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VOORWOORD 
Al een aantal jaren voert de KNNV afdeling Amersfoort en omstreken  breed natuuronderzoek uit. 
Met breed wordt bedoeld dat zoveel mogelijk leden in werkgroepverband uitgenodigd worden aan 
het natuuronderzoek mee te doen. Er wordt daarvoor een locatie gezocht die dan ook voor zoveel 
mogelijk werkgroepen interessant is. Eind 2018 is het oog gevallen op natuurgebied De Schammer 
tussen Valleikanaal, A 28 en Barneveldse beek in Leusden. Het gebied is eigendom van het Utrechts 
Landschap. Contactpersonen  waren Andrea Bloem,  Martijn Bergen en Markus Fijen. Voor de 
uitvoering is per werkgroep vergunning ontvangen om het gebied te betreden. Belangrijke 
voorwaarden golden daarbij voor het broedseizoen. 
Een belangrijke reden om voor De Schammer te kiezen is dat een vergelijkbaar onderzoek is 
uitgevoerd in 2014. Weliswaar niet voor alle soortgroepen maar er zijn toch interessante 
vergelijkingen te trekken.   
  

Over de KNNV 
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. De KNNV 
is een landelijke koepel van plaatselijke verenigingen. Leden van 
deze verenigingen hebben interesse voor de natuur. Ze willen de 
natuur beleven, proberen te begrijpen en beschermen. Daarom zijn 
leden van de KNNV vaak buiten in het veld te vinden.  
Het beschermen en bewaken van de natuur in ons land zien wij als 
een belangrijke taak voor alle natuurorganisaties. De KNNV is van 
mening dat de natuur pas effectief beschermd kan worden door de 
natuur te onderzoeken. De afdelingen van de KNNV richten zich 
daarom vooral op natuurstudie via werkgroepen als planten, 
insecten, vogels, mossen, vleermuizen, zoogdieren, enz.. Daarvoor 
verrichten zij onderzoek, verzamelen data en dragen kennis over. 
 

Afdeling Amersfoort en omgeving 
De Amersfoortse afdeling is opgericht in 1911. De KNNV is al meer dan 100 jaar de vereniging voor 
veldbiologie in Nederland. De KNNV afdeling Amersfoort telt  zo’n 140 leden uit Amersfoort en wijde 
omgeving. De hoofdactiviteiten van de afdeling bestaan uit cursussen, natuurinventarisatieprojecten, 
werkgroepbijeenkomsten, natuurlezingen en excursies. Wij werken daarbij samen met het IVN 
Amersfoort en het natuur – en milieucentrum Het Groene Huis in Amersfoort.  
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 Natuuronderzoek KNNV afdeling Amersfoort en omgeving 
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1. INLEIDING 
Historie  
De Gelderse Vallei is een gletsjerdal met de Utrechtese heuvelrug aan de westzijde en de Veluwe aan 
de oostzijde. Dit betekent, dat het hele gebied daartussen via een groot aantal beken, die bij 
Amersfoort samenkomen in de Eem, moet afwateren op het IJsselmeer.  
In de laatste eeuw is het landschap rond Amersfoort ingrijpend veranderd. De grond werd 
intensiever gebruikt, veel landbouwgrond is omgezet in stedelijk gebied met woningen en bedrijven 
en deze stonden vaak op laaggelegen gebied. Door de recente veranderingen in de 
neerslaghoeveelheden  ontstond een noodzaak  om tijdelijk grote hoeveelheden water te kunnen 
bergen teneinde overstromingen te voorkomen. Rond het jaar 2000 is in de Visie Venster op de Vallei 
een opzet gemaakt om grote hoeveelheden water op te slaan, de natuur te herstellen en recreatie 
mogelijk te maken. 
 

Doelstelling natuurgebied   
In 2010-2011 is het gebied van 40 ha opnieuw ingericht. Hierbij werden waterplassen gegraven en 
werd weiland omgezet in natuur- en recreatiegebied. In het natuurgebied is deels de vruchtbare 
bovenlaag verwijderd, waardoor deze gebieden  natter werden. Het resultaat is een zeer gevarieerd 
gebied van afwisselend bosjes, waterpartijen,  ruigten en grasvlakten, die van elkaar gescheiden 
worden met elzenhakhoutbosjes. In de gehele opzet is gestreefd naar een zo groot mogelijke 
diversiteit in biotopen van droog naar (zeer) nat. 
De grote plas dichtbij het Valleikanaal (vak 2 op kaart 1.1.) staat door middel van grote buizen in 
directe verbinding met het Valleikanaal en heeft dus een sterk wisselende waterstand. De 
waterhuishouding van deze plas staat helemaal los van de rest van de Schammer. Door de grote 
dynamiek in omstandigheden zijn  de brede oevers gebieden met een zeer interessante flora en 
fauna. 
De Elzenplas in het midden is een rustgebied en heeft geen verbinding met het overige water in De 
Schammer en is dus voor zijn waterhuishouding geheel afhankelijk van kwel en regenwater. 
In de overige gebieden wordt een vast peil van 0,80+NAP  aangehouden. 
Met uitzondering van het recreatiegebied rond de waterplas (vak 4 op kaart 1.1.) en de grasvelden 
dichtbij de hockeyvelden zijn alle gebieden in onderhoud bij het Utrechts landschap. Het 
recreatiegebied wordt onderhouden door de gemeente Leusden. Het onderhoud van de 
recreatieweiden bestaat uit het regelmatig maaien van het gras, zodat dat niet te lang wordt. Het 
maaisel wordt niet afgevoerd.  
Het onderhoud van het Utrechts landschap is er op gericht de diversiteit in de door hen beheerde 
gebieden te behouden en indien mogelijk te vergroten. 
 

Werkwijze onderzoek KNNV  
Begin 2019 is aan het Utrechts Landschap (UL) gevraag of KNNV Amersfoort e o. een breed 
onderzoek mocht  doen in De Schammer. Onder breed wordt verstaan een onderzoek waarbij zoveel 
mogelijk leden betrokken kunnen worden. Het antwoord was positief. Als contactpersoon namens 
Utrechts Landschap trad op Andrea Bloem (medewerker Monitoring). In overleg met haar zijn een 
aantal spelregels opgesteld. Met name over de toegankelijkheid van gebieden die gevoelig zijn  voor 
verstoring van broedvogels op de grond zoals kieviten en dergelijke. Elke werkgroepcoördinator 
heeft daarna een  vergunning meegekregen. Verder zijn er afspraken gemaakt over de levering van 
onderzoeksresultaten en rapportage.  
Omdat het gebied groot is, is  voor De Schammer een vakkenkaart gemaakt. Zie kaart 1.1. . Daarmee 
konden werkgroepen planmatig werken en rapporteren als daar behoefte aan was. Voor planten erg 
handig maar voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen  misschien minder omdat die weinig locatie 
gebonden zijn. 
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Kaart 1.1. Vakindeling voor natuuronderzoek in De Schammer 
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2. PLANTEN 
Organisatie en wijze van werken 
Er heeft een volledige planteninventarisatie plaatsgevonden in de vroege lente, zomer en herfst van 
2019. De werkgroep er 16 keer geweest met gemiddeld 6 deelnemers. Totaal hebben 14 
werkgroepleden deelgenomen. Daarnaast zijn er enkel individuele bezoeken geweest en meldingen 
ontvangen van andere werkgroepen. 
Een aantal planten zijn het makkelijkst te herkennen in de vroege lente zoals Dotterbloem en Klein 
hoefblad. Voor de meeste soorten zijn dat de maanden mei tot en met augustus. De planten zijn dan 
volgroeid en soms worden nog verdorde bloeiwijze van vroegbloeiende soorten gevonden. Maar er 
zijn ook laatbloeiende soorten zoals de tandzaden en daarvoor is een ronde in september en oktober 
meer geschikt. Wat iedere keer weer opvalt is, dat er bij een volgend bezoek toch weer soorten 
worden gevonden, die er al waren bij eerdere bezoeken maar toen niet gezien werden. Klein 
hoefblad is daar een mooi voorbeeld van. Zij bloeit in maart zonder blad en in september blijkt dat er 
nog veel meer exemplaren zijn. Dat komt omdat ze niet allemaal in maart in bloei komen en de 
markante bladeren veel later tevoorschijn komen. Inventariseren in het najaar is soms een race 
tegen de klok, omdat er dan vaak gemaaid wordt. Als er gemaaid is dan is onderzoek veel moeilijker, 
ook al blijven er vaak nog veel mooie rozetten achter.  
De abundantie van een soort (hoeveel planten staan er) werd door de KNNV afdeling Amersfoort en 
omgeving tot nu toe uitgedrukt in letters volgens de Schaal van Tansley. Dat is een codering met 
letters en dat leest niet altijd makkelijk. Als de gebieden verschillend van  grootte zijn dan zegt een 
code die voor een vast aantal staat te weinig over de dichtheid per eenheid van oppervlak. 100 Stuks 
op een oppervlak van 100 m2 is iets anders dan 100 stuks op 1000 m2.  Daarom is gekozen voor 
aantallen per soort. Die aantallen zijn geschat het veld en niet nauwkeurig maar 5 is zeker weinig  
500 is zeker veel. En dat aantal moet dan gerelateerd worden aan het oppervlak van het gebied waar 
de soort is gevonden. 500 Stuks voor een gebied met een oppervlak van 10.000 m2 is weer weinig 
misschien. 
 

Resultaten 
Totaal zijn er 350 soorten planten gevonden, waarbij een plantensoort een soort is als hij in Heukels’ 
Flora van Nederland voorkomt. In Bijlage 1 is te lezen welke soorten zijn gevonden, in welk vak en 
met welke abundantie. 23 Soorten zijn  wel in De Schammer gevonden maar buiten het gebied van 
Utrechts Landschap. De meeste stonden bij het parkeerterrein bij de Hockeyvelden.  
5 Jaar geleden is er voor planten een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd en het is heel interessant  
te zien hoe de vegetatie is veranderd. 
In 2014 zijn in de Schammer 292 soorten gevonden. Daarvan zijn er tijdens dit onderzoek  32 niet 
meer gevonden. Bij de meeste gaat het om 1 of enkele exemplaren.  Soorten die destijds vrij veel 
voorkwamen en er nu niet meer zijn, zijn Beekpunge, Bosveldkers, Gewone rolklaver, Knikkende 
vossenstaart, Moerasmuur, Pilzegge, Knikkend tandzaad en Zachte duizendknoop. Het is niet 
uitgesloten dat er destijds determinatiefouten zijn gemaakt. Bijvoorbeeld Moerasrolklaver versus 
Gewone klaver en Zachte duizendknoop versus Kleine duizendknoop en Snavelzegge versus 
Blaaszegge. Zeker zo boeiend is te zien welke nieuwe soorten er 5 jaar later zijn gevonden. Dat is te 
veel om op te noemen want dat zijn er 90. In bijlage 1 Plantenlijst zijn die in geel aangegeven.  
 
Interessant is te zien in welke vakken veel en weinig soorten voorkomen. Zie tabel 2.1. Vakken met 
opvallend veel soorten zijn de vakken 2, 6, 15 en 17. Een gemeenschappelijk kenmerk is dat het 
oevers van watergangen en plasdrasgebieden zijn. Ook de afgeplagde vakken 5, 11 , 13 en 14  scoren 
hoog. Het hoogste scoorde vak 5 met 167 soorten. Daar concentreerde  zich ook de Rode 
lijstsoorten. 
Het beeld kan wat vertekend zijn want de vakken verschillen sterk in oppervlak en biotoop. 
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Tabel 2.1. Aantal soorten planten per vak 
 
In De Schammer komen geen wettelijk beschermde soorten voor maar wel 11 Rode lijstsoorten en 
dat illustreert al aardig welke geweldige ontwikkeling daar plaats heeft gevonden. De volgende Rode 
lijstsoorten zijn gevonden 

• Blauwe knoop kwam al veel voor maar is sterk uitgebreid; 

• Blonde zegge is nieuw  maar nog  wel weinig planten; 

• Dauwnetel maar 1 plant; 

• Draadgentiaan is spectaculair ontwikkeld. Het plantje is maar enkele cm’s hoog met een klein 
geel bloempje. Duizenden. Kan alleen gedijen op kale lemige grond tussen de opslag van wilg en 
berk; 

• Knopbies 1 plant en een zeer zeldzame soort; 

• Moerashertshooi 1 plant en een zeer zeldzame soort; 

• Moeraskartelblad komt massaal voor en is helemaal nieuw; 

• Parnassia met ca 10 planten. Een plant die vooral langs de kust voorkomt  en niet hier verwacht 
wordt; 

• Vlozegge is een zeldzame soort maar wordt steeds vaker gevonden; 

• Stekelbrem met ca 10 planten. Staat in een gebied  met  Gewone dophei die sterk in aantal is 
toegenomen; 

• Tot slot Stijve ogentroost. 5 Jaar geleden een paar exemplaren en nu duizenden. Alleen op 
afgeplagde gebieden . 

 
Maar ook een aantal niet Rode lijstensoorten hebben zich geweldig ontwikkeld. Dat zijn onder 
andere Echt duizendguldenkruid, Kleverige ogentroost, Blauwe zegge,  Blaaszegge, Naaldwaterbies 
Ruwe bies, Trekrus, Waterpostelein,  Zilverhaver, Gewone dophei en Struikhei. Bijzonder is Zittende 
zannichellia. Dat is een soort uit de Fonteinkruidfamilie.  
 
De provincie heeft een zorgtaak ten aanzien van de rode lijstsoorten maar niet alle soorten   komen 
in de provincie voor. De provincie Utrecht  heeft 49 rode lijstsoorten tot aandachtsoorten benoemd. 
Dat zijn in De Schammer alleen Blonde zegge, Draadgentiaan en Vlozegge. De andere soorten krijgen 
blijkbaar geen speciale aandacht maar onduidelijk is waarom niet. 
 

