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\NLt\Dlf\1& 
Aanleiding tot de start van "Projekt 1985" was de conclusie 
van bestuurswege dat er binnen de KNNV Epe/Heerde te weinig 
activiteit aan de dag werd gelegd door de leden. Er werd 
besloten een gebied te onderzoeken dat zich kenmerkte door 
een grote verscheidenheid in bodem, archeologie, cultuur
historie, planten- en dierenwereld. Na enige discussie werd 
gekozen voor de omgeving van Schaveren, een gebied in de 
overgangszone tussen stuwwal en IJsselvallei. In dit gebied 
is onder leiding van een aantal ervaren leden en een beperkt 
aantal andere leden de natuur in de ruime zin van het woord 
in 1985 en voor sommige onderdelen ook nog in 1986 en 1987 
onderzocht. 

Behalve het stimuleren van de eigen leden gold als doel
stelling de eigenaars/gebruikers en de overheid te betrek
ken bij de resultaten van het projekt. In het achterhoofd 
speelde daarbij de gedachte dat kennis en inzicht van de 
waarden van een terrein kan leiden tot een beter beheer. 
Achteraf bezien had de begrenzing van het gebied, tot stand 
gekomen door een compromis, op landschappelijke gronden enige 
uitbreiding vereist. 

Door een aantal enthousiaswleden is een hele boel werk 
verzet. Over een breed terrein is geÏnventariseerd en hier
van vormen de verslagen de hoofstukken van dit rapport. 

Het rapport beoogt een doorsnede te geven van een Noordoost 
Veluws landschap in ruimte en tijd, waarbij duidelijk naar vo
ren komt dat de mens een belangrijke stempel op dit land
schap heeft gedrukt. 

Om de lezer wegwijs te maken in het onderzochte gebied is 
een toponiemenkaart hiernaast toegevoegd. 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging 
(Vereniging voor Veldbiologie) 
Afdeling Epe/Heerde. 

Epe, november 1988 



2. 

G-eologie . 
G-eomorfolog 1e 

H~dro\ogie 
Geologie is de wetenschap die zich met de geschiedenis van 
de aardkorst bezighoudt. Het onderdeel van die wetenschap dat 
zich vooral bezig houdt met het ontstaan van de oppervlakte
vormen, heet geomorfologie. Met de geologie hangt sterk sa
men de studie van het water in de bodem: de hydrologie~ En 
tenslotte zou je de bodemkunde -zie daarvoor een apart hoofd
stukje- kunnen beschrijven als de "geologie tot l meter diep-
te". · 

Voor een -korte- bespreking van de geologie van bet onder
zoeksgebied moeten we de grenzen wat ruimer nemen. Het 
overzichtskaartje beslaat dan ook een gebied dat zich van west 
naar oost uitstrekt ongeveer van Gortel tot Ernst. {krt..pag.3) 

Dat het kaartje een west-oost liggende strook beslaat is geen 
toeval: de processen die de basis legden voor het landschap 
b~ Schaveren speelden zich vooral af in oost-westel~ke en 
later in omgekeerde richting. 

Vóór de ijs.:!Jjden. 

De bodem van vr~wel ons gehele land is opgebouwd uit rivier
afzettingen: vooral zand in allerlei grofte en kleuren, af
gewisseld met grind en leem. Het zand werd gedurende miljoe
nen jaren afgezet door de R~n en de Maas, maar ook, in de 
noordel~ke helft van ons land,door rivieren uit het oosten: 
de Eems, de Elbe, de Weser of hun voorlopers. 

Het pakket werd, vooral in 1 t noordwesten van ons land, heel 
dik omdat de afzettingen ongeveer gel~ke tred hielden met de 
langzame daling van de bodem. Ons land was en bleef zee: 
lange t~d een vr~wel vlak deltagebied. 

De voorlaatste ~stüg. 

De ~st~den brachten daarin verandering. Voor de vorming van 
de Veluwe is vooral de voorlaatste koude periode (het Saalien) 
van groot belang geweest. De hele noordel~ke helft van Europa 
raakte bedekt met een dik ~sdek zoals we dat nu nog op 
Groenland aantreffen. Het ~s schoof langzaam uit het noorden 
en oosten over de diep bevroren bodem en drukte daarb~ hier 
en daar een enorm grondpakket voor zich uit. 
Waar die vooruitgeschoven grondmassa's tenslotte tot rust 
kwamen vinden we nu de "stuwwallen". Zo diepte tijdens deze 
periode een ~sstroom uit het oosten het tegenwoordige IJssel
dal meer dan 100 meter uit en schoof het zand op tot de gebo
gen heuvelrug die van Hattem tot Dieren loopt. 
Zo ontstond de oost-Veluwse stuwwal, de hoogste van ons 
land. 
Dit alles speelde zich tussen 150.000 en 100.000 jaar gele
den af. 

De laatste ~st~ 

Na een warmere t~d (het Eemien) trad 75.000 jaar geleden op
nieuw een ~st~d in. In deze laatste koudeperiode (het Weich-
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selien) bereikte de ~skap ons land niet. Het ~s kwam niet 
verder dan Denemarken en het midden van Engeland. In ons 
land heerste een toendraklimaat. De spaarzaam of helemaal 
niet begroeide zandbodem raakte gemakkel~k aan het stuiven 
en het door de voorgaande ~st~d achtergelaten heuvellandschap 
werd flink afgevlakt. 
Dat gebeurde ook nog door een andere oorzaak. De opnieuw 
permanent bevroren bodem ontdooide alleen in de zomer aan de 
oppervlakte. Het sneeuw-smeltwater kon niet wegzakken in de 
bevroren ondergrond en stroomde langs de heuvelhellingen 
naar beneden. Het nam daarb~ de slappe bovenste bodemlaag 
mee. Zo werden langzamerhand dalen in de flanken van de 
stuwwallen uitgeslepen en het afgestroomde grindr~ke zand 
werd aan het eind van die dalen in de vorm van licht gewelfde 
waaiers afgezet. De bovenste delen van de stuwwallen werden 
lager. En op allerlei plaatsen, zowel op de hoogste gedeelten 
van het heuvelland als in de dalen,zorgde de wind voor stuif
zandafzettingen, soms in de vorm van vlakke dekens (vandaar 
de naam dekzanden),soms in de vorm van heuvels of langgerek
te ruggen. 

De laatste ~st~d eindigde ongeveer 10.500 jaar geleden. Zodra 
de bodem ver genoeg ontdooid was zakte het sneeuw-,later 
regenwater in de bodem weg en vielen de smeltwaterdalen droog. 
De vegetatie heroverde het land en de toevoer van organische 
stoffen die daar het gevolg van was zette bodemvormings
precessen in gang. 

~rondtrekken van het landscha~. 

Van de hierboven geschetste gebeurtenissen vinden we in ons 
onderzoeksgebied de sporen terug. Het meest opvallende element 
op het geologische kaartje (pag.3) is het gevorkte dal dat 
iets oostel~k van Gortel begint. Westel~k van Gortel -buiten 
de kaart- ligt de stuwwal. Het gebied oostel~k daarvan hoort 
ook tot de stuwwal, maar de opgestuwde zandlagen z~n hier 
vlak afgesleten en soms bedekt met dekzand. 
Oostel~k van het dal geeft de geologische kaart een vlakte 
van smeltwaterafzettingen aan. Daar is het materiaal gedepo
neerd dat in het Weichselien door het dalletje de heuvels af 
is gestroomd. Het hoogtel~nenkaartje (pag.5) laat duidel~k 
zien hoe die afzetting als een waaier achter het dal ligto 
Bovendien is te zien hoe aan de oostrand van die waaier af
stroming van materiaal opnieuw dalletjes heeft veroorzaakt 
en dat -in een later stadium- de stroomgeul met een scherpe 
bocht naar het zuiden zich door z~n eigen delta een weg 
heeft gebaand. 

Twee elementen op de geologische kaart z~n nog niet genoemd. 
Het ene is het stuifzandcomplex in het noordwesten -het be~ 
treft hier overigens geen dekzanden maar pasna de laatste 
~st~d ontstane stuifzanden. Het andere is aangeduid als 
"smeltwaterheuvel". Op het hoogtelijnenkaartje vinden we die 
heuvel uiteraard ook: het is de b~na 30 m hoge Woesterberg. 
Wie ter plaatse eens gaat k~ken -het terrein is vr~ toeganke
l~k- zal het opvallen hoe grof het zand is waaruit de heuvel 
bestaat. Speurders naar stenen zullen tussen het grind veel 
stukjes graniet vinden en ander materiaal dat uit Scandinavië 
afkomstig is. 
Uit wat hierboven geschreven is zal de lezer concluderen dat 
dit materiaal t~dens de ~sbedekking, dus in het Saalien 
moet z~n afgezet. Hoe dat gebeurd is is onzeker. Een gang
bare verklaring is dat in de honderden meters dikke ijskap 
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b 
scheuren zaten. Die kunnen zich lange tijd op dezelfde plaats 
hebben bevonden of zich daar steeds opnieuw hebben gevormd. 
In die scheuren stortte het smeltwater van de gletsjer naar 
beneden, waarbij zich al het zand en grind dat met het ijs was 
meegevoerd ophoopte op de bodem van de scheur. 
Wie in de Alpen wel eens de bedding van een teruggetrokken 
gletsjer heeft gezien zal zich van dat proces een beeld kun
nen vormen. De Woesterberg is in onze streek een bijzonder 
fenomeen: er zijn maar enkele smeltwaterheuvels op de Veluwe. 

I' 
1! I/,·, 

\-\l1 OPPERVLA\\TlwATE.R ,~~~= 
Hoezeer wind en w0ter ook veranderend en vervlakkend hebben 
gewerkt na de opbouw van de stuwwal, het blDft toch nog altijd 
een imposante heuvelrug.De hoogste delen hebben zelfs een iets 
afwijkend klimaat. Dat manifesteert zich o.a. in hoge regen
CDfers. Nu regent het gemiddeld in ons land meer dan er ver
dampt. Er is dus een neerslagoverschot en dat zakt langzRam 
weg in de bodem - zo langzaam dat de grondwaterspiegel in 
de heuvelrug niet waterpas ligt, maar min of meer het relief 
volgt. In de zandheuvel zit dus een "waterheuvel" verborgen. 
Dat water vloeit -alweer heel langzaam- naar de kanten weg. 
Er is in onze streken dus een grondwaterstroom naar het 
oosten. 
Waar dalen de stuwwal binnendringen zal het grondwater ondiep 
zitten en volgens de wet van de communicerende vaten de nei
ging hebben omhoog te komen. Een buis, in zo'n dal een eind 
in de grond geslagen, zal dan wel geen waterstraal produceren, 
maar er zal, als de opwaartse druk sterk genoeg is, wel op 
bijv. een halve meter boven de grond water uitstromen. 

