Jaarverslag 2020 – KNNV Amersfoort e.o.
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest. Allereerst stapte half januari
tijdens een bestuursvergadering onze voorzitter onverwachts op. Daarna
kregen we, net als ieder ander, te maken met overheidsmaatregelen
vanwege de corona-pandemie. Maatregelen die onze activiteiten (sterk)
beperkten of ons dwongen bepaalde activiteiten uit te stellen of zelfs geen doorgang te laten
vinden. Ondanks de beperkingen door corona kunnen we toch met gepaste tevredenheid
terugblikken op het afgelopen jaar. Zo is het aantal leden van de afdeling gedurende het
corona-jaar nagenoeg gelijk gebleven (te weten 137 leden, één meer dan aan het begin van
2020); hebben we met velen het project “Natuuronderzoek Golfbaan De Hoge Kleij”, weliswaar
in aangepaste vorm, ten uitvoer kunnen brengen, en zijn door de verschillende werkgroepen
nog diverse andere activiteiten uitgevoerd, waarover in dit jaarverslag meer te lezen is. En,
ook niet onbelangrijk… we hebben, dankzij corona (!), de weg naar “digitale bijeenkomsten”
gevonden. Niet altijd ideaal, maar gelet op de omstandigheden toch wel een uitkomst. Verder
hebben we naast ons afdelingsblad De Natuurkijker, dat vier keer per jaar verschijnt, een
nieuwsbrief in het leven geroepen om onze leden ook tussentijds te kunnen informeren en zijn
we druk geweest (en nog) met onze vernieuwde website.
Het hoeft geen betoog dat tussen KNNV en IVN Amersfoort al jaren een goede samenwerking
bestaat. Dit komt onder meer tot uiting in de gezamenlijke activiteiten als de Natuuracademie
en de Natuurlezingen, die gewoonlijk door veel deelnemers worden bezocht en gewaardeerd,
en natuurlijk in ons gezamenlijke afdelingsblad De Natuurkijker. In 2020 zijn de besturen van
beide afdelingen niet bijeen gekomen; een evaluatie van onze gezamenlijke activiteiten werd
vanwege de corona-maatregelen uitgesteld maar zal nu in het eerste kwartaal 2021 (digitaal)
alsnog plaatsvinden. Om dezelfde reden konden in 2020 alle bijeenkomsten van de Natuuracademie, op slechts één na, helaas geen doorgang vinden.
Al vanaf 2015 is het plan om elk jaar een “afdelingsbreed” natuuronderzoek te doen in een van
de natuurgebieden in/rondom Amersfoort/Leusden. De inventarisatie van flora en fauna staat
daarbij centraal; in principe worden alle werkgroepen hiervoor uitgenodigd evenals individuele
leden met specifieke kennis op een bepaald gebied. Een ideale gelegenheid voor natuurbeleving, natuurstudie en om bij te dragen aan -bescherming.
Zo werd in 2019 onderzoek gedaan in De Schammer. Het eindrapport was in maart 2020 klaar
en zou aan het bestuur van Utrechts Landschap en gemeente Leusden worden aangeboden.
Helaas kon dit vanwege corona niet doorgaan. Het verslag, waarvan 50 exemplaren zijn
gedrukt, is te vinden op de afdelingswebsite, Projecten | KNNV | Afdeling Amersfoort.
In 2020 is onderzoek gedaan op Golfbaan De Hoge Kleij. Ook aan dit project hebben weer
veel werkgroepen en individuele leden “corona-proof” hun bijdrage geleverd. Meer informatie
is te vinden verder in dit jaarverslag en op de afdelingswebsite.
Helaas hebben we in 2020 weinig gebruik kunnen maken van de faciliteiten en gastvrijheid
van Het Groene Huis in Amersfoort en De Groene Belevenis in Leusden. Laten we hopen dat
de deuren van beide locaties in 2021 voor ons weer open kunnen gaan.

Jaarverslag 2020 / Activiteiten 2021

2021-05-18/def.