Vegetatieve kenmerken van de vakken 
Hierna volgen korte beschrijvingen van de vegetatieve vakkenmerken. 
Vak 1 Grasland    
Het grasland ligt tegen Valleikanaal aan tussen het tunneltje onder de A 28 en de brug over het 
Valleikanaal in de Horsterweg. In het oostelijke deel erg veel Smalle weegbree, Gewone hoornbloem, 
Engels raaigras, Gestreepte witbol, Kropaar en Italiaans raaigras. Wat opvalt is dat er bijna geen 
Jacobskruiskruid voorkomt.  
In het westelijke deel veel Gewoon biggenkruid, Smalle weegbree, Jacobskruiskruid, Gewoon 
struisgras en Gewone hoornbloem. Aardige kleine vondsten waren Liggende klaver, Stijf havikskruid 
en Muizenoor. Er moet dus verschil zijn in de bodemsamenstelling van die twee delen. 
Wat opvalt is dat er geen opslag  van Els, Berk en Wilg voorkomt. Hier is de grond niet afgeplagd.  
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Vak 2 Waterplas   
De plas heeft plaatselijk grote brede plasdraszones en bevat veel kenmerkende plantsoorten. Er is 
veel Riet, Rietgras, Liesgras, Grote lisdodde en opslag van Els, Berk en Wilg. Bijzondere kruidachtige 
soorten zijn Pluimzegge, Elzenzegge en IJle zegge. In de zomer veel Koninginnenkruid, Moerasspirea, 
Echte valeriaan, Heelblaadjes, Wilgenroosje, Harig wilgenroosje, Late guldenroede, Moerasandoorn 
en Grote wederik. Een bijzondere vondst was een pol Moerasbeemdgras. 
Vak 3 Houtopstand 
In dit vak staan voor deze regio normale bomen en struiken. Er zijn geen bijzondere soorten gezien. 
Veel wilgen zoals Schietwilg, Katwilg, Boswilg en Grauwe wilg. Wel is interessant dat er op de 
Zomereiken en Essen langs het Valleikanaal veel mooie korstmossen zitten. Zie hoofdstuk 3. 
Korstmossen. 
Vak 4 Recreatieplas   
Een plas in beheer bij de gemeente Leusden. Er is een loopsteiger en de waterdiepte is relatief groot. 
De hele omtrek van de plas staat vol met wilgen, elzen en nog andere houtachtige soorten. De 
hoogte ervan is ca 7-8 m. Er is nagenoeg geen oevervegetatie. Op een plek waar geen struiken staan  
staat een grote groep Heen. Er is nog zo’n plek maar die staat al onder de struiken en wordt 
bedreigd. Onder de struiken staat veel Heermoes en Grote brandnetel. Op de rand van plas in het 
water Riet en Liesgras. Bijzonder is de aanwezigheid van  Aphanizomenon flos-aquae. Deze blauwalg 
is daar aangetroffen in september. 
Vak 5 Afgeplagd gebied   
Het gebied heeft een schrale zandbodem. Dominante kruidachtigen zijn Blauwe knoop, Tengere rus, 
Geelgroene zegge, Gewoon biggenkruid, Veldrus, Grote ratelaar, Stijve ogentroost, Fijn schapengras 
en Hazenzegge. Mooie niet dominante soorten, die vaak plaatselijk voorkomen, zijn Blauwe zegge, 
Gewone dophei, Echt duizendguldenkruid, Struikheide, Moeraskartelblad, Kleine zonnedauw, 
Bosbies, Draadgentiaan en Stekelbrem. Deze soorten houden stand omdat tussen de houtopslag 
kleine open lemige  plekken overblijven.  
Er is veel opslag van houtachtige  soorten zoals elzen, wilgen en berken. In de herfst  wordt het 
gebied kort gemaaid en in de lente lopen de houtachtige  weer sterk  vertakt uit. Dat maakt een zeer 
dominante indruk. De intensiteit van de opslag is lokaal  zeer verschillend. Richting het water in de 
vakken 6 en 19 neemt de kruidachtige vegetatie sterk toe in de vorm van Veldrus, Bosbies en Pitrus. 
Daar laat de houtopslag het afweten. Bijzondere vondsten zijn Parnassia en Moerashertshooi.    
Vak 6 Plasdraszone 
Schiereilandvormige plasdraszone met een dichte begroeiing. Het schiereiland bestaat uit 2 delen, 
een smal deel en een breed deel. Gezien de natte bodem komen er veel waterminnende  soorten 
planten voor zoals Grote kattenstaart, Gewone waterbies, Harig wilgenroosje, Riet, Wolfspoot. 
Watermunt, Grote egelskop, Grote lisdodde, Geelgroene zegge en Moerasrolklaver. De waterstand 
fluctueert vrij veel en varieert in droge zomers tot bijna nul. Tijdens het onderzoek stond er redelijk 
veel water met daarin onder andere veel Tenger fonteinkruid. Een mooie verschijning  op de kop van 
het smalle schiereiland is een grote populatie Kleine lisdodde met het markante smalle blauwe blad 
tot wel 2 m hoog. Op het brede schiereiland bevindt zich in het midden een lager nat gedeelte met 
veel Grote kattenstaart, Riet, Wolfspoot en Waterpostelein. Opvallend is dat er erg veel houtopslag 
voorkomt. Op open plekken komt Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw en veel Draadgentiaan voor. 
Vak 7 Bosperceel   
Het is een bijna ondoordringbaar bosje met wilgen en elzen. Alleen aan de rand is enige kruidachtige 
vegetatie aanwezig zoals Grote brandnetel, Kleefkruid, Grote berenklauw, Gewone braam, en 
Haagwinde. Typische bosrandsoorten. In een klein ruigtedeel staat naast Koninginnenkruid en 
Akkerdistel opvallend veel  Heelblaadjes.   
Vak 8 Grasland   
Een grasland dat niet is afgeplagd en bevat een aantal zeer dominante soorten zoals Gestreepte 
witbol, Gewoon biggenkruid, Gewoon reukgras, Smalle weegbree en Gewoon struisgras. Plaatselijk 
veel Grote ratelaar. Grote variatie in vegetatie is op de oevers van de sloten te vinden. Er staat op 
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kale stukken op de oever van de sloot zeer veel Zilverhaver. Er stonden hier en daar orchissen maar 
de soort kon niet nader benoemd worden. Opvallend is dat er geen houtopslag  voorkomt. In het 
midden is een groep bomen geplant met onder andere Zoete kers en Canadapopulier.        
Vak 9 Grasland   
Een grasland dat niet is afgeplagd met een aantal zeer dominante soorten zoals Gestreepte witbol, 
Gewoon biggenkruid, Gewoon reukgras, Smalle weegbree, Gewone hoornbloem en Gewoon 
struisgras.  Plaatselijk veel Grote ratelaar. Grote variatie in vegetatie is op  de oevers van de sloten te 
vinden. Hier is een grote  populatie Oeverzegge aanwezig.  
Vak 10 Sloot  . 
Een sloot die is dicht gegroeid met Liesgras, Riet, Oeverzegge, Veldrus, Grote lisdodde en Grote 
egelskop. Aan beide zijden van de sloot bevindt zich een gesloten houtwal met Zwarte els, Boswilg, 
Grauwe wilg  en Katwilg. Aan de kant van de Barneveldse beek is recent een kleine plasdraszone 
gemaakt. Daar staat een aantal  pionierplanten zoals Borstelbies, Moerasdroogbloem en Greppelrus.  
Vak 11 Afgeplagd gebied  
Verreweg het grootste deel is afgeplagd en heeft een schrale zandbodem. Dominante kruidachtigen 
zijn Tengere rus, Geelgroene zegge, Gewoon biggenkruid, Veldrus, Grote ratelaar, Stijve ogentroost, 
Blauwe zegge, Fijn schapengras, Echte duizendguldenkruid, Moerasrolkaver en Hazenzegge. Mooie 
niet dominante soorten, die vaak plaatselijk voorkomen, zijn Gewone dophei, Struikhei, 
Moeraswolfsklauw, Kleine zonnedauw, Draadgentiaan, Blaaszegge, Scherpe zegge en 
Moeraskartelblad. Het aantal soorten wordt verder sterk beïnvloed door de gradiënt naar het 
fietspad. Daar zijn Hopklaver, Grote weegbree en Zilverhaver te vinden.  
Er is veel opslag van  houtachtige soorten zoals elzen, berken en wilgen. Maar opvallend is dat die 
opslag niet overal even intensief is. Tussen deze opslag  zijn er veel open stukjes bodem met de 
eerder genoemd vegetatie  
Er ligt een strook grond van ca 10 m breed langs het fietspad dat niet is afgeplagd en qua vegetatie 
sterk verschilt van het overige gebied. Deze strook is vergrast en bevat veel Gestreepte witbol, 
Kruipende boterbloem en Smalle weegbree. Er is een sloot overdwars die gekenmerkt wordt door 
waterminnende soorten zoals Riet, Liesgras Grote lisdodde, russen en zeggen.  
Vak 12 Twee houtwallen   
Deze houtwallen liggen langs sloten van voor de tijd van ontwikkeling van De Schammer. Beide zijden  
zijn dicht bezet met Zwarte els en Boswilg met Grote brandnetel en Gewone braam als 
onderbegroeiing. Daar waar de  houtwal ontbreekt is er een kruidachtige vegetatie om dat er licht in 
de sloot kan komen. Bijvoorbeeld Grote wederik, Wolfspoot, Moerasspirea en Gewone waterbies.  
Vak 13 Afgeplagd gebied   
Dit vak ligt naast vak 11 en is gelijk afgeplagd en heeft een schrale zandbodem met bijhorende 
vegetatie. Dominante kruidachtigen zijn Geelgroene zegge, Gewoon biggenkruid, Veldrus, Grote 
ratelaar, Stijve ogentroost, Blauwe zegge, Fijn schapengras, Echt duizendguldenkruid, 
Moerasrolklaver, Gestreepte witbol en Hazenzegge. Mooie niet dominante soorten, die vaak 
plaatselijk voorkomen, zijn Kleine zonnedauw, Draadgentiaan, Blaaszegge, Scherpe zegge en 
Moeraskartelblad.  
Er is veel opslag van  houtachtige soorten zoals elzen, berken en wilgen. Maar opvallend is dat die 
opslag niet overal even intensief is: van weinig tot bijna ondoordringbaar. Tussen deze opslag  zijn er 
veel open stukjes bodem met een grote vegetatievariatie. Er is een sloot overdwars die gekenmerkt 
wordt door waterminnende soorten zoals Riet, Liesgras, Grote lisdodde, russen en zeggen. Het aantal 
soorten wordt mede beïnvloed doe de gradiënt naar het fietspad. Daar zijn Hopklaver, Grote 
weegbree, Vogelwikke en Witte klaver gevonden.  
Vak 14  Afgeplagd gebied met bosperceel 
Het grootste deel is afgeplagd maar ook een deel niet. Daar zijn bomen en struiken geplant. In dit 
bomengebied  staan opvallend veel iepen. In het afgeplagde deel staat veel Stijve ogentroost en 
Moeraskartelblad. Er is opvallend veel opslag van Zwarte els, Zachte en Ruwe berk en allerlei soorten 
wilgen.   
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Vak 15 Oever langs de Barneveldse beek 
De oever kent twee typen oevers. Het westelijke deel richting A28 bestaat uit een houtwal met een 
strook grasland tussen het wandelpad en de beek. De oever is er vrij steil. De houtwal bestaat vooral 
uit elzen en meerdere soorten wilg. Naar het oosten gaat het over in een plasdraszone met in de 
draszone  Moeraswolfsklauw, Stijve ogentroost en Echt duizendguldenkruid. In het water 
Moerasandoorn, Grote wederik,  Grote lisdodde, Liesgras, Riet, Pluimzegge en Rietgras.  
Vak 16 Plasdrasgebied   
Kenmerkend is de zanderige bodem die soms deels droog valt. Het valt op dat er nog weinig hoge 
houtopslag  voorkomt. De vegetatie is er voor De Schammer uniek. Er groeien veel interessante 
soorten zoals Knikkend tandzaad, Gele waterkers, Rode waterereprijs, Tweerijige zegge, Hoge 
cyperzegge, Blaaszegge, Naaldwaterbies en Waterpostelein. Door het ondiepe water verschijnt er op 
droogvallende delen veel startende opslag van Schietwilg. Het gebied lijkt nog niet bedreigd te 
worden door woekering van daar ook voorkomende Grote lisdodde, Riet en Rietgras. 
Vak 17 Grenssloot   
Het is een lange diepe sloot met berm tot fietspad die De schammer afscheidt van landelijk gebied. 
De sloot is geïnventariseerd van wildrooster tot brug over Barneveldse beek en tot de Horsterweg in 
Stoutenburg. Het zijn de gangbare planten op oevers van sloten zoals Grote egelskop, Grote 
kattenstaart, Moerasrolklaver, Oeverzegge,  Veldrus, Liesgras en Riet. Langs het fietspad richting 
Barneveldse beek is de bodem schraler  en daar staat massaal Zilverhaver.  
Vak 18 Grasland 
Een gebied van een paar ha groot. Het grasland wordt gedomineerd door Gestreepte witbol, Smalle 
weegbree, Gewone hoornbloem, Gewoon reukgras en plaatselijk Rietgras, Grote ratelaar en 
plaatselijk Akkerdistel. Verspreid Jacobskruiskruid en Knoopkruid. Opvallend is dat er geen 
houtopslag voorkomt. In het midden een klein bosgebied met Eenstijlige meidoorn, wilgen en Ruwe 
berk.  
Vak 19 Plasdrasgebied 
Schiereilandvormige plasdrasgebied met veel houtopslag. De waterstand fluctueert vrij veel en 
varieert in droge zomers tot bijna nul. Gezien de natte bodem komen er veel waterminnende  
soorten planten  voor zoals Grote kattenstaart, Harig wilgenroosje, Wolfspoot, Geelgroene zegge 
Watermunt, Grote egelskop, Grote lisdodde en Moerasrolklaver. Een mooie verschijning zijn de 2 
grote populaties met Ruwe bies met hun bruine bloeiwijze en blauwe licht overhangende slanke 
ronde stengels. Een bijzondere vondst in het water is Zittende zannichellia.  
Vak 20  Ruigtegebied 
Het is voor De Schammer een uniek gebied. In september was het bijna niet meer toegankelijk. Het is 

niet afgeplagd en er staan meerdere soorten bomen en struiken zoals  Es, Rode kornoelje, Eenstijlige 

meidoorn en Sleedoorn. Daar staat ook de constructie voor de oeverzwaluwen. De kruidachtige 

vegetatie bestaat overwegend uit bijna menshoog Koninginnekruid, Grote brandnetel, Gewone 

braam en Akkerdistel.  
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Enkele foto’s  van gevonden planten 

   

Gewone dophei Knikkend tandzaad Echt duizendguldenkruid 

 

  

Grote wederik Grote kattenstaart Kleverige ogentroost 

   

Borstelbies Moerskartelblad Blauwe knoop 
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 3. KORSTMOSSEN 
Korstmossen zijn het schoolvoorbeeld van  symbiose: ze zijn het resultaat van de innige samenleving 
van twee verschillende typen van organismen: een schimmel en een groenwier en/of een blauwalg. 
Vaak zijn deze schimmels en algen zo sterk met elkaar verbonden dat ze buiten het 
samenwerkingsverband geen overlevingsmogelijkheid bezitten. Veel korstmossen groeien zeer traag 
(soms niet meer dan 0,1 mm per jaar) en groeien daarom vooral daar waar ze niet 
door zaadplanten kunnen worden verdrongen. Men vindt ze vaak op de bodem (heidegebieden), 
boomschors, kaal gesteente zoals grafstenen, dakpannen en muren. Ze kunnen toe met weinig 
voedingsstoffen en halen die uit de regenwater en stof in de lucht. Ook kunnen ze in geval van 
uitdroging  soms jarenlang in een rustfase blijven en na toevoeging van water weer fysiologisch actief 
worden. In 2014 is ook een korstmossenonderzoek uitgevoerd en toen zijn er 34 soorten  gevonden. 
Toen is alleen naar de bomen langs het Valleikanaal, de A28 de Schammersteeg gekeken. In mei van 
dit jaar is dat ook gedaan maar er is nu ook gekeken naar stenige  objecten (wildrooster), de bodem 
van de afgeplagde gebieden en de lange houten vlonder bij vak 5. Het aantal soorten is nu 47 
geworden. Dat komt vooral door de nieuwe locaties. 5 Jaar geleden waren daar nog geen 
korstmossen. Op de bomen is weinig veranderd.  Er zijn geen Rode lijstssoorten aangetroffen. 
 

  

Essen en Zomereiken langs Valleikanaal Zomereiken langs Schammersteeg 
  

Beton en hout  bij wildrooster Houtenvlonder 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoolvoorbeeld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mutualisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenwieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaadplanten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concurrentie_(ecologie)
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  Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Park Vall. A28 Scham Wild Vlond V5 V11 

1 Blauwe veenkorst Trapeliopsis 
flexuosa 

        X X     

2 Bosschildmos Flavoparmelia 
caperata 

    X     X     

3 Eikenmos Evernia prunastri   X X X X X     

4 Frietzak-bekermos Cladonia humilis             X X 

5 Gebogen schildmos Hypotrachyna 
revoluta 

    X     X     

6 Gewone 
citroenkorst 

Flavoplaca citrina         X       

7 Gele poederkorst Chrysothrix 
candelaris 

    X X   X     

8 Gevorkt 
heidestaartje 

Cladonia furcata                 

9 Gewone 
citroenkorst 

Caloplaca citrina X       X       

10 Gewone stippelkorst Verrucaria  
nigrescens 

X               

11 Gewoon 
purperschaaltje 

Lecidella 
elaeochroma 

X               

12 Gewoon schildmos Parmelia sulcata   X X X X X     

13 Gewoon schorsmos Hypogymnia 
physodes 

          X     

14 Grauw rijpmos Physconia grisea   X       X     

15 Groen 
boomschildmos 

Flavoparmelia 
soredians 

  X X X         

16 Groot dooiermos Xanthoria parietina X X   X   X     

17 Groot schildmos Parmotrema 
chinense 

  X   X   X     

18 Grove geelkorst Candelariella 
vitellina 

        X       

19 Heksenvingermos Physia  tenella X X   H X X     

20 Kapjesvingermos Physia adcendens   X             

21 Kastanjebruine 
schotelkorst 

Lecanora 
campestris 

X               

22 Klein dooiermos Polycauliona 
polycarpa  

        X       

23 Kleine citroenkorst Flavoplaca oasis X               

24 Kleine geelkorst Candelariella 
aurella 

X       X       

25 Kop- en schotelkorst Lecanora 
flotowiana 

X       X       

26 Kopjesbekermos Cladonia fimbriata             X X 

27 Kronkelheidestaartje Cladonia subulata             X   

28 Melig takmos Ramalina farinacea   X X X         

29 Melige schotelkorst Leconora carpinea   X             

30 Miskende 
schotelkorst 

Leconora 
compallens 

  X   X         

31 Muurschotelkorst Leconora muralis X         X     

32 Olijf-schildmos Pleurosticta 
acetabulum 

  X   X         

33 Oranje dooiermos Xanthoria calcicola       X X X     

34 Poedergeelkorst Candelariella 
reflexa 

  X             

35 Rijpschildmos Punctelia ulophylla   X X X   X     

36 Rond dambordje Aspicilia contorta X               

37 Rond schaduwmos Phaeophyscia 
orbicularis 

  X   X X       

38 Ruw heidestaartje Cladonia 
scabriuscula 

          X X X 

39 Sinaasappelkorst Caloplaca saxicola X       X       

40 Stoeprandvingermos Physcia caesia   X       X     

41 Trompettakmos Ramalina 
fastigiata 

      X         

42 Vals dooiermos Candelaria 
concolor 

  X   X   X     

43 Verborgen 
schotelkorst 

Leconora dispersa         X       

44 Verstop-schildmos Melanelixia 
subaurifera 

  X       X     

45 Vliegenstrontjesmos Amandinea 
punctata 

  X             

46 Witgerande 
stofkorst 

Haematomma 
ochroleucum 

      X         

47 Witstippelschildmos Punctelia borreri   X             

 

Tabel 3.1. Korstmossoorten 
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Enkelel foto’s van gevonden korstmossen 
 
   

Stoeprandvingermos Klein dooiermos Kleine geelkorst 

   

Olijfschildmos Kopjes-bekemos Ruw heidestaartje 

   
Trompettakmos Frietzakbekermos Kronkelheidestaartje 
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4. MOSSEN 
Wijze van werken 
De Schammer is een nieuw natuurgebied dat in 2008 is aangelegd en het begin was van een nieuw 
successieproces. Dat geldt voor planten maar ook voor mossen. In 2014 is onderzocht welke  mossen 
toen voorkwamen. Dat waren 50 soorten. Zie  het verslag “Vegetatieonderzoek Natuurgebied De 
Schammer van Mei 2014. Het is heel interessant te zien  wat er daarna is gebeurd.  
In 2019 is er voor gekozen eerst weer een onderzoek  te doen in de afgeplagde vakken  5, 11, 13 en 
14 en een deel van vak 15 omdat die ook in 2014 zijn onderzocht. Zie kaart 1.1. Er is 2 x onder 
deskundige begeleiding van Jan Pellicaan  naar mossen in deze vakken gezocht. In 2014 was het 
gebied nog bijna vrij van vegetatie  nu is er veel opslag van wilgen, zwarte elzen en berken. 
Aangetekend moet worden dat het onderzoek in een zeer natte periode  was en de mossen vaak erg 
nat en soms bijna in de modder zaten. In 2014 was het gebied nog bijna vrij van vegetatie maar nu is 
er veel opslag van wilgen, zwarte elzen en berken. Tussen deze opslag komen nog vrije lemige 
plekken voor waar pioniermossen zich kunnen handhaven. 
Begin 2020 heeft de BLWG werkgroep van de landelijke KNNV  met 10 leden nog een onderzoek 
gedaan. Toen is een veel ruimer gebied onderzocht. Bijvoorbeeld in grasland, langs paden  en in 
struwelen. Daar gaat het veel minder om pioniermossen 
 
Resultaten 
Er zijn in 2019 38 soorten gevonden. Begin 2020 heeft de BLWG-werkgroep er nog 18 gevonden 
Totaal dus 56 soorten. Zie tabel  4.1. Dat zijn en 6 meer dan in 2014 maar dat zegt niet veel. Hoe 
meer mensen zoeken hoe meer kansen iets te vinden. Maar door de vergrassing en verbossing 
neemt het aantal weer af. Er zijn 3 Rode lijstsoorten gevonden. Zie geel in tabel   Vorige keer zagen 
we Rood draadmos en geen Greppeldraadmos.  Er zijn 2 zeldzame soorten gevonden die niet op de 
Rode lijst staan. Zie ook geel. 
 
Oermos 
Een opvallend veel voorkomend mos in de Schammer is het 
Oermos (Archidium alternifolium). In  vak 11 is groot aaneen 
gesloten oppervlak aanwezig.  Zie foto 4.1. Maar ook in andere  
vakken komt ze veel voor. Dit mos is een pionier op o.a. wat 
vochtige lemige grond en kan, als het geen concurrentie van 
andere mossen of vaatplanten heeft, grote matten van vaak 
liggende stengeltjes vormen. Die dunne stengeltjes met korte 
driehoekige blaadjes zijn de zijscheuten van het  
kapseldragende plantje dat er heel anders uit ziet. De scheuten 
kunnen loslaten en hun eigen leven gaan leiden. Een steelloos 
kogelrond kapsel zit tussen een klein aantal langwerpige 
blaadjes verborgen. Het geheel is een paar mm hoog.  Oermos 
heeft als bijzonderheid dat het van alle bekende mossen de 
grootste sporen heeft. Daar heeft het er dan ook niet veel van. 
Deze sporen verspreiden zich niet als de sporen van 
mossoorten die miljoenen sporen produceren via de lucht maar 
blijven bij de ouderplant in de buurt liggen. Dat betekent dat in      Foto 4.1. Oermos 
De Schammer een enorme sporenvoorraad in/op de grond zit. Als door omstandigheden het milieu 
voor dit mos verslechtert en het daardoor verdwijnt, blijft die voorraad intact. Zijn de 
omstandigheden door bv. gegraaf weer gunstig voor deze pionier dan kunnen de zaden kiemen en 
een groot aantal individuen produceren. Mossen die deze strategie volgen hebben sporen die zeer 
lang in de bodem hun kiemkracht kunnen behouden. Deze soort heeft flink geprofiteerd van de vele 
natuurontwikkelingsprojecten van de laatste jaren.  
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1 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam  
1 Beekmos Letodictyum riparium o 

2 Beekstaartjesmos Philonotis fontana o 

3 Bleek dikkopmos Brachythecium albicans o 

4 Braamknikmos Bryum rubens o 

5 Dik landvorkje Riccia beyrichiana o 

6 Duintrapmos Lophzia excisa Zeldzaam 

7 Fijn laddermos Kindbergia praelonga o 

8 Flesjesmos Blasia pusilla kwetsbaar 

9 Fraai haarmos   Polytrichum formosum o 

10 Geelkorrelknikmos Bryum barnesii o 

11 geen Nederlandse naam Polytrichum commune var. 
perigoniale 

  

