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VOORWOORD
Eind 2015 heeft stichting “De Boom”, vertegenwoordigt door de heer Remco Jousma, aan de KNNV
gevraagd te onderzoeken welke natuur zich bevindt in het zuid-oostelijk deel van de zogenaamde
Schoolsteegbosjes in de in de gemeente Leusden. Dit gebied bestaat uit ca 60 % oud broekbos en ca
40% uit botanisch grasland
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 landelijke organisatie met plaatselijke verenigingen. Leden
van deze verenigingen hebben interesse voor de natuur. Ze willen
de natuur beleven, proberen te begrijpen en beschermen.
Daarvoor verrichten zij onderzoek, verzamelen data en dragen
kennis over. Daarom zijn 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.
Afdeling Amersfoort en omgeving
De Amersfoortse afdeling is opgericht in 1911 en bestaat in het
jaar van dit onderzoek dus ruim 105 jaar! Behalve de stad
Amersfoort omvat de afdeling ook alle gemeenten rondom Amersfoort. De vereniging heeft thans
ca. 140 leden.
Meer informatie over de landelijke vereniging is te vinden op http://www.knnv.nl en over de afdeling
Amersfoort van de KNNV op http://www.knnv.nl/amersfoort/.
Arie van den Bremer, coördinator Werkgroep Planten
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1. Inleiding
Locatie
De schoolsteegbosjes is een natuurgebied bij Leusden, in eigendom van Stichting De Boom. Deze
stichting beheert ook een landhuis aan de Arnhemse weg richting Woudenberg; een groot, statig, wit
gepleisterd landhuis, gebouwd in 1878/1879. De eerste bewoner van dit huis was Arnoud Jan de
Beaufort die jarenlang burgemeester van Leusden was. Het landgoed heet De Boom omdat er al een
oude boom stond toen het landhuis werd gebouwd. Aan die boom werden de officiële gemeentelijke
mededelingen aangeplakt. De mensen vroegen elkaar dan: "Heb je de Boom al gelezen?". De
Schoolsteegbosjes is een gebied tussen de Hamersveldseweg en de liniedijk langs het Valleikanaal,
links en rechts van de Schoolsteeg. Vroeger lag er aan het weggetje dat nu de Schoolsteeg heet een
heel klein schooltje waar twee meesters les gaven. Vandaar de naam Schoolsteegbosjes.
Leusden ligt ingeklemd tussen de Utrechtse Heuvelrug en de hogere delen van de Gelderse Vallei, in
een soort lager gelegen kom. Hierdoor was het er vroeger heel nat en moerassig. Later is het land
ontwaterd en door sloten in stroken verdeeld. De sloten lopen van west naar oost en wateren af op
de Hamersveldse wetering die al honderden jaren bestaat. Tegenwoordig bestaat het vooral uit
weiland en broekbos.

Liniedijk en
Valleikanaal
Schoolsteeg

Hamersveldse wetering

Kaart 1.1. Topografie schoolsteegbosjes
Wijze van werken
Een aantal werkgroepen hebben gedurende het jaar 2016 een of meerdere malen het gebied
bezocht en gekeken wat daar groeide, vloog en meer. Als de gewenst kennis van een onderwerp niet
binnen de KNNV aanwezig zijn anderen uitgenodigd. De onderzoekers hebben per onderwerp een
verslag gemaakt dat in dit rapport hoodstuksgewijs is opgenomen. Zie voor onderwerpen en
deelnemers het colofon.
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2. Beschrijving onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied
ligt aan het eind van de
Schoolsteeg tussen de
Hamersveldse wetering
en de Liniedijk langs het
Valleikanaal. Zie op de
kaarten het vak met een
wit kader. Op kaart 2.1.
uit het jaar 1833 is er
nog geen Valleikanaal
maar een brede gracht
die ontstond toen de
liniedijk werd
aangelegd. Er was wel
een Moorsterbeek die
ten noorden van het
onderzoeksgebied in de
buurt van deze gracht
komt. Tijdens het graven Kaart 2.1. Topografie 1832
van de het Valleikanaal
in 1939 is een deel van
de Moorsterbeek
opgegaan in het
Valleikanaal Op kaart
2.1. staan drie kleuren
percelen:
donker groen is bos,
geel is akkerbouw en
lichtgroen is weiland.
Het noordelijke deel van
het onderzoeksgebied is
nu weiland en het
zuidelijk deel bos. Zie
kaart 2.2. Het weiland
heeft een oppervlak van
2,84 ha, het bos 6,58 ha
en totaal 9,42 ha. In
1933 was dit weiland
grotendeels ook bos.
Kaart 2.2. Topografie 2015
Het bos is een zogenaamd broekbos. Dat is een bos met rabatten. Rabatten werden vroeger gemaakt
om de grond te ontwateren waardoor er bomen op konden groeien. Men groef daarvoor sloten en
met de uitkomende grond werd de strook grond tussen de sloten opgehoogd. In de Schoolsteegbosje
is het broekbos overwegend hakhoutbos en bestaat vooral uit elzenhout dat om de 8 a 10 jaar wordt
afgezet met daartussen in wisselende dichtheid hoge zomereiken en enkele essen en berken. Wat
opvalt is dat de eiken niet afgezet worden maar uitgroeien tot grote volwassen bomen. Het afgezette
hout werd vroeger gebruikt als brandhout door de broodbakker en bewoners in de omgeving.
Daarnaast gebruikte de boeren het ook voor palen om afrasteringen te maken. Het afzetten van de
elzen en essen vindt plaats (in principe) om de 6-8 jaar. Na het afzetten ontstaat en een veld met
stobben die weer per jaar 1m uitlopen. Zo is in het veld goed te meten wanneer de laatste afzetting
heeft plaatsgevonden.
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Enkele sfeerfoto’s van het onderzoeksgebied in de Schoolsteegbosjes

Weilanden met middensloot en
poel gezien vanaf Liniedijk

Hamersveldsewetering gezien
vanaf Schoolsteeg

Oud hakhoutbos

Beukenlaan in ze zomer gezien
vanaf Hamersveldse wetering

Beukenlaan in de winter met
Hamersveldse wetering op de
voorgrond

Onderbegroeiing met Brede
stekelvarens

Dood hout

Oude Zwarte elzenstobbe

Onderbegroeiing met
Elzenzegge
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3. Natuurbeheer
De Schoolsteegbosje zijn met ingang van 27 september 1982 aangewezen als te beschermen
natuurgebied conform de toenmalige Natuurbeschermingswet. Dat is nu 34 jaar geleden. Het is
interessant in de toelichting te lezen waarom de minister dat destijds heeft gedaan. Wat waren de
redenen? Daarom een kopie van het betreffende artikel.

In Nederland worden veel natuurgebieden bedreigd door verdroging. Uit diverse onderzoeken is
gebleken dat de verdroging ook in de Schoolsteegbosje zeer sterk is. Op verzoek van oud-minister
Gerda heeft de provincie Utrecht Verburg In december 2006 een TOP-lijst van verdroogde gebieden
opgesteld en op 6 juli 2007 heeft ze die vastgesteld. In de provincie Utrecht zijn dat er 12.
Deze 12 TOP-gebieden hebben een dusdanige natuurwaarde dat alles in het werk gesteld dient te
worden om deze waarden te behouden en/of te verbeteren.

Kaart 3.1. Bescherm natuurgebied Schoolsteegbosjes (roze lijnen)
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Op die lijst staat ook het gebied Schoolsteegbosjes. De houtopstand is daar ca 35 ha groot
verdeeld over meerdere bospercelen maar in de Ecologische hoofdstructuur (EHS) is het een
aaneengesloten 95 ha groot gebied (zie roze lijnen op kaart 3.1.). Het meerdere is weiland tussen en
rond de bospercelen.
De begrenzing is globaal aan de noordzijde tot aan het stedelijk gebied , westzijde de
Hamersveldseweg en oostzijde het Valleikanaal. De zuidkant sluit aan op weilanden in gebruik door
agrariërs
In het verleden zijn reeds maatregelen tegen verdroging in het Beschermd Natuurmonument
uitgewerkt, onder andere in de Beheersvisie 1994-2004 en het Beheerplan 1994-1996. Een
aantal van de maatregelen zijn al uitgevoerd maar hebben niet het gewenste effect gehad.
Maatregelen die het peilbeheer in het landbouwgebied betreffen zijn tot op heden niet uitgevoerd
vanwege vernattingseffecten op de omliggende landbouwgronden. Uitgangspunt van de
Groene Agenda van Leusden is nu dat deze gronden ontwikkeld worden tot natuur.
In 2008 heeft de provincie haar visie t.a.v. de verdroging vastgelegd in een convenant met de titel:
“Convenant Verdrogingsbestrijding in TOP-gebieden: een nieuwe impuls aangaande de aanpak van
de verdrogingsbestrijding in de Provincie Utrecht”. In dat convenant hebben belanghebbende
partijen afspraken gemaakt over te nemen maatregelen en de financiering ervan.
In 2010 is het rapport ”Verdroging TOP-gebied
Schoolsteebosjes” opgesteld door de Grontmij (niet op
internet). Daar wordt verslag gedaan van zeer
gedetailleerd onderzoek naar de mate van verdroging en
de effecten van grondwaterpeilverhoging. Er wordt
geconcludeerd dat het grondwater in het gebied dat in het
KNNV-onderzoek is beschreven 60-80 te laag is. Er
worden enkel scenario’s beschreven om de verdroging
tegen te gaan.
Afzetten en afvoeren van hakhout vergt steeds zwaarder
materieel en dat lukt dan niet meer. Het zware materieel
zakt diep weg in de natte venige bodem. Als het waterpeil
nog hoger wordt dan is het zogenaamd hakhoutbeheer
helemaal niet meer mogelijk (om de 5-10 jaar het hout
afzetten tot stobben).
In 2016 zijn effecten van het herstelbeleid in het veld goed
te zien. De lanen tussen de bosjes zijn ca 50-70 cm
uitgegraven en weer aangevuld met zand uit een in Den
Treek gegraven ven (bekend als Droogmakerij). Het zandniveau komt iets hoger dan het oude
maaiveld. Langs deze nieuwe paden zijn sloten gegraven of uitgediept. De sloten moet er voor zorgen
dat de zandwegen zoveel mogelijk ontwaterd blijven waardoor ze begaanbaar blijven voor
bosbouwverkeer en het geen drijfzand wordt.
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4. Waterhuishouding
Eeuwen geleden was het gebied tussen Hamersveld en Leusbroek grotendeels moerassig. Het lag in
een vallei die in de ijstijd was ontstaan tussen de hoger gelegen Heuvelrug en de Veluwe. Door het
gebied liepen wel een aantal beken, maar die hadden niet voldoende capaciteit om al het water snel
af te voeren. Daardoor stonden grote delen langdurig onder water of ze hadden een hoge
grondwaterstand .Toen omstreeks 1750 de Liniedijk werd aangelegd blokkeerde dat de afstroming
naar de oostelijk gelegen beken. Het gebied werd nog natter.
Vanaf 1850
Omstreeks 1850 werd er een begin gemaakt met de ontginning van het moerassige gebied. Om het
in cultuur te brengen moest vooral de ontwatering worden verbeterd. Vanaf de Hamersveldseweg
werden zowel in oostelijke als in westelijke richting greppels en slootjes gegraven. Het
slagenlandschap met zijn langwerpige percelen dat daardoor ontstond, is goed te herkennen op de
kaart uit 1872.