1/15

Plannen 2021
In 2021 willen we weer graag een breed natuuronderzoek doen. Aanvankelijk waren het
Hazenwater in Den Treek en de ecologische verbindingszone tussen de wijk Tabaksteeg en
PON-spoorlijn in beeld. Het Hazenwater is nieuw voor ons en uniek qua natuur. Het bestaat
uit een groot moerasdeel en is omringd door heide en bos. De ecologische verbindingszone
langs de wijk Tabaksteeg in Leusden Zuid kennen we al omdat onze afdeling daar 5 jaar
geleden onderzoek heeft uitgevoerd. Echter, toen was de verbindingszone pas aangelegd en
het is interessant na te gaan hoe deze zone zich inmiddels heeft ontwikkeld.
Echter, voor het jaar 2021 is uiteindelijk toch gekozen voor een geheel ander gebied, te weten
Het Moorsterveld nabij Hoeve Groot Zandbrink in het buitengebied van Leusden. De intentie
is om daar een meerjarig onderzoek te doen naar de flora en fauna, waarbij het jaar 2021 moet
worden gezien als “nul-meting”. Het gebied is in bezit van Stichting De Boom, is niet voor
publiek toegankelijk, en is nog niet uitgebreid onderzocht. Van de natuurbeheerder van
Stichting De Boom hebben we onder voorwaarden toestemming gekregen en is het onderzoek
inmiddels gestart.
Theo van de Water
Voorzitter/Secretaris
KNNV Amersfoort e.o.
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Verslagen werkgroepen
Werkgroep Dagvlinders / Insecten)
De werkgroep is destijds gestart als Werkgroep Dagvlinders om dagvlinders te inventariseren
naar soort en aantal. Daarvoor deden we eens per 2 weken een telling, op middagen met
geschikte weersomstandigheden voor dagvlinders, zodat we de variatie gedurende het
seizoen in beeld konden brengen. Later is de werkgroep ook andere insecten gaan
inventariseren (soorten, geen aantallen), en hebben we onze waarnemingen zoveel mogelijk
ingevoerd in waarneming.nl.
In 2020 hebben we met 8 mensen meegedaan aan de grote natuurinventarisatie op Golfbaan
De Hoge Kleij. Op 11 middagen hebben we insecten geïnventariseerd, steeds corona-proof
door voldoende afstand te houden. We hebben 19 soorten dagvlinders gevonden en 10
soorten libellen. Verder o.a. ook veel soorten kevers en diverse soorten nachtvlinder-rupsen.
Bij de dagvlinders zaten bijzondere soorten, zoals eikenpage, kleine parelmoervlinder en bruin
blauwtje. Een van de golfers had een koninginnenpage gemeld, maar die hebben wij niet
aangetroffen tijdens onze tellingen. Zoals verwacht vlogen de dagvlinders met name langs de
bosranden en op de bloeiende heide, met in de top-3 de kleine vuurvlinder, het hooibeestje en
de citroenvlinder. Dat er zoveel soorten libellen vlogen was onverwacht, want er was slechts
een kleine poel die bovendien kort tevoren gerenoveerd was.
In dit bijzondere corona-jaar waarin iedereen veel thuis moest blijven, hebben we naast de
grote inventarisatie ook een 'insecten tuinsafari' gehouden. We zochten insecten in en rondom
huis, en deelden onze vondsten in de app-groep. Leuk om te zien dat je extra veel insecten
vindt als je er speciaal naar gaat zoeken.
Tot slot is er nog een excursie georganiseerd naar landgoed Emelaar, waar bandheidelibellen
vlogen.

foto's: bandheidelibel, kleine parelmoervlinder, ruigte lieveheersbeestjes

foto's: eikenpage, bruin blauwtje en veldhommel
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We posten veel van onze waarnemingen in waarneming.nl, wat tevens een heel handig
hulpmiddel is om insecten op naam te brengen.
Jan van Asselt en Marian Marseille, coördinatoren werkgroep dagvlinders / insecten