12 Geoord veenmos Sphagnum denticulatum o 

13 Gevoord landvorkje Riccia bifurca o 

14 Gewone haarmuts Orthotrichum affine o 

15 Gewoon dikkopmos Brachythecium rutabulum o 

16 Gewoon draadmos   Cephaloziella divaricata o 

17 Gewoon haakmos   Rhytidiadelphus squarrosus o 

18 Gewoon haarmos   Polytrichum commune var. 
commune 

o 

19 Gewoon kantmos Lophocolea heterophylla o 

20 Gewoon klauwtjesmos  Hypnum cupressiforme o 

21 Gewoon kleimos Pottia truncata o 

22 Gewoon kortsteeltje Pleuridium subulatum o 

23 Gewoon krulmos Funaria hygrometrica o 

24 Gewoon moerasvorkje Riccardia chamedryfolia o 

25 Gewoon muisjesmos   Grimmia pulvinata o 

26 Gewoon peermos Pohlia nutans o 

27 Gewoon puntmos  Calliergonella cuspidata o 

28 Gewoon purpersteeltje   Dicranoweisia cirrata o 

29 Gewoon smaragdsteeltje Barbula convoluta o 

30 Gewoon vetmos Aneura pinguis o 

31 Gewoon watervorkje Riccia fluitans o 

32 Glad dikkopmos Brachythecium salebrosum o 

33 Goudkorrelmos Fossombronia spec. o 

34 Greppeldraadmos Cephaloziella  stellulifera Gevoelig 

35 Grijs kronkelsteeltje  Campylopus introflexus o 

36 Grijze haarmuts Orthotrichum diaphanum o 

37 Groot duinsterretje Syntrichia ruralis var. arenicola o 

38 Groot kleimos Tortula modica o 

39 Groot laddermos   Pseudoscleropodium purum o 

40 Groot rimpelmos  Atrichum undulatum o 

41 Hakig smaltandmos Ditrichum cylindricum o 

42 Heideklauwtjesmos  Hypnum jutlandicum o 

43 Klein duinsterretje Syntrichia ruralis var. calcicola o 

44 Knolletjesgreppelmos Dicranella staphylina o 

45 Korreltjespeermos Pohlia camptotrachela o 

46 Krom zompmos Drepanoclades kneiffii o 

47 Kropgoudkorrelmos Fossombronia incurva o 
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48 Moerasdikkopmos Brachythecium mildeanum o 

49 Oermos Archium alternifolium o 

50 Parapluutjesmos Marchantia polymorpha o 

51 Pluisdraadmos Amblystegium serpens o 

52 Slankmos  Leptobryum pyriforme o 

53 Sterrengoudmos Campylium stellatum Bedreigd 

54 Violet trapmos Lophozia capitata Zeldzaam 

55 Zandhaarmos   Polytrichum juniperinum o 

56 Zilvermos Bryum argenteum o 

 
Tabel 4.1 Mossoorten  
 
Enkele foto’s van gevonden mossen 
 

   

Flesjesmos Oermos Bleek dikkopmos 

   Groot laddermos Gewoon muisjesmos Dik landvorkje 
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5. PADDENSTOELEN 
Algemeen. 
Paddenstoelen zijn de vruchten van schimmels. Het wetenschappelijke onderzoek naar schimmels 
heet mycologie en de onderzoekers worden mycologen genoemd. Schimmels planten zich zowel 
geslachtelijk als ongeslachtelijk voort. De geslachtelijke voortplanting gaat door middel van sporen, 
de ongeslachtelijke voortplanting is op vegetatieve wijze door schimmeldraden en zwamvlokken. 
De schimmels worden ingedeeld naar hun wijze van leven: 

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

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

• Symbiotisch: deze leven samen met een ander organisme. (De vriend) 
 
De meeste schimmels zijn saprofyten, zij gebruiken de resten van dode dieren en planten als voedsel. 
Schimmels zorgen, samen met bacteriën en kleine diersoorten als regenwormen, dat resten van 
dode planten tot humus worden omgezet. Schimmels zijn bijna de enige organismen die lignine, een 
complexe stof waar de celwanden van planten uit zijn opgebouwd, kunnen afbreken en als 
voedingsstof gebruiken. Ook spelen zij een belangrijke rol bij de afbraak van cellulose. De daarbij 
vrijkomende stoffen kunnen daarna weer door met name planten gebruikt worden. 
Er zijn ook schimmels die levend plantaardig materiaal als voedsel gebruiken: zij leven als parasieten 
op planten. De infectie van een schimmel, mycose genoemd, kan bij met name bomen ernstige 
ziekten veroorzaken en zorgen dat hij geheel of gedeeltelijk afsterft. 
 
Schimmels leven vaak in symbiose met planten. Aangenomen wordt dat 80 tot 90% van alle planten 
in symbiose met schimmels leven. De meest voorkomende manier is de mycorrhiza, een mantel van 
schimmeldraden die de haarwortels van planten omhult. Mycorrhiza is een relatie die zowel voor de 
plant als voor de schimmel voordelig is. De plant kan meer voedingsstoffen opnemen met de 
haarwortel omdat de schimmeldraden de bodem veel kleinschaliger omwerken dan de wortels van 
de plant dat kunnen. Hierdoor kunnen er makkelijker mineralen door de boom uit de bodem 
opgenomen worden. Omdat het mycelium van de schimmel de haarwortels van de plant omgeeft zijn 
deze ook beter beschermd tegen uitdroging en parasieten. De schimmel ontvangt koolhydraten van 
de plant, die deze door fotosynthese in haar bladeren produceert en ook naar de wortels aanvoert 
 

Resultaat van het onderzoek  
Voor het onderdeel paddenstoelen zijn wij 4x naar de Schammer geweest in september en oktober. 
Daarvoor is er 1x een bezoek gebracht samen met Arie. Wij hebben 2x langs de beek en de 
Schammersteeg gelopen en 2x de andere vakken bezocht. Met name langs de Schammersteeg 
hebben wij de meeste paddenstoelen gevonden omdat hier(oude) bomen staan. De groep die de 
inventarisatie heeft gedaan is dit jaar uitgebreid dus we hadden steeds voldoende mensen om mee 
te gaan. En bij een aantal is het paddenstoelenvirus echt toegeslagen. 
Het gebied is relatief nieuw maar er zijn toch 42 soorten gevonden. Zie tabel 5.1. Een mooi resultaat.   
Bijzonder was de vondst van een groep Ruitjesbovisten (Calvatia utriformis) in alle verschillende 
stadia, van net opkomend tot helemaal open gebarsten. 
 
Er is nagegaan of soorten voorkomen op de Rode lijst en de giftigheid. In de Nederlandse Rode Lijst 
wordt de mate van bedreiging als volgt aangegeven: 
RL0: uitgestorven, dwz in Nederland sinds 1975 niet meer waargenomen, RL1: Ernstig Bedreigd,  
RL2: Bedreigd, RL3: Kwetsbaar, RL4: Gevoelig. Als er geen RL vermelding wordt gegeven dan staat 
deze paddenstoel niet op de Rode Lijst. In de tabel is deze als ”Niet” ingevoerd. 
Van alle gevonden paddenstoelen stond er 1 op de Rode Lijst: De Narcisamaniet (Amanita gemmata) 
met een RL3 (kwetsbaar) vermelding 
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Voor de giftigheid of eetbaarheid van de gevonden soorten zijn  ook 5 categorieën onderscheiden. 
Tussen haakjes de aantallen uit dit onderzoek. 
1: Eetbaar(13), 2: Voorwaardelijk eetbaar(7), 3: Ongenietbaar of niet getest(8), 
4: Giftig of verdacht (11) en 5: Dodelijk giftig (1). Van de Russula’s die wij niet op naam hebben 
kunnen brengen staat n.v.t. in de tabel. 
Aan het eind van dit hoofdstuk zijn enkele foto’s van waargenomen soorten weergegeven.  
 

 
Nederlandse naam Latijnse naam 

Rode 
lijst 

Giftig of 
eetbaar 

1 Amethistzwam Laccaria amethhystea Niet 1 

2 Biefstukzwam * Fistulina hepatica Niet 4 

3 Blanke Champignon parasol. Leucoagaricus luecothites Niet 1 

4 Bruine bundelridderzwam Lyophyllum decastes Niet 4 

5 Bundelmoskopje Galerina marginata Niet 5 

6 Dikrandtonderzwam Ganoderma adspersum Niet 3 

7 Doolhofzwam Daedalea quercina Niet 3 

8 Duivelsbroodrussula Russula drimea Niet 3 

9 Eikenbladzwam Collybia dryophila Niet 1 

10 Eikhaas Grifola frondosa Niet 2 

11 Geelwitte russula Russula ochroleuca Niet 2 

12 Giftige weide trechterzwam Clitocybe rivulosa Niet 4 

13 Geschubde inktzwam Coprinus camatus Niet 1 

14 Gewone Berkenboleet Leccinum scabrum Niet 1 

15 Gewone fopzwam Laccaria laccata Niet 1 

16 Gewone franjezwam Thelephora terrestris Niet 3 

17 Gewone Zwavelkop Hypholoma fasciculare Niet 4 

18 Gewoon eekhoorntjesbrood* Boletus edulis Niet 1 

19 Grote bloedsteelmycena* Mycena haematopus Niet 3 

20 Grote parasolzwam Macrolepiota procrea Niet 1 

21 Kastanjeboleet Xerocomus badius Niet 1 

22 Kleine bostrechterzwam Clitocybe candicans Niet 4 

23 Narcisamaniet Amanita gemmata RL3 4 

24 Nevelzwam Lepista nebularis Niet 2 

25 Oranjegeel trechtertje Ricknella fibula Niet 3 

26 Paarse schijnridderzwam Lepista nuda Niet 2 

27 Panteramaniet Amanita pantherina Niet 4 

28 Parelamaniet Amanita rubescens Niet 1 

29 Parelstuifzwam* Lycoperdon perlatum Niet 2 

30 Peervormige stuifzwam Lycoperdon pyriforme Niet 3 

31 Plooivoetstuifzwam* Calvatia excipuliformis Niet 2 

32 Rode zwavelkop Hypholoma sublateritium Niet 4 

33 Roodbruine botercollybia Collybia butyracea Niet 1 

34 Ruig elfenbankje Tramestes hirsuta Niet 3 

35 Ruitjesbovist Calvatia utriformis Niet 2 

36 Russula (div)) Russula (div) nvt nvt 

37 Schubbige fopzwam Laccaria proxima Niet 1 

38 Slanke trechterzwam Clitocybe gibba Niet 1 
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39 Stobbezwammetje Kuehneromyces mutablis Niet 1 

40 Vliegenzwam* Amanita muscaria Niet 4 

41 Zachtstekelige stuifzwam Lycoperdon molle Niet 4 

42 Zandvezelkop Inocybe lacera Niet 4 

 Tabel 5.1. Waargenomen  soorten paddenstoelen. *Foto in verslag. 

Enkele foto’s van gevonden mossen 

  
       Biefstukzwam       Gewoon Eekhoorntjesbrood 

  
       Gewone Franjezwam       Grote bloedsteelmycena 

  
      Parelstuifzwam       Vliegenzwam. 

  
        Stobbezwammetjes        Plooivoetstuifzwam 
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6. GALLEN 
Gallen zijn woekeringen op planten die worden veroorzaakt door insecten, mijten of schimmels. De 
galvormers leggen hun eitjes in een plant en deze gastheer probeert zijn indringers kwijt te raken 
door de vorming van woekerweefsel. Maar de galvormer profiteert daarvan, want hij eet juist van 
het extra plantenweefsel en hij gaat midden in dat voedsel wonen. Zo krijgt hij als het ware gratis 
kost en inwoning. 
De meeste galvormers zijn gebonden aan één plantensoort of aan een groep verwante planten. 
Bovendien is de vorm van de gal karakteristiek voor de galvormer, dus meestal kun je de naam van 
de galvormer achterhalen zonder de gal open te peuteren. Bijvoorbeeld spiraalsgewijs opgerolde 
bladstelen bij  populieren, wilgenblaadjes boordevol wratjes, eikenblaadjes vol linzen en opgekrulde 
bladeren bij de els en de vlier. 
Tijdens de gallenexcursie van de Natuuracademie de Schammer vonden we 28 soorten gallen. Er is 
vooral gekeken naar de gallen op bomen, omdat je die relatief gemakkelijk kunt vinden. De eik was 
met negen soorten de hofleverancier, daarnaast zijn er vier op populieren en vier op wilgen 
gevonden. Alle belangrijke groepen galvormers waren present waaronder 8 galwespen, 6 galmuggen, 
5 galmijten, 4r bladluizen, 2 schimmels, 1 bladwesp, 1 bladvlo en 1 galvlieg. Zie tabel 6.1. 
 

 Plant Gal - galvormer Wetenschappelijke naam 
galvormer 

1 Braam Gewone braamroest Kuehneola uredinis 

2 Es Essenbloesemmijt Aceria fraxinivora 

3 Es Essenbladvlo  Psyllopsis spec. 

4 Gewone vlier Vlierbladmijt Epitrimerus trilobus 

5 Hazelaar Hazelaarkatjesmijt  Phyllocoptruta coryli 

6 Hondsroos Rozenbladgalmug Dasineura rosae 

7 Hondsroos Rozenmosgalwesp Diplolepis rosae 

8 Grote brandnetel Brandnetelbladgalmug Dasineura uticae 

9 Populier Gewone populierenbeursluis Pemphigus bursarius 

10 Populier Late spiraalluis Pemphigus spyrothecae 

11 Populier Gal op blad, geen NL naam Pemphigus populi 

12 Populier Zwarte populierenbladluis Pemphigus spec. 

13 Riet Sigaargalvlieg Lipara spec  

14 Schietwilg Gewone blaasbladwesp  Pontania proxima 

15 Schietwilg Schietwilgwratmijt  Aculus tetanothrix 

16 Wilg Wilgenbezemmijt  Stenacis triradiatus 

17 Wilg Wilgenroosjesgalmug Rabdophaga rosaria 

18 Zwarte els witte elzenbladgalmug Dasineura tortilis 

19 Zwarte els Elzenvlag Taphrina alni 

20 Zwarte els Satijnknoopgalwesp Neuroterus numismalis 

21 Zomereik Plaatjesgalwesp Neuroterus albipes 

22 Zomereik Lensgalwesp Neuroterus quercusbaccarum 

23 Zomereik Larve galmug  Parallelodiplosis galliperda 

24 Zomereik Knoppergalwesp Andricus quercuscalicis 

25 Zomereik Gordelgalwesp Andricus curvator 

26 Zomereik Eikenbuitenlobgalmug  Macrodiplosus postularis 

27 Zomereik Aardappelgalwesp Biorhiza pallida 

28 Zomereik Ananasgalwesp Andricus foecundatrix 

 
Tabel 6.1. Lijst van waargenomen galvormers   
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Enkele foto’s van gevonden gallen 
 

   
Knoppergalwesp op eikel Satijnknoopjesgalwesp op 

onderkant eikenblad 
Late spiraalluis   op 
Populierenbladsteel 

   
Woekeringen op 

schietwilgwratmijt. 
Lensgalwesp op onderkant 

eikenblad 
Plaatjesgalwesp op onderkant 
eikenblad 

   
Ananasgalwesp op eikentak 

 
Wilgenbezemmijt op Schietwilg Rozenmosgalwesp op 

Hondsroos 
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7. ZOOGDIEREN   
Aanleiding 
De melding van een wezel in de Schammer op waarneming.nl van 28 februari 2019 maakte mij 
nieuwsgierig. Er zijn weinig meldingen van kleine marters (hermelijn, bunzing en wezel) in De 
Schammer en in de omgeving. Omdat de meldingen zelden voorzien zijn van bewijs werd het tijd 
voor een onderzoek of er inderdaad wezels leven in De Schammer. Tot voor kort was het lastig kleine 
marters te onderzoeken, omdat een goede onderzoeksmethode ontbrak, maar sinds kort is er de 
Struikrover (zie figuur 1 en methode). Met financiering van Utrechts Landschap en de Gemeente 
Leusden werden twee Struikrovers aangeschaft en is aangesloten bij het onderzoek in De Schammer 
van de KNNV.  

  

Figuur 7.1: Struikrover met vooraan het 
sardineblikje en achteraan de wildcamera 

Figuur 7.2: onderaan de voet van de boom is de 
Struikrover geplaatst 

  

Figuur 7.3De Schammer nabij locatie Sc09 Figuur 7.4 Foto gemaakt door de Struikrover 
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FIGUUR 7.5 LOCATIES VAN DE 

STRUIKROVER 

Methode van onderzoeken 
De Struikrover (figuur 7.1) is een wildcamera met een leesbril in een kort stuk rioolbuis. Door de 
leesbril maakt de wildcamera precies een scherpe foto van dieren en voorwerpen die zich aan het 
eind van de rioolbuis bevinden, en op die plek is als lokmiddel een doorboord sardineblikje bevestigd. 
De wildcamera is van het type Bushnell Trophy Cam Agressor 2017. De camera maakt foto’s als de 
bewegingssensor beweging detecteert. Overdag maakt de wildcamera kleurenfoto’s, en ’s nachts 
zwart-wit foto’s met onzichtbaar infrarood licht. De foto’s zijn handmatig helderder gemaakt als ze 
donker waren uitgevallen. 
 
De Struikrover wordt in het veld op de grond gelegd, hierdoor 
zijn ook kleinere dieren goed op de foto te krijgen, zoals allerlei 
muizen. De Struikrover wordt vervolgens afgedekt met planten, 
zodat het apparaat nauwelijks te zien is (figuur 7.2).  
Er zijn twee Struikrovers geplaatst in de periode van 15 juli tot 
15 oktober 2019. Iedere 3-4 weken zijn de batterijen en SD 
kaartjes vervangen en zijn de camera’s binnen het gebied 
verplaatst. Bij de locatie is steeds rekening gehouden met het 
leefgebied van wezels: dekking in de vorm van bosschages en 
voldoende woelmuizen. De camera’s zijn daarom steeds in de 
rand van bosschages geplaatst. De locaties van de Struikrovers 
zijn weergegeven in figuur 7.5. Er is een loopvergunning 
verkregen van Utrechts Landschap en het onderzoek is 
afgestemd op het maaischema van Utrechts Landschap. 

 
Resultaten 
Al na twee weken verscheen een wezel op de foto’s van de 
wildcamera. Er verschenen geen hermelijn en bunzing op de 
camera. Daarnaast werden er diverse muizen, spitsmuizen en woelmuizen en andere soorten 
vastgelegd. Verder waren er zichtwaarnemingen. Hier volgt een lijstje van aangetroffen soorten en 
een beschrijving per soort.  
 
De aangetroffen soorten:  

 Soort Aantal waarnemingen Aantal locaties 

1 Wezel 7 3 

2 Huiskat  2 2 

3 Bosmuis Veel 9 

4 Bruine rat Enkele (veel op Sc02) 2 

5 Rosse woelmuis Veel 9 

6 Dwergspitsmuis 1 1 

7 Huisspitsmuis 7 4 

8 Mol Enkele molshopen 4 

9 Ree 1 1 

 
Roofdieren 
De wezel (Mustela nivalis) is het kleinste roofdier van Europa en behoort tot de familie der 
marterachtigen. Een wezel lijkt wel wat op een slanke, lange, snelle muis die zich met golvende 
bewegingen met 30 cm verre sprongen verplaatst. De wezel is bruin met een witte bef en witte 
onderzijde. De staart van de wezel is kort en geheel bruin, in tegenstelling tot de staart van de 



26 

 

hermelijn die langer is met een zwarte punt. Op de foto is de wezel heel licht uitgevallen, 
waarschijnlijk door de infraroodflits.  
Er is zes keer een wezel gesignaleerd op drie verschillende locaties. Het is niet bekend hoeveel 
individuen er in de Schammer leven. Gezien de omvang van het territorium van een wezel (1 tot 47 
ha) kan het betekenen dat er meerdere wezels leven in de Schammer (zo’n 30 ha).  
 
Wezel Huiskat 

  
  

Waarnemingen van wezel:  

• 29 juli 20:52 op locatie Sc02 

• 1 augustus 20:57 op locatie Sc02 

• 7 augustus 6:22 op locatie Sc08 

• 2 september 8:07 op locatie Sc08 

• 24 september 8:33 op locatie Sc04 

• 4 oktober 6:08 op locatie Sc04 

• 7 oktober 18:23 op locatie Sc04 

Figuur 7.6: De vastgelegde roofdieren 
 
Ware muizen 
De bosmuis (Apodemus sylvaticus) behoort tot de ware muizen en kenmerkt zich door grote ogen en 
oren, een puntige snuit en een vrij lange staart. Ook de bruine rat (Rattus norvegicus) behoort tot de 
orde van de ware muizen en is een heel stuk groter.  
 