Het verschijnsel van uit de bodem tredend water heet k w e 1. 
De dalen aan de voet van de stuwwal kan men aanduiden als 
kwelgebieden. 
Deze dalen en kommen hebben aan de oostkant vaak maar een 
smalle uitgang zoals bijv. bij Schaveren (zie artikel "Op his
torische gronden") en daardoor ook maar een beperkte afvoer 
van het kwelwater aan de oppervlakte. Daardoor ontstonden er 
moerassen. In de zomer is de verdamping groter dan 's winters. 
Gevolg daarvan is dat de grondwaterspiegel in de zomer lager 
is. In kwelgebieden schommelt de grondwaterspiegel dicht 
bij de oppervlakte. Waar het grondwater ijzerhoudend is - en 
dat is op de Veluwse zandgronden vaak het geval- kunnen de 
ijzerverbindingen zich in zulke situaties in de bodem afzetten 
en tenslotte dichte steenharde koeken en banken vormen, be
kend als ijzeroer. Dit versch~nsel droeg bij aan het moerassige 
karakter van de dalen. In deze moerassen vormde zich veen. 
In het onderzoeksgebied herinnert de veldnaam Pollenseveen 
en de daaraan ontleende weg-naam aan de veenvorming, die in
middels verleden tijd is. 

Al is het veen vergraven, een kwelgebied is het gevorkte dal 
van de Smallertsebeek nog steeds. De beekjes voeren het 
kwelwater af. Is de aanvoer niet groot genoeg dan zakt het 
water buiten het kwelgebied,waar de grondwaterspiegel wat 
lager is, weg. Het is een kenmerkend verschijnsel van kwelbeek
jes dat ze althans in de zomer, vaak alleen in de bovenloop 
water voeren. Bijgaande tekening brengt in een doorsnede het 
bovenstaande in beeld. 
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Behalve het kwelgebied en de daarin ontspringende beekjes 
kent het onderzoeksgebied nog een ander watertje: het plasje 
dat als "het Rengel" wordt aangeduid. Er wordt wel veronder
steld dat het een overblDfsel van een zgn. p i n g o is. 
Pingo's, of liever gezegd pingo-resten, ZDn een gevolg van 
ondergrondse Ds-ophopingen, ontstaan uit meertjes in een si
tuatie van permanent bevroren bodem , DStDdomstandigheden 
dus. Het DS vormt tenslotte een opwelving waar de bovenlig
gende grond vanaf glDdt. Na het einde van de glaciale periode 
blDft er een kuil over die zich meestal met water vult. 
Kenmerkend voor een pingo is de ringwal, ontstaan uit het van 
de Dskoepel afgegleden materiaal. 

Pingorneertjes komen elders in ons land wel voor, in Drenthe 
o.a. Ook het Blekemeer bD Uddel wordt als een pingo-rest 
beschouwd. 

Het Rengel mist echter de ringwala Bodemonderzoek zou uitsluit
sel kunnen geven over de aard van het plasje. Het ligt in een 
ondiepe kom; wellicht kan het het beste als een ven worden 
beschouwda Nu ontstaan vennen vooral in geaccidenteerd terrein, 
met name in de buurt van stuifheuvelruggen, onder omstandig
heden waarbD zich een waterdichte oerlaag kan vormen. Rond 
het Rengel is geen stuifzand of dekzand aanwezig en de grond
waterkaart laat twDfel of de laagte tot in het grondwater 
reikt of dat zich in de inzinking toch een waterdichte oer
laag heeft gevormd, een zgn. schDngrondwaterspiegel. 

Literatuur! 

Div. auteurs 
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Henk Menke 
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Wageningen 1977. 
De palaeogeografische ontwikkeling van 
Nederland in de laatste drie miljoen jaar. 
KNAG, Geografisch Tijdschrift IX (1975) no._3 .• 
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Van het onderzoeksgebied besta~n twee bodemkaarten. Uit 
1955 dateert een gedetaileerde kaart,schaal 1:25.000 van 
Van Liere & Steur._ Op deze kaart zijn nog de oude bodemkun
dige typen weergegeven. 
Recent is een bodemkaart op schaal 1:50.000 verschenen van 
het gebied Harderw~k-Elburg tot Epe-Vaassen, inclusief een 
westel~k daarvan gelegen deel van Flevoland (Eilander et al, 
1982). B~ de volgende beschr~ving zal vooral van laatstge
noemde kartering worden gebruik gemaakt. 

De b~gevoegde kaart betreft een sterk vergrote~uitsnede 
(tot schaal 1:10.000) van de recente bodemkaart. De enige 
afw~king hierin is de expliciete aanduiding van 2 kleine 
enken in de direète omgeving van het Theehuis Schaveren 
conform de gedetailleerde kaart uit 1955. 

De volgende toelichting op de kaart is voor niet bodemkundig 
onderlegde lezers moeil~k te volgen. Voor een populair weten
schappelijke uitleg over de bodem wordt kortheidshalve verwe
zen naar de paragraaf "De vorming van de bodem" in deel 3 
van Wilde Planten (Westhoff et al, 1973) 

Voor de beschrijving van de bodemkaart zal kort ingegaan wor
den op het grondwaterregime. 

Grondwaterregime. 

De grondwaterstand en z~n fluctuatie tijn van grote betekenis 
voor de water- en luchthuishouding van de grond. Ze nemen 
een belangr~ke plaats in onder de factoren die bepalend 
tijn voor vestiging en ontwikkeling van organismen (vegetatie 
en fauna). 
De gegevens over grondwaterstanden op een bodemkaart z~n ver
vat in de grondwatertrappen (afgekort: Gt 1s). Het betreft de 
klassen van de grondwatertrappenindeling. 
De volgende gedachtengang ligt aan deze indeling ten grond
slag. De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert 
sterk in de loop van een jaar. In het algemeen zal het niveau 
in de winter hoger z~n dan in de zomer. Bovendien treden ook 
jaarlijks verschillen op. De grondwaterstanden die behoren b~ 
de gemiddelde hoogste,resp. de gemiddelde laagste stand wor
den de gemiddelde hoqgste grondwaterstand (GHW), resp. de 

HAan een uitvergroting van een kaart kleeft het grote 
bezwaar dat de geboden informatie een nauwkeurigheid 
suggereert die in wezen slech~s sch~n is. Terwille 
van een duidel~ke presentatie is echter toch voor een 
vergroting gekozen. 
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10 
gemiddelde laagste grondwaterstand (GLW) genoemd. 

Onderstaande tabel geeft schematisch de grondwatertrappenin
deling weer. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen 
naar de toelichting bij de bodemkaart van Nederland, schaal 
1:50.000 van de Stichting voor Bodemkartering. 

Ta/Je/ Gro!ldlvatertrappmilldelill,~ 

Grondwatertrap: I IJ III IV V VI VII 

GHW in cm beneden 
maaiveld - - <40 >40 <40 40-80 >80 

GLW in cm beneden I maaiveld <50 I 50-80 80-120 80-120 >120 >120 >120 

Het onderzoeksgebied heeft een ingewikkelde bodemgesteldheid. 
Op een oppervlakte van ongeveer 2 km2 komt een groot aantal 
bodemtypen in een complex patroon voor. 
Het gebied is gekenmerkt door de aanwezigheid van grindhoudend, 
grofzandig smeltwatermateriaal binnen een diepte van 120 cm. 
Daar bovenop is een voornamelijk grofzandig pakket dekzand ge
deponeerd. 
Tot ongeveer 400 m westelijk van het theehuis Schaveren bestaat 
de Smallertse beek uit twee smalle beekjes, die west-oostwaarts 
stromen ter weerszijden van de Oranjeweg. Beide beekjes ont
springen oostelijk van Gortel. 
Het beekdal van de noordelijke tak is opgebouwd uit moerige 
~rdgronden, dit zijn gronden bestaande uit een zanddek en een 
moerige tussenlaag op zand. In het zuidelijke beekdal ontbreekt 
het zanddek op de moerige laag. 
Een eind voor en na de samenvoeging van de twee beekjes be
staat de bodem uit gooreerdgronden. Het betreft lemig, fijn 
zand,afgezet in het laagste deel van het erosiedal van de 
Smallertse beek. 
De grondwatertrap (Gt) in de moerige eerdgronden is 11 en in 
de gooreerdgronden III. 
Hoger en droger gelegen gronden grenzen aan voornoemde gronden. 
In de directe omgeving van het theehuis betreft dit smalle 
stroken van la~gQdzolgronden (GtVI), westelijk daarvan grenzen 
veldnodzolgronden (Gt VI, VII) aan de beekdalen. Veldpodzol
gronden zijn gronden met een humushoudende bovengrond dunner 
dan 30 cm; het zijn jong ontgonnen gronden. Laarpodzolgronden 
zijn eerder ontgonnen en hebben een humushoudende bovengrond 
tussen 30 en 50 cm. De humushoudende bovengrond is groten
deels ontstaan door ophoging met plaggenmest. 
Een humushoudende bovengrond dikker dan 50 cm leidt tot inde
ling bij de enkeerdgronden (Gt VII). Nabij het theehuis liggen 
enkele kleine enken. 
Oostelijk van het onderzoeksgebied strekt zich de zeer omvang
rijke enk van Ernst uit, met hoge zwarte enkeerdgronden, ooste
lijk van de dorpenweg overgaand in bruine enkeerdgronden. 
Haarngdzolgronden (Gt VII) komen verspreid over het onder
zoeksgebied voor. Deze gronden hebben een humushoudende boven
grond dunner dan 30 cm. De aanwezigheid van ijzerhuidjes op 
de zandkorrels onder de B-horizont wijst op een vorming van 
de ze gronden onder droge omstandigheden. Dit in tegenstelling 
tot de laar- en veldpodzolgronden, die onder natte omstandig
heden zijn gevormdo Let wel: door ontwatering kunnen van oor-



sprong nattere gronden thans een grondwaterstand VI of VII 
hebben; dit is in dit gebied het geval. 

In de noordwesthoek ligt een gebied waar haar~odzolgronden 
afwisselend met duinvaaggrond~ (Gt VII)voorkomen. Laatstge
noemd bodemtype betreft jonge stuifzanden. 

ll 

Zuidel~k van de Langeweg ligt een kleine oppervlakte met 
holtpodzolgronden (Gt VII). Dit z~n bodems ontstaan in mi
neralogisch r~ker moedermateriaal dan de voornoemde podzol
gronden, die tot de groep van humuspodzolgronden worden gere
kend en in armer moedermateriaal tot ontwikkeling z~n geko
men. 

