderzoek Hoge Klei

13. SAMENVATTING
Wijze van werken
Door de KNNV Amersfoort e.o. is in het terrein Hoge Klei een natuuronderzoek uitgevoerd.
Het onderzoeksgebied ligt op de Amersfoortse berg ten zuiden van de Stichtse rotonde. Aan
de oostkant is er de Hoge Kleiweg en meer naar het zuiden de Golfclub Hoge Kleij. Ten
westen en zuiden zijn er het Lodensteincollege en het psychiatrisch centrum Zon en Schild.
Naar de A28 is het nog een paar honderd meter. Het gebied ligt binnen de gemeente
Amersfoort net tegen de grens van de gemeente Leusden (Golfbaan). Eigenaren zijn
landgoed Den Treek-Henschoten en de gemeente Amersfoort. Het oppervlak van het gebied
van Den Treek-Henschoten is ca 6,67 ha groot (bos) en van de gemeente Amersfoort ca
6,05 ha (afgedekt stortgebied). Bij het onderzoek heeft de KNNV zoveel mogelijk mensen
uit de vereniging betrokken of van buiten (zie colofon) waardoor er onderzoek naar de
volgende natuurwaarden kon worden uitgevoerd:
 Historie
 Beheerplan
 Planten
 Paddenstoelen
 Mossen
 Korstmossen
 Vogels
 Zoogdieren
 Vleermuizen
 Nachtvlinders

Resultaten
1. Het bosgebied is vergelijkbaar met het bos in de omgeving. Veel naaldhout en hier en
daar loofhout zoals berken en eiken. De onderbegroeiing bestaat vooral uit varens,
braam en bosbes;
2. In het stortgebied is de vegetatie nog jong. Kenmerkend is de regenwaterkerende
afdekfolie die er voor zorgt dat het gebied erg nat is. Het regenwater mag en kan niet
door folie heen en wordt afgevoerd naar de randen van de stort. Er vindt voortdurend
monitoring plaats van de waterdichtheid van de folie;
3. Er is een grote variatie in biotopen en dat komt de verscheidenheid aan plantensoorten
ten goede. Totaal zijn er 177 soorten planten gevonden. Bijzondere plantensoorten
waren de Tongvaren, Lijsterbesspirea en Blauwe verbena maar die kwamen slechts één
keer voor;
4. Dat het op en rond het stortgebied nat is, is dat goed te zien aan de hand van de daar
voorkomende plantensoorten als Gele lis, Oeverzegge, Tweerijige zegge, Hoge
cyperzegge, Liesgras, Gevleugeld helmkruid, Harig wilgenroosje en Riet;
5. In het bos komen 110 soorten planten voor en op het stort 132 soorten. Dat al een
aanmerkelijk verschil.
6. Interessanter is te zien dat maar 67 soorten planten zowel in het bos als op het stort
voorkomen. Dat wil zeggen dat 65 soorten planten alleen op het stort voorkomen en 43
alleen in het bos. Dat geeft aan dat het wel om 2 heel verschillende biotopen gaat;
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7. Opvallend was dat er op struiken van Gewone vlier veel korstmossen, mossen en
paddenstoelen zitten. Bijvoorbeeld veel Echt judasoor en Gewoon schijfjesmos. Soms
zijn de takken helemaal bedekt;
8. Het stortgebied zag in de nazomer geel van de Late guldenroede. Dat is daar echt
spectaculair. Dat samen met Koninginnenkruid en Harig wilgenroosje;
9. In het bos komt een normale mosvegetatie voor zoals Fraai haarmos. In het stortgebied
ook vochtminnende soorten als Rondbladig sterrenmos en Puntmos. Totaal zijn er 27