Bosmuis Bruine rat 

 

 
 
Figuur7.7: De vastgelegde ware muizen 
 



27 

 

 
 
Spitsmuizen 
De dwergspitsmuis (Sorex minutus) en huisspitsmuis (Crocidura russula) zijn zoogdieren in de orde 
van de insekteneters, net als bijvoorbeeld de egel. De dwergspitsmuis is een heel kleine spitsmuis, zo 
groot als een walnoot. De huisspitsmuis is iets groter en heeft duidelijk zichtbare oorschelpen. 
Andere spitsmuizen zijn donkerder (waterspitsmuis) of hebben de oorschelpen verborgen in de vacht 
(bosspitsmuizen).  
 
Dwergspitsmuis Huisspitsmuis 

 

 

 

 
Figuur 7.8: De vastgelegde spitsmuizen 
 
Woelmuizen 
De rosse woelmuis (Myodes glareolus) is een 
woelmuis die voorkomt in bossen (ook 
moerasbossen) en heeft voor een woelmuis een 
lange staart (35-60% van de kop-romplengte). De 
rosse woelmuis leeft vooral in begroeiing en 
bossen, de veldmuis, die niet is aangetroffen op 
de camera, leeft in open gebieden. Andere 
woelmuizen zijn o.a. de aardmuis, die een 
warrigere vacht heeft dan de veldmuis, en een 
even korte staart, en de Noordse woelmuis, die 
voorkomt in gebieden met veel 
waterpeildynamiek.   
                                                                                              Figuur 7.9: De vastgelegde rosse woelmuis 
 
 
 

Rosse woelmuis 
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Overige soorten 
Los van de beelden op de camera’s werd een ree gezien en diverse molshopen. Op een avond om 
21:00 stak een ree in de beginnende schemer het brede water achter het vogelkijkscherm over, een 
schitterende ervaring. Andere grondgebonden zoogdiersoorten die in 2018 en 2019 op 
waarneming.nl zijn gemeld in de Schammer en die niet werden waargenomen in het 
Struikroveronderzoek: egel, haas, konijn en hermelijn. Van hermelijn is het onwaarschijnlijk dat de 
soort voorkomt in de Schammer, omdat deze niet op camera is verschenen en recent in de omgeving 
niet eerder is aangetoond met bewijs. Van egel, haas en konijn is het wel waarschijnlijk dat ze 
voorkomen in de Schammer. Ten noorden van de Schammer is in januari 2019 een vos gezien en 
worden regelmatig bunzings gezien, deze zijn niet aangetoond in de Schammer. Ook zijn er soorten 
die niet zijn aangetoond die wel in het gebied voor kunnen komen, waaronder de gewone 
bosspitsmuis, aardmuis, veldmuis en huismuis.  
 
Dankwoord 
Graag bedank ik de Gemeente Leusden en Utrechts Landschap heel hartelijk voor de aanschaf van de 
Struikrovers en Utrechts Landschap voor de loopvergunning en de soepele afstemming. Ook dank ik 
de camera die op Sc04 heeft gestaan, waar het water uit het batterijenvak en het SD vakje kwam 
lopen en die het toen hij weer was opgedroogd gewoon nog bleek te doen. 
 
Bronnen 
www.stichtingstruikrovers.nl 
www.zoogdiervereniging.nl 
www.waarneming.nl 
 

  

http://www.stichtingstruikrovers.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/
http://www.waarneming.nl/
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8. INSECTEN  (EXCLUSIEF NACHTVLINDERS)  
Insecten zijn door verschillende werkgroepen geïnventariseerd in De Schammer. De werkgroep 
nachtvlinders  heeft nachtvlinders en micro's geïnventariseerd tijdens avond-inventarisaties. De 
resultaten daarvan staan in hoofdstuk 9. NACHTVLINDERSs. De werkgroep dagvlinders / insecten 
heeft zich gericht op dagvlinders en andere insecten die overdag actief zijn. De resultaten daarvan 
staan in: 

• Hoofdstuk 8.1.  DAGVLINDERS en  

• Hoofdstuk 8.2.  LIBELLEN EN JUFFERS  

• Hoofdstuk 8.3.  LIEVEHEERSBEESTJES   

• Hoofdstuk 8.4.  ANDERE INSECTEN   
De werkgroep waterleven inventariseerde vissen, maar ook waterinsecten; zie de resultaten in 
hoofdstuk 12 WATERLEVEN   
Er zijn natuurlijk veel insecten die niet eenduidig in deze (werkgroep) indeling passen. Zo zijn de dag-
actieve nachtvlinders en micro's die overdag werden gevonden, opgenomen in de soortenlijst van de 
werkgroep nachtvlinders. Tijdens de avond-inventarisaties werden niet alleen nachtvlinders (macro’s 
en micro’s) maar ook andere insecten. Die vondsten zijn opgenomen in de soortenlijst van de 
werkgroep dagvlinders / insecten. En dan zijn er nog insecten zoals de libellen, die als larve in het 
water leven om vervolgens uit te vliegen als volwassen insect. Deze vliegende libellen zijn 
geïnventariseerd door de werkgroep dagvlinders / insecten. 
 

8.1.DAGVLINDERS  
Achtergrond 
De werkgroep dagvlinders / insecten heeft 9 tellingen gedaan, in de periode 18 april - 12 september 
2019, met 1-3 tellingen per maand. We telden bij geschikte weersomstandigheden voor dagvlinders: 
minstens 15 graden, droog en weinig wind. Er hebben in totaal 11 mensen meegedaan. Op middagen 
dat we met veel mensen waren, hebben we de groep gesplitst en twee routes gelopen. 
Aan de hand van de vakkenkaart noteerden we soorten en aantallen dagvlinders. We hebben 19 
soorten dagvlinders geteld, in totaal 248 exemplaren, gemiddeld 27 dagvlinders per telling (zie tabel).  
Daarnaast hebben we ook 21 soorten dag-actieve nachtvlinders, micro’s en nachtvlinder-rupsen 
gevonden; die waarnemingen zijn opgenomen in het hoofdstuk van de nachtvlinder werkgroep. We 
hebben ook veel andere insecten gevonden en op naam gebracht, die waarnemingen staan verderop 
in dit verslag.  
Onze dagvlinder waarnemingen 

• Oranjetipjes: In april telden we 8 Oranjetipjes op een plek met bloeiende Pinksterbloemen, hun 

waardplant. Zij vliegen in het voorjaar in 1 generatie. De rupsen zitten o.a. op Pinksterbloemen in 

vochtig grasland, waar zij verpoppen in de zomer en vervolgens overwinteren als pop tot het 

volgende voorjaar. 

• Vlinder-overwinteraars: in april telden we enkele Kleine vossen, die als vlinder overwinteren en 

bij warm voorjaarsweer direct rondvliegen. Ook Citroenvlinder, Dagpauwoog en Gehakkelde 

aurelia overwinterden als vlinder, en zagen we zowel in april/mei als later in de zomer als 2e 

generatie. Atalanta telden we alleen als 2e generatievlinder. Graslandvlinders: We hebben alle 

soorten graslandvlindertjes gevonden die we verwacht hadden – Kleine vuurvlinder, 

Icarusblauwtje, Hooibeestje, Bruin zandoogje, Groot dikkopje en Zwartspriet-dikkopje – maar wel 

in kleinere aantallen dan verwacht. Ook vonden we een Heideblauwtje. Oorzaak van de lagere 

aantallen is waarschijnlijk de droge zomer van 2018, waar met name de rupsen last van hadden 

• Distelvlinders: De Vlinderstichting meldde een Distelvlinder-invasie in 2019. In De Schammer 

telden we enkele Distelvlinders in juni (1e generatie, net gearriveerd uit het zuiden) en enkele in 

augustus (2e generatie).  In de nazomer trokken ze vooral naar woonwijken en vlinderstruiken, 

waar we ze in grote aantallen gezien hebben.  
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• Bonte zandoogjes: Deze standvlinder heeft een eigen territorium op een plek met bomen en 

struiken. We telden enkele exemplaren in het voorjaar, en een 2e generatie in de nazomer. 

• Landkaartjes hebben we niet gezien, dat is onverwacht. Zij leven in ruigten langs bosranden en 

water, voeden zich met nectarplanten als Koninginnekruid, en hebben Brandnetels nodig als 

waardplant.  

• Luzernevlinder: deze schaarse trekvlinder uit het zuiden hebben we in september aangetroffen, 

tijdens de laatste telling van het seizoen 

• Witjes: De witjes - vooral Klein koolwitje, maar ook Groot koolwitje en Klein geaderd witje - 

hebben we gedurende de hele zomer geteld. Ook Citroenvlinder en Luzernevlinder horen bij de 

witjes-familie. Deze groep was met 40% van alle vlinders veruit het grootst in aantal. 

Dagvlinders hebben voldoende en gevarieerde nectarplanten nodig, waardplanten voor de rupsen, 

en plekken met zon en met beschutting. De Vlinderstichting adviseert om gefaseerd te maaien, zoals 

in De Schammer al gedaan wordt. Zo worden bloeiende planten niet allemaal tegelijk weggemaaid, 

en wordt variatie in begroeiing gestimuleerd. Sinusmaaien is een andere vorm daarvan, waarbij niet 

in vaste stroken maar langs wisselende golvende lijnen gemaaid wordt. Andere insecten profiteren 

hier ook van, en daarmee profiteren ook vogels, vleermuizen en andere insecteneters in De 

Schammer. 

 

   
Kleine vuurvlinder Icarusblauwtje Klein geaderd witje 

   
Bruin zandoogje Gehakkelde aurelia Luzernevlinder 
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Tabel: Dagvlinders gevonden in De Schammer, zomer 2019 

 Maand april mei juni juli aug sept TOTAAL 

 # tellingen 1 1 2 1 3 1 9 

         
 DAGVLINDERS        
1 Atalanta   4 2 4  10 

2 Bont zandoogje 3   5 8 1 17 

3 Bruin zandoogje   28 6   34 

4 Citroenvlinder 3    1  4 

5 Dagpauwoog 7   1   8 

6 Distelvlinder   6  6  12 

7 Gehakkelde aurelia 3 1  1 1  6 

8 Groot dikkopje   11 4   15 

9 Groot koolwitje   8 1 2  11 

10 Heideblauwtje     1  1 

11 Hooibeestje    2   2 

12 Icarusblauwtje   3 4 12  19 

13 Klein geaderd witje  1     1 

14 Klein koolwitje 18 4 5 18 10 10 65 

15 Kleine vos 1 1     2 

16 Kleine vuurvlinder  3 1 2 1 1 8 

17 Luzernevlinder      1 1 

18 Oranjetipje 8      8 

19  'Witje'     22  22 

20 Zwartspriet dikkopje    2   2 

         
 # dagvlinders 43 10 66 48 68 13 248 

 # soorten 7 5 8 12 10 4 19 

 

8.2. LIBELLEN EN JUFFERS 
Tijdens de 9 tellingen hebben we alleen gevonden soorten libellen en juffers genoteerd, geen 

aantallen. Totaal 14 soorten libellen en juffers. Voor achtergrondinformatie is o.a. gebruik gemaakt 

van de libellen-site van vlinderstichting.nl en waarneming.nl. 

• Libellen en juffers leven als larve gedurende enkele stadia in het water, waar zij leven van kleine 

waterinsecten. De larven van de meeste soorten overwinteren een tot drie winters, afhankelijk 

van de soort en de omstandigheden, waarna zij als volwassen insecten uitvliegen. Ook de 

volwassen exemplaren leven van kleine insecten en vliegen vaak jagend boven water. Eitjes 

worden afgezet in het water (of op overhangende houtige takken, door houtpantserjuffers), 

waarna zich opnieuw larven ontwikkelen. De meeste larven hebben oevervegetatie nodig om 

langs stengels en riet uit het water omhoog te kruipen; daar laten zij de lege larvenhuidjes 

achter. Verschillende soorten stellen verschillende eisen qua waterkwaliteit, oever-en 

watervegetatie, en leven in stromend of juist stilstaand water.  
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• De gevonden soorten leven in (matig) voedselrijk water met o.a. Riet en Watermunt 

(Paardenbijter, Vroege glazenmaker), drijvende planten en algenflab (Kleine roodoogjuffer), 

overhangende houtige takken (Houtpantserjuffer) of juist stukken kale oever (Gewone 

oeverlibel). Sommige gevonden soorten zijn mobiele zwervers of pioniers (Platbuik, Viervlek, 

Bruinrode heidelibel) die over grotere afstanden naar andere gebieden kunnen trekken en als 

larve in de bodem een droge periode kunnen overleven. 

• Opmerkelijke waarnemingen: In juni-juli werden veel Gewone oeverlibellen gezien, o.a. zittend 

op warm asfalt. In de nazomer werden veel Paardenbijters gezien, o.a. jagend boven het water 

en In mei-juni Platbuik, Viervlek en Vroege glazenmaker. In het stromende water van de beek 

langs De Schammer werd de Weidebeekjuffer gezien. In juli-augustus werd de kleine 

Roodoogjuffer gezien op algenflab langs de houten vlonder. Er werden grote aantallen 

Lantaarntjes gezien, een flexibele generalist die als larve slechts eenmaal overwintert en 

gedurende de hele zomer uitsluipt. De Azuurwaterjuffer en Variabele waterjuffer werden ook 

gevonden. En ook de Houtpantserjuffer werd gevonden. Een soort die eitjes legt in de houtige 

bast van takken die boven het water hangen, daar overwintert als ei, waarna de larven zich in het 

water laten vallen en vervolgens vanaf juli, na twee tot drie maanden, uitsluipen. Heidelibellen 

werden zeer regelmatig gezien: veel Bruinrode heidelibellen (een mobiele nazomer soort, pionier 

die kan leven in ondiepe, droogvallende poelen) en Steenrode heilibellen (nazomer soort die 

leeft in water met veel zon en goed ontwikkelde oevervegetatie). Maar ook de Zwervende 

heidelibel werd gevonden. 

• Verdwenen soort? De Kempense heidelibel is in heel West-Europa een zeer zeldzame 

libellensoort. In de jaren 2014 t/m 2017 werd deze soort regelmatig waargenomen in De 

Schammer. Tijdens onze inventarisatie in 2019 hebben we helaas geen enkel exemplaar van deze 

soort gezien. 

• Conclusie: voor het beheer van de Schammer is de waterkwaliteit belangrijk, evenals voldoende 

variatie in water- en oevervegetatie, met zowel kale als begroeide oevers, ondiepe zandbodems 

en overhangende houtige takken. 

Tabel: Libellen en juffers gevonden in De Schammer, zomer 2019 

Vroege glazenmaker Weidebeekjuffer Zwervende heidelibel 

Paardenbijter Kleine roodoogjuffer Bruinrode heidelibel 

Gewone oeverlibel Lantaarntje Steenrode heidelibel 

Platbuik Azuurwaterjuffer Heidelibel onbekend 

Viervlek Variabele waterjuffer Houtpantserjuffer 

 

   
Kleine roodoogjuffer Paardenbijter Platbuik (vrouw) 
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Bruinrode heidelibel Lantaarntje Gewone oeverlibel 

 

8.3. LIEVEHEERSBEESTJES 
Tijdens de 9 tellingen hebben we alle gevonden soorten lieveheersbeestjes genoteerd, geen 

aantallen. We noteerden in totaal 7 soorten. Voor achtergrondinformatie is oa gebruik gemaakt van 

stippen.nl en de EIS Veldklapper. 

• Lieveheersbeestjes (lhb) leven van stuifmeel, nectar en kleine insecten zoals bladluizen. Na het 

afzetten van de eitjes ontwikkelen de larven zich in enkele stadia, waarna zij zich verpoppen en 

er al na enkele weken een nieuwe generatie volwassen lhb kan zijn. In de landbouw worden lhb 

wel gebruikt voor de bestrijding van bladluis.  

• Aziatische lhb zijn destijds in Europa ingevoerd als plaagbestrijder. In 2002 zijn zij voor het eerst 

in Nederland in het veld gevonden, waarna zij als invasieve exoot in korte tijd een van de 

algemeenste Nederlandse lieveheersbeestjes geworden zijn. Zij hebben inmiddels de status 

'ingeburgerd' gekregen. 

• In De Schammer hebben we 7 soorten lieveheersbeestjes gevonden. Van het Aziatisch lhb 

vonden we 3 verschillende kleurvormen. Larven van het Aziatisch en Zevenstip-lhb werden 

tegelijkertijd gevonden op een Braamstruik.  

Tabel: Lieveheersbeestjes gevonden in De Schammer, zomer 2019 

Vijfstippelig lieveheersbeestje Aziatisch lieveheersbeestje (larve en pop) 

Zevenstippelig lieveheersbeestje Tweevlekkig Aziatisch lieveheersbeestje 

Achttienvleklieveheersbeestje Viervlekkig Aziatisch lieveheersbeestje 

Negentienstippelig lieveheersbeestje Veelstippig Aziatisch lieveheersbeestje 

Vloeivleklieveheersbeestje Schaakbordlieveheersbeestje 

 

   
Aziatisch lieveheersbeestje 
(larve) 

Viervlekkig Aziatisch 
lieveheersbeestje 

Negentienstippelig 
lieveheersbeestje 

8.4. ANDERE INSECTEN 
Naast de soorten uit de bovenstaande paragrafen waren er ook altijd andere insecten die onze 
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aandacht trokken. Deze ‘andere insecten’ werden zoveel mogelijk gefotografeerd om ze daarna door 

middel van de foto’s op naam te brengen. Hieronder volgen enkele bijzondere waarnemingen en 

informatie over waargenomen soorten. 

• Snuitkevers: Op 8 augustus 2019 werd een Hazelnootboorder aangetroffen op een onrijpe 

hazelnoot in een hazelaar aan het Zesdekompad. Het vrouwtje van de Hazelnootboorder legt een 

eitje in de hazelnoot wanneer de vruchtwand nog zacht is. De larve leeft van de hazelnoot, boort 

zich later door de verhoutte wand naar buiten en verpopt vervolgens in de grond. Op 29 juni 

2019 werd een exemplaar van Larinus turbinatus op een bloem van een Akkerdistel 

aangetroffen. Vooral de jongere kevers van deze soort zijn bedekt met een opvallende gele 

‘berijping’. Larinus turbinatus is in 2004 voor het eerst in Nederland aangetroffen. Op 16 mei 

2019 zagen we op meerdere plaatsen in De Schammer lichtblauw gekleurde snuitkevers. Deze 

kevers worden naarmate ze ouder worden steeds groener doordat de blauwe ‘berijping’ 

waarmee ze bedekt zijn langzaam slijt. De soortnaam is alleen door middel van microscopisch 

onderzoek te bepalen. Omdat de bekendste soort met deze eigenschap de Groene 

bladsnuitkever is, hebben we onze kever maar ‘Groene bladsnuitkever onbekend’ genoemd. 

• Zweefvliegen. Gedurende de hele periode van april t/m september waren er in De Schammer 

zweefvliegen aanwezig. In totaal hebben we 20 soorten gezien. Bij alle zweefvliegsoorten bestaat 

het voedsel in het volwassen stadium uit stuifmeel en nectar. In de voedselkeuze van de larven 

zit echter veel variatie. Zo leeft de larve van de blinde bij van micro-organismen in organisch 

materiaal in een waterige milieu, de larve van de Bessenbandzweefvlieg van Bladluizen, en de 

larve van de Stadsreus van afval en dode wespenlarven onderin een nest van Duitse wesp, 

Gewone wesp of Hoornaar. 

• Snuitwaterzweefvlieg: Deze soort is één keer waargenomen tijdens de inventarisatie in De 

Schammer; het is de tweede bekende waarneming in Amersfoort en omgeving. De soort komt 

voor bij stilstaande en langzaam stromende, soms voedselrijke watertypen, en heeft een 

voorkeur voor open en venige gebieden. De Snuitwaterzweefvlieg werd op 29 juni 2019 

aangetroffen op een bloeiende distel bij een oever langs het Inundatiepad. 