Een omvangr~ke zandwinning heeft plaats gevonden b~ het land
goed Languedoc aan de Langeweg. 
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Op his lorische 
gronden 

Zo maar een bezoekje aan het 
terrein noordel~k en zuidel~k 
van het dal van de Smallertse
beek terhoogte van de buurt
schap Schaveren doet niet ver
moeden dat hier ooit veel meer 
te vinden is geweest dan zand met 
hei en nog wat vr~ arm bos. 

Maar wie wel eens in het kleine 
klederdrachtmuseumpje aan de 
Markt in Epe is geweest, heeft in 
het geologische- en archeologische 
hoekje achterin belangwekkende 
zaken ge zien en zal misschien 
nieuwsgierig geworden ziin. Want er zijn . daar foto's van graf
heuvels en opgravingente zien. Fraaie vondsten liggen uitge
stald of z~n afgebeeld, die mede afkomstig z~n uit het gebied 
van Schavéren, het Hanendorp en de Woesterberg; er zijn afbeel
dingen en kaart jes te zien van de complexen zgn: "Cel U c Fields" 
uit Vaassen, die ook in het gebied van Schaveren ontdekt z~n. 

Wie nieuwsgierig is geworden, wil meer weten. 
Dus, ging ik ter plaatse in het veld hljken en vervolgens ploeg
de ik,met een ~ver als de boer uit de IJzert~d op z~n akkertjes, 
stapels boeken en boekjes, rapporten, kaarten en t~dschriftjes 
door. 
Zo kwam ik veel aan de weet. Een overzichtje hiervan heb ik 
hieronder ge~robeerd samen te stellen. 

Vijf_fenomenen._ 

Maar liefst v~f verschillende fenomenen bleken in dit kleine 
gebied.dat we onderzochten, aanwezig. 
Da~ waren grafh&uvels, Celtic fields, een oude verd~digingswal, 
oude karresporen en ••••••• een zeer oude~~: Schaveren. 

In hoeverre het kleine meertje, dat het Rengel wordt genoemd 
en dat al op zeer oude kaarten voorkomt, betekenis in de pre
historie had? Ik heb alleen gehoord dat het in de vorige en 
misschien nog de ze eeuw in gebruik was als zgn. "schapenwas", 
9en watertje waar schapen werden gewassen, enkele dagen voor 
ze geschoren werden (mededeling Roel Pannekoek). 
De kanten liepen toen veel geleidel~ker af. 
De bodemkundige, de heer De Bakker, die onze eerste excursie 
van het project leidde, wees ons op het karakter van het wegge
deelte van de Woesterweg vlak voordat deze de Oranjeweg kruist. 
Dit zou vroeger een schapendrift z~n geweest, een route waar
langs de schapen van de alom aanwezige heidevelden naar de 
schaapskooien werden geleid. Deze schapendrift kruiste naar het 
zuiden toe de Smallertsebeek met z~n moerassige omgeving. 
Hier was vroeger een doorwaadbare plaats of voorde. Deze plek 
heet op oude kaarten Schaffoerden (Saksisch dialect voor 
Schaapvoorde, later Schafferden, welk woord verbasterde tot 
Schaver den.) 



De Neolithische mens hield al schapen. Z~n die hier ook al 
doorheen gekomen? De schapenwas is er vlakb:i,i! 

Grafheuvels of tumuli. 

Dat de Oost-Veluwe al in het 
Neolithicum (nieuwe steen
t~d) bewoond is geweest, 
bl~kt uit de vele grafheuvels. 
uit die t~d. We spreken dan 
over de periode van ~ 2500 -
1700 v. Chr. 
Vele van deze prehistorische 
graven z~n ook in latere pe
rioden, nl. de Brons-t~d 
(~ 1700 - 700 v.Chr.) en de 
IJzert~d (~ 700 v.Chr. tot 
200 na Chr.)) nog gebruikt. 
Er z~n nog 160 zichtbare heu
vels over in de gemeente Epe. 

Op de Oost-Veluwe bl~ken deze 
grafheuvels lange reeksen te 
vormen. De meest opvallende 
is die welke loopt van Niersen 
tot even noordel~k van het 
dorp Epe (zie tek.pag.l9) 

De vier nog zichtbare en 10 
totaal verdwenen grafheuvels 
in het onderzoeksgebied vor
men er een onderdeel van. 

DE.. C.'RAF\4\:...UV!!.L~ L\C.G.E.."-1 
OP t)E:... O_'l~l.U'W'ia. VAA\i. \t-1 
Lt:\NC.E. 'RE.E.KSt'.N AC'r\\E..~ ë.Lil.AA~ 
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Men heeft tevens geconstateerd dat ze over het algemeen te 
vinden z~n op 10 - 20 m. hoogte en op de lobben van de stuwwal. 
waartussen de oude smeltwaterdalen naar het o. lopen. De bodem 
bestaat meestal uit lemige bosgrond of okerkleurige bosgrond 
(zie ook het artikel over bodemkunde in dit verslag). Men ver
moedt tevens dat de reeksen grafheuvels en ook de enkele 
vertakkingen ervan de voormalige bosranden volgden en tevens 
de randen van de beekdalen. Dit waren ook de gebieden waar men 
woonde. Water is nodig voor mens en dier, hout voor boerder~bouw, 
kook-en verwarmingsvuurties. Door bos af te branden, maakte 
men de grond geschikt voor akkerbouw. 
Het Veluwezand bev~t ook concentraties van leem in de vorm van 
banken en lenzen. De ze werden ontgonnen door kuilen te graven. 
Leem gebruikte men voor het aansmeren van de van tenen gevloch
ten huismuren en het vervaardigen van aardewerk, door een op
eenstapeling van leemringen. De bodem mag niet te nat z~n voor 
akkerbouw en moet goed water doorlaten. De grofzandige Woester
berg is erg arm, maar het zand in en z. van het beekdal voldoet 
aan deze voorwaarden. De vele rode zanden, die men met name 
in het Hanendorperveld aantreft, w~zen op het afbranden van bos. 
Er heerste een warm, vochtig klimaat. 
Op de hogere plekken gebruikte men putten: 
Citaat: "De prehistorische put was vaak een uitgeholde boomstam 

of een uitgraving tot aan het grondwater. Eén put is 
gevonden tussen de hei b~ de Pollenseveenweg en de Hanen_ 
dorperweg" 



14 Vondsten. 

De vele vondsten van kleine vuurstenen werk
tuigjes en vuurstenen wapens, vooral gedaan 
door w~len de heer G. van Laar in het ter
rein van de Woesterberg, w~zen op de aanwe
zigheid van een voormalige Neolithische ne
derzetting hier. Opmerkel~k was de ontdekking 
gedaan door zijn zoon. Die vond in 1926 b~ 
het bewerken van het veld verkoolde zaadkor
rels. Deze bleken uit de Brons- of de IJzert~d 
te stammen. Ze werden gedetermineerd als z~nde 
van zgn. Emmertarwe, !"\ .aakte gerst en Meerrijige 
gerst. 

vuurbtene.n 
!=~Y'I 1> u nt 

(~ctoli l:."h is eh) 

De best bewaarde grafheuvels van ons projectgebied liggen dan 
ook daar in de buurt, nl. aan de Langeweg. 
Grafheuvels zijn als zodanig vaak nauwel~ks meer in het veld 
te herkennen. Ze z~n afgesleten, omgeploegd of door bouw- of 
boswerkzaamheden verloren gegaan. Vaak ook zien we niet meer dan 
een vage verhoging in het terrein. Veel van de heuvels die op de 
archeologische kaarten z~n aangegeven z~n geheel verdwenen. 
Alle nog bestaande grafheuvels in de gemeente Epe z~n b~ de wet 
beschermd. 

Van de grafheuvel aan de Oranjeweg,vlakb~ de kruising met de 
Veldweg/Woesterweg, zou je dat niet zeggen. Een rulne van de 
heuvel vindt men tussen de eerste twee huizen: "De Luwte" en 
"Avondrood". De weg heeft er een stuk van afgehakt en het geheel 
is verwaarloosd, vergraven en er z~n een hek en een schuur over
heen en tegenaan gebouwd. De behandeling van dit archeologisch 
monument is liefdeloos te noemen. 
In 1976 werd deze heuvel n.b. bestemd tot cultuurmonument in 
het goedgekeurde bestemmingsplan Schaveren van de gemeente Epe! 

De best zichtbare grafheuvel ligt aan de Langeweg. H~ heet 
naar de naam van de eerste onderzoeker, de heer J. Butter uit 
Deventer, de "Butterberg". Naar het westen de Langeweg afgaand 
vindt men de Butterberg rechts van de weg in een open stukje 
weiland naast een boerder~ (juist voorb~ de bosjes die het open 
gedeelte van de Woesterberg aan de westkant afsluiten). H~ is 
nu met bomen en st~uiken begroeid(en wordt wat dat betreft dus 
niet juist beheerd.) 
In verschillende boeken lezen we de geschiedenis van de Butter
berg. In "Oude graven tussen IJssel en Vallei" van R.AoJ.Klok 
staat het volgende verhaal, dat ik hier verkort weergeef: 

l>é. '' e U i TI:..R BE.~~'' 
voo~ 197<> IN 19BS t'e.k 3 



"De Butterberg is een 
perioden grafheuvel" 
gebruikt). 

in 1970 gerestaureerde zgn. "twee- lS' 
(zowel in Neolithicum als Bronst~d 

De heer J. Butter uit Deventer vond b~ onderzoek in 1932 
op bodemniveau twee l~ksilhouetten (verkleuringen in de 
ondergrond). H~ heeft getracht deze te conserveren door 
boven de open groeve een houten loods op te richten en 
de heuvel te kopen. H~ hield~voor scholieren uit Deven
ter en studenten en professoren excursies · heen. De 
schuur is in 1950 door een storm vernield, weer opgebouwd 
en tenslotte verw~derd. Later is de heuvel opnieuw onder
zocht, weer gesloten en gerestaureerd". 

Er vlakb~ heeft nog een heuvel gelegen, die onderzocht,maar 
nu verdwenen is. 
Wel nog aanwezig is 
de Butterberg. Deze 
terrein d0t nog een 
waarover straks. 

een grafheuvel in het bos ten westen van 
is vr~ gaaf, maar ligt in een afgesloten 
andere archeologische b~zonderheid herbergt, 

In 1980 overleed de heer G. van Laar. H~ woonde op de boerder~ 
"De Steenderbul t" aan de gelijknamige weg. Hij heeft als graver 
vele grafheuvels,die door Prof. Holwerda werden onderzocht, 
helpen opgraven. H~ verhaalt o.m. over vier grafheuvels in het 
akker- en bosgebied tussen Hanendorperweg en Pollenseveenweg. 
De betreffende heuvels z~n niet meer in het veld herkenbaar. 