Werkgroep Determineren (Planten)
Evenals in 2019 (toen vanwege persoonlijke omstandigheden) konden ook in 2020 géén
determineerbijeenkomsten worden gehouden. Dit keer was het corona-virus (met de daarmee
samenhangende corona-maatregelen), die ons belette deze bijeenkomsten te organiseren.
Ook veldexcursies, waar gewoonlijk veel belangstelling voor is, werden niet georganiseerd om
elk risico op besmetting en verspreiding van het corona-virus te mijden. Inmiddels zijn we wat
meer vertrouwd geraakt met digitale bijeenkomsten. Mocht het corona-virus ons ook nog in
2021 lang in de greep houden, dan overwegen we om digitaal bijeenkomsten te houden om in
ieder geval het determineren niet te verleren
.
Theo van de Water (coördinator werkgroep determineren)

Werkgroep Nachtvlinders
Het jaar 2020 was een problematisch jaar voor de werkgroep, dankzij Covid-19. De meeste
werkgroepleden bevinden zich in de kwetsbare en wat oudere bevolkingsgroep en hielden zich
dan ook streng aan de RIVM maatregelen.
We hebben geprobeerd om in een kleine bezetting in de Struintuin een vangavond te
realiseren, maar constateerden al snel dat het niet mogelijk was om voor het laken de 1,50
meter afstand te bewaren als er enthousiast gedetermineerd en/of gefotografeerd moest
worden. We hebben daarom geen vangavonden georganiseerd en hebben dan ook als
werkgroep niet deelgenomen aan de inventarisatie van De Hoge Kleij.
Wel heeft Remco Jousma nog enkele avonden op het golfterrein gekeken en daarvan verslag
gedaan.
We hebben met behulp van de LedEmmer deelgenomen aan het Landelijk Meetnet vlinders
en libellen van de Vlinderstichting.
De emmer werd enkele malen ’s avonds op de “heuvel” in de Struintuin geplaatst en in de
vroege ochtend geleegd waarbij de vlinders getermineerd konden worden.
Erg bijzonder was daarbij de vondst van de
Groot Hoefbladboorder (Hydraedia petasitis,
een niet algemene vlinder uit de familie van
de uilen (Noctuidae). De waardplant is
uiteraard Groot Hoefblad, dat volop aanwezig
is in de Struintuin.

Hydraedia petasitis
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Voor het komend jaar hopen we weer eens “normaal” aan de slag te kunnen gaan. Maar het
is afwachten.
Het Meetnet zal zeker wel voortgang vinden.
Alice van Hunnik (coördinator werkgroep nachtvlinders)

Werkgroep Paddenstoelen
In 2020 hebben wij ons gericht op het natuuronderzoek rondom de golfbaan De Hoge Kleij.
Het natuuronderzoek op De Hoge Kleij, een gevarieerd gebied, leverde 101 soorten op.
Door de omstandigheden in de wereld konden we niet vaak samen op pad maar kregen we
ook van andere werkgroepen waarnemingen door. Al met al toch een heel goed mycologisch
jaar. Verder werd de werkgroep met twee nieuwe leden uitgebreid.
Voor het komende jaar staat natuurlijk een nieuw natuuronderzoek op de rol. Welk gebied
weten we nog niet. Plan is ook om met de werkgroep een keer op pad te gaan met de
boswachter in de Flevopolder.

Kleverig Koraalzwammetje

Heideknotszwam

Leendert Smit (coördinator werkgroep paddenstoelen)

Werkgroep Planten
Natuuronderzoek Golfbaan De Hoge Kleij
Elk jaar organiseert de KNNV afdeling Amersfoort e.o. een zogenaamd breed natuuronderzoek. Met breed wordt bedoeld een onderzoek waarbij zoveel mogelijk de verschillende
werkgroepen van onze afdeling maar ook individuele leden met hun specifieke kennis en
expertise betrokken kunnen worden. In 2020 werd Golfbaan De Hoge Kleij, gelegen op de
oosthelling van de Utrechtse Heuvelrug, het onderzoeksgebied. Het gebied is lang het domein
van schapen geweest en de dominante begroeiing was toentertijd bos en heide. Rond 1984
werd de A28 aangelegd en werd dat deel afgesneden van Landgoed Den Treek-Henschoten,
waardoor het gebied veel moeilijker bereikbaar werd voor exploitatie (bosbouw) en onderhoud.
Door de aanleg van deze snelweg kwam het terrein tussen de Stichtse rotonde en de
Leusderhei beschikbaar voor de aanleg van een 18 holes golfbaan. De golfbaan is op 28 juni
1986 in gebruik genomen.
Werkwijze
Bij het begin van het onderzoek is nagegaan welke onderzoeksthema’s op de golfbaan te
vinden zijn; vervolgens werd binnen de afdeling gekeken welke werkgroepen / leden bereid
waren een bijdrage te leveren.
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Foto 1.1. Situatie golfbaan De Hoge Kleij