De slootjes en greppels werden aangesloten op twee hoofdwatergangen. Langs Leusbroek (nu
Leusden-zuid) werd de Leusder Grift gegraven. Het was een grote afvoersloot die in noordelijke
richting bij de Lockhorsterweg en Huize Heiligenberg uitmondde in de Heiligenbergerbeek.
Aan de oostkant van de Hamersveldseweg werd als hoofdafvoer de Hamersveldse wetering
gegraven. Deze wetering liep vanuit het gebied ten zuiden van de Langesteeg door de huidige
Schoolsteegbosjes in noordelijke richting om uit te monden in het latere Valleikanaal. Op de plaats
van de uitmonding werd een stuwconstructie gebouwd, die ook moest voorkomen dat het water zou
terugstromen wanneer het gebied buiten de Grebbelinie ter verdediging onder water werd gezet. Dit
Krakhorsterverlaat zoals het wordt genoemd, bestaat nog steeds; het ligt vlak bij de fietsbrug achter
10

de tennisbanen bij het Valleipark. De Hamersveldseweg en een kleine strook langs de oostkant van
deze weg moesten nog afwateren naar de Leusder Grift. Daarvoor werd de Kupersgracht als
hoofdafvoer gegraven, op de plaats waar nu de Kuperssingel ligt.
De greppels en slootjes die werden gegraven, waren niet erg diep. Wanneer ze goed werden
onderhouden zorgden ze er wel voor dat het gebied niet meer onder water kwam te staan. Het
grondwaterpeil werd er maar beperkt door verlaagd. Het resultaat was dat het gebied wel geschikt
werd voor grasland en vochtige hakhoutbosjes, maar vanwege de hoge grondwaterstanden niet voor
akkerbouw.
Na 1970
Deze waterhuishoudkundige toestand heeft geduurd tot ongeveer het eind van de jaren 70 van de
vorige eeuw. Hamersveld was inmiddels al Leusden-centrum gaan heten. Vanaf 1970 waren er in een
fors tempo nieuwe woonwijken ontwikkeld. Omstreeks 1980 was de uitbreiding van het bebouwd
gebied gevorderd tot de Smoussesteeg (nu Cohenpad) en de wijk Groenhouten. In het
stedenbouwkundige plan waren daarna nog woongebieden voorzien aan de zuidkant van de

Smoussesteeg en onder Groenhouten aan de westkant van de Hamersveldseweg.
Toen deze uitbreidingsplannen vanaf 1980 in uitvoering kwamen moest de afwatering van de
Schoolsteegbosjes worden aangepast. De Schoolsteegbosjes werden in 1982 aangewezen als
natuurgebied. Voor het behoud van de aanwezige natuurwaarden moesten de hoge
grondwaterstanden zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Dat botste met de ontwateringseisen van
de nabijgelegen woningbouwplannen. Woningbouw verlangt een grondwaterstand die ongeveer 70
cm onder maaiveld ligt. Daarvoor moeten vijvers en sloten worden aangelegd die voor de
grondwaterbeheersing zorgen, maar ook voor de opvang en tijdelijke berging van het afstromende
regenwater en voor de afvoer van het stedelijke water. Om aan al die functies te kunnen voldoen
moet het waterpeil in het oppervlaktewater ongeveer 1,20 m onder het straatpeil komen te liggen. In
stedelijk gebied fluctueert het waterpeil in de vijvers bijna niet, zowel in zomer als in de winter is het
redelijk constant. In de Schoolsteegbosjes ligt het grondwater in de wintermaanden vaak tot vlak
onder maaiveld. In zomer kan het door verdamping en weinig neerslag wel zakken tot 50 á 100 cm
onder maaiveld.
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Om de negatieve invloed van de stedelijke ontwatering op het grondwater van de Schoolsteegbosjes
te beperken is aan noordkant van de bosjes een bufferzone van 100 m breedte aangehouden. Ook
moest de waterafvoer van de Schoolsteegbosjes via de Hamersveldse wetering worden gewijzigd. De
verbinding met het stedelijk water van de wijk Munnikhove/Bosveld werd dichtgezet. En door de
realisatie van de wijk Claverenblad/Wildenburg moest ook de Kupersgracht als waterafvoer van het
landelijk gebied verdwijnen.
Ter vervanging van de waterafvoer via Hamersveldse wetering en Kupersgracht is een nieuwe
afwateringssloot gegraven. De bestaande sloot langs de Schoolsteeg werd vergraven. Het werd de
verbinding tussen de nog resterende Hamersveldse wetering en de Hamersveldseweg. Onder die
weg door werd een nieuwe duiker aangebracht en aan de overkant werd een stuw geplaatst. Deze
stuw moest het slootpeil in het SSB-gebied gaan regelen. Vanaf die stuw werd een watergang
gegraven in zuidelijke richting langs de Hamersveldseweg, achterlangs de boerderij naar de
Zuiderinslag en vervolgens langs de zuidkant van deze weg naar de Groene Zoom. Aan de overzijde

van de weg werd de sloot aangesloten op de Leusder Grift, waarlangs het water uiteindelijk in de
Heiligenbergerbeek terecht komt.
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5. Planten
Wijze van werken
Er heeft een volledige
planteninventarisatie
plaatsgevonden in de
lente, zomer en herfst van
2016.
Om aan te kunnen
aangeven waar planten
zich bevinden is een
vakkenkaart met nummers
gemaakt. Zie Kaart 5.1.
Voor de registratie van de
plantensoorten is een
zogenaamde streeplijst
gebruikt 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
5.1.
Betekenis van de
code
sporadisch

Kaart 5.1. Overzicht vakkenindeling vegetatieonderzoek …

Code Aantal
NDFF planten
s
1-3

Betekenis van
code (Engels)
sporadic, sparse

zeldzaam
verspreid

r
o

4-10
11-20

rare
occasional

lokaal / vrij talrijk
vrij talrijk

lf
f

11-20
21-100

local frequent
frequent

lokaal veel
aanwezig
veel aanwezig

la

21-100

local abundant

a

>100

abundant

lokaal dominant
co-dominant

ld
c

>100

local dominant
Co-dominant

dominant

d

dominant

Tabel 5.1. Abundantieschalen
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Toelichting
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
soort is overheersend samen met een
klein aantal (één of twee) andere
soorten
de soort is overheersend

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”.
Resultaten
In tabel 5.2 is een korte beschrijving van de vegetatie in de vakken op hoofdlijnen gegeven.
Vak Naam Vak
Omschrijving karakter
1
Pad Midden Dit pad loopt vanuit de Schoolsteeg door tot Bos Zuid. Er is geen verbinding
met de Liniedijk. Volgens de kaart van 1832 (zie kaart 2.1.) lag daar een
vennetje. Het pad links en rechts een struweelrand met sloot.
2
Bos Noord
Een zeer dicht hakhoutbbos met vooral Zwarte elzen. Het is bijna
ondoordringbaar. Het is waarschijnlijk gezien de hoogt (ca 7 m) een jaar of
5-6 geleden afgezet. De stammen zijn tussen de 5 en 8 cm dik en staan zeer
dicht op elkaar (ca. 50 cm h.o.h.).Tussen de Zwarte elzen staan enkele
Essen, Zomereiken en Ruwe berken. Aan de Westkant een paar Canadese
populieren. In oost-westrichting komen rabatten voor. De onderbegroeiing
is vooral brandnetels bramen, varens en zeggen.
3
Bos M
Dit deel is herkenbaar aan de beukenlaan waar van de historie niet bekend
Noord
is. Ze ligt wel in het verlengde van een zogenaamd jaagpad aan de overkant
van de Hamersveldse wetering. Misschien is daar een verbinding mee
geweest. Onder de beuken komt, zoals normaal onder beuken, bijna geen
onderbegroeiing voor. In oost-westrichting komen rabatten voor. Buiten
het beukengebied lijkt het gebied op een mix van Bos Noord en Bos M Zuid
4
Bos M Zuid Dit is ook een hakhoutbos maar het afzetten is veel langer geleden. De
stammen van de Zwarte Elzen zijn 15 cm dik en 10-15 hoog. Naast de
Zwarte elzen komen er enkele Essen en hoog opgaande Zomereiken voor.
Er is ook weinig hoog opgaande onderbegroeiing waardoor het gebied
heel toegankelijk is. In oost-westrichting komen rabatten voor.
Kenmerkend voor de onderbegroeiing zijn Brede stekelvarens en Zeggen.
5
Bos Zuid
De samenstelling van de bomen is gelijk aan die in de andere vakken. Ook
hier zijn de Zomereiken gespaard en niet afgezet. Dat is structureel voor
het hele bosgebied. De laatste afzetting van het hakhout heeft 1-2 jaar
geleden plaatsgevonden. In oost-westrichting komen rabatten voor. Bij de
inventarisatie in de lente van 2016 kon je ongehinderd door het gebied
lopen. In het najaar was het volledig ontoegankelijk geworden door de vele
bramen. Opvallend is de massale Lijsterbesopslag.
6
Bos Oost
Het bos ligt tegen de Liniedijk aan en kenmerkend zijn de relatief vele
Zomereiken. De rabatten zijn oost-west georiënteerd . Vooral aan de
Noordkant is gebied het bijna ontoegankelijk, het lijkt op de begroeiing van
Bos Noord.
7
Weiland
Een vlak weiland met weinig variatie in de begroeiing. Tot enkele jaren
Noord
geleden nog een agrarische bestemming
8
Sloot
Deze sloot ligt tussen twee weilanden in en heeft een hele eigen
Midden
kenmerkende vegetatie. Halverwege is er een zogenaamde Norton waar
spontaan kwelwater uit stroomt naar sloot en de poel. Die poel ligt tegen
de Liniedijk aan.
9
Weiland
Een vlak weiland met weinig variatie in de begroeiing. Tot enkele jaren
Zuid
geleden nog een agrarische bestemming.
10 Pad
Langs de Hamersveldse wetering loopt een landbouwpad met
Wetering
oevervegetatie en tredplanten.
14

Algemeen
Een overzicht van gevonden soorten per vak en hun abundantie is opgenomen in Bijlage 1. Het totaal
aantal gevonden plantensoorten is 175. Op zich is daar geen conclusie aan te verbinden. Wel kan
gezegd worden dat er veel variatie in biotopen is en daardoor ook in gradiënten (overgangen tussen
bioptopen). In tabel 5.2. is weergegeven hoeveel soorten er per vak voorkomen. Het is altijd
interessant om vakken met betrekking tot hun vegetatie met elkaar te vergelijken. Een methoden is
het vaststellen van het aantal soorten per vak. Het resultaat staat in tabel 5.2. De vakken met de
meeste soorten zijn het pad in vak1 en de sloot in vak 8. Er zijn geen opvallende verschillen tussen
bos- en weilandvakken.
Naam vak

Pad
Bos Bos M Bos M
Midd Noord Noord Zuid
en
1
2
3
4

Nummer
vak
Aantal
75
47
44
51
soorten per
vak
Tabel 5.2. Aantal soorten planten per vak

Bos
Zuid

Bos
Oost

Wei
Sloot
Noord Midden

Wei
zuid

5

6

7

8

9

Pad
weter
ing
10

43

37

44

71

38

47

Weilanden:
 De weilanden (vak 7 en 9) zijn vrij nat. Het aantal soorten planten wordt sterk beïnvloed door de
randen langs de sloot en de bosjes. Veel voorkomende soorten in de weilanden zonder de
randinvloeden zijn: Echte koekoeksbloem, Geknikte vossenstaart, Gestreepte witbol, Gewoon
reukgras, Grote vossenstaart, Kruipende boterbloem, Madeliefje, Moerasrolkaver,
Paardenbloem, Pinksterbloem, Pitrus, Rietgras, Scherpe boterbloem en Veldzuring.
 De eerste indruk van de sloot (vak 8) is dat er overwegend riet groeit maar het omgekeerde is het
geval. Blijkbaar zijn andere soorten toch sterk genoeg om zich te handhaven. Mogelijk is riet te
laat in het seizoen op hoogte om de vroegere planten te verdrukken.
 De sloot (vak 8) is vegetatief een zeer mooie sloot met veel soorten russen en cypergrassen.
Verder komen er enkele kwelsoorten in voor zoals Waterviolier en Holpijp. Dat is ook bij de poel
het geval. Zie hoofdstuk 12. De plantensoorten die in de poel zijn gevonden zijn in bijlage 2 in
groen gemarkeerd.
 De sloot staat over de hele lengte vol met geel Penningkruid. Penningkruid kan blijkbaar goed
tegen wisselende vochtigheidsgraden want in de winter staat de sloot vol water en in een droge
zomer staan er scheuren in de bodem.
 In het hele weilandgebied is niet één Smalle weegbree te vinden. Dat is heel opmerkelijk.
Hakhoutbosjes
 Het hakhoutbos bestaat uit meerdere percelen en het is te zien dat er af en toe een deel wordt
afgezet. Het laatst heeft dat 2 jaar geleden plaats gevonden in vak 5 waar de Zwarte els nu al
weer 2 m hoog is. Opvalt dat na het afzetten onmiddellijk een enorme bramengroei ontstaat en
erg veel opslag van Lijsterbes is.
 Bij de aanwijzing tot beschermd natuurgebied in 1982 worden planten- en mossensoorten
genoemd die reden zijn geweest om tot aanwijzing over te gaan. De Keverorchis, Blauwe druifje
en Geoord helmkruid zijn niet meer gevonden maar het was al bekend dat die er niet meer zijn.
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Er zijn erg natte en erg droge gebieden. Rond de beuken (vak 2) is het droog maar tegen de
liniedijk (vak 6) is het erg nat. Dat is goed te zien aan de enorme hoeveelheden Oeverzegge.
De IJle zegge en Elzenzegge zijn typische hakhoutbossoorten en die komen ook erg veel voor.
Wat opvalt is dat die alleen langs de kanten van de rabatten groeien en weinig daartussen. Van
andere hakhoutbossen is bekend dat als het voldoende nat is ze min of meer bodembedekkend
kunnen zijn. Op het landsgoed van De Boom is dat te zien bij het zogenaamde zwembad van
juffrouw Annie.
Er komen in de oudere hakhoutbosjes (vakken 3 en 4) veel varens voor als bodembedekker. Het
zijn vooral Brede stekelvaren en in mindere mate Smalle stekelvaren en Wijfjesvaren. Daar kan je
door het bos van je afkijken. In de vakken 2, 5 en 6 veel Gewone braam en Oeverzegge.
Er is geen enkele Gewone vlier gevonden en dat is opmerkelijk.
Wat ook opvalt is dat de grote hoge Zomereiken niet afgezet worden. De indruk ontstaat dat het
hakhout overschaduwd wordt door deze bomen en de vraag is of dat een nadelige invloed heeft
op de ontwikkeling van het hakhout. Verder rijst de vraag of deze Zomereiken niet sterk
bijdragen tot de verdroging. Als dak van het bos uit hoge gesloten Zomereiken bestaat zal er
minder regenwater op de bodem komen. Het verdampt dan al in de bovenlaag. Een vraag die
niet beantwoord is, is in hoeverre Zomereik qua waterbehoefte concurrerend is met die van
hakhout. Ook rijzen er vragen in dit kader over de rabatten. Die dragen bij tot verdroging. Dat
was vroeger de opzet maar nu niet meer wordt aangenomen. Er was te weinig kennis om hier
een gefundeerde mening over te hebben.