Ut11 me.\:. beU"~c\eren 

~zet-t.yc\ 

l:e.k s 
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Wel merkten Wanda Koopmans en haar vriendin Wendy Schutte, 
ontwetend van het grafheuvelverleden van de plek (b~ de zgn. 
Heideweg , heuvel l op tek.4) één grote en enkele kleinere krin
gen in het gras op. De meisjes waren in een boom geklommen en 
zagen een verschil in kleur in .het gras door verschil in groei 
veroorzaakt! Was dit een restant? Ik zag het zelf later ook. 
Het versch~nsel kan echter ook veroorzaakt z~n door de zwamvlok 
van een paddestoelsoort. 

De Heer van Laar meldde van de vier indert~d onderzochte heuvels 
mooie vondsten, zoals een met touwindrukken versierde beker 
uit de wellicht oudste heuvel in de gemeente Epe, een beker 
met nagelindrukken, twee volledige klokbekers (heuvel 4) 
en een vuurstenen mes (heuvel 3). Verder waren er sporen van 
l~kb~zettingen en urnen uit de ~zert~d tevoorsch~n gekomen 
(heuvels l en 3 ) 
Een hee~ moole klokbeker kwam uit een nu met enige moeite nog 
wel vindbare grafheuvel tussen de Pollenseveenweg en de naamloze 
zandweg b~ het Rengel (nr 4). 



De vuurstenen wapens gebruikte de Neolithische mens voor de 
jacht op dieren als herten, beren, wilde runderen, wolven, 
bevers, wilde zwljnen. 
Allerlei werktuigen werden vervaardigd,bljv. voor het afschrap
pen van huiden en het snljden van het koren. Er is zelfs een 
vuurstenen sikkel gevonden in onze streek. 

Spinsteentjes wljzen op het verwerken van wol. Men hield schapen 

Bepaald revolutionnair moet de uitvinding van het wiel door de 
Neolithische mens zljn geweest. Het werd aanvankel~k gemaakt 
uit één stuk. 
In de Bronstijd wordt meer akkerbouw bedreven. 
Hiervoor brandde men bos af. De akkergrond raakte uitgeput 
en werd verlaten. Deze vorm van akkerbouw en ook beweiding 
leidde tot een teruggang van het oerbos en het ontstaan van 
heidevelden. 
Crrafheuvels uit de Bronstijd werden \:ekb 
dan ook opgebouwd van heideplaggen. 
De Neolithische mens gebruikte bos
plaggen voor de grafheuvelbouw. 
Door de verschillen in materiaal
keuze kan men de periode van ont
staan aantonen. Meermalen vindt men 
onderin bosplaggen en hoger in de 
heuvel heideplaggen. Dit was ook het 
geval in de Butterberg, die men daar- 1• l \'t ' ) 
om zowel in de Late Steentijd als in Eérlcle?. 11~ \·ile lNco l \1JC.L.Am 

de Bronstljd gebruikt weet. In 1845 is er op de Woesterberg 
nog een bronzen ring uit deze laatste periode gevonden. 

In de IJzertljd worden soms in dezelfde,maar ook in nieuwe lage~ 
heuvels urnen bijgezet. Men verbrandde toen z~n doden. Dit ge
beurde vaak op de heuvel. Men spreekt dan -ook van brandbergen 
uit de IJzertljd. Ook komen er urnenvelden voor. Heuvel nr 4 
van de tekening 4 zou zo'n brandberg zljn geweest. 

Celtic Fields of Raatakkers. 

Uit de IJzertijd stammen de "Cel tic Fields", prehistorische 
akkertjes. Ze worden ool.~ wel "Raatakkers" genoemd omdat ze met 
elkaar een patroon vormen als van een honingraat. A]een ~jn de 
vak~e~ hier rechthoekiR. 
Een vlieger van d.e H.A.F. d.ie in 1944 over d.e Veluwe vloog, 
maakte luchtfoto's blj strljklicht. 
De archeoloog C.A.J. von Freitag Drabbe ontdekte hier later 
merkwaardige vakjes op. Ze bleken te worden veroorzaakt door 
het voorkomen van lage walletjes die nauwelljks boven het 
maaiveld uitstah;:en. Ze zljn dan o0k in het terrein zeer moei
lijk zichtbaar. 

Het was weer w~len de heer Butter, die op de aanwezigheid van 
zo'n zelfde wallenpatroon in het heidegebiedje blj de Pollense
veenweg wees. 
Ze omsluiten perceeltjes van ~ 40 x 42 m o.a. in het beideveld
je bij de Pollenseveenweg. Men meent dat het oude akkertjes 
zijn uit de I,Jzertijd. De walletjes zouden (net als in onze tijd 
bij de tuinen in het bos) ontstaan zijn door bet uit de akker 
afkomstige materiaal tijdens de ontginning. 
Men vindt er bljv •. ook vr~ veel grote keien in en ook wel 
resten van palissaden. 
De noodzaak van deze verueterde akkerbouw is waarschljnlljk 
ontstaan door een sterke bevolkingstoename. 



.-,. 
De akkertjes zijn ontgonnen 
vanuit de randen van het beek
:dal waar men woonde, verder de 
stuwwal op, als lange percelen. 
Later werden de stroken door 
dwarswalletjes in vakken ver
deeld. Men liet waarschijnlijk 
af en toe een akker braak lig
gen en joeg daar het vee op, 
dat de opslag at en mest 
achterliet. ll:el<.f-) 
Nieuw was het rooien van stob_ 
ben en het bewust opbrengen 
van humusrijke grond. 
Bij een kleine onderzoekings
tocht langs de bosrand van 
het bosje achter het Rengel, 
daar waar het bos aan een 
paardewei grenst (en waar de
ze dieren een oude houtwal 
finaal afvraten),vonden we 
zeer forse zwerfkeien dicht 
bijeen liggen. Zo te zien· kwa

men ze uit een paar gaten die men gemaakt had voor het aan-

brengen van dikke palen met nieuw draad. Reste~ uit een oer
oud walletje of een vrij recente wal? 

De Celtic Fields werden bewerkt met een primitieve ploeg, die 
men eergetouw noemt. Het ploeg-
ijzer bestond uit een eenvoudi-
ge ijzeren punt, die aan het 
hout van de ploeg gebonden was. 
Men kon de grond er alleen mee 
openritsen, niet keren. Speren 
van het ploegen zijn op een 
Celtic Field in Vaassen gevon
dan. Ze lopen naast elkaar en 
in de richting er haaks op. 
Merkwaardig is dat er ook hier 
en daar zulke sporen onder de 
walletjes door lopen. 
De vel dj es in Se haveren zijn 
niet onderzocht. 
Het getied is wel beschermd. 
Het rijkis de eigenaar en Staats
bOsbeheer heeft het beheer. 
Nog even dit: de naam Celtic 
Fields komt uit Engeland waar 

Juk "oor \; ..-e.k cl i e.r ( o ~ ~) 
~ 

men dit soort akkertjes ook kent. In Nederland hebben z~ ech
ter niets met de Kelten van doeno Het is alleen een interna
tionaal gangbare naam geworden. 

Verdediging§wallen 

Een opmerking van Henk Menkeherinnerde me weer aan een ontdek
king tijdens een kleine excursie in 1985 gedaan in het bosje 
oostelijk achter het plasje van het Rengel. We hadden toen op
gemerkt dat er een wat merkwaardige wal met aan weerszijden 
droge sloten dwars door het bos liep in een Noord-Zuid richting. 
Hij was duidelijk hoger dan de ons toen al bekende walletjes van 
de raatakkers. Henk vertelde dat de archeoloog Cor van Baerl.e 
ook op deze wal gestuit was en zich afgevraagd had of dit 
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niet een soort verdedigingswal kon z~n. Ik las in het t~d
schrift van Ampt Epe ook een publicatie van z~n hand over 
deze wal. H~ vergeleek hem met een andere wal in ons gebied, 
nl. in het bos westel~k van de Woesterberg. 
Deze, indertijd door de heer Butter ontdekte. dijkvormi~e ver
hoging loopt ook ongeveer Noord-Zuid door het bos westel~k 
van de zgn. Butterberg aan de Langeweg. 
H~ ontdekte b~ ee-n voor zich tige opgraving in de wal de spo
ren van een oude palissadering. De dicht tegen elkaar aange
plaatste palen waren als een driedubbele r~ van ronde afdruk
ken in het zand te zien. Men meent dat deze wal diende o.a. 
om"vreemd volk uit het westen" tegen te houden. Wie van west 
naar oost wilde moest wel over de zandruggen trekken, daar de 
beekdalen moerassig waren. Namen als Pollense Veen, Wisselse 
Veen zeggen genoeg. 
De vergel~king van de wal b~ het Rengel met die aan de 
Langeweg is slechts een vage veronderstelling 

Karresporen; prehistorisch of historisch? t~kl 1 

Ze z~n op veel plaatsen, maar vooral 
ook in de buurt van grafheuvels 
gevonden op de hele Veluwe. 
Oude karresporen z~n het best 
herkenbaar in de heide. Het 
vochtminnende gras p~pe
strootje vestigt zich graag in 
deze oude richels waar de grond 
wat vaster en minder water/doorla- ar-re.~poren i"'de. \->ei 
tend is. Wanneer de heide niet te ernstig vergrast ls, kan men 
ze als groene of gele sporen in de donkere heide zien afsteken. 

Archeoloog Cor van Baerle heeft gepoogd de oude karresporen 
zoveel mogel~k te volgen en in kaart te brengen. H~ ontdekte 
via oude kaarten dat zeer oude zandwegen verbindingen hebben 
onderhouden tussen en langs de grafheuvelreek9en en dus 
waarsch~nl~k ook langs de nederzettingen liepen . 

.--------------------------;:t:r:::-•--, Urr :,AMPT tPE~ 
IJl'"{; SCHAV[Il[N G01 r;PI: 
I.O•b'!.TC,.,: hU:W.iTNitut1 C..N/'r!Mt:~Hsruo \<A A 'R.T : 
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In Vaassen loopt een prehistorisch karrespoor westel~k langs 
de Celtic Fields en verbindt een aantal grafheuvels. 

Ook de lange reeks grafheuvels van NiersHn t0t voorblj Epe 
wordt op verscheidene plaatsen begeleid door een oud spoor. 
Deze grafheuvelweg loopt volgens hem ook door het Hanendorper
veld en via Schaveren met zijn oude voorè_e door de beek over 
wat nu Woesterweg en Kerkstraat heet tot in Epe. (Zie 
tekening \1). 