soorten gezien. Er zijn geen bijzondere soorten gevonden;
10. Het aantal gevonden soorten korstmos was 27. Ze komen vooral op Zomereiken en
Gewone vlier voor. Er zijn 2 zeldzame en 1 vrij zeldzame soorten gevonden. Bijzonder
van vorm is het Hamsteroortje bestaande uit zeer kleine schubjes en met het blote oog
bijna niet te zien;
11. Bij het vogelonderzoek is ook een stuk terrein van Zon en Schild betrokken. Opvallend
veel waarnemingen betroffen Koolmees, Tjiftjaf, Merel, Winterkoning, Zwartkop en
Roodborst. Totaal zijn er 29 soorten waargenomen;
12. Het onderzoek naar zoogdieren is uitgevoerd met 1 cameraval en losse
zichtwaarnemingen. Tijdens de opstelling is er lokvoer uitgestrooid zoals pindakaas en
pruimen. De vos was de meest voorkomende bezoeker. Verdere verrassingen waren de
Boommarter en Das. Totaal zijn er 11 soorten zoogdieren waargenomen;
13. Er is een nacht met een lichtbak naar nachtvlinders gezocht. Er zijn toen 25 soorten
gezien. Bijzonder was de vangst van een Wortelboktor. Ze eten het hout van wortels en
stronken;
14. Met batdetectors en batlogger is gezocht naar vleermuizen De Hoge Klei blijkt een
vleermuisrijk gebied te zijn. De onderzoekers waren blij met de waarneming van een
Gewone grootoorvleermuis. Totaal zijn er 4 soorten waargenomen.
Conclusies
Het bosgebied van Den Treek-Henschoten is een mooi gemengd bos. We zien geen
aanleiding het beheer te wijzigen. Houden zoals het nu is.
Het stortgebied is van waarschijnlijk een naaldhout-of gemengd bos geweest net als het
huidige bos erom heen. Daarna een zandwinningsgroeve die daarna weer gevuld met afval
en afgedekt met een folie en grond. Dat is een heel onnatuurlijke situatie die waarschijnlijk
uniek is voor Nederland. Al met al is het om meerdere redenen een bijzonder gebied
geworden. En dan denken we aan zoogdieren als Das en Vos maar die komen op meer
plaatsen in Nederland voor. Echt uniek is de flora. Geen heel bijzondere soorten maar wel de
combinatie van soorten en locatie. We zijn op de Utrechtse Heuvelrug en dan denk je aan
droge voedsel arme grond. Hier is het nat en voedselrijk. (veel Pitrus en Gewone baam). Er
is geen reden te bedenken om deze situatie te veranderen tenzij er een gebrek aan de
waterkerend folie ontstaat.
Tot slot
Er is door KNNV-ers en anderen veel tijd besteed aan onderzoek maar het zal altijd zijn
beperkingen hebben. Paddenstoelen bijvoorbeeld kunnen onder elke tak zitten en die zal je
nooit allemaal vinden. Dat neemt niet weg dat er erg veel gevonden is. De KNNV dankt
daarom alle onderzoekers zeer voor hun tijdsbesteding en kennisoverdracht.
De KNNV dankt het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie Amersfoort (CNME) voor het
bieden van de gelegenheid dit onderzoek uit te kunnen voeren.
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BIJLAGE 1 WAARNEMINGEN PLANTEN
In de streeplijst zijn coderingen gebruikt voor de abundantie die aangeven hoeveel planten
per soort in een vak voorkomen. De verklaring staat in hoofdstuk 4 Vegetatieonderzoek.