Foto’s van enkele bijzondere planten

Penningkruid

Elzenzegge

Gewone salomonszegel
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Waterviolier

Bosanemoon

Zompvergeet mij-nietje

Hazenzegge

Pinksterbloem

Groot heksenkruid

Oeverzegge

Grote wederik

Lijsterbes
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6. Mossen
Op 11 mei heeft een inventarisatie van mossen plaatsgevonden. Totaal zijn er 33 soorten
waargenomen. Er is alleen in het bosgedeelte gezocht omdat er in het weiland geen mossen werden
verwacht. Het bos is een broekbos met Elzen- en Essenhakhout met af en toe een solitaire Zomereik
en een laanachtige rij beuken. Er komt veel rottend hout voor van omgezaagde en omgewaaide
stammen en daarop komt veel mosbegroeiing voor. Het heeft soms iets van een tropisch oerwoud.
De Schoolsteegbosje zijn met ingang van 27 september 1982 aangewezen als te beschermen
natuurgebied conform de toenmalige Natuurbeschermingswet. Dat is nu 34 jaar geleden. In dat
besluit worden soorten als Spatelmos, Struikmos en Dikkopmos genoemd. Dikkopmos is er nog in
overvloed maar de andere zeldzame soorten zij niet meer gevonden. Aangetekend moet worden dat
niet elke m2 onderzocht is.
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
30
31
32
33

Naam Nederlands
Achterlichtmos gewoon
Beekmos
Boogsterrenmos rond
Boomvorkje bleek
Breekblaadje
Dikkopmos gewoon
Gaffeltandmos gewoon
Haakmos gewoon
Haarmos fraai
Haarmuts gewone
Haarmuts grijze
Haarspitsmos gewoon
Kantmos gedrongen
Kantmos gewoon
Klauwtjesmos gesnaveld
Knikkertjesmos gewoon
Kussentjesmos
Laddermos fijn
Laddermos groot
Lippenmos
Muisjesmos gewoon
Muursterretje gewoon
Neptunusmos
Platmos groot
Pluisjesmos gewoon
Puntmos gewoon
Rimpelmos groot
Roestmos helm
Schijfjesmos gewoon
Sikkelsterretje gewoon
Snavelmos geplooid
Sterrenmos gewoon
Thujamos gewoon

Naam wetenschappelijk
Schstidium apocarpum
Leptodictyum riparium
Plagiomnium affine
Metzgeria conjugata
Campylopus pyriformis
Brachythecium albicans
Dicranum scoparium
Rhytidiadelphus squarroses
Polytrichem formosum
Orthotrichum affine
Orthotrichum diaphanum
Cirriphyllum piliferum
Lophocolea heterophylia
Lophocolea bidentata
Hypnum cupresssiforme
Physcomitrium pyroforme
Leucobryuem glaucum
Eurhynchium praelongum
Pseudoscleropodium purum
Chiloscyphus polyanthus
Grimmia pulvinata
Tortula muralis
Lepizoda reptans
Plagiothecium nemorale
Dicranella heteromalla
Calliergonella cuspidata
Atrichum undulatum
Frullania dilatata
Radula complanata
Dicranoweisia cirrata
Eurhynchium striatum
Aulacomnium palustre
Thuidium tamariscinum
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Enkele foto’s van waargenomen mossen

Neptunusmos

Gewoon pluisjesmos

Gewoon thujamos

Gewoon schijfjesmos

Bleek boomvorkje

Gewoon kussentjesmos
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7. Korstmossen
In het bosperceel komen naast bomen ook een heel aantal struiken voor. Bijvoorbeeld Lijsterbes en
Wilde vlier. Alleen loofhout van jong tot oud en zowel levend als dood hout. Totaal zijn er 30 soorten
aangetroffen. Dat is vrij normaal maar per soort zijn er toch weinig waarnemingen. Er staan vrij veel
oude eiken en beuken en die laten vaak dode takken vallen. Dat is altijd een makkelijke bron
waarnemingen. Korstmossen leven van licht en regenwater en dat is boven in de bomen te vinden. Er
zijn 3 bijzondere zeldzame soorten gevonden (zz en zzz)

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
30

Nederlandse naam
Amoebekorst
Beukenvlekje
Bleekgroene schotelkorst
Bosschildmos
Dun schaduwmos
Fijne geelkorst
Gestippeld schildmos
Gewone poederkorst
Gewoon purperschaaltje
Gewoon schildmos
Gewoon schriftmos
Gewoon speldenkussentje
Glanzend schildmos
Grijsgroene stofkorst
Groot dooiermos
Groot schildmos
Grove poederkorst
Hamsteroortje
Heksenvingermos
Inktspatkorst
Kapjes vingermos
Lichtvlekje
Poedergeelkorst
Rijpschildmos
Smal bekermos
Vals dooiermos
Verzonken schildmos
Witstippelschildmos
Witte schotelkorst
Zwart schriftmos

Wetenschappelijke naan
Arthonia radiata
Arthonia didyma
Lecanora expallens
Flavoparmelia caperata
Hyperphyscia adglutinata
Candelariella xanthostigma
Punctelia subrudecta
Lepraria incana
Lecidella elaeochroma
Parmelia sulcata
Graphis scripta
Pertusaria pertusa
Melanelixia fuliginosa
Buellia griseovirens
Xanthoria parietina
Parmotrema perlatum
Lepraria rigidula
Normandina pulchella
Physcia tenella
Arthonia spadicea
Physcia adscendens
Phlyctis argena
Candelariella reflexa
Punctelia jeckeri
Cladonia coniocraea
Candelaria concolor
Opegrapha rufescens
Punctelia borreri
Lecanora chlarotera
Opegrapha atra
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Bioop
els
lijsterbes zzz
eik
els
els
eik
beuk
eik
eik pop.
eik
els beuk
zz
beuk
lijsterbes
pop.
eik es pop.
vogelkers
els
lijsterbes zz
eik
els
es
els
es
es
eik
es
beuk
lijsterbes
eik es
beuk

Enkele foto’s van waargenomen korstmossen

Hamsteroortje

Lichtvlekje

Zwart schriftmos

Witstippelschildmos

Gewoon schildmos

Vals dooiermos
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8.

Paddenstoelen

Door de NMV-district Utrecht is op 5 oktober 2015 een paddenstoelenexcursie georganiseerd onder
leiding van Jaap Wisman. Het onderzoeksgebied omvatte de vakken 1 tot en met 6 (zie kaart 5.1.) Er
zijn toen 58 soorten waargenomen. De gevonden soorten staan in tabel 8.1. In de oorspronkelijke
tabel van NMV komen enkele kolommen voor met gegevens die ook door de waarnemers zijn
verzameld maar in deze tabel zijn weggelaten. Deze weggelaten kolommen geven nog extra
informatie over de soorten zoals bijvoorbeeld de ecocodes uit de Standaardlijst Nederlandse
Paddenstoelen. Zie voor de oorspronkelijke tabel Bijlage 2.
In Tabel 8.2. zijn aanvullende waarnemingen genoemd die door de plantenwerkgroep gedaan. Dat
was op 25 november 2016 en dat waren er toen 9. Totaal dus 67 en dat is veel. Opvallend is dat deze
9 soorten gevonden door de plantenwerkgroep niet voorkomen in de lijst van de NMV. Dat komt
waarschijnlijk door het feit de NMV haar waarnemingen begin oktober een jaar eerder heeft gedaan.
De aanloop naar het paddenstoelenseizoen kan van jaar tot jaar immers sterk verschillen door regen
en temperatuur. Verder was en een maand verschil in het moment van waarnemen en dat maakt in
de herfst heel veel uit. En het is een feit dat in ca 6 ha dicht hakhoutbos wel eens iets over het hoofd
wordt gezien.
In tabel 8.1. van de NMV komen naast de 2 kolommen met namen nog 3 kolommen voor. De
verklaring van de inhoud van de kolommen is als volgt:
Kolom met de titel FG. De afkorting staat voor functionele groep en de verklaringen zijn als volgt:










Am = assos. met mos
Em = ectomycorhiza
vormend
Sh = sapotroof op hout
St = bodembewonende
sapotroof
St = sapotroof op
kruiden
SC = mestbewonende
sapotroof
Pn = necrotrofe
parasiet

Pb = biotrofe parasiet

Een symbiotische samenlevingsvorm tussen paddenstoelen en
boomwortels (beide profiteren van elkaar)
Leeft puur van dood organisch materiaal en is onschadelijk voor
levend materiaal
Leeft puur van dood organisch materiaal en is onschadelijk voor
levend materiaal
Leeft puur van dood organisch materiaal en is onschadelijk voor
levend materiaal
Leeft puur van dood organisch materiaal en is onschadelijk voor
levend materiaal
Een schimmel dat leeft op dood hout van zijn vaak nog levende
gastheer. Dit kan bijvoorbeeld het kernhout in een levende stam
zijn. Wanneer een zwam puur op dood materiaal leeft noemen we
dit saprotroof. Een necrotrofe parasiet leeft wel vaak nog door als
zijn gastheer afsterft.
Dit zijn organismen (zoals schimmels) die enkel leven op levend
weefsel van organismen, zoals spinthout van bomen.

Daarnaast staat een kolom met Fr. Dat staat voor frequentie van voorkomen in Nederland: 1 = uiterst
zeldzaam tot 9 = zeer algemeen
Tot slot de waardering in de rode lijst (RL) met de volgende categorieën:
 EB = ernstig bedreigd
 KW = kwetsbaar
 BE = bedreigd
 GE = gevoelig
 OG = soorten die door onvoldoende gegevens niet op Rode lijst zijn gekomen
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Er is een soort gevonden die nieuw is voor Nederland te weten: Helminthosphaeria hypodermiae:
een parasiet op Schizopora radula (Splijtende tandzwam)

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
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nederlandse naam
Amethistzwam
Bietengordijnzwam
Bleke elzenzompzwam
Bloedende buisjeszwam
Bundelmycena
Dof kalkschaaltje (slijmzwam)
Donkere elzenzompzwam
Elzenweerschijnzwam
Fijnplaatrussula
Geel houtvlieskelkje
Geelwitte russula
Gele aardappelbovist
Gele stekelkorstzwam
Geweizwam
Gewone krulzoom
Gewone schorsbreker
Gewone zwavelkop (var.
fascicularis)
Gewoon elfenbankje
Gezwollen rouwkorstje
Grijswit kalkkopje (slijmzwam)
Grote bloedsteelmycena
Helmmycena
Kaneelkleurige melkzwam
Karmijnrood netwatje (slijmzwam)
Kastanjeboleet
Knikkend kalkkopje
Knolhoningzwam
Kruidige melkzwam
Lang netwatje (slijmzwam)
Loofbosbraakrussula
Loofhoutfranjekelkje
Melige stuifzwam
Moerasbossatijnzwam
Moerbeiwrattenzwammetje (var.
moriformis)
nieuwe soort!
Paarse pelargoniumgordijnzwam
Porieaderzwam
Porseleinzwam
Radijsvaalhoed sl
Rimpelende melkzwam

Wetenschappelijke naam
Laccaria amethystina
Cortinarius umbrinolens
Alnicola escharoides
Physisporinus sanguinolentus
Mycena arcangeliana
Diderma donkii
Alnicola scolecina
Mensularia radiata
Russula densifolia
Hymenoscyphus calyculus
Russula ochroleuca
Scleroderma citrinum
Mycoacia uda
Xylaria hypoxylon
Paxillus involutus
Vuilleminia comedens

FG
Em
Em
Em
Sh
Sh
Sk
Em
Pn
Em
Sh
Em
Em
Sh
Sh
Em
Sh

Fr
8
7
8
7
8
4
7
8
7
6
8
8
7
8
8
8

Hypholoma fasciculare var. fasciculare
Trametes versicolor
Tomentella stuposa
Physarum leucophaeum
Mycena haematopus
Mycena galericulata
Lactarius quietus
Arcyria denudata
Xerocomus badius
Physarum album
Armillaria lutea
Lactarius camphoratus
Arcyria obvelata
Russula silvestris
Lachnum impudicum
Lycoperdon lividum
Entoloma sericatum