Een beetje speurwerk van onze kant leverde fraaie karresporen 
op. Ze lopen o.a. in het bosje tussen de Pollenseveenweg en 
de zandweg blj het Rengel. Er groeien bomen op, maar door de 
hoge mosrljke richels vallen ze goed op. Of ze zeer oud, minder 
oud of helemaal niet zo oud zljn? Ze lopen wel langs de plek 
van een vergane grafheuvel daar ••••• 

RODE AARDE 

Cor van Baerle gaf op de kaart van het projektgebied enkele 
plaatsen aan, waar zgn. rode aarde voorkomt ( z,ie de kaart _ 10) 
Rode aarde zou ontstaan z~n op plaatsen waar veel vuur is 
gebruikt. 
Men ziet dit verschijnsel o.a. daar waar veldovens zijn geweest 
om ijzer te smelt en dat gewonnen werd uit het zgn. ij zero er 
(moerasljzer) dat in het Veluwezand voorkomt. Er ontstond een 
ruw ljzerproduct. 
Houtskoolbrander~en hadden hetzelfde effect op de bodem. Men 
vermoedt dat door het afbranden van bos ten behoeve van het 
aanleggen van akkers ook veel rode aarde is ontstaan. Het 
voorkomen ervan zou dus wij zen op menselijke activiteiten. 

Nog veel valt te ontdekken. Veel moet behoed worden voor ver
storing. Misschien ten overvloede moet gezegd worden, dat het 
streng_yerboden is op welke wijze ook te graven in of bii een 
gfafheuvel~_g[ehistorische wal of karrespoor, zonder toestem
ming van -de R. 0 .B. ( R~iksdienst Oudheidkundig Boder.wnder zoek) , 
ook als de eigenaar van het terrein teestemming zou geven, ja 
zelfs als het je eigen terrein is. 

Na alles wat we gelezen hebben over dit kostelljke gebiedje 
blj de Smallertse beek en Schaffoerd&n ga~n we er rret nog meer 
plezier wandelen. We hopen dat de historische plekken met 
zorg behandeld zullen worden zowel door de bewoners als door 
de beheerders en vooral ook door de bezoekers. 

Els Koopmans-Gromm§ 

Met dank aan de historische verenigi~g 
Ampt Epe, waarvan ik inzage in haar 
tljdsch~iften kreeg, de heer Smit van 
de gemeente Epe, die me het rapport van 
Staatsbosbeheer door Theo Stam met blj
behorend kaartenmateriaal uitleende en 
Henk van Woerden, die me een paar interes
sante boekjes ter lezing bood. 
(Zie ook literatuurlljst) 
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Uit de laatste koudeperiode, het Weichselien, kwam het Oost
veluwse landschap te voorschijn als een heuvelachtig zandge
bied: gestuwde rivierafzettingen, de lagere delen grotendeels 
bedekt met wind- en smeltwaterafzettingen. Een onvruchtbare, 
arme bodem. In de millennia na de laatste ~st~d ontwikkelde 
zich hierop een oerbos. Hoe zag dat bos eruit? Uit het onder
zoek van stuifmeel (pollen) uit bodemprofielen, b~v. uit oude 
venen, is daar wel het een en ander van bekend. Zo is gebleken 
dat na de grote koudet~d het klimaat kleine schommelingen ver
toonde. 
Tot ongeveer 8000 jaar geleden overheersten de grove den en 
de berk, hetgeen wijst op een nog guur klimaat. Ook had de bo
dem nog te weinig te bieden voor meer verlangende loofhout
soorten. Daarna zien we in de pollendiagrammen de den sterk 
afnemen ten gunste van eik, els, linde en iep. Vooral de laat
ste getuigen van een milder,vochtiger klimaat en een rijkere 
bodem; we zoeken ze nu tevergeefs op de Veluwe, althans als 
wilde soorten. Pas heel laat verschijnt de beuk. Dat kan te ma
ken hebben met een trage herovering van het inre ijstijden ver
loren gegane groeigebied maar ook met een nu pas geschikte 
bodem. 

Belangrijk voor de verdere ontwikkeling is dat het oerbos, 
dat zich op de arme zandbodem ontwikkelde, in de loop van 
duizenden jaren aan die bodem een zekere. vruchtbaarheid ver
leende. 

In dit oerbos leefden van het begin af mensen. (In feite is 
de primitieve mens getuige geweest van de ijstijden. In de 
Utrechtse heuvels b~ Rhenen, een stuwwal zoals de Oostveluwse, 
zijn stenen werktuigen gevonden die van vóór het Saalien moe
ten dateren). 
De prehistorische bewoners van het oerbos waren verzamelaars 
en jagers; ze beinvloedden het milieu maar in beperkte mate. 

Het begin van de landbouw -zo'n 4000 à 5000 jaar geleden
luidde een enorme verandering in het milieu in. Niet eerder 
was het voorgekomen dat een levensvorm andere levensvormen 
-gewassen, vee- aan zich dienstbaar maakte. Die dienstbaarheid 
bracht met zich mee de noodzaak om het milieu geschikt te 
maken voor het voeden van de gedomesticeerde planten en dieren. 
Konkreter gezegd: het oerbos -met overgangsvormen en aanvanke
lijk op heel kleine schaal- gesloopt of afgebrand om weide- en 
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akkergronden te verkr~gen. In de stuifmeel(=pollen)~iagrammen 
wordt die t~d gemarkeerd door het versch~nen en toenemen.van 
"onkruiden" zoals weegbree. Gelijktijdig begint de heide zich 
uit te breiden. 

ë.N\:( E.N EJ~I H t:_l DE. 

Van de prehistorie -uit een andere invalshoek behandeld in een 
apart hoofdstuk- maken we een grote stap naar het begin van 
de middeleeuwen. 

In de periode tussen 800 en 1000 ziet ons landschap er heel 
anders uit. De oerbossen z~n sterk op hun retour. Op de Oost
veluwe begint in deze periode, of wat later,een reeks agrari
sche nederzettingen te ontstaan, omringd door complexen ak
kers en meestal -zo ook in Schaveren- in de buurt van de dalen, 
waar gemakkel~k water kon worden geput of uit natuurl~ke beek
jes worden verkregen. Deze nederzettingen vormden het begin 
van de huidige dorpenreeks. Opmerkel~k is dat de veel oudere 
prehistorische nederzettingen,waaraan de grafheuvels en raat
akkers herinneren, veel westel~ker gelegen waren. 

De akkercomplexen ontstonden op de wat hogere, dus drogere 
gronden. Op de Oostveluwe waren dat vooral de zandwaaiers die 
voor de daluitgangen liggen, zoals b~voorbeeld de Emster enk. 
Topografische kaarten uit de t~d dat de enken nog niet groten
deels in weiland waren omgezet geven prachtig het verband 
aan tussen het geologische patroon en het agrarisch gebruik. 

Op de Noordoostveluwe is het woord "enk" de gebruikelijke naam 
voor de oude akkercomplexen. Elders, b~v. op de Zuidwestveluwe, 
spreekt men van "eng". Overigens is dit saksische woord 
( dui ts: 11Anger") oorspronkelijk een aanduiding voor weidegrond. 

De Oostveluwse enken lagen als eilanden in een leeg en in 
toenemende mate kaal landschap. (pag. 24) 

Waar het bos verdween ontstond heide en 1n de natie kommen en 
dalen schraal grasland. De enken werden tegen vee en wild 
beschermd door wallen. 
Uitgraven en opwerpen van grond hadden tot gevolg dat er aan 
de buitenzijde van de wal een verdieping,. een soort droge 
sloot ontstond. De wal was begroeid met natuurl~ke boomsoor
ten, vooral zomereiken en berken. Het hout werd op gezette 
tijden gekapt. Daardoor ontstond hakhout dat een dicht, moei.-
l~k te doordringen struikgewas vormde. (zie inzet kaartje pag.24) 

Voor bemesting waren de boeren op hun vee aangewezen. Daarb~ 
nam de schapenhouder~ op de Veluwe de eerste plaats in. De 
scheper zwierf overdag met zijn kudde over de heide; 1 s nachts 
werden de schapen in de kooi gestald. De bodem van die kooi 
werd steeds van een nieuwe laag heideplaggen voorzien. Het 
mengsel van plaggen en schapekeutels vormde de voornaamste 
bemesting van de enken. 

Dit landbouwsysteem heeft na schatting zo'n 800 à 1000 jaar 
bestaan. Even lang heeft het het uiterl~k van vr~wel de hele 
Veluwe bepaald. Intrigerend is de onverbrekel~ke band die 
tot ongeveer een eeuw geleden bestond tussen enk en heide. 
Grote oppervlakken onvruchtbare heidegrond werden steeds 
weer ontdaan van de geringe hoeveelheid organische stof die 
ze produceerde om graanbouw (rogge, haver, gerst) mogel~k te 
maken. 
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2.5 
De oppervlakteverhouding heide : akker was ongeveer 8 : 1. 
Alleen de heidesoorten konden zich handhaven op de sterk 
verarmende zandgronden en alleen z~ waren ook bestand tegen 
de voortdurende begrazing. Alle andere boom- en plantesoorten, 
met uitzondering van de stekelige jeneverbes, de schapezuring 
en een enkele taaie grove den, kregen nauwel~ks gelegenheid 
om tot wasdom te komen. De heide bleef dus heide, met hier 
en daar een boom of struik, een vliegden, een eikenbosje, 
zolang de schapen graasden en de boeren plagden. 

Waar de heide op oude stuifzanden groeide (de eerder genoem
de dekzanden) leidde de voortdurende aantasting van de humus
laag soms het ontstaan van stuifzanden in. Dat was -al in 
de middeleeuwen- vooral het geval op de Zuidwest- en de Noord
Veluwe. In ons onderzoeksgebied is mogelijk het "Hoge Zand" 
in het noordwesten een voorbeeld van een op die manier ont
staan recent stuifzand. Op zulke plaatsen was, z~ het met een 
ander klimaat, het landschap weer terug b~ de situatie van 
10.000 jaar geleden. 

Ook van de enken met hun wallen z~n er nog overbl~fselen in 
ons gebied. Het eeuwenlange verzamelen van mest en humus op 
de heide had nog een ander gevolg: de enken werden heel lang
zaam opgehoogd. 

Het zwarte bodemprofiel van de oudste enken is ongeveer een 
meter diep : duizend jaar lang een millimeter per jaar. 

Het enkenlandschap heeft in duizend jaar slechts geringe ver-
anderingen ondergaan. Een kaartje van het bodemgebruik van 
1830 geeft een situatie die, afgezien van details, ook al 
eeuwen eerder bestond. Tussen de enkwallen door liep de brede 
schapendrift vanuit het noordoosten (nu de Woesterweg) via 
de plaats waar het moerassige dal smal en gemakk el~k over 
te steken was -de schapenvoorde- naar de drink-en waspoel: 
het Rengel (zie het hoofdstuk prehistorie). 