Nr

Nederlandse naam

1

Aalbes

2

Akkerdistel

3

Akkerkool

4

Akkervergeet-mij-nietje

5

Amerikaans
krentenboompje
Amerikaanse eik
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13
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Amerikaanse vogelkers
Berk alle soorten
Beuk
Bitterzoet
Blauwe bosbes
Blauwe verbena
Bleeksporig bosviooltje
Bochtige smele
Boerenwormkruid
Bonte gele dovenetel
Bosandoorn
Bosanemoon
Bosbies
Boshyacint
Bosveldkers
Bosvergeet-mij-nietje
Boswilg
Brede stekelvaren
Brunel
Citroenmelisse
Conifeer
Dagkoekoeksbloem
Doorschijnend
sterrenkroos
Douglasspar
Drienerfmuur
Duinriet
Duizendblad
Eenstijlige meidoorn
Egelboterbloem
Fijnspar
Fluitenkruid
Framboos
Geel nagelkruid
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Nr

Nederlandse naam

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Gekroesde melkdistel
Gele lis
Gestreepte witbol
Gevleugeld helmkruid
Gevleugeld sterrenkroos
Gewone berenklauw
Gewone braam
Gewone engelwortel
Gewone esdoorn
Gewone hoornbloem
Gewone klit

52

Gewone smeerwortel

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Gewone vlier
Gewoon biggenkruid
Gewoon sneeuwklokje
Gewoon speenkruid
Gladde witbol
Groot hoefblad
Grote brandnetel
Grote kaardenbol
Grote waterweegbree
Grote weegbree
Grove den
Haagwinde
Harig wilgenroosje
Hazelaar
Hazenzegge
Heermoes
Hoge cyperzegge
Hondsdraf
Hondsroos
Hop
Hulst
Ijle zegge
Jakobskruiskruid
Japanse duizendknoop
Kale jonker
Kantige basterdwederik
Kleefkruid
Klein springzaad
Kleine klaver
Kleine ooievaarsbek
Kleine veldkers
Kleine watereppe
Knopig helmkruid
Koninginnenkruid
Kropaar

Gewone salomonszegel
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Nr

Nederlandse naam

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Kruipend zenegroen
Kruipende boterbloem
Kruisbes
Kruldistel
Krulzuring
Late guldenroede
Lelietje-van-dalen
Lidrus
Liesgras
Lijsterbes
Lijsterbesspirea
Look zonder look
Maarts viooltje
Mahonie
Mannetjesereprijs
Mannetjesvaren
Middelste teunisbloem
Moerasdroogbloem
Moerasrolklaver
Moeraswalstro
Muizenoortje
Noorse esdoorn
Oeverzegge
Overblijvende ossentong
Paardenbloem
Pastinaak
Penningkruid
Peterseliebraam
Pilzegge
Pinksterbloem
Pitrus
Puntwederik
Reuzenbalsemien
Ridderzuring
Riet
Rietgras
Rietorchis
Ringelwikke
Robertskruid
Robinia
Rode kornoelje
Roze winterpostelein
Ruige zegge
Ruw beemdgras
Ruwe berk
Schaduwgras
Schapenzuring
Scherpe boterbloem
Schietwilg(knot)
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Nr

Nederlandse naam

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
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149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

Schijnaarbei
Schijnpapaver
Sint Janskruid
Sleedoorn
Smalle wikke
Smalle stekelvaren
Speerdistel
Springzaadveldkers
Stinkende gouwe
Straatgras
Taxus
Tamme kastanje
Tengere rus
Theeboompje
Tongvaren
Trosvlier
Tweerijige zegge
Valse voszegge
Veelbloemige veldbies
Veenwortel
Veldereprijs
Veldrus
Veldzuring
Vingerhoedskruid
Vogelmuur
Watermunt
Watertorkruid
Wijfjesvaren
Wilgenroosje
Wilde akelei
Wilde kamperfoeli
Wilde kardinaalsmuts
Witte doventel
Witte klaver
Wolfspoot
Zeegroene rus
Zevenblad
Zomereik
Zompvergeet-mij-nietje
Zwarte els
Zwarte zegge
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BIJLAGE 2. VOGELTERRITORIA
Vogelwaarnemingen werden door middel van het softwareprogramma Avimap van Sovon op
een tablet vastgelegd. Alle waarnemingen werden op een topografische kaart door middel
van GPS ingemeten en daarna in Avimap verwerkt.
Uiteindelijk verwerkte dit programma deze waarnemingen tot onderstaande kaartjes van
broedterritoria van de verschillende broedvogels in het gebied.

44

Natuuronderzoek Hoge Klei

45

Natuuronderzoek Hoge Klei

46

Natuuronderzoek Hoge Klei

47

Natuuronderzoek Hoge Klei

48

Natuuronderzoek Hoge Klei

Vervolg overzicht van verschenen publicaties
Aflevering 30
Aflevering 29
Aflevering 28
Aflevering 27
Aflevering 26
Aflevering 25
Aflevering 24

Aflevering 23
Aflevering 22
Aflevering 21
Aflevering 20
Aflevering 19
Aflevering 18
Aflevering 17
Aflevering 16
Aflevering 15
Aflevering 14
Aflevering 13