Sh
Sh
Em
Sh
Sh
Sh
Em
Sh
Em
Sh
Sh
Em
Sh
Em
Sh
St
Em

8
8
3
5
8
8
8
6
8
6
7
7
5
7
2
7
7

Bertia moriformis var. moriformis
Helminthosphaeria hypodermiae
Cortinarius paleifer
Phlebia rufa
Oudemansiella mucida
Hebeloma crustuliniforme sl
Lactarius tabidus

Sh

2

Em
Sh
Pn

6
7
7
8
8
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Em

RL

OG

NB

OG*

41
42
43
44

Roodbruine slanke amaniet
Roodsteelfluweelboleet sl
Roodvoetknotsje
Scherpe kamrussula
Schijfvormig kalkschaaltje
45
(slijmzwam)
46
Splijtende tandzwam
47
Stevige braakrussula
48
Takruitertje
49
Tweekleurige korstzwam
50
Vaalblauwe kaaszwam
51
Valse wolvezelkop
52
Violetbruine vezelkop
53
Waaierkorstzwam
54
Wijdporiekurkzwam
55
Wit gaffelhaarbuisje
56
Witte paardenhaartaailing
57
Witte tandzwam sl
58 Zwartgroene melkzwam

Amanita fulva
Xerocomus chrysenteron sl
Typhula erythropus
Russula amoenolens

Em
Em
St
Em

Diderma hemisphaericum
Schizopora radula
Russula mairei
Marasmiellus ramealis
Laxitextum bicolor
Postia subcaesia
Inocybe stellatospora
Inocybe cincinnata
Stereum subtomentosum
Datronia mollis
Henningsomyces candidus
Gymnopus quercophilus
Schizopora paradoxa sl
Lactarius necator

Sk
Sh
Em
Sh
Sh
Sh
Em
Em
Sh
Sh
Sh
Sk

8
7
8

4
6
7
7
4
8
6
7
8
7
4
6
8
Em 8

GE

BE
KW

OG

Tabel 8.1. Paddenstoelenwaarnemingen NMV
Hieronder volgt nog een lijst met waarnemingen gedaan door de plantenwerkgroep van de KNNV op
25 november 2016. Wat reeds door de NMV was waargenomen is daar weggelaten
1

Reuzenzwam ( 3 stuks op
Meripilus giganteus
beukenvoet)
2 Roodporiehoutzwam
Daedaleopsis confragosa
3 Sombere honingzwam
Armillaria ostoyae
4 Peervormige stuifzwam ( op dode
Lycoperdon pyriforme
liggende boom
5 Gele korstzwam
Stereum hirsutum
6 Vliegenzwam (2 stuks)
Amanita muscaria
7 Roestbruine kogelzwam
Hypoxylon fragiforme
8 Nevelzwam ( 2 heksenkringen)
Clitocybe nebularis
9 Dadelfranjehoed
Psathyrella spadicea
Tabel 8.2. Paddenstoelenwaarnemingen werkgroep planten

Zeer algemeen
Zeer algemeen
Zeer algemeen
Algemeen
Zeer algemeen
Zeer algemeen
Zeer algemeen
Zeer algemeen
Vrij algemeen

Note:
In bijlage 3 is een verhaal opgenomen over het gevolg van de reuzenzwam op een boom. In de
Schoolsteeg zaten deze paddenstoelen aan de voet van een van de grote beuken in de beukenlaan in
vak 3. Zie kaart 5.1.
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Enkele foto’s van waargenomen paddenstoelen

Bundelmycena
Mycena arcangeliana

Grofplaatrussela
Russela nigricans

Platte donderzwam
Ganoderma lipsiense

Splijtende tandzwam
Schizopora radula

Parelamaniet
Amanita rubescens

Stevige braakrussela
Russela mairei

Grote stinkzwam
Phallus impudicus

Waaierkorstzwam
Stereum subtomentosum

Vliegenzwam
Amanita muscaria

Amathistzwam
Laccaria amethystina

Peervormige stuifzwam
Lycoperdon pyriforme

Reuzenzwam
Merepilus giganteus
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9. Vleermuizen
Studiegebied en gebiedsbeschrijving
In 2016 is door de KNNV-werkgroep Vleermuizen Amersfoort (VLAM) een onderzoek gedaan naar de
vleermuisstand in de Schoolsteegbosjes. Dit gebied ligt ten oosten van Leusden aan het eind van de
Schoolsteeg waar ook De Groene Belevenis, het Centrum voor Natuur en Milieu is gevestigd. Het
terrein bestaat uit twee gebieden (noord en zuid) die, wat biotoop betreft, erg verschillen. De twee
gebieden zijn gescheiden door een pad met loofbomen. Het noordelijk gebied is een weiland dat
wordt omsloten door een pad met een boerderij, een bos en het Valleikanaal. Door het midden van
het weiland loopt een greppel met riet naar een klein vennetje tegen de dijk van het Valleikanaal.
Langs de dijk groeit veel riet en staan enkele bomen. Langs het Valleikanaal ten hoogte van het
noordelijk gebied ligt een bunker. Het zuidelijk gebied is omsloten door de Hamersveldse wetering,
weiland en het Valleikanaal. Dit gebied bestaat uit loofbomen en dichte onderbegroeiing met onder
andere braamstruiken en varens. Door het midden van dit gebied loopt een oude beukenlaan uit de
tijd dat dit terrein als landgoed werd gebruikt richting het Valleikanaal. Deze laan zou gebruikt
kunnen worden als vliegroute gezien de lijnvormige structuur ervan. Daarbij hebben veel oude
(beuken-)bomen holtes waar boombewonende vleermuizen als de rosse vleermuis (Nyctalus noctula)
zouden kunnen verblijven. Voor vleermuizen lijken de Schoolsteegbosjes een ideaal foerageergebied
met oude bomen, bosschages, water, open grasland en veel insecten. De verwachting is dat het
bosrijke gebied door foeragerende dwergvleermuizen gebruikt wordt en de bosjes langs het
Valleikanaal en het Valleikanaal zelf door watervleermuizen.
Wijze van onderzoek
Het onderzoek betrof tweemaal een schemerbezoek, namelijk op 26 juli 2016 en op 23 augustus
2016 van zonsondergang tot ongeveer twee uur later. Op beide dagen was er geen neerslag. De
temperatuur was bij het eerste bezoek 19 graden en bij het tweede bezoek 23 graden. Tijdens beide
avonden bevonden zich zeer veel insecten in de lucht.
De onderzoeken zijn uitgevoerd door vier onderzoekers die samen door het terrein liepen. Het
terrein is vrij ontoegankelijk waardoor er is gekozen om niet op te splitsen zodat er beter onderling
contact gehouden kon worden. Om de echolocatiegeluiden (ultrasone geluiden) van de vleermuizen
hoorbaar te maken is gebruik gemaakt van drie Pettersson D100 batdetectors en één Elekon
Batlogger M.
Het geluid dat vleermuizen maken is niet hoorbaar voor mensen. Dit geluid bestaat uit 15.000 tot
meer dan 120.000 trillingen per seconde. Dat wordt aangegeven met de eenheid Hz (Herz). Mensen
kunnen geluiden tot 20.000 Hz (20 kHz) horen. Een vleermuis- of batdetector maakt de geluiden wel
hoorbaar voor mensen. De uitgezonden ultrasone piepjes worden door de microfoon opgevangen en
versterkt. Daarna wordt de frequentie zo verlaagd dat het geluid voor mensen hoorbaar wordt. De
frequentie en de manier van roepen is per vleermuissoort en gedrag verschillend. De beste
luisterfrequentie (piekfrequentie) voor het foerageren van de gewone dwergvleermuis ligt
bijvoorbeeld op ongeveer 45 kHz en het baltsgeroep tussen 20 en 30 kHz. De piekfrequentie van de
rosse vleermuis ligt op ongeveer 20 kHz en het baltsgeroep tussen 16 en 25 kHz. Door de frequentie
op de batdetector te variëren, kan de vleermuissoort en zijn gedrag (foerageren, baltsen etc.)
worden bepaald.
De Batlogger is een real time recorder met een ultrasone microfoon, die geluiden tussen de 10 en
150 kHz registreert. Zodra de microfoon een vleermuisgeluid opvangt, begint het apparaat
automatisch met een opname. Deze opname stopt ook weer automatisch zodra de vleermuis buiten
gehoorsafstand is. De opgenomen geluiden worden opgeslagen op een geheugenkaart. Van elke
geluidsopname worden door middel van de ingebouwde GPS-ontvanger de coördinaten vastgelegd
van de locatie waar de opname is gemaakt. Bij elke geluidsopname wordt ook het tijdstip en de
temperatuur van de omgeving (ingebouwde temperatuursensor) geregistreerd en vastgelegd. Al
deze gegevens komen tijdens elke opname in beeld op het display van het apparaat. Nadien kunnen
de opnames met software worden geanalyseerd waardoor determinatie wordt vergemakkelijkt. De
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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.
De Schoolsteegbosjes zijn niet opengesteld voor wandelaars.
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 bosgebied. De gewone dwergvleermuis is in
Amersfoort de meest voorkomende vleermuissoort (Van der Wal en Brekelmans, 2014).
Veldgegevens van 26 juli 2016:
Op 26 juli zijn twee soorten vleermuizen met zekerheid waargenomen, namelijk de gewone
dwergvleermuis en de rosse vleermuis. Deze twee soorten zijn zowel met de batdetector als met de
batlogger gehoord. Enkele dwergvleermuizen zijn met de batdetector gedetermineerd als Pipistrellis
spec. Het is namelijk niet met zekerheid vast te stellen of het hier om individuen van de gewone
dwergvleermuis of de ruige dwergvleermuis (P. nathusii) ging. Mogelijk is er met de batdetector ook
een laatvlieger (Eptesicus serotinus) gehoord boven het weiland in het noordelijk gebied.
Bij de gewone dwergvleermuis was foerageergedrag het meest voorkomende gedrag. Op deze avond
foerageerden er enkele gewone dwergvleermuizen boven het bos van het zuidelijk gebied en op de
hoek van het pad tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het terrein. Opmerkelijk was dat er langs
de noordelijke rand van het weiland in het bos behoorlijk veel gewone dwergvleermuizen
gezamenlijk foerageerden. Dit bos valt net buiten het onderzoeksgebied. De vleermuizen waren goed
te zien boven de open stukken tussen de bomen. Enkele rosse vleermuizen vlogen over het zuidelijk
gebied onder het bladerdek van de bomen. In het noordelijk gebied vloog deze soort boven de
bosrand dat buiten het onderzoeksgebied valt. De onderzoekers hebben niet hebben kunnen
bepalen welke richting de overvliegende vleermuizen vlogen.
Kaart 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 23 augustus 2016:
Op 23 augustus zijn er individuen waargenomen van de gewone dwergvleermuis en de rosse
vleermuis. Op de batdetector is hoogstwaarschijnlijk ook een laatvlieger gehoord in het zuidelijk
gebied boven de dijk langs het Valleikanaal en langs de bomen tegen dijk. Op deze avond zijn een
aantal dwergvleermuizen op de batdetector gedetermineerd als Pipistrellis spec. De gewone
dwergvleermuizen foerageerden voornamelijk boven het zuidelijk gebied en boven de dijk langs het
Valleikanaal. Hier zijn ook een aantal Pipistrellis spec. waargenomen. Een aantal rosse vleermuizen
vloog over het zuidelijke gebied en onder het bladerdek van de oude beukenlaan. Langs de
noordelijke bosrand van het weiland wat buiten het onderzoeksgebied valt vloog ook een rosse
vleermuis over. De onderzoekers hebben niet hebben kunnen bepalen welke richting de
overvliegende vleermuizen vlogen.
Tijdens dit tweede onderzoek was meer vleermuisactiviteit dan tijdens het eerste onderzoek.
Wellicht dat de warme dag en avond hieraan heeft bijgedragen.
Kaart 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.
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Kaart 1: Verspreiding gewone dwergvleermuis
(donkerrode stip) en rosse vleermuis (lichtblauwe,
ronde, stip; de onregelmatige lichtblauwe
plekken is water) op 26 juli; analyse batlogger

Kaart 2: Verspreiding gewone dwergvleermuis
(donkerrode stip) en rosse vleermuis (lichtblauwe,
ronde, stip; de onregelmatige lichtblauwe
plekken is water) op 3 september; analyse
batlogger