In principe kunnen ook niet-leden gevraagd worden om hun specifieke deskundigheid in te
brengen, maar het uitgangspunt blijft zoveel mogelijk eigen leden te interesseren. Voor
Golfbaan De Hoge Kleij is onderzoek gedaan naar Zoogdieren, Vleermuizen, Vogels,
Reptielen, Waterfauna, Insecten, Nachtvlinders, Mieren, Planten, Korstmossen, Mossen en
Paddenstoelen.
Vóór aanvang van het onderzoek werd in
overleg met de Groencommissie van De
Hoge Kleij een aantal spelregels opgesteld,
met name op het gebied van veiligheid. In De
Groene Belevenis te Leusden werd
vervolgens een presentatie gegeven door de
Groencommissie over het reilen en zeilen op
een
golfbaan,
gevolgd
door
twee
bijeenkomsten in het clubgebouw van de
Golfbaan, waar de gedagsregels nogmaals
werden uitgelegd en aanvullend een
wandeling over het terrein werd gemaakt.
Gezien de grote belangstelling is dit op twee
zaterdagochtenden gedaan met beide keren
ca. 20 leden.
Een bijzonder element in de uitvoering van
het onderzoek waren de maatregelen die in
acht moesten worden genomen vanwege het
corona-pandemie, in het bijzonder de
minimale 1,5m afstand die de deelnemers tot
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elkaar moesten houden. Om die reden is het veldbezoek veelal uitgevoerd in kleine groepjes
(gewoonlijk niet meer dan 4 – 6 personen) waardoor afstand houden goed te handhaven was.
Bij specialistisch onderzoek waren er vaak maar 1 of 2 deelnemers.

Leden van de werkgroep onder leiding van Arie van den Bremer (l.) op De Hoge Kleij

Vegetatieonderzoek 7 bermen in de gemeente Leusden
Het onderzoek naar de vegetatie van de bermen langs een aantal fietspaden in de gemeente
Leusden is uitgevoerd in de maanden juni en juli 2020. Gekozen is voor bermen aan
weerszijden van vrij liggende fietspaden gelegen langs ontsluitingswegen. Dat zijn fietspaden
met aan één zijde een berm richting hoofdweg (“wegberm”) en aan de andere zijde een berm
grenzend aan een sloot (“slootberm”). Hierdoor zijn de bermen qua omstandigheden redelijk
goed met elkaar te vergelijken.