• Dansvliegen: In Nederland komen 180 soorten dansvliegen voor. De meeste soorten zijn klein en 

moeilijk te determineren. Er zijn enkele grotere soorten die wel goed op naam te brengen zijn. 

Hiervan werden op 16 mei 2019 de Grote dansvlieg en de Zilvervlekdansvlieg waargenomen. 

Dansvliegen maken een baltsvlucht waarbij het mannetje een gevangen insect aanbiedt aan het 

vrouwtje. Tijdens de paring hangt het mannetje met de voorste twee poten aan een plant en 

houdt met de overige vier poten het vrouwtje vast; het vrouwtje houdt tegelijkertijd het 

aangeboden insect vast en zuigt het leeg. Op 16 mei 2019 hebben we parende 

Zilvervlekdansvliegen gezien. 

   
Larinus turbinatus Zilvervlekdansvlieg Stadsreus 
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Bessenbandzweefvlieg Blinde bij Snuitwaterzweefvlieg 
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9. NACHTVLINDERS   
3.1. Algemeen. 
Vlinders behoren tot de schubvleugeligen. De schubjes geven bij bepaalde lichtval de kleur. 
Nachtvlinders zijn insecten die, zoals de naam al zegt, merendeels in de nacht actief zijn. 
Er zijn echter ook nachtvlinders die overdag vliegen, maar in vergelijking met dagvlinders een ander 
uiterlijk hebben. De voelsprieten van een vlinder, ook wel antennen genoemd, zijn een goed 
kenmerk om te weten of je te maken hebt met een dagvlinder of met een nachtvlinder. 

 
Zit er een soort 'knopje' op het eind van de antenne? Dan is het een dagvlinder. 

 
 
Zijn de antennen draadvormig of geveerd? Dan is het een nachtvlinder 
 
Er zijn nog wel meer verschillen, zoals bv de stand van de vleugels in rust. Meeste dagvlinders 
houden de vleugels in rust boven het lichaam dichtgeklapt, terwijl nachtvlinders de vleugels vaak 
gespreid of als een dakje boven het lichaam vouwen. 
Hoewel dagvlinders opvallen door hun mooie, opvallende kleuren, zijn ook nachtvlinders vaak 
prachtig getekend en gekleurd. Ze zijn echter wat meer onzichtbaar door hun nachtelijke activiteit 
Er komen in Nederland meer dan 2300 nachtvlinders voor. Daarvan behoren ruim 850 tot de 
macro’s, dat wil zeggen de grotere nachtvlinders. Er zijn wel 1400 micro nachtvlinders.  
Dan zijn er nog 60-70 soorten dagvlinders. 
Onderzoeksmethode in De Schammer. 
Gedurende drie avonden heeft de nachtvlinderwerkgroep, aangevuld met enkele deskundigen van 
elders, langs de Barneveldse beek (vak 15) met een opstelling van twee lakens met ieder twee 
menglichtlampen, nachtvlinders gelokt. Ook werd een lichtbak in de vegetatie geplaatst, die aan het 
eind van de avonden gecontroleerd werd. 
Tijdens de laatste twee avonden werd bij de brug op enkele plaatsen een stroop-alcoholmengsel 
gesmeerd om andere soorten te lokken. 
 
De vangavonden vonden plaats op vrijdag avonden, steeds op dezelfde locatie. 

• 14 juni van 22.30 uur-02.00 uur. 23 graden C. Zachte avond 

• 16 augustus van 21.00 uur -23.30 uur, overdag 21 graden, ’s avonds bewolkt en afkoelend met 
motregen. 

• 13 september van 20.30-23.30 uur. overdag 21 graden, volle maan, vochtig en snel afkoelend. 
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Een laken met menglicht Lichtbak 

 
De eerste avond werd de groep verrast door een grote hoeveelheid Satijnvlinders, Leucoma salicis, 
een prachtige wit “satijnen” vlinder die tot de familie der spinneruilen behoort. Beide seksen 
vertoonden zich op het laken. 
 

   
Satijnvlinder Rups Satijnvlinder (J. Van Asselt) Pauwoogpijlstaart 

 
Altijd fraai zijn de Grote pijlstaartvlinders. Op 14 juni kwamen Groot avondrood, Dellephila elpenor, 
en Pauwoogpijlstaart, Smerinthus ocellata, op het laken.  
De tweede avond werd gedomineerd door veel Zwarte-c-uilen, Xestia c-nigrum, een lid van de 
uilenfamilie. Ook kwamen nogal wat Oranje wortelboorders, Triodia sylvina op het laken. Een zeer 
algemene  nachtvlinder die behoort tot de familie van de Wortelboorders. Hij is nachtactief en komt 
makkelijk op licht af. De avond was verder nogal een teleurstelling. We hadden gehoopt op wat 
specifieke “natte riet- en grassoorten”, maar daarvan werden alleen gezien Kleine hermelijnvlinder, 
Furcula furcula, mooi maar landelijk vrij algemeen en Globia sparganii, een  uil die Lisdodde en Gele 
lis als voedselplant  voor de rups heeft en landelijk dan wel algemeen, maar toch kwetsbaar is 
volgens de Rode Lijst.  
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Wel erg leuk was de vangst van de Walstrospanner, Costacovexa polygrammata, waarvan buiten de 
Veluwe en zuidoost-Friesland weinig waarnemingen bekend zijn.  
De lakens en lampen werden al bijtijds opgeborgen omdat de voorspelde regen begon te vallen. 
 
De derde avond was een mooie nazomeravond. Deze was gepland om nog wat specifieke 
herfstsoorten te zien. Dat bleek wat tegen te vallen. Natuurlijk waren er wel leuke waarnemingen. 
Het was de avond van de verschillende “huismoedersoorten” (Noctua) 
De Bruine sikkeluil, Laspeyria flexula, is een zeldzame soort die zeer lokaal in de duinen en op de 
zandgronden in het binnenland voorkomt. Daarbuiten schaars of ontbrekend en waarvan nog maar 
kort bekend is dat hij een tweede generatie kan hebben. In dit geval waren er twee vlinders van de 
tweede generatie die op het laken kwamen. De Rode lijst geeft aan dat hij bedreigd is. 

De klapper van de avond was het Zwarte weeskind, 
Mormo maura. Deze zomer ontdekte Zomer Bruijn vele 
zwarte weeskinderen onder bruggen in de binnenstad 
van Amersfoort. Deze grote vlinder is een soort uit 
zuidelijke streken en pas sinds heel kort boven de grote 
rivieren vaker te zien. De vlinders komen op stroop en in 
mindere mate op licht. De bedoeling van het 
stroopsmeersel bij de brug over de Barneveldse beek 
was dan ook het lokken van een Zwart weeskind. Helaas 
kwam er alleen een Huismoeder, Nortua pronuba op af 
en pissebedden en oorwormen. Maar plots vloog een 
afgevlogen exemplaar Zwart weeskind 
rond het laken, dus op het licht af.                                           Zwart weeskind in copula, Amersfoort. 
 
Conclusies en samenvatting 
In totaal kwamen 82 soorten macro’s op het laken en vonden we 42 micro’s. Een aardige score, maar 
het zegt niets over het gebied. De macro’s zijn te vinden in Bijlage 3.1. en de micro’s in Bijlage 3.2. 
De vlinderfauna komt meer overeen met een eutroof landbouwgebied dan met een natuurgebied. 
Het is gewoon nog te jong. Je kan grond uit een natuurgebied rondstrooien en dan heb je meteen 
orchideeën maar de vlinders zullen het op eigen kracht moeten vinden. Dat zal vast wel lukken maar 
het heeft tijd nodig, meer dan de 8 jaar die het nu gehad heeft sinds het terrein op de schop ging. De 
satijnvlinders hebben het gevonden en ook die walstrospanner (Costaconvexa polygrammata) is een 
hele mooie die vast wel gaat blijven, maar de rest moet nog komen. Zou mooi zijn om over 10 jaar 
nog eens zo'n inventarisatie te doen! 
Bijlagen met dank aan M. Franssen en H. Groenewoud van de Sectie ter Haar en Remco Jousma 
boswachter bij landgoed De Boom.  

   
Zwarte c-uil Oranje wortelboorder Bruine sikkeluil 
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10. VLEERMUIZEN 
Studiegebied en gebiedsbeschrijving 
In 2019 is door de KNNV-werkgroep Vleermuizen Amersfoort (VLAM) onderzoek gedaan naar de 
vleermuisstand in het natuurgebied De Schammer langs de A28 in Leusden. Dit gebied ligt ten 
noorden van Leusden tussen de Barneveldse beek en het Valleikanaal. De betrokken gemeenten, de 
provincie, Utrechts Landschap en het waterschap hebben in 2011 De Schammer aangelegd met 
schraal grasland, rietmoeras, bosschages en poelen. Zo zag de hele Gelderse Vallei er ooit ook uit 
met bloemrijke hooilanden, wuivende rietlanden, bruisende beken en zompige moeraslanden (bron: 
Utrechts landschap). 
De nieuwe natuur in De Schammer heeft inmiddels een rijke flora en fauna. In de afgelopen jaren is 
er een vogelkijkscherm en een oeverzwaluwwand gebouwd. Bij hevige regenval mag De Schammer 
onder water komen te staan waardoor Amersfoort droge voeten houdt. Een deel van De Schammer 
is bestemd voor recreatie. Hier zijn wandel-, fiets-, en ruiterpaden en er zijn picknickweiden 
gerealiseerd. Dit recreatiegebied is in beheer van de gemeente Leusden. Het beheer van het 
natuurgebied ligt bij het Utrechts Landschap. 
  
De open structuren van het recreatiegebied, de bosschages, de poelen en het Valleikanaal lijken 
goede foerageerplekken en vliegroutes voor vleermuizen. De verwachting is dan ook dat vleermuizen 
als de Rosse vleermuis (Nyctalus noctula), de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de 

Watervleermuis (Myotis daubentonii) deze gebieden als foerageerplekken gebruiken. Laatvliegers 
(Eptesicus serotinus) kunnen de structuren ook als vliegroute gebruiken.  
 
Verblijfplaatsen lijken er in dit nieuwe gebied weinig te zijn. Er zijn weinig oude bomen voor 
boombewonende Rosse vleermuizen, behalve wellicht de bomenrij aan de Schammersteeg. De 
boerderij aan de Schammersteeg kan een verblijfplaats voor gewone dwergvleermuizen zijn. Dit is 
verder niet onderzocht. 
 
Wijze van onderzoek 
Het onderzoek betrof tweemaal een schemerbezoek, namelijk op 7 september 2019 en op 13 
september 2019 van zonsondergang tot twee uur later. De temperatuur was op 7 september 
ongeveer 16˚C met weinig wind. Op 13 september was de temperatuur ong. 20˚C met weinig wind. 
Op beide dagen was er tijdens de onderzoeksperiode geen neerslag.  
Om de echolocatiegeluiden (ultrasone geluiden) van de vleermuizen hoorbaar te maken is gebruik 
gemaakt van Pettersson D100 batdetectors en één Elekon Batlogger M. Eén van de onderzoekers 
gebruikte de batlogger en de andere onderzoekers hadden ieder een batdetector ter beschikking. De 
onderzoekers met batdetector liepen in groepjes of alleen door een, van te voren aangewezen, 
gedeelte van het gebied. De onderzoeker met de batlogger is door het gehele gebied gefietst om 
zoveel mogelijk waarnemingen op te nemen.  
 
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. 
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De Batlogger is een real time recorder met een ultrasone microfoon, die geluiden tussen de 10 en 
150 kHz registreert. Zodra de microfoon een vleermuisgeluid opvangt, begint het apparaat 
automatisch met een opname. Deze opname stopt ook weer automatisch zodra de vleermuis buiten 
gehoorsafstand is. De opgenomen geluiden worden opgeslagen op een geheugenkaart. Van elke 
geluidsopname worden door middel van de ingebouwde GPS-ontvanger de coördinaten vastgelegd 
van de locatie waar de opname is gemaakt. Bij elke geluidsopname wordt ook het tijdstip en de 
temperatuur van de omgeving (ingebouwde temperatuursensor) geregistreerd en vastgelegd. Al 
deze gegevens komen tijdens elke opname in beeld op het display van het apparaat. Nadien kunnen 
de opnames met software worden geanalyseerd waardoor determinatie wordt vergemakkelijkt. De 
software geeft automatisch de vleermuissoorten aan die binnen de range van het opgenomen geluid 
vallen.  
De onderzoekers hebben alleen de vleermuissoorten geregistreerd die in het gebied werden gehoord 
en/of gezien. Er is niet gekeken naar de aantallen individuen van elke soort.  
Tijdens de twee onderzoeken waren er enkele wandelaars en fietsers aanwezig in De Schammer. Ook 
de nachtvlinderwerkgroep deed tijdens de laatste avond een inventarisatie. 
 
Resultaten  
Bij beide bezoeken is er veel vleermuisactiviteit waargenomen in bepaalde gebieden van De 
Schammer. Gewone dwergvleermuizen gebruikten de lijnvormige structuren (bomenrijen en 
bosschages) om te foerageren. Vaak vlogen er meerdere individuen door elkaar langs de bomen. Ook 
Laatvliegers en Rosse vleermuizen gebruikten deze lijnvormige structuren, al foerageerden de Rosse 
vleermuizen ook graag boven de poelen en plassen. Watervleermuizen zijn enkel waargenomen 
boven de plassen van het rietmoeras (vaknummer 19 op de vakkenkaart 1.1.) en een enkeling in het 
noorden van het gebied bij de brug. 
 
Veldgegevens van 7 september 2019: 
Op 7 september zijn vijf soorten vleermuizen (zie kaart 1 t/m 5) in het gebied met zekerheid 
waargenomen, namelijk de Gewone dwergvleermuis, de Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), 
de Rosse vleermuis, de watervleermuis en de laatvlieger. Vier van deze vijf soorten zijn zowel met de 
batdetector als met de batlogger gehoord. Enkele dwergvleermuizen zijn met behulp van de 
batdetector gedetermineerd als Pipistrellus spec. Het is namelijk met een batdetector lastig om met 
zekerheid vast te stellen of het hier om individuen van de Gewone dwergvleermuis of de Ruige 
dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) ging. De batlogger heeft deze geluiden uiteindelijk 
geanalyseerd als de Ruige dwergvleermuis. 
 
Zoals op de kaarten 1 tot en met 10 te zien is, concentreert de activiteit zich bij alle vleermuizen, 
voornamelijk langs de lijnvormige structuren van bosschages, het Valleikanaal en bij poelen en 
plassen. Dit zijn belangrijke foerageerplekken. Rosse vleermuizen waren visueel goed waarneembaar 
boven de grote plas (vaknummer 4 op de vakkenkaart 1.1.) in het recreatiegebied. De 
Watervleermuis is tijdens deze onderzoeksavond alleen bij de brug in het noorden van het 
onderzoeksgebied aangetroffen. 
Vliegroutes zijn deze avond niet gevonden. De verwachting was dat vleermuizen vanuit Amersfoort 
via de tunnels richting De Schammer vliegen. Twee onderzoekers hebben gepost bij de fietstunnel 
langs het Valleikanaal naar Amersfoort en de tunnel van de Barneveldse Beek onder de A28. Hier zijn 
deze avond geen vleermuizen aangetroffen.  
 
Veldgegevens van 13 september 2019: 
Tijdens de onderzoeksavond op 13 september zijn dezelfde vleermuissoorten (zie kaart 5 t/m 10) 
waargenomen als op 7 september. Vier van de vijf soorten zijn ook deze avond zowel met de 
batdetector als met de batlogger gehoord. Enkele Dwergvleermuizen zijn met behulp van de 
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batdetector gedetermineerd als Pipistrellus spec. De batlogger heeft deze geluiden geanalyseerd als 
de Ruige dwergvleermuis. Deze soort foerageerde onder andere bij het moerasriet. 
De activiteit concentreert zich bij vier van de vijf vleermuizen voornamelijk langs de lijnvormige 
structuren van bosschages, het Valleikanaal en bij poelen en plassen. Dit zijn ook deze avond de 
belangrijkste foerageerlocaties. De Laatvlieger is ook aangetroffen dichtbij het Valleikanaal, in 
tegenstelling tot 7 september waar deze soort zich voornamelijk boven het middendeel van De 
Schammer bevond. De Watervleermuis is tijdens deze onderzoeksavond boven de plas in het 
moerasriet waargenomen. Hier was erg veel foerageeractiviteit. De dieren lieten hier goed hun 
specifieke foerageermethode zien. Ook is deze soort met de batdetector aangetroffen boven de plas 
met vaknummer 4 op vakkenkaart 1.1., de plas iets ten noorden van vaknummer 4 en de plas ten 
zuiden van het vogelkijkscherm. Vliegroutes zijn deze avond niet gevonden.  
 
Een van de onderzoekers is op 21 september teruggegaan naar de plas (vaknummer 4 op de 
vakkenkaart 1.1.) in het recreatiegebied. Tussen 19.30u en 20.30u werden veel Rosse vleermuizen 
boven de plas visueel en met een batdetector waargenomen. In de loop van de tijdsperiode 
verplaatsen de dieren zich richting de recreatiepaden en picknickweiden iets ten noordwesten van de 
plas. Ze foerageerden laag bij de grond en waren visueel duidelijk te volgen.  

 
Onderstaande kaarten geven de vleermuisactiviteit (hoe roder het gebied hoe meer 
activiteit ) weer per onderzoeksavond en per waargenomen soort.  
 

Veldgegevens 7 september 2019: Veldgegevens 13 september 2019: 

  
Kaart 1: Heatmap Gewone dwergvleermuis Kaart 6: Heatmap Gewone dwergvleermuis 

  
Kaart 2: Heatmap Ruige dwergvleermuis Kaart 7: Heatmap Ruige dwergvleermuis 



42 

 

  
Kaart 3: Heatmap Rosse vleermuis Kaart 8: Heatmap Rosse vleermuis 

  
Kaart 4: Heatmap Laatvlieger Kaart 9: Heatmap Laatvlieger 

  
Kaart 5: Heatmap Watervleermuis Kaart 10: Heatmap Watervleermuis 

 
Conclusie  
Tijdens de onderzoeksavonden zijn vijf soorten vleermuizen aangetroffen. De Schammer en het 
Valleikanaal zijn belangrijke foerageergebieden voor diverse soorten vleermuizen. Vooral de 
lijnvormige structuren met bosschages, de poelen en plassen en het Valleikanaal zelf zijn favoriete 
locaties. Het Valleikanaal speelt als foerageergebied (Dwergvleermuizen en Rosse vleermuizen) en 
wellicht ook als vliegroute een belangrijke rol in het landschap. Vliegroutes zijn deze avonden niet 
aangetoond, maar dit wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Wellicht zal een vervolgonderzoek, specifiek 
gericht op vliegroutes, interessant zijn om te zien of bepaalde structuren in het landschap van De 
Schammer als vliegroute dienen.  



43 

 

In het beheer van dit nog jonge gebied is het belangrijk om de afwisseling in bosschages, de poelen 
en plassen, de open gras- en moeraslanden en de lijnvormige structuren te behouden. Afwisseling 
lijkt erg belangrijk om vleermuissoorten aan te trekken en te behouden.  
 
Verwacht wordt dat er, buiten de vijf vleermuissoorten die tijdens de onderzoeksavonden gevonden 
zijn, meer vleermuissoorten gebruik maken van De Schammer. Meer onderzoek zal hiervoor nodig 
zijn. Ook zou het interessant zijn om met een vervolgonderzoek te achterhalen waar de rosse 
vleermuizen en laatvliegers vandaan komen en of er verblijfplaatsen in de boerderij en de bomenrij 
van de Schammersteeg zijn.  
 