Op beide dagen is er ook 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 hoogstwaarschijnlijk in een gebied als de Schoolsteegbosjes
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). Langs de oude
beukenlaan staan ook oude bomen met holtes waar de ruige dwergvleermuis kan verblijven. De
frequentie van de echolocatie ligt dicht bij de frequentie van de gewone dwergvleermuis. Tijdens de
onderzoeksavonden is er op de batlogger geen ruige dwergvleermuis gehoord. Een aantal opnames
is echter moeilijk definieerbaar. Deze geluiden zijn daarom ook genoteerd met alleen de
geslachtsnaam Pipistrellis, dus zonder soortnaam.
Conclusie
De Schoolsteegbosjes is een erg vleermuisrijk gebied gezien de resultaten van de twee
onderzoeksavonden.
De gewone dwergvleermuis was voornamelijk in het bosgebied aanwezig en foerageerde zowel
individueel als met diverse individuen tegelijk.
Vliegroutes zijn niet aangetoond tijdens de twee onderzoeksavonden. Er lijkt wel een voorkeur te zijn
voor bosrijke foerageerplekken. Tijdens de eerste onderzoeksavond werd veel gefoerageerd in het
noordelijk bosgebied, terwijl op de tweede onderzoekavond voornamelijk in het bosgebied langs het
Valleikanaal werd gefoerageerd. Het weiland werd op beide avonden niet gebruikt, gezien de
ontbrekende waarnemingen van overvliegende en foeragerende vleermuizen. Wellicht is dit gebied
te open en vliegen de vleermuizen liever via de bosrijke gebieden. De twee kaarten geven alleen de
verspreiding aan. Dit kunnen overvliegende maar ook foeragerende vleermuizen zijn. Verder
onderzoek is nodig om eventuele vliegroutes te bepalen.
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De holtes in de beukenbomen die tijdens het onderzoek zijn gevonden zijn niet geïnspecteerd.
Vleermuizen zijn hier ook niet waargenomen. Om de functionaliteit van de holtes in de oude bomen
te bepalen zal meer onderzoek nodig zijn.
Verwacht wordt dat er, buiten de drie vleermuissoorten die tijdens de onderzoeksavonden gevonden
zijn, nog wel meer soorten kunnen worden waargenomen. Hierbij valt te denken aan de ruige
dwergvleermuis waarvan niet geheel duidelijk is of deze tijdens de inventarisatieavonden is
aangetroffen. Ook van de watervleermuis (Myotis daubentoni) zou verwacht worden dat deze soort
in of nabij de Schoolsteegbosjes goed kan foerageren. Het valleikanaal is voor deze soort erg
geschikt. Voor de meervleermuis (Myotis dasycneme) zou het Valleikanaal ook een goed
foerageergebied kunnen zijn. Meer onderzoek zal echter nodig zijn om deze soorten waar te nemen.
Dit onderzoek beperkte zich tot de Schoolsteegbosjes. Gezien het grote aantal foeragerende rosse
vleermuizen en gewone dwergvleermuizen aan de noordelijk bosrand van het gebied, blijkt dat het
aangrenzend terrein ook erg belangrijk is voor vleermuizen.
Foto’s van waargenomen vleermuizen

Gewone dwergvleermuis

Rosse vleermuis

Laatvlieger

Het weiland met uitkijk op het
bos van het zuidelijk gebied

Het weiland met uitkijk op het
(noordelijk) bos buiten het
onderzoeksgebied

De oude beukenlaan met holte
in de boom
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Van der Wal, S en Brekelmans, F.L.A., 2014. Vleermuisstand van Amersfoort, Gemeente Amersfoort
en Bureau Waardenburg, Amersfoort
Fotoverantwoording:
Gewone dwergvleermuis: "Pipistrellus flight2" by Barracuda1983 - Eigen werk. Licensed under CC BYSA 3.0 via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pipistrellus_flight2.jpg#/media/File:Pipistrellus_flight2.jpg
Rosse vleermuis: Erik Broer
Laatvlieger: "Eptesicus serotinus" by Mnolf - Photo taken in Rum, Tirol, Austria. Licensed under CC
BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eptesicus_serotinus.jpg#/media/File:Eptesicus_serotinus.j
pg
Biotoopfoto’s: Esmeralda Dols
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10.Vogels
Ligging van het gebied
Vanaf 1 mei is er onderzoek gedaan naar de vogels die voorkomen in het gedeelte van de
Schoolsteeg waar alle onderzoeken hebben plaats gevonden. Het betreft hier een weiland met in het
midden een sloot en een rietkraag. Tegen de liniedijk is aan het einde van de sloot is een poel
ontstaan. Het weiland wordt begrensd door de liniedijk. Aan de noordzijde grenst het gebied aan een
perceel bos. Aan de westkant loopt het landgoed verder door in de richting van de
Hamersveldseweg. Aan de zuidzijde ligt een stuk bos dat ook onderzocht is. Het bos heeft onderin
een vrij dichte ondergroei.
Opvallend was dat het terrein in het voorjaar en in het najaar erg gemakkelijk toegankelijk was voor
mensen die op de liniedijk wandelden en hun honden. In de zomer was het dusdanig begroeid dat
het bijna ondoordringbaar was.
Telmethode
We hebben de methode toegepast die ook Sovon toegepast heeft bij het tellen van de atlasblokken
Alleen de middelpuntstelling hebben wij niet toegepast vanwege de kleinschaligheid van het terrein.
Er zijn negen bezoeken afgelegd op wisselende dagen. Doordat de vergunning pas op 1 mei binnen
was, waren we te laat voor een broedvogel inventarisatie. De bezoeken hebben per keer ongeveer
negentig minuten geduurd.
Bij dit project hebben wij gevraagd aan leden van de KNNV wie er belangstelling had om mee te
tellen. Er waren zeven leden die hiervoor belangstelling hadden. In wisselende samenstelling van één
tot vijf personen zijn we het terrein in getrokken De bezoeken betroffen ongeveer anderhalf uur per
keer.
Situatie
Er waren opvallend veel werkzaamheden in de tijd dat de inventarisatie rondes gedaan werden.
Er was veel activiteit in het terrein ten zuiden van het bosje. Grote machines die de doorgangen open
maakten. Later verschenen er ook in het weiland grote hopen wit zand en is een waterput bij de
sloot in het weiland afgebroken.
Vooral in het vroege voorjaar, bij het begin van het broedseizoen was er veel verstoring van
loslopende honden. Om dit te voorkomen zou het goed zijn de toegang minder gemakkelijk
toegankelijk te maken.
Opvallende zaken.
Wij hebben de uitkomsten vergeleken met een rapport dat in het verleden is opgemaakt over de
vogels in het totale gebied van de Schoolsteeg bosjes. Als we de landelijke trends er ook op loslaten
is er niet zo heel veel veranderd in de loop van de jaren. De meest opvallende zaken die wij tegen
kwamen worden hieronder genoemd. Zo viel op dat bij het eerste bezoek een groep van 40 Kauwtjes
gezien is. Deze groep is na die tijd niet meer waar genomen. Mogelijk was het een groep niet
broedende Kauwtjes die aan het rond zwerven waren.
Ook de wel heel grote groep spreeuwen in het bos viel op. De meeste spreeuwen in Nederland
komen ongeveer de zelfde week uit het ei. Daarna komen ze in grote groepen bij elkaar om te leren
vliegen. Na een paar dagen zijn ineens alle Spreeuwen verdwenen. De groep die in oktober gezien is
was een groep trekvogels. Opvallend was dat de vogeltrek in oktober met name langs het kanaal
plaats vond. De meeste vogels die alleen in de maand oktober gemeld zijn waren trekvogels.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: Grauwe gans, Brandgans, Putter, Kwikstaart, Kruisbek en
Veldleeuwerik Graspieper.
De grote groepen Zwaluwen in september waren aan het opvetten voor de grote trek naar het
zuiden. Enkele opvallende broedvogels waren de Bosrietzanger en de Spotvogel die hier vrijwel zeker
gebroed hebben. Evenals de Kleine karekiet en de Rietzanger,
In het plasje heeft een paartje Meerkoet twee jongen gekregen en proberen groot te brengen.
Plotseling zijn de jongen verdwenen en even later verdwenen ook de ouders. Het is niet duidelijk wat
er met ze gebeurd is.
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Twee opvallende verschijningen waren de Bosrietzanger tegen de liniedijk en de Spotvogel in het
overgangsgebied tussen bos en weiland. Vogels die gebaat zijn bij een rustige omgeving.
De Ooievaars die zijn gesignaleerd komen hoogst waarschijnlijk uit het nest voor in de Schoolsteeg.
We hebben de Havik en de Bosuil die hier vroeger gewoond hebben niet gezien. In het bosgebied
opvallend veel Roodborsten en Tjiftjafs.
Dankzij alle werkzaamheden zijn er 50 soorten gezien.
Naam
1 Aalscholver
Bonte
2 vliegenvanger
3 Bosrietzanger
4 Blauwe reiger
5 Boerenzwaluw
6 Boomkruiper
7 Brandgans
8 Buizerd
9 Ekster
10 Fazant
11 Fitis
12 Gaai
13 Gierzwaluw
14 Graspieper
15 Grauwe gans
Grauwe
16 vliegenvanger
17 Grote bonte specht
18 Goudhaan
19 Havik
20 Heggenmus
21 Houtduif
22 Huiszwaluw
23 Kauw
24 Kievit
25 Kleine karekiet
26 Kokmeeuw
27 Koolmees
28 Kruisbek
29 Meerkoet
30 Merel
31 Ooievaar
32 Pimpelmees
33 Putter
34 Rietgors
35 Rietzanger

17mei 6-jun

21jun

13-jul 22-jul

1

1

1

2

2

1

8
2

10
1

15aug
1

15sep

4-okt 2-nov

1
1
250
1

6

20
11

1
1

2
6
1
6

1

2

2
3

2
2

10

8

1
2
1
6

4

2
1

2

3
2

1
2
10
20

1
2

2

2

2

1

2

2
5

1
1

2
1

7
1
2
2

2
4

40
1
3

6

2
5

1
3

2
2

1

1
150

8
2

1

6

2
9
4

3
1

3

6

7

7
6
2

7

4
5

4
6

3
2

2
6
2
2

7

5

9

10

3
3

5

3

2

4
5
6

2
7

4
7

1

8

2

1

12
2

1
2

2
32

1
1

1

7

1

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ringmus
Roodborst
Sperwer
Spotvogel
Spreeuw
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Veldleeuwerik
Vink
Wilde eend
Witte kwikstaart
Winterkoning
Zanglijster
Zwarte kraai
Zwartkop

5

4

6

3

300
7
1

2
8
6
5

3
40
3
2

2
12
2
1

4
3

4
3

3
1
12
5

8

3

8

150
7

2

6

2
5

4
2
2
3

3
6
2
8

2

7
7
2
4

3
4
2
4

2
2
2
1
2
6

4

2
1

1
3
6

Enkele foto’s van waargenomen vogels

Bosrietzanger

Fazant

Meerkoet

Spreeuw

Roodborst

Spotvogel

Tuinfluiter

Zwartkop

Buizerd
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5
2

Boerenzwaluw

Ooievaar

Putter

Kleine karekiet

Vink

Sperwer

34

11. Nachtvlinders
Onderzoeklocatie
Het onderzoek naar nachtvlinders heeft plaats gevonden op 3 juni, 13 juli,17 juli en 6 september
2016. Naar nachtvlinders is gezocht tussen een half uur voor zonsondergang tot gemiddeld 02.00 uur
in de nacht. De onderzoeklocatie was het pad aan de westkant van de Hamersveldse wetering
tegenover vak 3 (zie kaart5.5.).
De avond- en nachttemperatuur varieerde tussen 10 en 18 graden C. Bekend is dat microvlinders zich
meer laten zien bij een hogere temperatuur en macrovlinders bij een lagere.
Hulpmiddelen bij het onderzoek
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van ML- lampen tot 250 watt en
HPL-lampen tot 125 watt. Dat zijn zogenaamde gasdamplampen die
meer ultraviolet licht geven waardoor nachtvlinders extra geactiveerd
worden. De lampen zijn geplaats voor een witte lakentent. Verder is
een lichtbak gebruikt waar een lamp in zit en een bodem met
eiertreetjes waar bezoekende vlinders onder kruipen.
Een speciale techniek is het gebruik van lokstoffen. Een methode is
rode wijn gemengd met suiker dat voor het donker op stammen van
Zwarte elzen/eiken wordt gespoten. Een ander lokstof is stroop en
suiker gemengd met bruin zoet bier. Dat wordt met een kwast op de
stammen van Zwarte elzen/eiken gesmeerd. Die lokstoffen kunnen
hun rol ca 2 dagen volhouden. Nachtvlinders die op deze lokstoffen
te goed doen hebben de nijging om daarna in de stam naar boven te
klimmen. Voor de onderzoeker een nuttig weetje.
Hoofdindeling vlinderwereld
In de wereld van de vlinders worden dagvlinders en de zogenoemde macronachtvlinders
onderscheiden. Daarnaast bestaat er een grote groep micronachtvlinders, waarvan ruim 1400
soorten in Nederland voorkomen. Deze groep van ‘kleine vlinders’ of ‘micro’s’ wordt
wetenschappelijk aangeduid met de term microlepidoptera, zie ook www.microlepidoptera.nl.
Herkennen van microvlinders
De grootte van de vlinder vormt geen kenmerkend onderscheid tussen micro’s en macro’s. Er komen
bijvoorbeeld heel kleine macro’s voor, zoals het stro-uiltje (Rivula sericealis) en de kleine groenuil
(Earias clorana), die iemand gemakkelijk op het verkeerde been kunnen zetten.
Daarnaast zijn er binnen de microvlinders enkele soorten die zo groot zijn, dat ze vaak verward
worden met de macrovlinders. De bonte brandnetelmot (Anania hortulata) is daar een bekend
voorbeeld van. Deze soort wordt vaak aangezien voor een spanner (Geometridae) en wordt met
name geregeld verward met de bonte bessenvlinder (Abraxas grossulariata).
Toch zijn er wel enkele verschillen tussen macrovlinders en microvlinders, hoe subtiel die verschillen
dan ook zijn. Veel microvlinders hebben aan de basis van de vrij lange antennen een verdikking en
meestal liggen de antennen in rust over het borststuk heen (zie de foto hiernaast); veel macro's
houden hun antennen onder de vleugels.
Resultaat
In bijlage 2a en 2b is een overzicht van waargenomen nachtvlinders opgenomen. Totaal waren het
er 251 en dat is een redelijk aantal voor 4 nachten. Als je de soorten lijst bekijkt is het opvallend dat
er veel soorten zijn waargenomen die vooral voorkomen in vochtige gebieden. Vrijwel alle soorten
die voorkomen in vochtig elzenhakhout zijn dan ook waargenomen (in het bijzonder
Elzenwespvlinder). De schietlanen in het gebied zijn over het algemeen ook vochtig met diverse
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soorten grassen en riet. Ook dit is terug te zien in de soortenlijst, waarbij er vooral soorten zijn
waargenomen die grassen of riet als waardplant hebben (in het bijzonder de Zwarte rietprachtmot).
In rood zijn in de bijlkagen de bijzondere soorten aangegeven.
Hierna volgen enkele foto’s van mooie nachtvlinders.