Kaart gemeente Leusden met locaties van de bermen
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Met het onderzoek is beoogd antwoord te vinden op de volgende vragen:
• Welke plantensoorten groeien er zoal in de bermen en in welke aantallen?
• Zijn er markante verschillen tussen de bermen qua vegetatie en, zo ja, hoe komt dat?
• Heeft het gemeentelijk maaibeleid invloed op de vegetatiediversiteit?
Vóór aanvang van het onderzoek is eerst een strakke planning gemaakt, omdat vanwege de
corona-crisis per bermbezoek niet meer dan vier leden van de werkgroep mee konden gaan.
Daar het onderzoek direct langs wegen plaatsvond, droeg men uit veiligheidsoverwegingen
altijd een rood hesje.
Alle waarnemingen zijn direct in ObsMapp ingevoerd met daarbij de GPS-code, zodat de
waarnemingen in het veld terug te vinden zijn. Na een bermbezoek werden alle waarnemingen
in één keer doorgestuurd naar waarneming.nl, waarna per e-mail een Excel bestand werd
ontvangen Voor de abundantie is een eigen variant gebruikt van de abundantieschaal, die door
Floron wordt gebruikt. Belangrijk te melden is dat in dit onderzoek alleen naar aantallen is
gekeken en niet zozeer naar dichtheden. Zo kan het zijn dat voor een soort met bijvoorbeeld
50 exemplaren deze alle op één plek voorkomen of juist verspreid staan over de gehele lengte
van de berm. Men spreekt dan van wel of niet plaatselijk dominant zijn.
Doordat het onderzoek alleen in de zomermaanden juni - juli is uitgevoerd, zijn vroegbloeiers,
zoals Speenkruid, Dotterbloem en Klein hoefblad, niet aangetroffen en dus ook niet op de lijst
terug te vinden; het is echter welhaast zeker dat deze soorten in het voorjaar te vinden zijn.
Zo ook zijn er slechts enkele Pinksterbloemen gevonden, maar dat moeten er eerder in het
jaar veel meer geweest zijn. In de maand juli waren de bermen zeer bloemrijk.
Totaal zijn er 292 soorten planten gevonden en hebben er 13 leden van de werkgroep
meegedaan. Het verslag is te vinden op de website van de afdeling.
FLORON Eindejaarsplantenjacht 2020
FLORON doet onderzoek naar en beschermt wilde planten in Nederland. Deze inventarisatie
geeft antwoord op de vraag welke planten er midden in de winter nog in bloei staan en welke
bloeiende plant het meest wordt gezien. Daar is nog niet zoveel kennis van omdat in de winter
de blik niet echt op planten is gericht. Het is de bedoeling dat de plantenjacht hierin verandering
brengt.
Totaal hebben 13 KNNV’ers meegedaan en dat is een leuk succesje. Dit is op de website van
FLORON te zien (FLORON Eindejaars Plantenjacht). Als je de site opent zie je een kaartje met
zwarte stippen. Als je zo’n stip aanklikt met je cursor dan verschijnt een naam, die ook aan de
onderkant van het kaartje te zien is. Als je daar op klikt, komt de hele lijst van waarnemingen
van die persoon in beeld.
Resultaten KNNV Amersfoort
Totaal zijn er 78 soorten gevonden op 9 locaties. Het hoogste aantal soorten op één locatie
was 33. Omgevingen waar veel soorten zijn gevonden, waren vooral ruige omgevingen, zoals
bijvoorbeeld hagen, gevels, boomspiegel, plantsoenranden, bouwterreinen en paden achter
woningen. Een bijzondere locatie was het spoorwegemplacement in Amersfoort. In homogene
landschappen als weilanden, bossen en heidevelden is meestal weinig te vinden. De top-10
van de KNNV Amersfoort is te zien in de tabel. Het aantal 9 wil zeggen dat 9 van de 13 mensen
die soort bloeiend hebben gezien.
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Einde jaar plantenjacht KNNV
Amersfoort 2020-2021
Soortnaam
Aantal
Paarse dovenetel
9
Straatgras
9
Canadese fijnstraal
8
Duizendblad
8
Klein kruiskruid
8
Madeliefje
8
Herderstasje
7
Paardenbloem
7
Vogelmuur
6
Gewoon Jakobskruiskruid 4

Voornemens 2021 Plantenwerkgroep
1. Elk jaar zoekt de afdeling naar een project waar alle werkgroepen onderzoek kunnen
uitvoeren. De werkgroep zal daar aan meedoen.
2. Verder wordt gedacht aan:
a. Plasgebied bij restaurant/hotel van de Valk
b. PON-spoorlijn
c. Op dit punt is het mogelijk het hele jaar met ideeën te komen
3. Ieder jaar neemt de werkgroep deel aan de eindejaars plantenjacht. Dus waarschijnlijk ook
in 2021
Arie van den Bremer (coördinator werkgroep planten)