   

Gewone dwergvleermuis Rosse vleermuis Laatvlieger 

   

Foerageergebied 
watervleermuizen 

Foerageergebied laatvliegers, 
dwerg- en rosse vleermuizen 

Foerageergebied laatvliegers, 
dwerg- en rosse vleermuizen 

 
Fotoverantwoording: 

Gewone dwergvleermuis: "Pipistrellus flight2" by Barracuda1983 - Eigen werk. Licensed under CC 

BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pipistrellus_flight2.jpg#/media/File:Pipistrellus_flight2.jpg 

Rosse vleermuis: Erik Broer 

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.jpg 

Biotoopfoto’s: Esmeralda Vermeulen-Dols  
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11. VOGELS 
Vogels in De Schammer, een gebied waar constant het verkeerslawaai van de A28 is te horen,  
honden worden uitgelaten en gerecreëerd wordt, wat kunnen we daarvan verwachten? We gaan het 
ontdekken.      
 
Het onderzoeksgebied 
We kiezen ervoor om het gebied tot en met de natuurstrook bij het valleikanaal te inventariseren. 
Hier kan de IJsvogel broeden en in de rietkraag broeden Kleine karekieten, weten we. De Horsterweg 
vormt de oostelijke grens, zij het dat we steeds inventariseren vanuit De Schammer. De tuinen van 
de aanliggende huizen struinen we niet af.  
 
Bezoeken 
De meeste bezoeken vinden ’s morgens plaats. We starten nog voor zonsopgang, omdat de 
vogelzang dan op zijn hoogtepunt is. Ook doen we enkele bezoeken midden op de dag, vooral voor 
de watervogels, en twee ’s nachts.  
 
Broedvogels 
Wij bepalen de broedgevallen op basis van de gedragingen van de vogels die een aanwijzing zijn voor 
een territorium, zoals zang bij zangvogels en de aanwezigheid van paartjes of waakzame mannetjes 
bij eenden. Een enkele waarneming leidt niet direct tot een bepaling van een broedterritorium. Door 
frequent bezoeken af te leggen ontstaat pas een goed beeld. De richtlijnen die we hanteren komen 
van Sovon, het instituut dat ook alle telgegevens verwerkt.   
         
Dit zijn de broedterritoria: 
 

Fuut  2 Oeverzwaluw 1 Fitis 22 

Knobbelzwaan 4 Witte kwikstaart  4 Tjiftjaf 21 

Grauwe gans 1 Grote bonte specht 1 Koolmees  14 

Canadese gans 1 Winterkoning 24 Pimpelmees 5 

Wilde eend  9 Heggenmus  12 Boomkruiper 2 

Krakeend 7 Roodborst 1 Ekster  1 

Slobeend 1 Blauwborst 6 Gaai 2 

Zomertaling 1 Roodborsttapuit 1 Kauw  1 

Kuifeend 6 Zanglijster  8 Zwarte kraai 4 

Fazant 5 Merel 15 Spreeuw  1 

Waterral 1 Tuinfluiter 14 Huismus  3 

Waterhoen  6 Zwartkop 26 Vink 2 

Meerkoet 14 Grasmus  16 Kneu 1 

Kievit  11 Sprinkhaanzanger 2 Putter  1 

Tureluur 1 Kleine karekiet 28 Groenling 9 

Holenduif 3 Rietzanger 1 Goudvink 6 

Houtduif  7 Bosrietzanger 17 Rietgors  12 

IJsvogel 1 Spotvogel 7    
 
Aantallen 
Totaal gaat het om 53 soorten broedvogels met 382 territoria. Een enorm aantal. Het lijkt er dan ook 
op dat verkeerslawaai en recreatiedruk geen belangrijke factor zijn. Bij nadere beschouwing valt op 
dat veel van de grote aantallen zeer algemene vogels betreffen: Merel, Fitis, Tjiftjaf, Winterkoning, 
Meerkoet, Wilde eend, Koolmees, Heggenmus. Meer inzicht krijgen we door de resultaten te 
vergelijken met een telling in 2011. Opvallend is de sterke toename bij enkele soorten.   
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De toename van Winterkoning, Heggenmus, Tjiftjaf, Fitis 
is te verklaren uit de groei van het struweel, de 
‘verbossing’. Deze vogels zijn algemeen in dit soort 
parkachtige landschappen. Verrassend is wel dat ook de 
veel minder algemene Goudvink met zes territoria 
vertegenwoordigd is. De Blauwborst,  meer een 
moerasvogel, doet het ook erg goed met zes 
broedgevallen. Zie het staatje hiernaast.   
 

Met enkele andere vogels gaat het duidelijk minder  
goed, zoals uit het staatje hieronder blijkt.  
 

 2011 2019 

Kleine plevier 4 0 

Tureluur 3 1 

Grutto 2 0 

 
De biotoop van de kleine plevier bestaat uit kale stukken 
grond, meestal in de nabijheid van water.  Voor de aanleg van 
De Schammer is indertijd weidegrond afgeplagd, waarbij kale 
stukken ontstonden. Na verloop van tijd van tijd raken die 
vanzelf begroeid, waarmee het verdwijnen van de soort 
verklaard is. Minder duidelijk is het verdwijnen van de Grutto 
en de teruggang van de Tureluur. Ze broeden op de grond. De 
jongen scharrelen daar later ook rond. De eieren en jongen        Grutto (geschilderd door Gert de Wit) 
zijn een gewilde prooi voor predatoren als de vos en de zwarte  
kraai. We hebben de Grutto nog wel zien paren, maar daarna niet meer teruggezien. Daar staat 
tegenover dat de Kievit, ook een grondbroeder, zich goed lijkt te handhaven. Maar we zien weinig 
jongen, wat een slecht teken is.                
Eenden 
Terwijl de vrouwtjes op een goed verscholen nest zitten, houden de mannetjes de wacht. Individuele 
mannetjes in het broedseizoen zijn daarom een aanwijzing voor een nestplaats, zoals de verrassende 
zomertaling.  
Oeverzwaluw 
Met spanning wachten we af hoeveel oeverzwaluwen de speciaal voor hen geplaatste wand zullen 
bezoeken. Op zeker moment zien we actie bij zeven nestgaten, twee weken later nog maar bij één en 
daarna niets meer. Statistisch levert dit een broedgeval op, maar de vogels zijn gevlogen. Zij blijken 
de voorkeur te hebben gegeven aan een nabije zandhoop. Ze nestelen er bij tientallen.        
Nachtbezoeken 
We hopen op een Steenuil. Hoewel de ter plaatse aanwezige nestkast op de grond ligt en dus niet 
bruikbaar is, kan de uil ook nestelen in een knotwilg. Maar we horen of zien hem niet. De kast hangt 
er weer, dus wellicht volgend jaar beter. Toch is er enig succes: twee Sprinkhaanzangers en een 
Waterral laten zich luid en duidelijk horen. 
 Alle vogels, alle jaren 
Wij zijn bepaald niet de enige vogelaars die de Schammer bezoeken. Door de jaren heen zijn er door 
anderen talrijke waarnemingen gedaan waarvan er vele, vooral de bijzondere, zijn ingevoerd op de 
website www.waarneming.nl. Dat gebeurt al sinds de aanleg van het gebied circa 10 jaar geleden. 
Hierdoor is een aardig, uiteraard niet compleet, beeld ontstaan welke vogels in de loop der jaren De 
Schammer hebben aangedaan of er zijn overgetrokken. In de tabellen in bijlage 3 betekent een groen 
vakje dat de soort in het genoemde jaar gesignaleerd is.     

 2011 2019 

Winterkoning 2 24 

Heggenmus 3 11 

Blauwborst 0 6 

Fitis 2 22 

Tjiftjaf 5 21 

Goudvink 0 6 
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Alleen in 2014 zijn er specifieke trektellingen geweest waardoor er in dat jaar het hoogste aantal 
soorten is geteld (zie ook www.trektellen.nl). Het totaal aantal waargenomen soorten in de 
afgelopen 10 jaar komt op 169, een mooi aantal.  
 
Met veel plezier hebben wij deze inventarisatie gedaan. We begonnen in januari met een Groene 
specht en eindigden in december met als letterlijk laatste soort een fraaie Appelvink.  
 

   
Blauwborst Groene specht Kleine karekiet 

 

 

 

Zwartkop  Roodborsttapuit (geschilderd 
door Gert de Wit) 

Zomertaling 

  
Waterral Appelvink 
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12. WATERLEVEN 
Door de KNNV Amersfoort e.o. Werkgroep ‘Waterleven’ is in 2019 in twee perioden (februari/maart 
5x en juli/augustus 6x) in de Schammer water-veldonderzoek verricht.  Hieraan hebben 11 KNNV-ers 
deelgenomen, er zijn meer dan 500 vissen onderzocht en meer dan 3000 foto’s gemaakt. 
 

Bemonstering werkwijze 
De bemonstering van het water heeft plaatsgevonden met schriftelijke toestemming (vergunning) 
van de terreinbeheerder, Utrechts Landschap, en alleen buiten de broedperiode (15 mrt - 15 juli). De 
visinventarisatie is uitgevoerd met een machtiging Flora- en Faunawet voor onderzoek naar 
beschermde vissen, amfibieën en reptielen (van de kennisorganisatie RAVON; www.ravon.nl). 
Afhankelijk van de plek, is met het schepnet geschept vanaf de oever, of wadend door het water 
(met waadpak) tot een diepte van 1.40 m (de Barneveldse Beek is dieper en alleen vanaf de oever 
bemonsterd). De vondsten in het schepnet zijn met de hand (of met een rubber handschoen aan) 
doorzocht; veel vissen en waterleven zijn in een cuvet (smal glazen bakje) geplaatst om nader te 
bestuderen met het blote oog of met de loep, of om te fotograferen. Een deel van de inhoud van het 
schepnet is in witte, ondiepe, plastic bakken nader gesorteerd en doorzocht op klein waterleven. De 
vissen en het meeste materiaal is daarna direct teruggeplaatst in het water op dezelfde locatie. Van 
het kleinere waterleven is een deel meegenomen om nader te bestuderen en te fotograferen.  
 

   
Veldonderzoek Cuvet = glazen kijkbakje Determineer-avond 
 

In februari/maart lag de focus met name op de visbemonstering. In juli/augustus lag de focus met 
name op bemonstering van het kleinere waterleven. Bij visbemonstering kunnen er meerdere 
locaties in 2-4 uur veldtijd bezocht worden (gaat sneller), maar bij kleiner waterleven beperkt het 
zich in 2-3 uur tot slechts één of twee monsterlocaties. In de avonden erna vindt dan de uitwerking 
plaats. Een groot aantal waarnemingen (met name van vis) is op “Waarneming.nl” geplaatst. 
 

Gebiedsbeschrijving water De Schammer 
De meeste aandacht is uitgegaan naar wateronderzoek in het “natuurterrein” in de Schammer (de 
lichtblauwe wateren op het kaartje) en slechts beperkt in de omliggende wateren. 
Aan de noordwestzijde stroomt de “Barneveldse beek”, dit is een bredere, diepere beek (> 1,50 diep) 
komend uit de Gelderse Vallei (Barneveld e.o.). Door de diepte en breedte is visbemonstering van de 
beek op deze locatie met schepnet beperkt mogelijk, alleen vanaf de oever. 
In het natuur- en recreatiedeel van de Schammer is zelf alleen sprake van “stilstaand water”. Het 
gebied wordt gevoed door regenwater (hemelwater, incl. sneeuw, hagel, rijp en dauw etc.) en 
kwelwater vanuit de Utrechtse Heuvelrug (via het grondwater) en zeer beperkt inzijging van water 
uit de Barneveldse Beek (via het grondwater). Er wordt géén oppervlaktewater uit de omgeving 
aangevoerd, de sloten die het terrein grotendeels omringen, voeren het water van het omringende 
landbouwgebied, van het hockeyterrein en van de A28-snelweg direct af naar de Barneveldse Beek. 
De ringsloot in het noordoosten en noorden (die het landbouwgebied afwatert) loopt langs het 
Flierbeekpad en stroomt boven de grote stuw in de Barneveldse Beek. De ringsloot aan de zuidzijde  
(die het hockeyterrein en de Schammersteeg afwatert) is droger en watert op de sloot langs de A28 af, die 
beneden de grote stuw in de Barneveldse Beek stroomt. 
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Het Schammergebied zelf voert het water af via 
twee stuwbalkjes (met elk 15-20 cm verval) in 
de afvoersloot naar de Barneveldse Beek, net 
beneden de grote beekstuw. Dit betekent dat 
bij veel regenval het waterpeil in de Schammer 
stijgt en natter wordt en veel terreindelen 
onder water komen te staan terwijl bij 
langdurige droogte de watergangen 
droogvallen of weinig water bevatten. 
 
Nabij het Valleikanaal is nog een losse ondiepe 
plas met natuuroevers, die met duikers in 
verbinding staat met het Valleikanaal. In de 
noordwesthoek is er nog een klein plasje langs 
de noordzijde van de Barneveldse Beek, dat 
eenmalig bemonsterd is. Tevens is er een dode 
ondiepe beekarm aangelegd die in directe 
verbinding staat met de Barneveldse Beek. De 
watergangen ten noorden van de Barneveldse 
Beek zijn niet onderzocht.     

 
Resultaat vissen 
In de Schammer zelf is de visdiversiteit en het visaantal beperkt, dit komt met name doordat het 
stilstaand water is, zonder stroming. Ook is de Schammer zelf slecht bereikbaar voor trekkende 
vissen uit de Barneveldse beek, door 2 kleine balkstuwtjes (ca. 15-20 cm hoogteverschil) in de 
Schammer en enkele duikers. 
Meest bijzondere vondst is de Rivierdonderpad, een relatief zeldzame vis in deze regio, in de 
Barneveldse Beek. Tijdens het eerste veldbezoek werd een Zeelt van 48 cm lengte geschept, een 
forse vis in een ondiep met riet begroeid slootje in de Schammer. De meest gevangen vissen zijn 3-5 
cm groot. In de ringsloot rond de Schammer is de Driedoornige stekelbaars dominant aanwezig.  
 
Opvallende vondsten vis 

   
 

Rivierdonderpad 
 

Zeelt – 48 cm lengte Driedoorn – mannetje 
rode buik (paartijd) 

  

Ringsloot 
Flierbeekpad

A28 
Sloot

3x stuw

Noordwater
Schammer

Natuurwater Schammer

Recreatiewater Schammer

Plas bij Valleikanaal
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Er zijn meer dan 500 vissen geschept, waarvan circa 300 vissen in het binnenwater van de Schammer 
zelf. Van deze 300 vissen is in aantal 75%  (ca. 232 stuks) Bittervoorn en Zeelt. In het natuurwater van 
de Schammer is de Zeelt dominant (51%), gevolgd door de Bittervoorn (25%). In het recreatiewater 
daarentegen is opvallend de Bittervoorn dominant (71%). In de Ringsloot Flierbeekpad ontbreekt de 
Zeelt en is er beperkt Bittervoorn, maar is juist de Driedoornige Stekelbaars dominant (76%), dit 
terwijl de Driedoornige Stekelbaars in het binnenwater van de Schammer geheel ontbreekt.  
Conclusie is dat de “vissamenstelling” van de diverse wateren nogal onderling verschild, zie de 
cirkeldiagrammen. 

          
 
Opmerkelijk is dat in de binnenwateren van de Schammer, ondanks het dominante aantal 
Bittervoorns,  géén grote mosselen zijn aangetroffen, zoals wel in de Barneveldse Beek en de zijarm 
van de Barneveldse Beek (o.a. Vijvermossel, Schildersmossel, Aziatische Korfmossel). Bittervoorns 
gebruiken deze grote mosselen voor de voortplanting (afzetten van eitjes), maar blijkbaar hebben ze 
hier een andere wijze gevonden om zich voort te planten. 
De Marmergondel, een invasieve exoot, een vis afkomstig uit Oost-Europa en pas sinds 2005 in 
Nederland, heeft zich inmiddels in het open binnenwater van de Schammer breed verspreid. De 
Marmergrondel heeft hetzelfde habitat als de Kleine Modderkruiper, en het is mogelijk dat de Kleine 
Modderkruiper door de Marmergrondel verdrongen wordt.  
In het binnenwater van de Schammer zijn in totaal 8 vissoorten aangetroffen: Bittervoorn, Zeelt, 
Marmergrondel, Vetje, Tiendoornige Stekelbaars, Kleine Modderkruiper, Rietvoorn en Baars. Bij de 
uitmonding naar de Barneveldse Beek zijn aanvullend ook aangetroffen: Kolblei, Winde, Brasem en 
Blankvoorn. En in de ringsloot Flierbeekpad dan nog de Driedoornige Stekelbaars en in de beek de 
Rivierdonderpad. Het totaal aantal gevonden vissoorten komt daarmee op 14. 
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In Schammer aangetroffen: 8 vissoorten  + 6 soorten er net buiten 

   
Zeelt Bittervoorn Kleine modderkruiper 

   
Marmergrondel (exoot) Vetje Baars 

   
Tiendoornige stekelbaars Rietvoorn Driedoornige stekelbaars 

(in ringsloot Schammer) 

   
Kolblei (in uitgang beek) Winde (in uitgang beek) Blankvoorn (in uitgang beek) 
 

Meer gedetailleerde informatie over de visvangsten (locatie, foto) en verspreidingskaartjes per 
vissoort is opgenomen in een apart bijlagerapport.  Hierin is ook meer informatie te vinden over het 
overige waterleven evenals enkele adviezen ten aanzien van het waterbeheer. 
 

Resultaten overig waterleven  
Het overige waterleven (hier bedoeld: de aquatische macrofauna) kent een grote soortendiversiteit. 
Veel soorten komen vrij verspreid voor en zijn als algemeen te beschouwen. Het is evenwel 
interessant om te ontdekken en te bestuderen. Helaas is het niet mogelijk geweest om alles tot op 
soortsniveau te determineren. Samenvattend zijn de volgende levensvormen waargenomen in de 
Schammer (de hogere planten, zoals de vele water- en oeverplanten worden hier niet vermeld): 
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• Een blauwalg  (in natuurplas); 

• Een draadalg (op vele locaties); 

• Een groenwier, lijkend op darmwier (in recreatieplas); 

• Een kranswier, Nitella flexilis, in de kleine natuurplas met boomstronken; 

• Een eencellige: het Klokdiertje Vorticella spec.;  

• Een platworm: Polycelis spec (Policelis nigra of P. tenuis); 

• Zes bloedzuiger-soorten: Visbloedzuiger Piscicola geometra, Eendenbloedzuiger Theromyzon 
tessulatum, Doorschijnende bloedzuiger Alboglossiphonia heteroclita, Gezoomde bloedzuiger 
Hemiclepsis marginata, Achtogige bloedzuiger Erpobdella octoculata, Tweeogige bloedzuiger 
Helobdella stagnalis; 

• Larven van eendagsvliegen of haften, o.a. Gewone Tweevleugel Cloeon dipterum en Grote 
Slijkhaft Caenis robusta; 

• Larven van libellen en waterjuffers (diverse soorten, niet op soort gedetermineerd); 

• Waterwantsen, o.a. Staafwants Ranatra linearis, Gestippelde duikerwants Corixa punctata, 
Gewoon bootsmannetje Notonecta glauca, andere soorten niet nader gedetermineerd; 

• Larven van de Elzenvlieg Sialis lutaria; 

• Larven van kokerjuffers: tenminste 4 soorten, waarschijnlijk Limnephilus flavicornus, L. 
rhombicus, Triaenodes bicolor en een soort met een koker opgebouwd uit zandkorrels; 

• Larven van muggen, o.a. Dansmug Chironomus spec., Steekmug Culex spec., Pluimmug 
Chaoborus spec., Meniscusmug Dixidae spec.:  

• Larven van kevers, o.a. Tuimelaar Cybister lateralimarginalis, Gegroefde haarwaterroofkever 
Acilius sulcatus, Gewone geelgerande waterroofkever Dytiscus marginalis; 

• Imago’s van kevers, o.a. Slijktor Rhantus suturalis, Grote spinnende watertor Hydrophilus piceus, 
en een gevlekte kever Hygrotus inaequalis, Modderkever Hygrobia hermanni; 

• Kreeftachtigen: o.a. Gewone zoetwaterpissebed Asellus aquaticus, Zoetwatervlokreeft 
Gammarus pulex, 25 exemplaren van de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft Faxonius limosus), 
Aasgarnaal (waarschijnlijk de Kaspische slanke aasgarnaal Limnomysis benedeni; 

• Waterslakken: o.a. Gewone of Grote Poelslak Lymnea stagnalis, Posthoornslak Planorbarius 
corneus corneus), Puntige Blaashoren Physella acuta, Bron Blaashoren Physa fontinalis, 
Vijverpluimdrager Valvata piscinalis, Grote Diepslak Bithynia tentaculata, Draaikolkschijfhoren 
Anisus vortex, Gekielde Schijfhoren Planorbis carinatus, Gewone Schijfhoren Planorbis planorbis, 
Moeraspoelslak Stagnicola palustris, Ovale Poelslak Radix Balthica, Oorvormige Poelslak Radix 
auricularia; 

• Mosselen: Hoornschaal (soort niet nader bepaald), Erwtenmossel (soort niet nader bepaald), 
Aziatische Korfmossel Corbicula fluminea (exoot, in beekarm), waarschijnlijk Vijvermossel 
Anodonta anatina (in beekarm), waarschijnlijk Schildermossel Unio pictorum (in beekarm). 

De Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, een invasieve exoot, heeft zich inmiddels in het open 
binnenwater van de Schammer breed verspreid met 21 exemplaren aangetroffen in het  natuurwater 
en 4 exemplaren in het recreatiewater. Het effect van de Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft op het 
andere waterleven is nog onduidelijk, behalve dan dat ze waterplanten weg eten. 
Er zijn slechts weinig amfibieën in het water aangetroffen. Op slechts twee locaties zijn in totaal maar 
vier exemplaren van de Kleine Watersalamander Triturus vulgaris waargenomen en opvallend 
genoeg geen kikkers, wel op diverse locaties kleine aantallen kikkervisjes van de Groene Kikker 
Pelophax spec. (soort niet nader bepaald).  
Positief is het aantreffen van meerdere soorten larven van kokkerjuffers; dit kan een indicatie voor 
goede waterkwaliteit vormen. De aantallen waargenomen waterslakken zijn relatief beperkt ten 
opzichte van andere wateren. De Posthoornslak en de Gewone of Grote Poelslak worden het meest 
gevonden. Opvallend was dat er in een dichtbegroeide greppel  en in een geïsoleerd ondiep plasje 
een grote concentratie Posthoornslakken (honderden) werd aangetroffen. 
Detailfoto’s en locatie van vondsten zijn terug te vinden in een separaat verslag 



52 

 

Enkele vondsten overig waterleven in De Schammer 2019 
 

  

 

Klokdiertje Vorticella spec. Platworm -  Polycelis spec. Aasgarnaal-Limnomysis benedeni 

   
Visbloedzuiger - 
Pisocola geometra 

Eendenbloedzuiger - 
Theromyton tessulatum 

Kokerjuffer - 

Triaenodes bicolor   

   
Kokerjuffer - 

Limnephilus Rhombicus 

Kleine Watersalamander - Triturus 

vulgaris 

Gevlekte Amerikaanse Rivierkreeft 

   
Larve Pluimmug - 

Chaoborus spec.  

Larve Slijkvlieg - 

Sialis lutaria 

Gewone zoetwaterpissebed - 

Asellus aquaticus 

   
Vijverpluimdrager – 

Valvata piscinalis 

Grote diepslak – 

Bithynia tentcualata 

Posthoornslak - 

Planorbarius corneus corneus 
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13. BEHEER 
Het beheer in hoofdlijnen 

In 2010-2011 het gebied van 40 ha opnieuw ingericht. Hierbij werden waterplassen gegraven en werd 

weiland omgezet in natuur- en recreatiegebieden. In de natuurbieden werd deels de vruchtbare 

bovenlaag verwijderd, waardoor deze gebieden  natter werden. Het resultaat is een zeer gevarieerd 

gebied van afwisselend bosjes, waterpartijen,  ruigten en grasvlakten, die van elkaar gescheiden 

worden met elzenhakhoutbosjes. In de gehele opzet is gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit 

in biotopen van droog naar (zeer) nat. 

De grote plas dichtbij het Valleikanaal staat door middel van grote buizen in directe verbinding met 

het Valleikanaal en heeft dus een sterk wisselende waterstand. De waterhuishouding van deze plas 

staat helemaal los van de rest van de Schammer. Door de grote dynamiek in omstandigheden zijn  de 

brede oevers gebieden met een zeer interessante flora en fauna.  

De Elzenplas in het midden is een rustgebied en heeft geen verbinding met de overige water in de 

Schammer en is dus voor zijn waterhuishouding geheel afhankelijk van kwel en tegenwater. 

In de overige gebieden wordt een vast peil van 0,80+NAP  aangehouden. 

Met uitzondering van de recreatiegebied rond de waterplas 4 9 (zie kaart 1.1.) en de grasvelden 

dichtbij de hockeyvelden zijn alle gebieden in onderhoud bij het Utrechts landschap. Het 

recreatiegebied wordt onderhouden door de gemeente Leusden. Het onderhoud van de recreatieweiden 

bestaat uit het regelmatig maaien van het gras, zodat dat niet te lang wordt. Het maaisel wordt niet 

afgevoerd.  

Het onderhoud van het Utrechts landschap is er op gericht de diversiteit in de door hen beheerde 

gebieden te behouden en indien mogelijk te vergroten. 

Financiering 

Voor het onderhoud van gebieden kent de Provincie een subsidiesysteem, de SNL-beschikking. 

In deze beschikking worden een aantal biotopen gespecificeerd en wordt aangegeven welk doel in elk 

biotoop moet worden gerealiseerd voor het verkrijgen van deze subsidie. Het zal duidelijk zijn dat 

deze subsidie verschilt per biotoop. Deze subsidie is hoger naarmate de biotoop meer bijzonder is en 

varieert in 2019 tussen 34,- en 1657,- euro/ha voor respectievelijk  Beekbegeleidend bos en Natuurlijk 

schraalland. Voor het Moeras en het Ruigteveld bedraagt de subsidie ca 375,- euro/ha.  

In Tabel 13.1 zijn de aanwezige biotopen met hun SNL-coderingen genoemd, de vakken waarin die 

voorkomen  en is per biotoop  aangegeven welke flora-en faunasoorten gemonitord moeten worden.  

 

SNL code Naam biotoop Monitoring  Vakken (zie kaart 1.1.) 

N 04-02 Zoete plas Planten, vissen en libellen               2, 4 en 15 

N 05-01 Moeras Planten, broedvogels en libellen 2, 6, 16, 19 

N 10.01 Natuurlijk schraalland Planten,  broedvogels en 

vlinders   

5,11, 13, 14 

N 12.02 Kruidenrijk grasland Planten en dagvlinders       1,3, 8, 9,10, 17, 19 

N 14.01 Beekbegeleidend bos    Planten en broedvogels 3, 7, 14, 15, 18, 20 

L01.03 Elzensingel Geen 12 

 

Tabel 13.1. SNL- gebieden in De Schammer. 

 

In die tabel is te zien dat enkele vakken meer dan 1 biotoop kennen. In elk biotooptype moeten een 

aantal van de in de SNL-beschikking  genoemde planten vogels, vissen of insecten voorkomen om te 

voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen 
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De invulling van het beheer is niet omschreven, maar wordt overgelaten aan de professionaliteit van 

de beheerder. In De Schammer betekent dit dat de gebieden 1, 8, 9 en 17 per jaar 1 of  2 x  worden 

gemaaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd en de gebieden 5, 11, 13 en 14 met een wetlandtrack 

(maaimachine met brede rupsbanden) zeer kort wordt gemaaid, zodat alle opslag grondig ingekort 

wordt. Ook hier wordt het maaisel afgevoerd. 

In de Moerasgebieden wordt het hout er uit 

gehaald en wordt het riet gefaseerd gemaaid. 

De houtsingels, langs de (oude) slootkanten  in 

het terrein zijn landschapselementen. Deze 

worden om de zoveel jaar afgezet. Elke 

maandag- en woensdagmorgen is hiervoor in 

het winterseizoen een knotgroep van 

vrijwilligers mee bezig.  

Bij SNL-beschikkingen worden de klassen 

hoog, midden en laag onderscheiden. Per 

klasse en per SNL-biotoop moeten een aantal kensoorten voorkomen. Zie tabel 13.2. Aan dit 

gevonden aantal soorten kunnen, indien zij voorkomen, nog 2 ( bij biotoop 10.01 nog 4) Rode 

lijstsoorten worden toegevoegd. Dat moet dan soorten zijn in de klassen bedreigd en ernstig bedreigd. 

Het gaat dan om de Rode lijstsoorten in de categorieën amfibieën, mossen, kranswieren, vaatplanten, 

dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels en vogels. Alleen bij de biotoop Zoet plas  04.02. worden 

nog eisen aan meerdere flora- en faunasoorten gesteld. Bij de andere biotopen mogen de flora- en 

faunasoorten opgeteld worden. 

 

 Zoete plas  

 

Moeras  Nat 

schraalland  

Kruidenrij

k grasland 

Beekbege- 

Leidend bos 

SNL-code 04.02 05.01 10.01 12.02 14.01 

Hoog >10 plant > 7 vis > 3 

libel 

Tot >10 st Tot >8 st Tot >6 st Tot >8 st 

Midden ≥ 7 plant ≥ 5 vis ≥ 2 

libel 

Tot 7-9 st Tot 5-7 st Tot 4-5 st Tot 4-7 st 

Laag <7 plant < 5 vis < 2 

libel 

Tot <7 st Tot <5 st Tot <4 st Tot <4 st 

 

Tabel 13.2. Randvoorwaarden aantal soorten voor subsidie SNL-beschikking 

 

De SNL- en Rode lijstsoorten die  tijdens de inventarisatie gevonden zijn, zijn genoemd in Tabel 13.3. 

Hierbij zijn alle vakken met dezelfde SNL-code als één biotoop behandeld. Alle in de SNL-

beschikking genoemde flora- en faunasoorten en de bedreigde en ernstig bedreigde soorten in de Rode 

lijsten zijn ook in deze tabel genoemd. Er zijn meer Rode lijsten dan de flora- en faunasoorten in de 

SNL-regeling zoals mossen, paddenstoelen, nachtvlinders, vleermuizen, kranswieren e.d. Er is 

onvoldoende informatie beschikbaar gekomen om deze soorten mee te kunnen wegen. Een 
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uitzondering is gemaakt voor mossen. Op veel plaatsen is de Rode lijstsoort Sterrengoudmos 

gevonden. Daarom is daar een aparte regel voor opgenomen in tabel 13.4 met in alle biotopen het 

aantal ”1”.  

Het aantal Rode lijstsoorten heeft invloed op het niveau: hoog, midden of laag van een beschikking. 

Zie rood in tabel 13.4. Op de onderste regel in tabel 13.4 zijn de totale aantallen SNL- en Rode 

lijstsoorten genoemd.   

 

Gebied 04.02. Zoete plas 

 

Gebied 5.01. Moeras 
 Planten Broedvogels Libellen 

SNL Gevleugeld hertshooi, 

Moeraskartelblad, Ruwe bies 

Blauwborst Geen 

Rode lijst Draadgentiaan Zomertaling Geen  

 
Gebied 10.01. Natuurlijk schraalland 
 Planten Broedvogels Vlinders en sprinkhanen 

SNL Blauwe knoop, Blonde zegge, 

Moeraskartelblad, Parnassia, 

Schilderereprijs, Vlozegge 

Tureluur Geen dagvlinders 

Geen sprinkhanen 

Rode lijst Blonde zegge, Draadgentiaan, 

Knopbies,                   

Zomertaling  Geen  

 
Gebied 12.02. Kruidenrijk grasland 
 Planten Vlinders en sprinkhanen  

SNL Echte koekoeksbloem, 

Gewone margriet, Grote 

ratelaar, Knoopkruid, Zwarte 

zegge 

Bruin zandoogje, Groot 

dikkopje, 

Zwartsprietdikkopje 

 

Rode lijst Geen Geen   

 
Gebied 14.01. Beekbegeleidend bos    
 Planten Broedvogels  

SNL Geen  Blauwborst  

Rode lijst Geen Zomertaling   

 

Tabel 13.3. De in De Schammer gevonden SNL- en Rode lijstsoorten  

 

 

 

 

 

 

 Planten Vissen Libellen 

SNL Kikkerbeet, Zannichellia Bittervoorn, 

Rivierdonderpad, 10 

stekelig Stekelbaarsje 

Vetje, Zeelt 

Azuurwaterjuffer, Kleine 

roodoogjuffer, 

Paardenbijter, Variabele 

waterjuffer 

Rode 

lijst 

Geen Geen Geen  
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 Zoete plas  

 

Moeras  

 

 

 

 

Nat  

schraalland  

Kruidenrijk 

grasland 

Beekbegeleidend 

bos 

Leidend bos 
SNL-code 04.02 05.01 10.01 12.02 14.01 

 Plant  Vis  Libel Plant Vogel  Plant Vogel Plant Vl+S

p 

Plant  Vogel 

SNL-soort 

 

2 5 4 3 1 6 1 5 3 0 1 

SNL tot 11 4 7 8 1 

Rode lijst. 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 

R.l.Mos 1 1 1 1 1 

Rod. Tot. 

mostotMo

ssen 

1 3 (2)* 4 1 2 

Tot. gener. 11 + 1 = 12 

 

4 + 2 = 6 

 

7 + 4= 11 8 + 1= 9 1+ 2 = 3 

 

Tabel 13.4. Aantallen SNL- en Rode lijstsoorten    

 

Bij de biotoop Moeras is het totaal aantal Rode lijstsoorten gecorrigeerd van 3 naar 2. Dat is omdat 
de SNL-richtlijn hier maar maximaal 2 Rode lijsten accepteert voor de mate waarin Rode lijstsoorten 
mee  tellen bij de vaststelling de SNL-klasse (subsidieniveau).  
 
Conclusies 
In Tabel 13.4. zijn de SNL- en Rode lijstsoorten opgeteld per biotoopsoort. Daarmee kan vastgesteld 
worden op welk niveau de SNL-klasse zich in een biotoop bevindt. Daarvoor is vergeleken met de 
totale aantallen in tabel 13.2. Voor de  biotoop 04.02 Zoete plas moet gekeken worden naar de 
aantallen planten, vissen en libellen. Die zijn ook genoemd in tabel 13.2.   
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat: 

• De terreinen  10.01 (Natuurlijk schraalland) en 12.02 (Kruidenrijk grasland)  voldoen aan de 
hoogste eisen van de SNL-beschikking 

• De terreinen  04.02 (Zoete plas), 05.01 (Moeras) en 14.01 (Ruigteveld) vallen onder de lichtste eis 
van de SNL- beschikking, 
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14. SAMENVATTING 
Aan het onderzoek in De Schammer hebben ca 50 KNNV-leden meegedaan. Daarnaast enkele 
specialisten van buiten. Dat is meer dan ooit en het project is in die zin zeer geslaagd. Aardig is te 
zien dat alle rapporteurs van een deelonderzoek een eigen interpretatie van  het onderzoeksgebied 
geven. Het lijkt soms op een herhaling maar vullen elkaar ook vaak aan. 
Het onderzoek kende groot aantal  thema’s en dat heeft een schat aan gegevens opgeleverd. Per 
thema zijn de aantallen waargenomen soorten in tabel 14.1. hierna aangegeven. Dat is niet altijd 
exact omdat  de determinatie soms niet op soort maar op geslachtsniveau heeft moete plaatsvinden.   
 

Nummer Onderwerp  Aantal soorten 

1 Planten 350 

2 Korstmossen 47 

3 Mossen 56 

4 Paddenstoelen 42 

5 Gallen 28 

6 Zoogdieren 9 

7 Dagvlinders 20 

8 Libellen en juffers 15 

9 Bijen en wespen 15 

10 Kevers 20 

11 Sprinkhanen 3 

12 Vliegen en muggen 40 

13 Wantsen en cycaden 12 

14 Geleedpotige overig  6 

15 Lieveheersbeestjes 7 

16 Andere insecten 60 

17 Nachtvlinders macro’s 82 

18 Nachtvlinders micro’s  42 

19 Vleermuizen 5 

20 Vogels  160 

21 Vissen 14 

22 Overig waterleven 40 

 Totaalgeneraal 1073 

 
Tabel 14.1 Aantal soorten per onderzoekthema 
 
In den landen worden regelmatig 1000 soortendagen gehouden. Dat is in een stad of dorp of groot 
natuurgebied. Het lukt niet altijd en als het lukt dat is dat bijna altijd  met veel menskracht. Het mag 
als een grote bijzonderheid gelden dat er in De Schammer ca 1000 soorten  zijn gevonden. De KNNV 
beschikt over veel menskracht en er is in De Schammer een grote biodiversiteit. Dat laatste komt 
vooral door de inrichting van het gebied. Van invloed zijn de houtwallen, bosschages, sloten en 
slenken, de plasdraszone, waterpartijen, graslanden en de lemige afgeplagde gebieden.  Al met al 
een zeer geslaagd onderzoek. 
Het is hier op zijn plaatst dat ik alle mensen die heb meegedaan zeer bedank voor hun tijd en moeite 
om van dit project een succes te maken. En in het bijzonder de coördinatoren die  naast het leiding  
geven aan het onderzoek  de resultaten ook nog eens op papier hebben gezet. En natuurlijk de 
mensen van het Utrechts Landschap (zie colofon) die de KNNV de ruimte hebben gegeven het gebied 
te mogen betreden om waar te nemen, kennis te vergaren en te delen.  
 
Arie van den Bremer 
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Bijlage 1. Planten 
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BIJLAGE 2.  Soortenlijst dagvlinders, libellen en andere insecten 

Waarnemingen in De Schammer in de zomer van 2019 door de werkgroep dagvlinders / insecten.  

Aangevuld met soorten ‘niet-nachtvlinders’ gevonden door de werkgroep nachtvlinders tijdens 

avond-inventarisaties. 

De lijst bevat 135 soorten: dagvlinders (19 soorten), libellen (15 soorten), bijen & wespen (15 

soorten), kevers (20 soorten), sprinkhanen (3 soorten), vliegen & muggen (40 soorten), wantsen & 

cicaden (12 soorten), overige insecten (5 soorten) en overige geleedpotigen (6 soorten).  

* Validatie: Waarnemingen zijn zoveel mogelijk gefotografeerd en ingevoerd in waarneming.nl. 

Goedgekeurde waarnemingen zijn gemarkeerd met een x in de laatste kolom. 