In 1693 vergaderen de gezamenlijke eigenaren (het "boerrecht") 
van de Emster Enk b~ Jan Brouwer thuis. Ze bespreken een niet 
alledaags onderwerp: de heer van de Cannenburg, Johan Hendrik 
Isendoorn à Blois wil een dubbele papiermolen aanleggen en 
daar zal h~ een beek voor moeten graven in de gemeenschappe
l~ke grondeno Er versch~nt een gast in de vergadering: 
mevrouw van Isendoorn arriveert per koets. De zaken worden 
snel geregeld. Het "boerrech t" van Ernst belooft dat hij het 
graven en het leiden van het water niet zal "bekroedigen" 
noch "bespieren". 

De kasteelheer kr~gt de grond waarop de molens zullen staan 
onbelast in eigendom. De overeenkomst wordt bekrachtigd met 
een handdruk van de boerrichter Gerrit Jacobs en allen feli
citeren de kasteelvrouw. Als tegenprestatie verlangen de boe
ren geen geld maar een "tractament" (vergoeding in natura). 
Diezelfde avond nog laat mevrouw enige tonnen bier bezorgen 
en daarmee is alles geregeld en vereffend. 
De behoefw om de overeenkomst op papier te zetten bl~kt pas 
20 jaar later te bestaan. Op 13 september 1713 leggen de dan 
nog levende getuigen een verklaring af van bovengenoemde 
strekking. Die begint met: 
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"Wjj ondergeschrevene en), sijnde al te samen van c ompetenten 

ouderdom, attesteren ende verklaren, ter instantie van 
haer Hoog Welgeboren Mevrouwe Douarière van IJsendoorn 
toe den Cannburg, waer ende waerachtig en ons wel bewust te 
sjjn dat haer Hoog Welgeb. in het jaer 1693 met haar 
koets is gekomen voor het huis van Jan Brouwer an den 
Emster enk •••• " 

en het slot luidt: 
"Dat dit de waerhejjd is, praesenteren wij ondergeschrevene en), 

des versogt, ten allen tjjde met solemnelen ede tot God 
Almagtig nader te bekragtigen. Gedaen op den huize Cannen
burg den 13 7bris 1713." 

Het valt jammer genoeg buiten het bestek van dit hoofdstuk 
om op de eigendoms- en -machtsverhoudingen van die tjjd in te 
gaan. 
Het gaat·hier in de eerste plaats om de beek. Uit het boven
staande is op te maken, dat de Smallertsebeek rond 1693 
werd gegraven om de raderen van twee papiermolens te drjjven. 
Wat hier gebeurde wjjkt in niets af van wat vroeger of later 
overal elders langs de Veluwe-randen plaats had. 

De uitvinding van de boekdrukkunst in de l6e eeuw had de be
hoefte aan papier verveelvoudigd. Voor papiermaken was ener
gie en veel schoon water nodig en de bodemgesteldheid van de 
randen van de stuwwallen -in het bjjzonder van de oosteljjke 
Veluwe- maakte een gecombineerde voorziening in beide behoef
ten mogelijk. 
Bjj het graven van de Smallertsebeek heeft men, zoals elders, 
van een bestaand dal gebruik gemaakt. Misschien was er al een 
natuurljjke afwatering, die men slechts wat behoefde recht te 
trekken en uit te diepen. Om het verval voor het molenrad 
te krjjgen -een hoogteverschil van ongeveer 3 meter- moest 
boven de molen de beek worden opgeleid. Onderstaand lengte
profiel door een molenbeek verduideljjkt dat. 

1-----------------------· ------·--" ----- --- -- .. -- ---

Veelal werden in het brongebied van de molenbeken sprengen 
gegraven. De Smallertsebeek wjjkt in dat opzicht van het nor
male patroon af: in het begin van het beekdal zjjn geen sporen 
van sprengen te vinden. De beide voedingsbeekjes beginnen 
als onopvallende greppeltjes. Nu verzamelt de Smallertsebeek 
behalve uit het dal van Schaveren ook het kwelwater van een 
vrjj uitgestrekt gebied ten zuiden daarvan. Het kaartje op 
pag.2l geeft dat goed weer. Het is mogeljjk dat de wateraan
voer van het hele systeem zo groot was dat men zich het extra 
graafwerk van de sprengene-koppen) kon besparen. 



Volledigheidshalve wordt nog even de geschiedenis van de 
Smallertse molens verteld,die ter weersz~den van de beek 
stonden~zuidoostel~k van Ernst. 
Rond 1855 maakte brand een definitief einde aan het bestaan 
van de noordel~ke molen. De molen aan de zuidz~de trof wat 
later hetzelfde lot, maar deze werd herbouwd. Na 1874 werd 
de papiermolen omgebouwd tot korenmolen. In 1910 nam de 
Heidemaatschapp~ het complex over en stichtte er een forel
lenkwekerij: "Het Smallert", op deze wijze het Veluwse beekwa
ter weer op een andere w~ze exploiterend. 

27 

In de literatuur is sprake van een molen b~ Schaveren. Akten 
uit het begin van de l8e eeuw omschrijven de ligging als "tus
ten de Onderbeek en de Verloren Beek in de buurschap Ernst 
aan het Westerbroek". 
Daar is op de kaart niets van te maken. Ook is moeil~k te ge
loven dat de twee takken van de Smallertsebeek in Schaveren 
samen al genoeg energie hadden kunnen leveren voor het aan
dr~ven van een papiermolen, zelfs als aangenomen wordt dat 
er rond de l8e eeuw een constantere en grotere watertoevoer 
was dan nu. De molen b~ Schaveren bl~ft voorlopig dus een 
mysterie. 

In de loop van de l9e eeuw begonnen ~llerlei ontwikkelingen 
die het mensel~k gebruik van het landschap ingr~pend veran
derden -en daarmee ook het landschap zelf. 

Bevolkingsgroei, al in het begin van de vorige eeuw, deed 
behoefte ontstaan aan een groter areaal landbouwgronden. 
Er werd, tij het op kleine schaal, ontgonnen, in aansluiting 
op de bestaande buurtschappen. De dalen~ zoals het Smallert
sebeekdal,waren door de gegraven beken al beter ontwaterd en 
minder moerassig en leverden weidegrond op, de hogere randen 
akkergrond. 

De ontginningstendans werd versterkt toen in het tweede kwart 
van de eeuw het Rijk als formele beheerder van de heidegronden 
deze ging verkopen om de schatkist te vullen. In 1843 kocht 
de gemeente Epe 3536 ha heidegrond voor f.3.000.- onder de 
verplichting ontginning te bevorderen. Veranderingen in de 
toestand mochten slechts geleidelijk plaats vinden ( "ingezete
nen behoeven de algemene heidevelden om de landbouw te kun
nen bl~ven uitoefenen"). 
Tot die ruim 3500 ha behoorde de heide die toen ruwweg de 
noordel~ke helft van het onderzoeksgebied vormde, met als 
kern de Woesterberg. Veel werd in de tweede eeuwhelft weer 
verkocht. Dat was veel voordeliger voor de gemeente dan zelf 
de ontginning ter hand te nemen. De opbrengst bedroeg rond 
1850 alf. 10.--f. 15.- per ha. Het Woesterbergcomplex 
bleef echter voorgoed in gemeentehanden. 

Het gemeentel~k verkoopbeleid botste, ondanks alle goede voor
nemens, soms heftig met de landbouwbelangen, zoals uit de po
lemieken in de gemeenteraad uit die tDd blDkt. 
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In de tweede eeuwhelft.deden zich weer nieuwe ontwikkelingen 
voor. De kunstmest deed zijn intrede. Daarmee werd de eeuwen
oude binding tu~sen heide en akkerland verbroken. De verbin
dende schakel, de schapenteelt, verloor daarmee z'n voornaam
ste bestaansredén en verdween geleidelijk. De ontginning tot 
landbouwgrond bleef beperkt. De hogere delen van de Veluwe 
bleken voor landbouw in die tijd toch minder geschikt. 
Wellicht· speelde een- landbouwcrisis in 1880 daarbij ook een 
rol. Intussen ontwikkelde de mijnbouw zich en die bracht een 
grote vraag naar hout met zich mee. Nieuwe technieken zoals 
de stoomploeg maakten snelle en goedkope ontginning mogelijk. 
Dit alles leidde ertoe dat de Veluwse heide in snel tempo 
bebost werd. · 

De man die het allemaal meemaakte was de al eerd~genoemde 
heer G. van Laar, van de boerderij de Steenderbult. Hij vertel
de het vOlgende: 

"De eerste bebossing van de heidevelden vond plaats. door mid
del van het uitstrooien van dennezaad over de heide. Daarna 
werden om de tien meter ronde gaten gegraven en het vrijko
mende zand werd uitgestrooid over het zaad. Later zijn de 
heidevelden met de stoomploeg geploegd. Dit gebeurde door 
Duitsers. Aan weerseinden van een stuk heide werd een loko
mobiel geplaatst. 's Morgens moest eerst een hele tijd wer
den gestookt om stoom .te krijgen. Onder de lokor:ïübiel zat 
een zwaar rad, waar de kabel die de pl.oeg moest trekken mee 
opgewonden werd. Het ploegen kon ever een lengte vanmax.300 
meter plaats vinden. In het Niersenseveld waar het heuvel
achtig is, moe8t met behulp van een vlag worden geseind 
wanneer de ploeg weer raar de andere zij de kon wordt-;n ge
trokken. Het gebeurde soms dat na het ploegen, of het jaar 
daarop)hele zandstormen ontstonden en dan kon de lucht 
helemaal donker zijn. 
Het jaar na het ploegen werd er ingeplant; langs de hoofd
wegen enkele rijen berken, verder meestal grove dennen, maar 
als er leem in de grond zat .beuken en fijnsparren. De lariks 
is pas later gebruikt. Jammer genoeg ~erd de prvnus inge
voerd als onderbeplanting, maar deze verrietigt bijvoorbeeld 
de mooie eikenwa~ 1 en". (bekort) (Lees hier voer "prunus" 
Amerikaanse vogelkers) 

Dit betref h~t Kroondomein. In. het onderzoeksgebied werd maar 
weinig bos aangeplant. Het grootste complex was het Hoge Zand, 
in het noordwestelijk deel van het gebied, dat voordien wel
licht nog stuifzand was. Inplant had plaats rond 1900. Het 
kaartje van 1930 geeft aen da.t de rest van het gebied, voor 
~over niet in agrarisch gebruik, grotendeels nog heide is. 
Het kaartje dat de tegenwoordige toestand aangeeft laat zien 
dat op enkele stukjes na de heide voor bos heeft plaats ge
maakt. Hoewel het mogelijk is dat na 1930 hier en daar nog 
wat bebossing heeft plaatsgevonden, is het merendeel van dit 
bos spontaan opgeslagen. 