Werkgroep Vleermuizen
Kraamverblijven zoeken
Net als het jaar ervoor, hebben we er afgelopen jaar voor gekozen om met een grote groep op
één punt te verzamelen en daarna op te splitsen in kleinere groepen om op die manier toch
een groot gebied te kunnen inventariseren op aanwezigheid van kraamkolonies. Dat bleek ook
nu weer erg succesvol. We hebben dit jaar, ook in overleg met de gemeente, gekozen voor
enkele stukken van de wijk Zielhorst.
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KNNV onderzoek
De werkgroep heeft, onder coördinatie van Esmeralda Dols, weer meegewerkt aan de KNNV
inventarisatie van een onderzoeksgebied. In 2020 was dat de golfbaan De Hoge Kleij. Hier
hebben niet alleen werkgroepleden, maar ook -enthousiaste- vrijwilligers aan meegewerkt.
Tijdens dit onderzoek zijn ook drie batloggers ingezet (een batlogger van de werkgroep/KNNV
en twee batloggers in bruikleen van de gemeente Amersfoort). Het resultaat van het onderzoek
geeft een goed beeld van het gebruik van de golfbaan door vleermuizen. De geluiden zijn ook
dit jaar weer gezamenlijk geanalyseerd binnen de samenkomst mogelijkheden in het Groene
Huis Amersfoort.

Leden van de werkgroep onder leiding van Esmeralda Dols (r.) op De Hoge Kleij

Controleren vleermuiskasten
Dit jaar is door COVID-19 het controleren van de vleermuiskasten niet mogelijk geweest.
Soort Management Plan
Eind 2019 is de werkgroep uitgenodigd om mee te denken met de gemeente m.b.t. het Soort
Management Plan, kortweg SMP.
Een generieke ontheffing om verbouw/isolatie/sloop/etc. werkzaamheden uit te kunnen voeren
waarbij totdat dit van kracht is een project specifieke ontheffing voor nodig is. De aanvraag
voor deze vergunning zou eind 2019 worden ingediend maar is mede door inspraak van de
werkgroep uitgesteld. De gesprekken werden begin 2020 voortgezet. De aanvraag is
inmiddels bij het bevoegd gezag ingediend.
Nacht van de Vleermuis
Onverwacht is er eind augustus toch een “nacht van de vleermuis”-evenement geweest binnen
de mogelijkheden die er toen waren. De opkomst was groot (met de max deelnemers die
toegestaan was) en deelnemers waren erg enthousiast.
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Winterverblijven
In februari is door de werkgroep ook de controle van de vleermuiswinterverblijven, bunker
Birkhoven en tunnel onder de Amerstdamse weg, uitgevoerd.
Wij verwachten in 2021 redelijk hetzelfde (hopelijk meer!), maar niemand van ons heeft een
glazen bol en het jaar is nog jong en gezien de omstandigheden erg onzeker.
Erik Broer (coördinator werkgroep vleermuizen)

Werkgroep Vogels
We hebben een twintigtal leden. Alice van Hunnik en Frans Bokdam leiden de vogelwerkgroep.
In augustus besloten zij ook de coördinatie op zich te nemen voor het seizoen 2020-2021. Het
aantal deelnemers aan de excursies wisselt van drie tot veertien.
Naast de gebruikelijke excursies deed de vogelwerkgroep mee aan de inventarisatie op
golfbaan De Hoge Kleij, qua aantal deelnemers aangepast aan de RIVM richtlijnen inzake
corona.
Door de corona-pandemie konden we vóór de zomer nog de Pier IJmuiden bezoeken, de rest
van de excursies verviel.
Het programma 2020-2021 werd daarop aangepast; in principe moesten de excursie-gebieden
per fiets bereikbaar zijn. De excursie in Den Treek, onder leiding van Hans van Zummeren,
werd gedaan met een groep van tien personen. De excursies in De Schoolsteegbosjes en De
Boom geschiedden in groepjes van vier personen onder leiding van Gert de Wit, Dick van
Etten, Jan van der Linden, Hans van Zummeren en Pia Kleverlaan.
Het nestkastenproject op de Hoge Kleij (Zon en Schild) is voortgezet en de minicursus
Tuinvogels van de KNNV aangeboden aan belangstellenden (óók niet-leden). De PTT telling
voor de Sovon op Landgoed De Boom is uitgevoerd.
Plannen 2021
Er zijn een vijftal excursies gepland; naar gebieden die in principe op de fiets kunnen worden
bereikt. Het nestkastenproject op de Hoge Klei (Zon en Schild) wordt voortgezet, we doen mee
aan de volgende natuurinventarisatie van KNNV Amersfoort e.o. en een PTT-telling. Ook de
minicursus Tuinvogeltelling wordt herhaald.
In augustus evalueren Alice van Hunnik en Frans Bokdam weer hun inzet en wordt er besloten
of zij doorgaan met hun activiteiten. Het enthousiasme is er.