Eikenprocessierups

Ligusterpijlstaart

Elzenwespvlinder

Bonte bessenvlinder

Naaldkunstwerkje

Wapendrager

Vliervlinder

Porselijnvlinder

Kortzuiger

Fraaie elzenvouwmot

Goudvenstertje

Zwarte rietprachtmot
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12.Poelen
Inleiding
In natuurgebied “De Schoolsteegbosjes” ligt in het oostelijk deel een viertal poelen. Poelen, elk met
een eigen aanblik en alleen daarom al de moeite waard om eens nader te bekijken, te vergelijken én
vooral te ontdekken welke planten en dieren er zoal hun plekje hebben gevonden. In dit verslag
bespreken we alleen de poel die gelegen is in dat deel van het natuurgebied dat op verzoek van
Stichting De Boom door de KNNV afd. Amersfoort e.o. is geïnventariseerd. De andere poelen in het
natuurgebied zullen in een apart verslag worden beschreven.
Beschrijving:
De poel ligt aan de oostzijde van het natuurgebied “De Schoolsteegbosjes”, waar het grenst aan de
(Grebbe-)liniedijk die langs het Valleikanaal loopt. De poel heeft min of meer de vorm van een ui,
waarvan de punt naar het westen is gericht en uitloopt in een circa 225 m lange, ondiepe sloot (of…
greppel ?). Deze sloot is in de zomer vrijwel dichtgegroeid met Riet (Phragmites australis) en kan,
afhankelijk van de weersomstandigheden, plaatselijk ook droog komen te staan. De lengte van de
poel, gemeten vanaf de voet van de dijk tot aan het punt waar de poel overgaat in de sloot, is 17 m;
de (grootste) breedte is 27 m.
Aan de oever van de poel, waar deze aan de liniedijk grenst, staan enkele bomen en –struiken van
respectievelijk de Schietwilg (Salix alba) en de Grauwe wilg (Salix cinerea), die in de vroege ochtend
voor enige schaduw kunnen zorgen. Verder is de poel omgeven door grasland, waarvan de agrarische
bestemming enkele jaren geleden is beëindigd, en kan het goed door de zon worden bereikt. Het
flauw aflopend talud zorgt voor een brede plas-dras zone rondom de poel. In deze zone treft men
planten aan als Pitrus (Juncus effusus), Veldrus (Juncus acutiflorus), Gewone waterbies (Eleocharis
palustris), Hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus), Blaaszegge (Carex vesicaria), Grote kattenstaart
(Lythrum salicaria), Moerasrolklaver (Lotus pedunculatus) en vele andere soorten.

Poel aan de oostzijde van natuurgebied “De Schoolsteegbosjes”

Er staat nauwelijks Riet, wel Grote lisdodde (Typha latifolia) maar deze vormt (nog) geen dichte
matten. De breedte van de zone van moerasplanten varieert van 2 – 3 meter, maar kan op sommige
plekken aanzienlijk breder zijn.
De poel wordt gevoed door regen, door water dat afstroomt van het omringende land en hoogstwaarschijnlijk ook door kwel; dit laatste vanwege het voorkomen van Holpijp (Equisetum fluviatile)
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en Waterviolier (Hottonia palustris), planten die als kwelindicatoren bekend staan. Het water is
helder met een doorzicht van meer dan 60 cm; helaas kon de exacte diepte van de poel niet gemeten
worden.
Het wateroppervlak wordt voor een klein deel (5%) bedekt door de drijfbladeren van de Witte
waterlelie (Nymphaea alba). Het zwevende Puntkroos (Lemna trisulca) komt tot net onder het wateroppervlak en neemt daardoor zo’n 30 % van het oppervlak in beslag.

Azuurwaterjuffer op Holpijp

Blad van Waterviolier

Inventarisatie
In april en gedurende de periode juni – september is de poel diverse keren bezocht. Enkele korte
bezoeken waren gericht op het inventariseren van de aanwezige amfibieën. Een drietal bezoeken
waren specifiek gewijd aan de flora in en rondom de poel. Een bezoek werd gedaan in het kader van
de cursus macrofauna (*), die gegeven werd door Bart Achterkamp van Bureau Waardenburg met als
doel de aanwezige macrofauna beter te leren (her)kennen. Daarna zijn nog twee bezoeken gebracht,
die specifiek gericht waren om de macrofauna verder in kaart te brengen. Tot slot is in september de
poel voor de laatste maal bezocht met extra aandacht voor juffers en libellen.
De in en rondom de poel voorkomende hogere (vaat)planten zijn groen gemarkeerd in bijlage 2.
Opvallend is het rijke voorkomen van de al eerder genoemde Holpijp, wat op aanwezigheid van kwel
zou kunnen duiden. De plant blijkt in trek bij de Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella), een algemeen
voor-komende juffer, die de plant onder meer gebruikt om er haar eitjes in af te zetten (foto). Ook de
wilgenstruiken langs de poel blijken geliefd; op één stevige tak werd over een lengte van slechts
vijftig centimeter maar liefst vier paartjes van de Houtpantserjuffer (Chalcolestes viridis)
aangetroffen, alle druk bezig hun eitjes onder de wilgenbast te leggen (foto). De bladeren van de
Witte waterlelies worden vaak als zonneweide gebruikt door de Bastaardkikker (Rana klepton
esculentus).
Tijdens het inventariseren viel op dat in het westelijk deel van de poel (de “punt van de ui”, die de
overgang naar de sloot vormt) vrij veel draadalgen voorkomen. Gedurende de zomer breidde zich dat
verder uit tot het welbekende flab (foto). Vermeldenswaard is verder dat tijdens het werken met het
schepnet niet alleen enkele stukjes Kranswier (Chara spec.) omhoog werden gehaald, maar ook
enkele groengekleurde bolletjes (tot enkele centimeters) van de blauwalg Nostoc. Deze twee
soorten zijn ter volledigheid ook in bijlage 1 vermeld.
De in en nabij de poel levende amfibieën, vissen en (aquatische) macrofauna staan in bijlage 2. Het is
belangrijk te vermelden dat de inventarisatie gezien moet worden als een momentopname, die in
het bijzonder in de periode juni – begin augustus heeft plaatsgevonden. Bovendien is op slechts een
klein aantal plekken met het schepnet bemonsterd en wel alleen vanaf de noord- en zuidoever van
de poel. Daarnaast ontbreekt het (nog) aan voldoende kennis om alle waterbeestjes tot op
soortniveau te determineren; soms moest worden volstaan met het determineren tot het
(taxon)niveau van geslacht of familie. Kortom, de lijst in bijlage 2 is niet volledig.
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Wat de amfibieën betreft viel het grote aantal dikkopjes van de Gewone pad (Bufo bufo) op, die zich
in het voorjaar op slechts één plek aan de zuidzijde van de poel in het ondiepe water hadden
verzameld (foto). Van de Bastaardkikker waren eveneens veel dikkopjes te vinden, maar dan wel veel
later in het seizoen; zoveel zelfs dat goed moest worden uitgekeken om hen niet bij elke stap
letterlijk onder de voet te lopen. Dit in tegenstelling tot het geringe aantal larven van de Kleine
watersalamander (Lissotriton vulgaris), dat werd gevonden. Zou dit kunnen samenhangen met de
duidelijke aanwezigheid van de 10-doornige stekelbaars (Pungitius pungitius) ? Bij veel exemplaren
van dit visje viel vooral de vele witte puistjes op, die zij verspreid over hun hele lichaam hadden; het
is goed mogelijk dat deze visjes waren geïnfecteerd met de eencellige, sporenvormende parasiet
Glugea spec.
Behalve amfibieën en vissen zijn in totaal 43 verschillende soorten waterbeestjes aangetroffen, die
allen tot de macrofauna worden gerekend. De aanwezigheid van nimfen van haften, juffers en
libellen, de aanwezigheid van larven van drie verschillende families kokerjuffer en de vele andere
soorten tonen aan dat het water in de poel van zeer goede kwaliteit is.
Conclusie:
Een mooie poel, waarvan de ligging en grootte, de helderheid van het water, de brede plas-dras
zone, de rijke vegetatie en de diverse biotopen bijdragen tot een grote biodiversiteit. Het beheer zou
dan ook gericht moeten zijn op behoud van deze aspecten. De afrastering tussen het oostelijk deel
van de poel en de liniedijk zou mogelijk verbeterd kunnen worden om inloop van wandelaars en hun
honden zoveel mogelijk te weren.
(*)
De cursus macrofauna kon worden gefinancierd dankzij een subsidie van Groen en Doen 2015

Fauna in poel in vak 8 (zie kaart 5.1.)
Platwormen
Bloedzuigers

Kreeftachtigen
Weekdieren

Slakken

Insecten

Tweekleppigen
Haften
Juffers

Libellen

Waterwantsen

Nederlandse naam
Melkwitte platworm
Achtogige bloedegel
Platte clepsine
Eendenbloedzuiger
Zoetwaterpissebed
Zoetwatervlokreeft
Ovale poelslak
Moeraspoelslak
Gewone schijfhoren
Hoornschaal spec.
ned. naam ?
Azuurwaterjuffer
Lantaarntje
Houtpantserjuffer
Bloedrode heidelibel
Grote keizerlibel
Paardenbijter
Vroege glazenwasser
Gewoon dwerglopertje
Schaatsenrijder
Staafwants
Waterschorpioen
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Wetenschappelijke naam
Dendrocoelum lacteum
Erpobdella octoculata
Glossiphonia complanata
Theromyzon tessulatum
Asellus spec.
Crangonyx spec.
Radix balthica
Stagnicola palustris
Planorbis planorbis
Sphaerium spec.
Baetidae spec.
Coenagrion puella
Ischnura elegans
Chalcolestes viridis
Sympetrum sanguineum
Anax imperator
Aeshna mixta
Aeshna isoceles
Microvelia reticulata
Gerris spec.
Ranatra linearis
Nepa cinerea

Slijkvliegen
Kokerjuffers

Muggen

Kevers
Waterroofkevers

Watertreders
Diksprietwaterkevers
Spinnende
waterkevers
Spin(achtigen)
Vissen
Amfibieën

Platte wants
Dwergbootsmannetje
Duikerwants
Elzenvlieg
ned. naam ?
ned. naam ?
ned. naam ?
Spookmug
Vedermug
Malariamug
Meniscusmug

Ilyocoris cimicoides
Plea spec.
Corixidae spec.
Sialis spec.
Leptoceridae spec.
Limnephilidae spec.
Phryganeidae spec.
Chaoborus spec.
Chironomus spec.
Anopheles spec.
Dixidae spec.