 Soort (Nederlandse naam) Soort (Wetenschappelijke naam) Validatie* 

DAGVLINDERS   

1 Dagpauwoog Aglais io  

2 Kleine vos Aglais urticae  

3 Oranjetipje Anthocharis cardamines x 

4 Hooibeestje Coenonympha pamphilus  

5 Luzernevlinder onbekend Colias spec. x 

6 Citroenvlinder Gonepteryx rhamni  

7 Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas x 

8 Bruin zandoogje Maniola jurtina x 

9 Groot dikkopje Ochlodes sylvanus x 

10 Bont zandoogje Pararge aegeria x 

11 Groot koolwitje Pieris brassicae x 

12 Klein geaderd witje Pieris napi x 

13 Klein koolwitje Pieris rapae x 

14 Heideblauwtje Plebejus argus x 

15 Gehakkelde aurelia Polygonia c-album x 

16 Icarusblauwtje Polyommatus icarus x 

17 Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola x 

18 Atalanta Vanessa atalanta x 

19 Distelvlinder Vanessa cardui x 

LIBELLEN   

1 Vroege glazenmaker Aeshna isoceles x 

2 Paardenbijter Aeshna mixta x 

3 Weidebeekjuffer Calopteryx splendens x 

4 Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis x 

5 Azuurwaterjuffer Coenagrion puella x 

6 Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum x 

7 Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum x 

8 Lantaarntje Ischnura elegans x 

9 Platbuik Libellula depressa x 

10 Viervlek Libellula quadrimaculata x 

11 Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum x 
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12 Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii x 

13 Heidelibel onbekend Sympetrum spec. x 

14 Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum x 

15 Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum x 

BIJEN EN WESPEN   

1  Abia sericea x 

2 Kruiskruidzandbij Andrena denticulata x 

3 Bij onbekend Apidae s.l.  

4 Honingbij Apis mellifera  

5  Anthophila (Apoidea) indet.  

6 Steenhommel Bombus lapidarius x 

7 Akkerhommel Bombus pascuorum x 

8 Aardhommel Bombus terrestris x 

9 Wormkruidbij-complex Colletes daviesanus/fodiens/similis  

10 Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes x 

11 Wespbij onbekend Nomada spec.  

12 Franse veldwesp Polistes dominula  

13  Selandria serva x 

14 Bloedbij onbekend Sphecodes spec. x 

15 Duitse wesp Vespula germanica  

KEVERS   

1 Gewone distelboktor Agapanthia villosoviridescens x 

2 Elzenhaantje Agelastica alni  

3 Negentienstippelig lieveheersbeestje Anisosticta novemdecimpunctata x 

4 Zwart soldaatje Cantharis obscura 

 

5 Vijfstippelig lieveheersbeestje Coccinella quinquepunctata x 

6 Zevenstippelig lieveheersbeestje Coccinella septempunctata x 

7 Hazelnootboorder Curculio nucum  

8 Tuimelaar Cybister lateralimarginalis x 

9 Groen zuringhaantje Gastrophysa viridula x 

10 Aziatisch lieveheersbeestje Harmonia axyridis x 

10a Tweevlekkig Aziatisch lieveheersbeestje Harmonia axyridis f. conspicua x 

10b Viervlekkig Aziatisch lieveheersbeestje Harmonia axyridis f. spectabilis x 

10c Veelstippig Aziatisch lieveheersbeestje Harmonia axyridis f. succinea x 

11 Roodpootwatertor Hydrobius fuscipes  

12 Grote spinnende waterkever Hydrophilus piceus  

13  Larinus turbinatus x 

14 Achtienvleklieveheersbeestje Myrrha octodecimguttata 

 

15 Eenhoornige snoerhalskever Notoxus monoceros x 

16 Vloeivleklieveheersbeestje Oenopia conglobata x 

17 Bronzen wilgenhaantje Phratora vitellinae x 

18 Groene bladsnuitkever onbekend Phyllobius spec.  

19 Schaakbordlieveheersbeestje Propylea quatuordecimpunctata x 

20 Slijktor Rhantus suturalis x 

https://waarneming.nl/species/8361/
https://waarneming.nl/species/8957/
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SPRINKHANEN    

1 Kustsprinkhaan Chorthippus albomarginatus x 

2 Veldsprinkhaan onbekend Gomphocerinae spec.  

3 Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima x 

VLIEGEN EN MUGGEN   

1 Snuitwaterzweefvlieg Anasimyia lineata x 

2 Maartse vlieg Bibio marci  

3 Gewone schubsnipvlieg Chrysopilus cristatus x 

4 Grote fopwesp Chrysotoxum cautum x 

5 Brandnetelbladgalmug Dasineura urticae x 

6  Dexia rustica x 

7 Zwarte bladjager Dioctria atricapilla x 

8 Glimmende bladjager Dioctria cothurnata x 

9 Zilvervlekdansvlieg Empis opaca x 

10 Grote dansvlieg Empis tessellata x 

11 Snorzweefvlieg Episyrphus balteatus x 

12 Kleine bijvlieg Eristalis arbustorum x 

13 Bosbijvlieg Eristalis horticola x 

14 Hommelbijvlieg Eristalis intricaria x 

15 Puntbijvlieg Eristalis nemorum x 

16 Kegelbijvlieg Eristalis pertinax x 

17 Blinde bij Eristalis tenax x 

18 Terrasjeskommazweefvlieg Eupeodes corollae x 

19 Grote kommazweefvlieg Eupeodes luniger x 

20  Eutonia barbipes x 

21 Gewone pendelvlieg Helophilus pendulus x 

22 Citroenpendelvlieg Helophilus trivittatus x 

23 Groene vleesvlieg onbekend Lucilia spec. x 

24 Doodskopzweefvlieg Myathropa florea x 

25  Nephrotoma scurra  

26 Gewone snipvlieg Rhagio scolopaceus x 

27 Dambordvlieg onbekend Sarcophaga spec. x 

28  Sepedon sphegea x 

29 Elzenvlieg Sialis cf. lutaria  

30 Roestbruine kromlijf Sicus ferrugineus x 

31 Grote langlijf Sphaerophoria scripta x 

32 Stalvlieg Stomoxys calcitrans  

33 Menuetzweefvlieg Syritta pipiens x 

34 Bessenbandzweefvlieg Syrphus ribesii x 

35 Bosbandzweefvlieg Syrphus torvus  

36 Kleine bandzweefvlieg Syrphus vitripennis x 

37  Tipula paludosa x 

38 Ringpootroofvlieg Tolmerus cingulatus x 
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39 Akkerdistelgalboorvlieg Urophora cardui x 

40 Stadsreus Volucella zonaria x 

WANTSEN EN CICADEN   

1 Luzernesierblindwants Adelphocoris lineolatus 

 

2 Groene schaduwwants Apolygus lucorum 

 

3 Bloedcicade Cercopis vulnerata x 

4 Groene rietcicade Cicadella viridis x 

5 Bessenschildwants Dolycoris baccarum x 

6 Pyjamaschildwants Graphosoma italicum x 

7 Oorcicade Ledra aurita 

 

8 Behaarde schaduwwants Lygus rugulipennis 

 

9 Groene schildwants Palomena prasina  

10 Tweetandschildwants Picromerus bidens x 

11 Staafwants Ranatra linearis x 

12 Grasbloemwants Stenotus binotatus x 

INSECTEN, OVERIG   

1 Gewone tweevleugel Cloeon dipterum 

 

2 Schoraas Ephoron virgo 

 

3 Gewone oorworm Forficula auricularia 

 

4  Limnephilus flavicornis  

5  Mystacides longicornis  

    

GELEEDPOTIGEN, OVERIG   

1 Mijt onbekend Acari indet.  

2 Wespspin Argiope bruennichi x 

3 Rietkruisspin Larinioides cornutus x 

4 Gewone duizendpoot Lithobius forficatus  

5 Kelderpissebed Oniscus asellus 

 

6 Kraamwebspin Pisaura mirabilis x 

 

  

https://waarneming.nl/species/9527/
https://waarneming.nl/species/16656/
https://waarneming.nl/species/8520/
https://waarneming.nl/species/16660/
https://waarneming.nl/species/16671/
https://waarneming.nl/species/27122/
https://waarneming.nl/species/1809/
https://waarneming.nl/species/1735/
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Bijlage 3.  Nachtvlinders 

Bijlage 3.1. Macrovlinders 
 
        Codering Rode lijst::  g: 

gevoelig, k: kwetsbaar, b: 
bedreigd, eb: ernstig bedreigd 

      
 Datum in veld   

    Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam  Rode 
lijst  

14.6 16.8 13.9 

    Wortelboorders Hepialidae         

1 1 Oranje wortelboorder Triodia sylvina     16   

    Bloeddrupjes           

2 1 Sint-jansvlinder Zygaena filipendulae       1 

    Pijlstaarten Sphingidae         

3 1 Groot avondrood Deilephila elpenor   1     

4 2 Pauwoogpijlstaart Smerinthus ocellata   1     

    Eenstaartjes Drepanidae         

5 1 Bruine eenstaart Drepana curvatula     1   

6 2 Braamvlinder Thyatira batis     1   

    Spanners Geometridae         

7 1 Appeltak Campaea margaritaria     1   

8 2 Bruine grijsbandspanner Cabera exanthemata     2   

9 3 Gerande spanner Lomaspilis marginata   3 1   

10 4 Gerimpelde spanner Macaria liturata     1   

11 5 Gestreepte goudspanner Camptogramma bilineata   1 1   

12 6 Gevlekte zomervlinder Comibaena bajularia   1     

13 7 Grote wintervlinder Erannis defoliaria       1 

14 9 Grijze stipspanner Idaea aversata   1     

15 10 Hagedoornvlinder Opisthograptis luteolata   1     

16 11 Klaverblaadje Macaria notata     1   

17 12 Kleine wintervlinder Operophtera brumata       1 

18 13 Lieveling Timandra comae     1   

19 14 Peper-en-zoutvlinder Biston betularia g 1     

20 15 Schimmelspanner Dysstroma truncata   1     

21 16 Walstrospanner Costaconvexa polygrammata     1   

22 17 Witte grijsbandspanner Cabera pusaria   2 3   

23 18 Witvlekspikkelspanner Parectropis similaria   1     

    Tandvlinders Notodontidae         

24 1 Brandvlerkvlinder Pheosia tremula     1   

25 2 Dromedaris Notodonta dromedarius g   3   

26 3 Eikenprocessierups Thaumetopoea processionea     8   

27 4 Gestreepte tandvlinder Drymonia dodonaea b 2     

28 5 Kameeltje Notodonta ziczac g   2   

29 6 Kleine hermelijnvlinder Furcula furcula     1   

30 7 Snuitvlinder Pterostoma palpina g 1     

31 8 Snuitvlinder Pterostoma palpina g 1     

    Spinneruilen Erebidae         

32 1 Bruine sikkeluil Laspeyria flexula (b)     2 

33 2 Bruine snuituil Hypena proboscidalis     2   

34 3 Kleine beer Phragmatobia fuliginosa     1   

35 4 Meriansborstel Calliteara pudibunda   1     

36 5 Muisbeertje Pelosia muscerda   1   1 
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37 6 Plakker Lymantria dispar (man)   1     

38 7 Satijnvlinder Leucoma salicis (man en vrouw)   31     

39 8 St. jacobsvlinder Tyria jacobaeae   2     

40 9 Stro-uiltje Rivula sericealis   3 1 2 

41 10 Witte tijger Spilosoma lubricipeda k 5     

    Uilen Noctuidae         

42 1 Aardappelstengelboorder Hydraecia micacea     1   

43   Agaatvlinder Phlogophora meticulosa g   2   

44   Bleke grasworteluil Apamea lithoxylaea   1     

45   Breedbandhuismoeder Noctua fimbriata     1   

46   Bruine zwartstipuil Xestia baja k   1   

47   Donker halmuiltje Oligia latruncula   7     

48   Donkergroene korstmosuil Cryphia algae     1   

49   Driehoekuil Xestia triangulum   1   2 

50   Dwerghuismoeder Panemeria tenebrata       1 

51   Egelskopboorder Globia sparganii k   4   

52   Gamma-uil Autographa gamma     7   

53   gestreepte rietuil Leucania obsoleta k 2     

54   Gewone stofuil Hoplodrina octogenaria   1     

55   Gewone worteluil Agrotis exclamationis   5     

56   Graanworteluil Euxoa tritici k   1   

57   Graswortelvlinder Apamea monoglypha   8     

58   Grauwe monnik Cucullia umbratica g 1     

59   Groente-uil Lacanobia oleracea   1 3   

60   Grote worteluil Agrotis ipsilon     1   

61   Haarbos Ochropleura plecta   1 5   

62   Houtspaander Axylia putris   1     

63   Huismoeder Noctua pronuba   5 9 7 

64   Kleine breedbandhuismoeder Noctua janthina     1   

65   Kleine huismoeder Noctua interjecta     1   

66   Koperuil Diachrysia chrysitis   2     

67   Meldevlinder Trachea atriplicis   1     

68   oranjegeel halmuiltje Oligia fasciuncula   30     

69   Piramidevlinder Amphipyra pyramidea     1   

70   Psi-uil/Drietand Acronicta psi/tridens   1     

71   puta-uil Agrotis puta     2   

72   Schilddrager Acronicta megacephala   1 1   

73   spurrie-uil Anarta trifolii g 1 1   

74   stompvleugelgrasuil Mythimna impura   3     

75   Vierkantvlekuil Xesta xanthographa       11 

76   Volgeling Noctua comes     1 2 

77   witstipgrasuil Mythimna albipuncta     4   

78   Zandhalmuiltje Mesoligia furuncula     11   

79   Zuidelijke stofuil Hoplodrina ambigua   2 3   

80   Zwart weeskind Mormo maura     1   

81   Zwarte-c-uil Xestia c-nigrum   2 22 2 

82     Mesapamea sp.     1   

    Totaal 78 soorten macro's     139 135 33 

   In blauw 2 soorten trekvlinders die hier niet kunnen overwinteren 

[1] Ellis, W., et al. (2013) Nachtvlinders belicht: dynamisch, belangrijk, bedreigd. De Vlinderstichting, 
Wageningen, en Werkgroep Vlinderfaunistiek, Leiden. 
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Bijlage 3.2. Microvlinders 

1 Bandpalpmot Syncopacma larseniella 

2 Bleke vlekwortelmot Dichrorampha simpliciana 

3 Bramenbladroller Notocelia uddmanniana 

4 Brandnetelbladroller Celypha lacunana 

5 Brandnetelmot Anthophila fabriciana 

6 Eikenlichtmot Phycita roborella 

7 Gevlamde bladroller Archips xylosteana 

8 Gewone biesbladroller Bactra lancealana 

9 Gewone grasmot Chrysoteuchia culmella 

10 Gewone wilgenroosjesmot Mompha epilobiella 

11 Gewone witvlekbladroller Hedya nubiferana 

12 Grijsgevlekte grasmineermot Elachista maculicerusella 

13 Grote appelbladroller Archips podana 

14 Grote parelmot Glyphipterix thrasonella 

15 Kaardebolbladroller Endothenia gentianaeana 

16 Kardinaalsmutsstippelmot Yponomeuta cagnagella 

17 Koolbladroller Clepsis spectrana 

18 kroosvlindertje Cataclysta lemnata 

19 Lichte haakbladroller Ancylis diminutana 

20 Lisdoddesnuitmot Calamotropha paludella 

21 Loofboombladroller Gypsonoma dealbana 

22 Magrietwortelmot Dichrorampha acuminatana 

23 Moerasgranietmot Eudonia pallida 

24 Paardenbloembladroller Celypha striana 

25 Pinquintje Hedya Salicella 

26 Rietsnuitmot Schoenobius gigantella 

27 Roze lijnbladroller Celypha rosaceana 

28 Scherphoekvedermot Amblyptilia acanthadactyla 

29 Smalle witlijngrasmot Agriphila selasella 

30 Smallijnbladroller Celypha rufana 

31 Streepjesgrasmot Crambuspratella 

32 Variabele grasmot Agriphila tristella 

33 Viervleksteltmot Calybites phasianipennella 

34 Vlekzandvleugeltje Scrobipalpa costella 

35 Vroege Grasmot Crambus lathoniellus 

36 Weegbreemot Pyrausta despicata 

37 Witsnuitpopulierenbladroller Gypsonoma sociana 

38 Witvlekkruidenmot  Udea olivalis 

39 Wondklverpalpmot Aproaerema anthyllidella 

40 Zilveren grasmineermot Elachista canapennella 

41 Zilvervlekbladroller Pseudargyrotoza conwagana 

42 Zwartwit knoopvlekje Eucosma campoliliana 
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Bijlage 4. Vogels in de laatste 10 jaren 
 

    Jaargangen 

  Naam/ Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Aalscholver                     

2 Afrikaanse lepelaar                     

3 Appelvink                     

4 Beflijster                     

5 Bergeend                     

6 Blauwborst                     

7 Blauwe Reiger                     

8 Boerenzwaluw                     

9 Bokje                     

10 Bontbekplevier                     

11 Bonte vliegenvanger                     

12 Boomklever                     

13 Boomkruiper                     

14 Boomleeuwerik                     

15 Boompieper                     

16 Boomvalk                     

17 Bosrietzanger                     

18 Bosruiter                     

19 Braamsluiper                     

20 Brandgans                     

21 Brilduiker                     

22 Bruine kiekendief                     

23 Buizerd                     

24 Casarca                     

25 Cetti's zanger                     

26 Chileense Flamingo                     

27 Dodaars                     

28 Ekster                     

29 Engelse kwikstaart                     

30 Fazant                     

31 Fitis                     

32 Fuut                     

33 Gaai                     

34 Geelpootmeeuw                     

35 Gele kwikstaart                     

36 Gierzwaluw                     

37 Goudhaan                     

38 Goudplevier                     

39 Goudvink                     

40 Grasmus                     

41 Graspieper                     

42 Grauwe gans                     

43 Grauwe vliegenvanger                     

44 Groene specht                     

45 Groenling                     
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46 Groenpootruiter                     

47 Grote barmsijs                     

    Jaargangen 

  Naam/ Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

48 Grote bonte specht                     

49 Grote Canadese gans                     

50 Grote gele kwikstaart                     

51 Grote lijster                     

52 Grote zaagbek                     

53 Grote Zilverreiger                     

54 Grutto                     

55 Havik                     

56 Heggenmus                      

57 Holenduif                     

58 Houtduif                     

59 Houtsnip                     

60 Huismus                     

61 Huiszwaluw                     

62 IJsvogel                     

63 Indische gans                     

64 Kanoet                     

65 Kauw                     

66 Keep                     

67 Kemphaan                     

68 Kievit                     

69 Klapekster                     

70 Kleine barmsijs                     

71 Kleine Canadese gans                     

72 Kleine karekiet                     

73 Kleine mantelmeeuw                     

74 Kleine plevier                     

75 Kleine strandloper                     

76 Kleine zwaan                     

77 Kluut                     

78 Kneu                     

79 Knobbelzwaan                     

80 Koekoek                     

81 Koereiger                     

82 Kokmeeuw                     

83 Kolgans                     

84 Koolmees                     

85 Koperwiek                     

86 Kraanvogel                     

87 Krakeend                     

88 Kramsvogel                     

89 Kruisbek                     

90 Kuifeend                     

91 Lepelaar                     

92 Matkop                     

93 Meerkoet                      

94 Merel                     

95 Nijlgans                     
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96 Nonnetje                     

97 Oeverloper                     

    Jaargangen 

  Naam/ Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

98 Oeverzwaluw                     

99 Ooievaar                     

100 Paapje                     

101 Patrijs                     

102 Pijlstaart                     

103 Pimpelmees                     

104 Pontische meeuw                     

105 Porseleinhoen                     

106 Purperreiger                     

107 Putter                     

108 Ransuil                     

109 Regenwulp                     

110 Rietgors                     

111 Rietzanger                     

112 Ringmus                     

113 Rode wouw                     

114 Roek                     

115 Roodborst                     

116 Roodborsttapuit                     

117 Roodhalsgans                     

118 Rouwkwikstaart                     

119 Ruigpootbuizerd                     

120 Scholekster                     

121 Sijs                     

122 Slechtvalk                     

123 Slobeend                     

124 Smelleken                     

125 Smient                     

126 Snor                     

127 Sperwer                     

128 Spotvogel                     

129 Spreeuw                     

130 Sprinkhaanzanger                     

131 Staartmees                     

132 Steenuil                     

133 Stormmeeuw                     

134 Tafeleend                     

135 Tapuit                     

136 Tjiftjaf                     

137 Toendrarietgans                     

138 Torenvalk                     

139 Tuinfluiter                     

140 Tureluur                     

141 Turkse tortel                     

142 Veldleeuwerik                     

143 Velduil                     

144 Vink                     

145 Visarend                     
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146 Visdief                     

147 Waterhoen                     

    Jaargangen 

  Naam/ Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

148 Waterpieper                     

149 Waterral                     

150 Watersnip                      

151 Wespendief                     

152 Wilde eend                     

153 Wilde zwaan                     

154 Winterkoning                     

155 Wintertaling                     

156 Witgat                     

157 Witte kwikstaart                     

158 Wulp                     

159 Zanglijster                     

160 Zilvermeeuw                     

161 Zomertaling                     

162 Zomertortel                     

163 Zwarte kraai                     

164 Zwarte Ooievaar                     

165 Zwarte roodstaart                     

166 Zwarte ruiter                     

167 Zwarte wouw                     

168 Zwartkop                     

169 Zwartkopmeeuw                     

  Totaal  65 94 100 104 124 105 104 107 111 104 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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