Goudhaantje
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Koperwiek

Keep

Grote bonte specht

Pimpelmees
Foto’s: Hans van Zummeren

Alice van Hunnik en Frans Bokdam (coördinatoren werkgroep vogels)

Werkgroep Waterleven
Door de corona-beperkingen heeft de werkgroep Waterleven in 2020 de activiteiten, zoals die
gepland waren, helaas niet gezamenlijk kunnen uitvoeren. Het bestuderen van de gevangen
waterbeestjes in een witte bak en daarbij 1,5 meter afstand van elkaar bewaren, leek ons niet
verantwoord. Voor het toegezegde veldonderzoek op golfbaan De Hoge Kleij is daarom
besloten voor een minimale bezetting.
Vijver golfbaan De Hoge Kleij
In 2020 is onderzoek verricht naar het waterleven van de vijver op de golfbaan De Hoge Kleij,
gelegen hoog op de Utrechtse Heuvelrug. Samen met terreinbeheerder Tristan van Dijken is
de vijver diverse keren bezocht en op drie data is een nadere bemonstering met schepnet
verricht voor amfibieën en (aquatische) macrofauna. De kunstmatig aangelegde vijver was
vrijwel opgedroogd door lekken in de leemlaag, maar is in maart 2020 vergraven, de leemlaag
deels hersteld en weer met water gevuld. Deze kleine vijver (ca. 150 m2) verkeert dus nog in
een pioniersstadium. Verrassend was dan ook het hoge aantal Kleine Watersalamander (meer
dan 140 adulte exemplaren en na de zomer meer dan 80 larven), parende Bruine Kikkers en
later veel kikkervisjes van Bruine Kikker en Gewone Pad. Gedurende het jaar nam het aantal
gevonden soorten waterbeestjes toe, in totaal 39 soorten. De diversiteit zal naar verwachting
de komende jaren verder toenemen als de vijver zich verder kan ontwikkelen.
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Beekvis-onderzoek Gelderse Vallei
In 2020 heeft zich een subgroep(je) van 2 leden gevormd: de “Beekvis-groep”, bestaande uit
Erik Eliveld en Theo Klink. Samen zijn zij ca. 35 keer op stap gegaan voor visonderzoek, dit
met toestemming van het Waterschap Vallei & Eem en de terreinbeheerders van Stichting De
Boom, Landgoed Den Treek-Henschoten en Utrechts Landshap. De focus lag met name op
onderzoek in de Moorsterbeek, de Moorsterplassen, de benedenlopen van de Barneveldse
Beek, Haarbeek, Esvelderbeek en Hoevenlakense beek, de wateren op en rondom Landgoed
De Boom/Bruinenhoef en de plassen bij Schutterhoef. Het onderzoek is met name gericht
geweest op het systematisch in beeld brengen van de vissamenstelling, waarbij gebruik
gemaakt werd van Ravon-schepnet, waadpak en cuvet. Naast viswaarnemingen, zijn ook
andere opvallende waarnemingen van amfibieën, waterkevers etc. vastgelegd. Van elke
middag is een bezoekverslag gemaakt en zijn de waarnemingen grotendeels geregistreerd in
waarneming.nl. Opvallende waarnemingen waren: Grote Modderkruiper (4 ex. onverwacht in
een geïsoleerde landgoed-bosvijver), Rivierdonderpad (3 ex. in de Barneveldse Beek),
Zonnebaars (>50 ex. , een exoot en niet verwacht in een geïsoleerde landgoed-natuurplas),
Pos (in benedenloop Barneveldse Beek) en een honderdtal Bittervoorns, Bermpjes,
Riviergrondels, Kleine Modderkruiper, Marmergrondel, etc. Er is ook afstemming met Ravon
en met de stadsecoloog van Amersfoort, die tevens visdeskundige is. Theo van de Water heeft
diverse macrofauna-monsters nader onderzocht, met daarin ook sponzen en mosdiertjes. Ook
de Ringslang is dit jaar meermaals ten oosten van het Valleikanaal aangetroffen.
Plannen 2021
De intentie is om het waterleven in het Moorsterveld te inventariseren. Echter, ook de flora en
overige fauna zijn onderwerp van studie, waarvoor ook de andere werkgroepen uitgenodigd
zullen worden. Het is de bedoeling dat dit een meerjarig project gaat worden.
Afhankelijk van de belangstelling onder de leden zullen ook enkele poelen uitvoerig bekeken
(lees: geïnventariseerd) worden. En zullen we, zodra de deuren van De Groene Belevenis
voor ons weer open gaan, weer avonden organiseren om waterbeestjes al dan niet met behulp
van de binoculair te determineren.
Verder zal het systematische onderzoek naar de vissamenstelling in beken en plassen van de
Gelderse Vallei c.q. flanken van de Utrechtse Heuvelrug worden voortgezet, mede afgestemd
op de behoefte van de water- en terreinbeheerders. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre we
Waterschap Vallei & Veluwe en Stichting De Boom kunnen helpen de waterhuishouding beter
in te richten voor natuur en aan te passen tegen verdroging en klimaatverandering.