Zijrandwaterroofkever
ned. naam ?
ned. naam ?
Bodemzwemmer spec.
Brede watertreder
Watertreder spec.
Knotssprietzwemkevertje
Diksprietzwemkevertje
Grote spinnende watertor

Hydaticus seminiger
Hydroporus spec.
Hygrotus spec.
Ilybius spec.
Peltodytes caesus
Haliplus spec.
Noterus clavicornis
Noterus crassicornis
Hydrophilus piceus

Watermijt
10-doornig stekelbaars
Kleine watersalamander
Gewone pad
Groene (bastaard) kikker

Hydrachnidiae spec.
Pungitius pungitius
Lissotriton vulgaris
Bufo bufo
Rana klepton esculentus

Tabel 12.1. Fauna poel in vak 8 (zie kaart 5.1.)
Enkele foto’s van flora en fauna van de poel

Groene kikker op blad van Witte waterlelie

Massaal aantal “dikkopjes” van Gewone pad

40

Bloeistengel van Aarvederkruid

Drijvende draadalgen (floating algal biomass –
flab)

Tandem van Houtpantserjuffer op Grauwe wilg

Larvenhuidje na uitsluipen van volwassen libel

Tiendoornig stekelbaars en Kokerjuffer

Paardenbijter
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13.Samenvatting
Het onderzoek heeft weer veel KNNVers geactiveerd en heeft een mooi resultaat opgeleverd. Naast
KNNVers hebben ook andere onderzoekers meegeholpen om dit te bereiken. Zie colofon op blz 2. In
de inhoudsopgave is te lezen welke facetten van de natuur allemaal behandeld zijn. Nooit eerder zijn
dat er zoveel geweest.
De Schoolsteegbosjes liggen aan het eind van de Schoolsteeg tussen de Liniedijk langs het
Valleikanaal en de Hamersveldse wetering. Sinds 27 september1982 is het een bescherm
natuurgebied. Zie bronnenlijst. Een van de zorgen (misschien wel de grootste) is dat het gebied aan
het verdrogen is en daarom is er veel aandacht voor de waterhuishouding. Ook de provincie heeft
dat vastgesteld en dit gebied in 2010 tot TOP-gebied verklaard. Zie bronnenlijst. In 2016 zijn er
werkzaamheden gestart om het waterniveau omhoog te brengen.
Het onderzoeksgebied bestaat uit 2,84 ha weiland en 6,58 ha hakhoutbos. Bij het onderzoek naar de
vegetatie is het onderzoeksgebied verdeel in 10 vakken en per vak is vastgesteld welke soorten
planten er groeien en hoeveel (abundantie). Totaal zijn er 174 soorten gevonden. De meeste stonden
in een sloot midden door het weiland en het pad tussen weiland en hakhoutbosjes. Het vak met de
mooiste vegetatie is ongetwijfeld de genoemde sloot. Dat komt mede door het feit dat de sloot bij de
Liniedijk eindigt in een grote poel. In de slot en poel groeien Waterviolier en Holpijp en dat geeft aan
dat er invloed van kwelwater uit de Utrechtse heuvelrug is. Dat is ook te zien aan een zogenaamde
Nortonput die in die sloot staat en stromend water levert.
Het onderzoek naar mossen heeft 33 soorten opgeleverd. Bij de aanwijzing tot natuurgebied in 1982
werden nog een paar bijzondere soorten mos genoemd maar die zijn niet gevonden. Er ligt veel door
hout in het bos en dat is een mooie biotoop voor mos en doet soms een beetje regenwoud aan. En
fraai mos maar niet echt zeldzaams is Thujamos.
Korstmossen hebben regenwater en licht nodig. In de toppen van de bomen is er licht en groeien er
korstmossen. Dat was te zien aan de hand van afgevallen takken. Er zijn 30 soorten korstmos
gevonden maar de hoeveelheden waren zeer gering. Enkele bijzonder korstmossen zaten op de grote
beuken in het bos in vak 3 (zie kaart 5.1.).
Het toeval wilde dat de NMV-district Utrecht in oktober 2015 al naar paddenstoelen in het
onderzoeksgebied had gezocht. Over de resultaten mocht beschikt worden. De NMV had er 58
gevonden en door de werkgroep planten van de KNNV zijn er in het najaar van 2016 nog eens 9
gevonden. Bij elkaar 76. Er zijn ook enkele bijzondere soorten gevonden.
Gezien met name de grote beuken was het te verwachten dat er vleermuizen zouden voorkomen
Daarom is de vleermuizengroep van de KNNV gevraagd daar te gaan kijken. De groep heeft het
gebied 2x bezocht en daar gewerkt met 3 batdetectors en 1 batlogger. Hun conclusie was dat het er
erg vleermuizenrijk is. Er zijn 3 soorten gezien/gehoord.
De vogelwerkgroep is 9 x wezen zoeken naar vogels. Voor het onderzoek was vanwege het broeden
een vergunning nodig en die is 1 mei ontvangen. Er was opvallend veel verstoring door honden op de
Liniedijk en in de Schoolsteeg en door grondverzetmachines in de Schoolsteeg en de zogenaamde
schietlanen. Hun werkzaamheden stonden in het teken van de verhoging van het waterpeil in de
Schoollsteegbosjes en is dus eenmalig tijdelijk., Totaal zijn er 50 soorten vogels waargenomen.
Een bijzonder onderzoek is wel het nachtvlinderonderzoek geweest. Voor veel mensen een
onbekende wereld maar als je de onderzoeker zijn verhaal laat doen dan ontdekt je weer een hele
nieuwe maar ook boeiende wereld. Het onderzoek is uitgevoerd door een medewerker van landgoed
De Boom. Er is 4 x ter plaatse een onderzoeksopstelling gemaakt hetgeen veel werk is in avond- en
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nachturen. En dan stroop op elzenstammen smeren. Het heeft dan ook veel opgeleverd. Totaal zijn
er na 4 nachten 251 soorten waargenomen.
Het laatste hoofdstuk gaat de poel aan het eind van de sloot in vak 8 bij de Liniedijk. Daar is een
flora- en faunaonderzoek uitgevoerd met de nadruk op fauna omdat het vegetatieonderzoek ook
door de werkgroep Planten is gedaan (en afgestemd). Faunaonderzoek in water is een geheel nieuw
en veel belovend kennisveld binnen de KNNV. De poel bevat kwelwater net als de sloot die daar op
aan sluit. Aan de vegetatie is dat goed te zien. Totaal zijn 43 faunasoorten gedetermineerd. Het
aantal soorten planten was liefst 44. Voor een poel met een diameter van ca 20 m vrij veel. Een
mooie poel
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. De KNNV dankt daarom alle onderzoekers zeer voor
hun tijdsbesteding en kennisoverdracht.
De KNNV dankt de stichting De Boom voor het bieden van de gelegenheid dit onderzoek uit te
kunnen voeren
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Bijlage 1. Waargenomen planten
In de streeplijst zijn coderingen gebruikt voor de abundantie die aangeven hoeveel planten per soort
in een vak voorkomen. De verklaring staat in onderstaande tabel.
Betekenis van
de code
sporadisch
zeldzaam
verspreid
lokaal / vrij
talrijk
vrij talrijk

Omschrijving Aantal Betekenis van
Toelichting
NDFF
planten code in Engels
s
1-3
sporadic, sparse de soort is zeer zeldzaam, slechts
enkele exemplaren aanwezig
r
4-10 rare
de soort is zeldzaam
o
11-20 occasional
de soort wordt zo nu en dan
aangetroffen en is verspreid aanwezig
lf
11-20 local frequent
plaatselijk frequent
f

21-100 frequent

lokaal veel
aanwezig
veel aanwezig

la

21-100 local abundant

a

>100

abundant

lokaal dominant
co-dominant

ld
c

>100

local dominant
codominant

dominant

d

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

dominant

In tabel hieronder staan alle waargenomen plantensoorten per vak met hun abundantie. De
gekleurde vakken zijn duiden de planten aan die in de poel aan het eind van vak 8 zijn
waargenomen. Zie voor meer informatie over de poel hoofdstuk 12

nr

Naam Nederlands

Pad
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en

Bos
Noor
d

Bos
M
Noor
d

Bos
M
Zuid

Bos
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Bos
Oost

Wei
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d

Sloot
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Wei
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Pad
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1

2

3

4
o

5

6

7

8

9
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1

Aalbes

2

Aarvederkruid

s

3

Akkerdistel

f

o

4

Akkerkool

r

5

s

6

Amerikaans
krentenboompje
Amerikaanse vogelkers

7
8
9
10
11
12
13

Berk alle soorten
Beuk
Biezenknoppen
Bitterzoet
Blaartrekkende boterbloem
Blaaszegge
Blauw glidkruid
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1
1
r

o

4
1

r

r

r

5

s

s

s

3

s
f

r
r

r

r
s
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s
a

s

r

s
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s
ld
la

s

4
4
2
2
2
2
1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Blauwe bosbes
Bitterzoet
Bochtige smele
Boerenwormkruid
Bosanemoon
Bosbies
Bosveldkers
Boswilg
Brede stekelvaren
Canadapopulier
Carex x boenninghausiana
Drienerfmuur
Dwergkroos
Echte koekoeksbloem
Echte valeriaan
Eenstijlige meidoorn
Egelboterbloem
Elzenzegge
Engels raaigras
Es
Fijn waterranonkel
Fiorin
Fluitenkruid
Framboos
Geel nagelkruid
Geknikte vossenstaart
Gelderse roos
Gele lis
Gele waterkers
Gestreepte witbol
Gevleugeld hertshooi
Gevleugeld sterrenkroos
Gewone berenklauw
Gewone braam
Gewone engelwortel
Gewone hennepnetel
Gewone hoornbloem
Gewone klit
Gewone melkdistel
Gewone salomonszegel
Gewone waterbies
Gewone waternavel
Gewone vogelkers
Gewoon reukgras
Gewoon sneeuwklokje
Gewoon speenkruid
Gewoon sterrenkroos
Gewoon varkensgras
Gladde witbol
Glanshaver
Grauwe wilg
Groot heksenkruid
Grote berenklauw
Grote brandnetel
Grote kattenstaart
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a

o

r
f

r

f

2
3
1
1
1
1
6
4
6
1
1
1
1
2
6
5
1
5
2
4
1
1
4
6
1
4
5
5
1
9
1
1
1
7
4
3
4
1
1
4
2
1
5
6
1
5
6
1
1
1
1
5
1
10
1

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
112
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Grote kroosvaren
Grote lisdodde
Grote vossenstaart
Grote wederik
Grote weegbree
Haagwinde
Harig knopkruid
Harig wilgenroosje
Hazelaar
Hazenzegge
Heggewikke
Herderstasje
Heermoes
Hoge cyperzegge
Holpijp
Hondsdraf
Hondsroos
Hop
Hulst
Ijle zegge
Kale jonker
Kantige basterdwederik
Kleefkruid
Klein kroos
Kleine veldkers
Kluwenhoornbloem
Knopig helmkruid
Koninginnenkruid
Kropaar
Kruipende boterbloem
Lidrus
Liesgras
Lijsterbes
Look zonder look
Madeliefje
Mannagras
Moerasandoorn
Moeraskers
Moeraszegge
Moerasmuur
Moerasrolklaver
Moerasvergeet-mij-nietje
Moeraswalstro
Oeverzegge
Paardenbloem
Paarse dovenetel
Penningkruid
Perzikkruid
Peterselievlier
Pijpenstrootje
Pilzegge
Pinksterbloem
Pitrus
Pluimzegge
Puntkroos
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ld
r

f
s

a
ld
s

a
c
s
la

1
1
5
1
2
6
2
1
2
2
1
1
2
2
1
9
1
7
4
5
3
1
5
1
3
1
3
2
2
7
3
7
6
1
5
4
1
1
1
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3
1
5
7
7
1
1
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1
3
1
4
9
7
1
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125
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127
128
129
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131
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133
134
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136
137
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139
140
141
142
143
144
145
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147
148
149
150
151
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156
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Rankende helmbloem
Ridderzuring
Riet
Rietgras
Ringelwikke
Robertskruid
Rode klaver
Rood zwenkgras
Ruige zegge
Ruw beemdgras
Scherpe boterbloem
Scherpe zegge
Schietwilg
Schijfkamille
Schildereprijs
Sleedoorn
Smalle stekelvaren
Speenkruid
Sporkehout
Straatgras
Tijmereprijs
Timotee
Tweerijige zegge
Veelbloemige veldbies
Veelwortelig kroos
Veenwortel
Veldereprijs
Veldrus
Veldzuring
Vogelmuur
Waterlelie
Watermuur
Waterpeper
Watertorkruid
Waterviolier
Wijfjesvaren
Wilde kamperfoeli
Witte doventel
Witte klaver
Witte waterlelie
Wolfspoot
Zachte berk
Zachte dravik
Zachte ooievaarsbek
Zeegroene rus
Zevenblad
Zomereik
Zomprus
Zompvergeet-mij-nietje
Zwarte bes
Zwarte els
Zwarte zegge
Totaal
Kranswier (Chara spe.)
Blauwalg (Nostoc)
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Bijlage 2a Waargenomen macronachtvlinders