Toen de schaapskudden van de heide verdwenen, kreeg de al tijd 
onderdrukte natuurlijke begroeiing c~et name de bdornscorten) 
weer de kans om tot wasdom te komen. In d~ eerste tijd waren 
er nauwelijks bomen die zich konden. uitzaaien, maar naarmate 
de bebossing voortschreed en de eerste dennenaanplant 
vrucht ging dragen,was zo rond 1930 de heide een ontvanke
lijke bodem voor vooral grove den en berk. In het onderzoeks
gebied treffen we dit bostype vrij veel aan. Het bestaat voor
al uit grove den·, maar er is plaatselijk veel berk en zomer
eik. 



De bomen staan op onregelmatige afstanden en er is variatie 
j_n leeftijd. Een "mooi" bos is het niet maar het mif3t het 
stijve karakter van de dennenplantages-op-rijt.jes. 
Kenmerkend voor deze bossen is het voorkomen hier en daar 
van veel oudere grillige vliegdennen, overbl~fsels uit de 
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t~d van de open heide, waarin de wind ze vervormde. Een 
enkele keer is in dit bostype r.og het skelet van een aan het 
steeds grotere licht-tekort bezweken jeneverbes te vinden. 
In het bos achter het Rengel, waar het wat meer open is, 
staan nog enkele levende exemplaren. Ook aan de Langeweg, ter 
hoogte van de Butterberg,staat een fraaie jeneverbes. 

Het is bekend: wie een heideveld in stand wil houden moet 
beheersmaatregelen nemen. Enkele eigenaren in het gebied doen 
dat. zo b~voorbeeld Staatsbosbeheer op het raatakkerveldje. 
De laatste decennia brachten de intensivering van de landbouw 
met o.a. als gevolg een ongekende mestproductie. _!!.:en dee.l 
daarvan wordt via de lucht verspreid. Zo wordt de sterk ver
armde heidegrond, sinds een eeuw weer bosgrond, verr~kt met 
meststoffen. Deze ontwikkeling heeft weer gevolgen voor de 
flora. In het onderzoeksgebied gaan grassen en loofhout het 
van de heide winnen. In de bossen bedekken, vooral aan de 
"loefzijde", tapijten rankende helmbloem de bodem en maken 
mossen plaats voor grassen en bramen. 

Vroeger werd de schaarse vruchtbaarheid van een groot ge
bied b~eengezameld op relatief kleine akkers. Nu verspreidt 
de superbemesting van die akkers zich via wind en regen 
over het grote onvruchtbare gebied. Vroeger waren rogge 
en aardappelen de gewassen die de beperkti hoeveelheid 
mest toestond, nu is mais het gewas dat de onbeperkte 
hoeveelheid mest verdraagt. 

Toegegeven, deze voorstelling van zaken is een vergaande ver
eenvoudiging. Maar dat past dan in dit hoofdstuk, waarin ge
probeerd is de hele gecompliceerde geschiedenis van bet land
schap in een paar hoofdl~nen te schetsen. 

Dt:. DE.~fSTOI" Ft:.N 

Zoals alle namen vinden ook veldnamen hun oorsprong in eigen
schappen die het benoemde object van andere onderscheidt. De 
naam Steenderbult geeft aan dat de betrokken heuvel opvallend 
grindr~k was. Dat grind en ook het scherpe zand z~n in het 
hele Woesterbergcomplex veelvuldig geexploiteerd. De meerge
noemde heer van Laar deelt daarover mede hoe men in een 
strenge winter tot vele meters diep groef, zo diep dat de 
gravers met ladders in de put moesten afdalen. 
In een zandafgraving achter zijn huis ontstond een steile wand 
van 3 à 4 meter hoog, waarin zich een kolonie oeverzwaluwen 
vestigde. 
In de sterk vergraven en verlaagde top van de Woesterberg is 
later een schietbaan aangelegd. De bestemming natuurgebied 
verzette .zic)J_ tegen moderniseren. Voor dit markante land
schapselement zou, gezien de bestemming, een vorm van her
stel j_n de oude toestand op zijn plaats zijn. 

Ook bet ~zeroer in het beekdal is -mededeling v~n dezelfde 
heer van Laar- ooit geexploiteerd. Aan het eind van de vorige 
eeuw heeft h~ meegeholpen aan bet afgraven van een stuk 
woeste grond. Het oer werd in Orden b~ Apeldoorn versmolten. 

Henk Menke. 
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~~VOND~~ HOGEREPLANTtN 

Latijnse naam 

Acer pseudoplatanus 
Achillea millefolium 

ptarmica 
Aegopodium podagraria 
Agrostis canina 

stolonifera 
capillaris 

.Ajuga reptans 
Al~iaria petiolaris 
Allium vineale 
Alnus glutinosa 
Alopecurus geniculatus 

pratensis 

Amelanchier lamarckii 

Anemone nemorosa 
Anthoxanthüm aristatum 

odoratum 

Anthriscus sylvestris 
Aphanes microcarpa 

Arabidapsis thaliana 
!rrhenatherum elatius 
Artemisia vulgaris 
Athyrium filix-femina 

Bellis perennis 
Betula pendula 

pubeseens 
Bromus hordeaceus 

Calamagrostis epigejos 
Callitriche sp. 
Calluna vulgaris 

Caltha palustris 

Calystegia sepium 
Campanula rotundifolia 

Capsella bursa-pastoris 

Gardamine hirsuta 
pratensis 

Carduus crispus 

Carex arenaria 
curta 

Nederlandse naam 

Gewone. esdoorn 
Duizenblad 
\'lilde bertram 
Zevenblad 
Kruipend struisgras 

Fioringras 
Gewoon struisgras 
Krui;gend __ zenegroen 

Look-zonder-look 
Kraailook 
Zwarte els 

Geknikte vossestaart 
Grote;vossestaart 

Drents krenteboompje 

Bosanemoon 

Slofhak 
Heukgras 
Fluitekruid 

Kleine leeuweklauw 
Zandraket 
Glanshaver 
Bjjvoet 

'vijfje svaren 
Madeliefje 

Ruwe berk 
Zachte berk 
Zachte dravik 

Duinriet 

Sterrekroos 
Struikheide 
Dotterbloem 

Haa(SWinde 
Grasklokje 

Herderstasje 
Kleine veldkers 

Pinksterbloem 

Kruldistel 

Zandzegge 
Zompzegge 
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Lijst van gevonden hogere planten 

Latijnse naam 

Carex nigra 
ovalis 
pilulifera 

vesicaria 

Castanea sativa 

Centaurea cyanus 

j~cea 

Cerastium arvense 
fontanum 

Chaerophyllum temulum 
Chamerion angustifolium 

Cheiidonium·majus 
Chenopodium· album 

Cirsium arvense 
palustre 

vulgare 

Conval~aria majalis 
Convolvulus arvensis 
Coronopus didymus 

Corydalis claviculata 
Corynephorus canescens 
Crataegus monogyna 

quscuta epithymum 

~actylis glo~~rata 
Deschampsia flexuosa 

Digitalis purpurea 

Dryopteris dilatata 

carthusiana 

filix-mas 
Elymus repens 

Epilobium hirsut~ 
obscurum 

Equisetum arvense 
fluviatile 

Erica tetralix 

Erigeron canadensis 

Erodium cicutarium 

Euphorbia heliosçopia 

Nederlandse naam 

Zwarte zegge 
Hazezegge 

Pilzegge 
. Blaaszegge 

Tamme kastanje 

Korenbloem 
Knoopkruid 

Akkerhoornbloem 
Gewone hoornbloem 

Dolle kervel 
Knikkend wilgeroosje 
Stinkende gouwe 

IVlelganz evoet 

Akkerdistel 

Kale jonker 
Speerdistel· 

Lelietje der dalen 

Akkerwinde 
Kleine varken~kers 
Rankende helmbloem 

Buntgras 
Eenstijlige ~eidoorn 
Duivelsnaaigaren 

Kropaar 
Bochtige smele 

Vingerhoedskruid 
Brede stekelvaren 

Smalle stekelvaren 
-

Mannetjesvaren 

Kweek 
Harig wilgeroosje 
Donkergroen wilgeroosje 

Heermoes 
Holpijp 

Dopheide 
Canadese fijnstraal 

Gewone reigersbek 

Kroontjeskruid 
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Lijst van gevonden hogere planten 

Lati.jnse naam 

Fagus sylvatica 

Festuca arundinacea 
0vina ssp ten. 

rubra ssp cornm. 

pratensis 

Filipendula ulmaria 

Fragaria sp 

Frangula alnus 

Fraxinus excelsior 

Galeopsis tetrahit 

Galinsoga ciliata 

Galium aparine 

palustre 

saxatile 

uliginosum 

Genista anglica 
- pilosa 

Geranium molle 

Glechoma hederacea 

Glyceria fluitans 

maxima 

Gnaphalium sylvaticum 
uliginosum 

Heracleum mantegazzianum 

sphondylium 

Hieracium caespitosum 
laevigatum 

pilosella 

umbellatum 

Holcus lanatus 

mollis 

Humulus lupulus 

Hydrocotyle vulgaris 

Nederlandse naam 

Beuk 
Rietzwenkgras 

Fijnbladig schapegras 

Rood zwenkgras 

Beemdlangbloem 

IJJ:oerasspirea 

Aardbei 
Sporkehout 

Es 

Gewone hennepnetel 

Harie;.knopkruid 

Kleefkruid 

rlloeraswalstro 

Liegend walstro 

Ruw walstro 

Stekelbrem 

Kruipbrem 

Zachte ooievaarsbek 

Hèlndsdraf 

Manna{tras 
Liesgras 

Bosdroogbloem 

I'IJo erasdroogbloem 

Reuzebereklauw 

Bereklauw 
vleidehavikskruid 

Stijf havikskruid 

IVIuizeoor 

Schermhavikskruid 
Gestreepte witbol 

Gladde witbol 

Hop 

Vlaternavel 

Hypericum maculatum ssp obt Kantie; hertshooi 
perforaturn Sint Janskruid 

Itrpochaeris radicata 

Ilex aquifolium 

Ge1'roon bicgekruid 

Hulst 
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Lljst van gevonden hogere planten 

Latijnse naam 

Jasione montana 

Juncus acutiflorus 
articulatus 

bulbosus 
conglomeratus 

effusus 
tenuis 

Juniperus communis 
Lamium album 

amplexicaule 

galeobdolon, ssp 
galeobd. var flor 

purpureurn 
Larix kaempferi 

Lathyrus pratensis 

Lemna minor 

Lemna trisulca .. 