Vijver golfbaan De Hoge Kleij
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Beekvissers in actie

Ook is het plan de aanleg van ringslang-broeihopen rond de Moorsterbeek te realiseren om
de trek van de Ringslang oostwaarts te faciliteren.
Theo Klink (coördinator werkgroep waterleven)
Overige
Arie van den Bremer schrijft in het verslag van de werkgroep Planten: “Voor Golfbaan De Hoge
Kleij is onderzoek gedaan naar Zoogdieren, Vleermuizen, Vogels, Reptielen, Waterfauna,
Insecten, Nachtvlinders, Mieren, Planten, Korstmossen, Mossen en Paddenstoelen”.
Voor enkele van de genoemde thema’s heeft onze afdeling weliswaar geen werkgroep, maar
waren individuele leden en/of externe deskundigen bereid een bijdrage te leveren. Zo is
zoogdieren gedaan door Zomer Bruijn, mieren door Rudolf van Hengel, korstmossen door Arie
van den Bremer en mossen door Jan Pellicaan.
Voor reptielen werd een gemêleerd groepje gevormd, dat onder aanvoering van Theo Klink en
Renée van Assema met name de verspreiding van zowel de Zandhagedis (63 exemplaren
waargenomen) als de Hazelworm (53 exemplaren waargenomen) in kaart heeft gebracht.
Daarvoor zijn ten behoeve van de Hazelworm 44 reptielen-platen op Golfbaan De Hoge Kleij
uitgelegd en gemonitord tussen april en september 2020. Beide soorten blijken goed verspreid
over het gehele onderzoeksgebied voor te komen, echter in drie deelgebieden met een hogere
concentratie van de Zandhagedis. Van de Hazelworm zijn zwangere vrouwtjes waargenomen,
helaas geen groepjes jonge Hazelwormen.

Spetterexcursie
Eén keer per jaar organiseert de vereniging een dagexcursie naar een locatie die uit oogpunt
van natuur en cultuur interessant is. Dit jaar kon de excursie niet doorgaan vanwege (alweer !)
corona
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Natuuracademie

Helaas moest de Natuuracademie in maart 2020 worden gestopt vanwege corona. Van het
mooie en gevarieerde programma (zie boven) is alleen de cursus “Geologie en Gesteente”
doorgegaan. Voor deze cursus hadden 25 deelnemers zich aangemeld, een bemoedigende
start ! De excursie was in het Geologisch Museum Hofland Laren in de provincie NoordHolland. Het museum is in 1972 opgericht in samenwerking met de gemeente Laren.
Vanwege de corona perikelen is het niet waarschijnlijk dat de Natuuracademie in 2021 van de
grond komt. Mogelijkheden om digitaal, bijvoorbeeld via Zoom, iets te doen worden nog
onderzocht.
Arie van den Bremer

Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (WNA)
Geen verslag ontvangen.
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