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

Vegetatieonderzoek Oud-Leusden. Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort en omgeving
(Maart 2014)
Vegetatieonderzoek graslanden Landgoed Schothorst. Werkgroep Wilde planten KNNV
Amersfoort en omgeving (December 2012)
Vegetatieonderzoek Valleikanaal Amersfoort door Werkgroep Wilde planten KNNV Amersfoort
en omgeving (maart 2012)
Broedvogelinventarisatie 2009 Hoogland West, door Gerard van Haaff (mei 2010)
Broedvogelinventarisatie 2007 van het Stadspark Schothorst te Amersfoort, door Gerard van
Haaff (januari 2009)
Broedvogelinventarisatie 2007 van het Landgoed Coelhorst te Amersfoort, door André van
Keken (januari 2009)
De Vijver in het Stadspark Schothorst te Amersfoort. Een fysisch, chemisch en biologisch
onderzoek van het water en de oevers in de periode 1989-2003. door A.H.M. Grimbergen, V.
van Laar & G.J. van Schijndel (september 2008)
Dan liever de stad in. Vijf jaar (2002-2006) onderzoek in de Amersfoortse wijk Schothorst naar
Eksters en Kraaien, door G. van Haaff (oktober 2007)
Inventarisatie van broedvogelterritoria in de Amersfoortse wijk Schothorst,
door G. van Haaff ( augustus 2006)
Inventarisatie van broedvogelterritoria in het Waterwingebied van Amersfoort,
door G. van Haaff ( juli 2006)
De zoogdierfauna van het Stadspark Schothorst in 1988, door R.H.J.M. Nollen & W.J. Onck
(november 2004)
Nachtvlinderwaarnemingen op het Landgoed Schothorst 1985 tot en met 1999,
door H. Bosma (juli 2000)
Water en waterdieren op het Landgoed Schothorst, door A.H.M. Grimbergen & A.A. Storm
(augustus 1994)
De vogelfauna van het Bos Birkhoven en de Bokkeduinen, door Z. Bruijn (januari 1993)
De gevolgen van spoorlijnverbreding te Amersfoort voor natuur en landschap, in het bijzonder
voor de fauna, door A.S. Couperus & V. van Laar (december 1992)
Flora en vegetatie van het Landgoed Coelhorst, door R. van Assema & H.J. Poppe (oktober
1992)
Vijf jaar inventarisatieonderzoek aan nachtvlinders op het Landgoed Schothorst (1985 t/m
1989), door H. Bosma (januari 1991)
Macrofauna en visfauna in het stroomgebied van de Barneveldse Beek. Een vergelijking tussen
de biologische waterkwaliteit in 1970/1971 en 1987, door R. Hadderingh & J. Muilwijk
(december 1990)
Verspreiding en voorkomen van dagvlinders en libellen in en om Amersfoort,
door A.E. Boon (oktober 1990)
Onderzoek naar de mogelijkheden voor “actief biologisch beheer” in een singel in een wijk
Rustenburg te Amersfoort, door J. Muilwijk & R. Nederstigt (september 1990)
De waterkwaliteit van de beken en de grachten te Amersfoort, door J. Muilwijk,
P. Cornelissen & D. Gillissen (mei 1990)
Chemische kenmerken van het oppervlakte- en grondwater in het Stadspark Schothorst
1988/1989 door A.H.M. Grimbergen (februari 1990)
Chemische kenmerken van het oppervlaktewater in het Stadspark Schothorst 1987/1988,
door A. Grimbergen (juli 1989)
De waterkwaliteit van de stadswateren in de wijken Hoogland en Schothorst te Amersfoort, door
J.W. Muilwijk, P. Cornelissen & D. Gillissen (juni 1989)
De waterkwaliteit van de stadswateren in de wijken Randenbroek, Liendert en Rustenburg te
Amersfoort, door J. Muilwijk, P. Cornelissen & D. Gillissen (april 1988)
Nachtvlinders waargenomen in het Bos Birkhoven, door J.Th.M. Steinmetz & A.W. de Lange
(januari 1984)
De begroeiing van de grachtmuren in Amersfoort, door G.M. Dirkse, V. van Laar,J. Muilwijk, J.L.
Spier, J.W. van Vliet & J. Wisman (maart 1983)
Bladmossen op betonnen wegpalen tussen Amersfoort en Hoogland, door G.M. Dirkse, J.W.
van Vliet & V. van Laar (januari 1982)
Libellen, waargenomen in de Bosvijver Birkhoven, door L. Boon (november 1980)
Vissen in de Polder Zeldert, door G.M. Dirkse & F. van Ommen (oktober 1980)
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Met de serie Natuur, Landschap en Milieu van Amersfoort
biedt de gemeente Amersfoort aan bewoners en natuuren milieuorganisaties een platform om hun onderzoeken
te publiceren.

Gemeente Amersfoort
Centrum voor Natuur
en Milieu Educatie (CNME)

Postadres
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort

Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort

T 033 469 52 00
E cnme@amersfoort.nl
I www.hetgroenehuisamersfoort.nl