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
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Nederlandse naam
Agaatvlinder
Appeltak
Beukeneenstaart
Bijvoetdwergspanner
Blauwrandspanner
Bonte bessenvlinder
Boogsnuituil
Bosbandspanner
Bosgrasuil
Bosspanner
Braamvlinder
Bruine eenstaart
Bruine grijsbandspanner
Bruine snuituil
Donker brandnetelkapje
Donker klaverblaadje
Donkere marmeruil
Donkergroene korstmosuil
Donsvlinder
Driehoekuil
Eekhoorn
Egale rietboorder
Elzenwespvlinder
Essengouduil
Gamma-uil
Geblokte stipspanner
Geel spannertje
Geellijnsnuituil
Geelschouderspanner
Gele eenstaart
Geoogde bandspanner
Gerande spanner
Gestippelde oogspanner
Gestreepte goudspanner
Gestreepte rietuil
Getekende gamma-uil
Gewone bandspanner
Gewone breedvleugeluil
Gewone spikkelspanner
Gewone stofuil
Gewone velduil
Gewone worteluil
Glad beertje

Wetenschappelijke naam
Phlogophora meticulosa
Campaea margaritaria
Watsonalla cultraria
Eupithecia innotata
Plemyria rubiginata
Abraxas grossulariata
Herminia grisealis
Epirrhoe rivata
Apamea scolopacina
Scopula immutata
Thyatira batis
Drepana curvatula
Cabera exanthemata
Hypena proboscidalis
Abrostola triplasia
Macaria alternata
Deltote pygarga
Cryphia algae
Euproctis similis
Xestia triangulum
Stauropus fagi
Arenostola phragmitidis
Synanthedon spheciformis
Atethmia centrago
Autographa gamma
Idaea emarginata
Hydrelia flammeolaria
Trisateles emortualis
Ennomos alniaria
Watsonalla binaria
Xanthorhoe montanata
Lomaspilis marginata
Cyclophora punctaria
Camptogramma bilineata
Leucania obsoleta
Macdunnoughia confusa
Epirrhoe alternata
Diarsia rubi
Ectropis crepuscularia
Hoplodrina octogenaria
Agrotis segetum
Agrotis exclamationis
Eilema griseola
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
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
88
89
90
91
92
93

Goudgele boorder
Goudvenstertje
Granietuil
Graswortelvlinder
Grauwe monnik
Grijze stipspanner
Groenbandspanner
Groene blokspanner
Groene dwergspanner
Groente-uil
Groot avondrood
Groot visstaartje
Haarbos
Hagedoornvlinder
Halmrupsvlinder / Weidehalmuiltje
Hazelaaruil
Hennepnetelspanner
Herculesje
Hopwortelboorder
Houtspaander
Huismoeder
Hyena
Kajatehoutspanner
Klaverblaadje
Kleine beer
Kleine groenbandspanner
Kleine wortelhoutspanner
Kleine zomervlinder
Komma-uil
Koolbandspanner
Koperuil
Kortzuiger
Kroonvogeltje
Leverkleurige spanner
Levervlek
Licht visstaartje
Lieveling
Ligusterpijlstaart
Lijnsnuituil
Lisdoddeboorder
Marmerspanner
Meldevlinder
Melkwitte zomervlinder
Moerasgrasuil
Muisbeertje
Naaldboombeertje
Open-breedbandhuismoeder
Oranje wortelboorder
Oranjegeel halmuiltje
Paardebloemspanner

Gortyna flavago
Plusia festucae
Lycophotia porphyrea
Apamea monoglypha
Cucullia umbratica
Idaea aversata
Hydriomena impluviata
Acasis viretata
Pasiphila rectangulata
Lacanobia oleracea
Deilephila elpenor
Meganola albula
Ochropleura plecta
Opisthograptis luteolata
Mesapamea secalis / secalella
Colocasia coryli
Perizoma alchemillata
Selenia dentaria
Hepialus humuli
Axylia putris
Noctua pronuba
Cosmia trapezina
Pelurga comitata
Macaria notata
Phragmatobia fuliginosa
Colostygia pectinataria
Electrophaes corylata
Hemithea aestivaria
Leucania comma
Xanthorhoe designata
Diachrysia chrysitis
Crocallis elinguaria
Ptilodon capucina
Euchoeca nebulata
Euplexia lucipara
Nola aerugula
Timandra comae
Sphinx ligustri
Herminia tarsipennalis
Nonagria typhae
Ecliptopera silaceata
Trachea atriplicis
Jodis lactearia
Lateroligia ophiogramma
Pelosia muscerda
Eilema depressa
Noctua janthe
Triodia sylvina
Oligia fasciuncula
Idaea seriata
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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
137

Peper-en-zoutvlinder
Perzikkruiduil
Pijlkruidspanner
Piramidevlinder
Populierentandvlinder
Populierenuil
Porseleinvlinder
Puntige zoomspanner
Rietvink
Ringspikkelspanner
Rondvleugelbeertje
Rozenblaadje
Russenuil
Schaapje
Schaduwsnuituil
Schedeldrager
Schildstipspanner
Silenespanner
Slakrups
Spurrie-uil
Stippelsnuituil
Stompvleugelgrasuil
Streepkokerbeertje
Stro-uiltje
Tweestip-orvlinder
Variabele eikenuil
V-dwergspanner
Vierbandspanner
Vierkantvlekuil
Vliervlinder
Volgeling
Vuursteenvlinder
Wapendrager
Witkraagrietboorder
Witlijntandvlinder
Witte grijsbandspanner
Witte schaduwspanner
Witte tijger
Wortelhoutspanner
Zandhalmuiltje
Zomervlinder
Zuidelijke stofuil
Zwarte-c-uil
Zwartkamdwergspanner

Biston betularia
Melanchra persicariae
Mesotype didymata
Amphipyra pyramidea
Gluphisia crenata
Parastichtis suspecta
Abraxas sylvata
Epione repandaria
Euthrix potatoria
Hypomecis punctinalis
Thumatha senex
Miltochrista miniata
Coenobia rufa
Acronicta leporina
Herminia tarsicrinalis
Craniophora ligustri
Idaea biselata
Perizoma flavofasciata
Apoda limacodes
Anarta trifolii
Macrochilo cribrumalis
Mythimna impura
Eilema complana
Rivula sericealis
Ochropacha duplaris
Nycteola revayana
Chloroclystis v-ata
Xanthorhoe ferrugata
Xestia xanthographa
Ourapteryx sambucaria
Noctua comes
Habrosyne pyritoides
Phalera bucephala
Archanara neurica
Drymonia querna
Cabera pusaria
Lomographa temerata
Spilosoma lubricipeda
Eulithis prunata
Mesoligia furuncula
Geometra papilionaria
Hoplodrina ambigua
Xestia c-nigrum
Gymnoscelis rufifasciata
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Bijlage 2b Waargenomen Micronachtvlinders

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
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nederlandse naam
Alismabladroller
Anjerbladroller
Bandpalpmot onbekend
Blauw smalsnuitje
Blauwooggrasmot
Bleke kaartmot
Bonte brandnetelmot
Bonte fruitbladroller
Bonte spitskopmot
Bramenbladroller
Brandnetelbladroller
Brandnetelmot
Bruine essenmot
Bruine huismot
Bruine molmboorder
Bruine mospalpmot
C-smalsnuitje
Distelbladroller
Distelknoopvlekje
Donker c-smalsnuitje
Egale duifmot
Eikenlichtmot
Eikentopspinselmot
Elzenoogbladroller
Elzenooglapmot
Fijngestreepte haakbladroller
Fraaie elzenvouwmot
Frambozenpalpmot
Gehakkelde bladroller
Gele wilgenroosjesmot
Gelijnde spitskopmot
Gevlamde bladroller
Gewone biesbladroller
Gewone biesbladroller/schijnbiesbladroller
Gewone coronamot
Gewone eikenvouwmot
Gewone grasmot
Gewone spiegelmot
Gewone wilgenroosjesmot
Gewone witvlakbladroller
Gewoon kroeskopje
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Wetenschappelijke naam
Gynnidomorpha alismana
Cacoecimorpha pronubana
Syncopacma spec.
Eupoecilia ambiguella
Agriphila straminella
Anania hortulata
Eudemis profundana
Ypsolopha dentella
Notocelia uddmanniana
Celypha lacunana
Anthophila fabriciana
Prays ruficeps
Hofmannophila pseudospretella
Harpella forficella
Bryotropha desertella
Aethes cnicana
Agapeta hamana
Eucosma cana
Aethes rubigana
Swammerdamia caesiella
Phycita roborella
Acrobasis consociella
Epinotia immundana
Bucculatrix cidarella
Ancylis apicella
Phyllonorycter strigulatella
Argolamprotes micella
Acleris emargana
Mompha ochraceella
Ypsolopha scabrella
Archips xylosteana
Bactra lancealana
Bactra lancealana/lacteana
Anania coronata
Phyllonorycter quercifoliella
Chrysoteuchia culmella
Cydia splendana
Mompha epilobiella
Hedya nubiferana
Nemapogon cloacella

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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

Gordelpalpmot
Grijsgevlekte grasmineermot
Grootkopbladroller
Grootvlekstippelmot
Grote appelbladroller
Grote parelmot
Grote wasmot
Hazelaarbladroller
Hemelsleutelstippelmot
Hoefijzermot
Hopsteltmot
Italiaanse kaneelsikkelmot
Kameleonbladroller
Kamperfoeliepalpmot
Kersenbladroller
Kleine boogbladroller
Koolbladroller
Koolmotje
Krabbenscheermot
Kroosvlindertje
Leverkleurige bladroller
Lichte coronamot
Lichte granietmot
Liesgrassnuitmot
Lijsterbesvouwmot
Lisdoddesnuitmot
Lisdoddeveertje
Loofboombladroller
Maanpalpmot
Maïsboorder
Muntbladroller
Mutsjeslichtmot
Naaldkunstwerkje
Netelmot
Oranje eikenlichtmot
Oranjebruine grasmot
Paardenbloembladroller
Pinguintje
Puntvleugelpalpmot
Purperrode haakbladroller
Reuzenbladroller
Rietmot
Rode knopbladroller
Schaduwfruitbladroller
Schemerbladroller

Recurvaria leucatella
Elachista maculicerusella
Zeiraphera isertana
Yponomeuta plumbella
Archips podana
Glyphipterix thrasonella
Galleria mellonella
Pandemis corylana
Yponomeuta sedella
Epiblema foenella
Caloptilia fidella
Metalampra italica
Acleris hastiana
Athrips mouffetella
Pandemis cerasana
Acleris forsskaleana
Clepsis spectrana
Plutella xylostella
Parapoynx stratiotata
Cataclysta lemnata
Pandemis heparana
Anania lancealis
Eudonia lacustrata
Donacaula forficella
Phyllonorycter sorbi
Calamotropha paludella
Limnaecia phragmitella
Gypsonoma dealbana
Teleiodes luculella
Ostrinia nubilalis
Phalonidia manniana
Acrobasis advenella
Bisigna procerella
Pleuroptya ruralis
Acrobasis repandana
Pediasia contaminella
Celypha striana
Hedya salicella
Brachmia blandella
Ancylis unculana
Choristoneura hebenstreitella
Chilo phragmitella
Spilonota ocellana
Eudemis porphyrana
Epagoge grotiana
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87
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

Sierlijke pedaalmot
Slangenkruidbladroller
Sneeuwwitte vedermot
Strooiselmot
Topspinnertje
Tuinbladroller
Tweekleurige lichtmot
Tweelijnmot
Variabele granietmot
Variabele oogbladroller
Vogelkersstippelmot
Vroege granietmot
Vuurmot
Waasjesstippelmot
Waterleliemot
Wilgensteltmot
Windevedermot
Witvlakvlinder
Witvlekkruidenmot
Zilveren grasmineermot
Zilverstreepgrasmot
Zilvervlekbladroller
Zomerbladroller
Zonnesproetbladroller
Zwamboorder
Zwartbruine vlakjesmot
Zwarte rietprachtmot
Zwartvlekspitskopmot

Argyresthia brockeella
Lobesia abscisana
Pterophorus pentadactyla
Endotricha flammealis
Rhopobota naevana
Clepsis consimilana
Euzophera pinguis
Hypsopygia glaucinalis
Eudonia mercurella
Epinotia nisella
Yponomeuta evonymella
Scoparia ambigualis
Carcina quercana
Yponomeuta irrorella
Elophila nymphaeata
Caloptilia stigmatella
Emmelina monodactyla
Orgyia antiqua
Udea olivalis
Elachista canapennella
Crambus pascuella
Pseudargyrotoza conwagana
Ditula angustiorana
Aleimma loeflingiana
Crassa unitella
Catoptria verellus
Cosmopterix scribaiella
Ypsolopha vittella
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De KNNV is de landelijke vereniging voor veldbiologie voor
actieve natuurliefhebbers en-beschermers.
Een vereniging voor mensen die graag meer over de natuur willen
weten en ervan genieten. KNNV-leden organiseren
natuurexcursies, inventarisaties, lezingen en cursussen.
Zo ook de afdeling Amersfoort en omstreken die al meer dan 100
jaar bestaat. Want wat is leuker dan samen met anderen de
natuur ontdekken.

Stichting "De Boom"
Hamersveldseweg 146a
3832 BG Leusden
033-2861166 ( tel nr. is van 't Schoutenhuis)

Het drukwerk is gefinancierd door stichting De Boom
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