Leontodon autumnalis 

Linaria vulgaris 
Lolium perenne 

Lonicera periclymenum 
Lotus corniculatus 

uliginosus 

Lupinus polyphyllos 

Luzula campestris 
multiflora ssp 
multiflora 

Lychnis flos-cuculi 

Lycopus europaeus 
Lysimachia.vulgaris 

Malva sylvestris 

Matricaria maritima 
discoidea 
recutita 

Mentha aquatica 
x niliaca 

Molinea caerulea 

Nederlandse naam 

Zandblauwtje 

Veldrus 
Zomprus 
Knolrus 
Biezeknoppen 

Pitrus 
Tengere rus 
Jeneverbes 
Witte dovenetel 

Hoenderbeet 
Kleine gele dovenetel 

Paarse dovenetel 
Japanse larix 

Veldlathyrus 

Klein kroos 
Puntkroos 

Herfstleeuwetand 

Vlasbekje 
Enge;Ls raaigras 

Wilde kamperfoelie 
Gewone rolklaver 

MoerasrolKlaver 
Vaste lupine 

Gewone veldbies 
Veelbloemige veldbies 

Echte koekoeksbloem 

Wolfspoot 
Wederik 
Groot kaasjeskruid 
Reukeloze kamille 

Schijfkamille 

Echte kamille 

vlatermunt 
\·/ o ll i ge munt 

Jijpestroot je 
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Lijst van gevonden hogere planten 

Lati.jnse naam 

Myosotis laxa 

Myrrhis odo!l'ata 
Ornithopus perpusillus 

Papaver dubium 

Nederlandse naam 

Zompvergeetmijnietje 

Roomse kervel 

Vogelpootje 
Kleine klaproos 

Phalaris arundinacea Rietgras 
Phleum pratense ssp prat. Timotheegras 

Pinus pinaster 
sylvestris 

Plantago lanceolata 
major ssp maj. 

Poa annua 
compressa 
pratensis 

trivialis 

Polygonatum multiflorum 

Polygonum ~viculare 
convolvulus 
lapathifolium 
ssp pallidurn 
persicaria 

Polypodium vulgare 

Populus tremlila 
Potamogeton natans 
Potentilla argentea 

erecta 

palustris 

Prunus serotina 
h

Pseudotsuga meziesii 

Quercus robur 
rubra 

Ranunculus acris 
peltatus 

bulbosus 

flammula 
re pens 

Raphanus raphanistrum 
Robinia pseudo-acacia 

Zeeden 

Grove den 
Smalle weegbree 
Grote weegbree 

Straatgras 
Plat beemdgras 

Veldbeemdgras 
Ruw beemdgras 

Veelbl. salomonszeeel 

Varkensgras 
Zwaluwtong 
Viltige duizendknoop 

Perzikkruid 
Eikvaren 

Esp 
Drijvend fonteinkruid 

Viltganzerik 

Tormentil 

vlateraardbei 
Amerikaanse vopelkers 

Douglasspar 
Zomereik 

Amerikaanse eik 
Scherpe boterbloem 
Gevrone waterrB.nonkel 

Knolboterbloem 

Egelboterbloem 
Kruipende boterbloem 

Knopherik 

\Vitte acacia 
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Lijst van gevonden hogere planten 

Latijnse naam 

Rosa canina 
Rubus fruticosus 

idaeus 

Rumex acetosa 

acetosella 
crispus 

obtusifolius 

Salix aurita 
re pens 

Sagina procumhens 
Sambucus nigra 
Scleranthus.annuus 

Scrophularia nodosa 

Sedum acre 
telephium 

Senecio sylvaticus 

vulgar1s 

Sisymbrium officinale 

Solanum nigrum. 
Son.chus oleraceus 

Sorbus aucuparia 
Sparganium erectum 

Spergula arvensis 
morisonii 

Spergularia rubra 

Stachys palustris 

Stellaria graminea 
media 

uliginosa 

Succisa pratensis 
SymphoricarptJS albus 

Tan~cetum vulgare 
· Taraxacum vulgare 
Teesdalia nudicaulis 
Trifolium dubium 

pratense 
re pens 

Nederlandse naam 

Hondsroos 
-
~raam 

Framboos 
Veldzuring 

Schapezuring 

Krulzuring 

Ridderzuring 
Geoorde wilg 
Kruipwilg 

Liggende vetmuur 
Gevmne vlier 
Eenjarige hardbloem 

Knopig helmkruid 
.lVluurpeper 

Hemelsleutel 

Boskruiskruid 
Klein kruiskruid . 
Ge1-wne raket 
Zwarte nachtschade 
Gewone melkdistel 

Wilde lijsterbes 
Grote egelskop 

Gewone spurrie 

Heidespurrie 
Rode schijnspurrie 
Moerasandoorn 

Grasmuur 
Vogelmuur 
Moerasmuur 

Blauwe knoop 
Sneeuwbes 
Boerenwormkruid 

Paardebloem 
Klein tasjeskruid 
Kleine klaver 

Rode klaver 

Witte klaver 

terreintype 
1 ~ 3 4 5 

- 1 

3 2 4 2 1 

2 - -
2 2 14 
~ 2 1 1 -

- 1 - - 2 

- 2 2 - 7 
1 - 1'- -

'1 1 1'- -

- - - - 3 
1 

1 -

1 

- 1 

- - 1· 

1 l 2 1 -

l 

1 -

l 

- - 1 

3 1 4 2 -

- - - - 2 

1 -

1 

l -

1 -

1 - - - -

1 l 8 

6 2 2 - 6 

- 6 

1 -

- - l 

1 l - l -

6 2 11 

3 l -

- 1 -

- l 

3 2 

2 

2 
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Bodemtype 
1 2 3 4 

x x 

x -
... - x x 

x-

- - x -
x x 

x -
x-
x -
x -
x -
x -

- x 
x -

x x - -
x x - -

x -

Lijst van gevonden hogere planten 

Latijnse naam 

Urtica dioica 

Vaccinium myrtillus 

Valeriana officinalis 

Veronica arvensis 

chamaedrys 
hederifolia 

Vicia cracca 
.,. hirsuta 

sativa ssp sat:±va 

sativa ssp nigra 

sepium 

Viola arvensis 
palustris 

tricolor 

Cytisus scoparius 

Danthonia ûecumbens 

Silene dioica 

Nederlandse na:am 

Grote brandnetel 

Blauwe bosbes 
Echte valeriaan 
Veldereprijs 

Gewone ereprijs 
Klimop-ereprijs 

Vogelwikke 
Ringelwikke 
Voederwikke 

Smalbladige wikke 
Heggewikke 
Akkerviooltje 

l\'Ioerasviool tj e 
Driekleurig viooltje 

Brem 
Tandjesgras 
'Dagkoekoeksbloem 

1' in terreintype, kolom 3: soorten in en lanes het vén. 

l)r'•e.kle.uri q 
v ioo\t)e 
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terreintype 
1 2 3 4 5 

1 2 

1 -
- -
2 -
- 1 

2 1 

1 -
1 

1 1 

1 

1 -
4 2 

2 

2 -

1 - 6 

1 1 -
- - 3 

1 

6 

1 - 1 

4 

-
- - -
- - -
1 - 2 

1 - 1 

1 1 -

2 
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TOELICHTING BIJ DE 

L'JST VAN CrE.VONDLl\1 HOG-L"l(E.. 'PLANTE.tv if' 'tf6. 
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Voor het onderzoek naar de wilde planten
soorten is het gebied eerst verdeeld in 
een aantal min of meer homogene deelge
biedjes. 
Tijdens een reeks inventarisatie-excur
sies in de loop van 1985 zijn alle plan
tenwoorten genoteerd in 12 van deze 
gebiedjes. Verder is gebruik gemaakt van 
enkele andere inventarisaties in het 
onderzoeksgebied, te weten: 

l. het bos- en heidegebied van de Woester- Z~ 
berg, voorzover gemeente-eigendom ( 1980) 

2. een 14-tal opnamen van de begroeiing . k"le.in l: o..sje..skrui d 
van de Smallertsebeek en haar beek-
wallen (1982) 

Zodoende kon worden beschikt over een min of meer volledige 
soortenlijst van: 

7 bermen langs onverharde wegen/akkers 
2 bermen langs verharde wegen 
4 bospercelen (waarvan 1 met ven) 
2 heideterreinen 
de beek met beekwallen 

terreintype 1 
terreintype 2 
terreintype 3 
terreintype 4 
terreintype 5 

Het cijfer in de kolommen 1 t/m 5 onder "terreintypen" geeft 
aan in hoeveel opnamen een bepaalde soort in dat terreintype 
voorkwam. 
De soorten in en rond het ven zijn met een 1 aangegeven. 
Aangetroffen werden 239 soorten - dat is rond 18% van de 
Nederlandse wilde flora. 

Bodemt~ 

Tot de milieufactoren die de samenstelling van het wilde 
planten-dek bepalen behoren naast omstandiheden als vochtig~· 
heid en licht ook de zuurgraad en voedselrijkdom van de bodem. 
Sommige planten z~n heel kieskeurig, andere soorten stellen 
aan de bodem minder eisen. In de kolom "Bodemtypen" hebben 
de cijfers de volgende betekenis: 

voedselarme zure bodem 
·voedselarme zwak zure bodem 
matig voedselrijke bodem 
zeer voedselrijke bodem 

Verband tussen terreintyQg_en bodemt~ 

bodemtype l 
bodemtype 2 
bodemtype 3 
bodemtype 4 

Uit de taQel blijkt, dat veel soorten -rond de helft- zich op 
meer dan één bodemtype thuisvoelen. 
Om te zien of er verband bes4aat tussen bodemtype en terrein
type zijn de planten, voor wat hun eisen aan de bodem betreft, 
verdeeld in drie groepen: 



planten van voedselarme zure tot zwak zure b,odem 
planten van voedselarme zure tot matig voedselr~~ 

ke bodem 

groep l 

groep 2 
planten van voedselarme zwak zure, tot zeer voed-

selr~ke bodem groep 3 
(de weinige soorten die alle bodems voorkomen -braam, zomer
eik- z~n in groep 3 ondergebracht). 

Groepering van de soorten naar terreintype én naar bovenge
noemde drie categorieën levert dan de volgende verdeling in 
procenten: 

terreintype groep l groep 2 groep 3 
bermen, onverharde wegen 23 34 43 
bermen, verharde wegen ll 46 43 
bossen 38 30 32 
heiden 49 37 14 
beek en beekwallen 8 40 52 

Het bl~kt dat de heiden en in mindere mate de bossen het 
rijkst zijn aan soorten van armere gronden. De bermen en vooral 
de beek tellen de meeste soorten van r~kere gronden. 

Er mag van uit worden gegaan dat de mensel~ke beÏnvloeding 
verr~king van de bodëm met zich mee brengt. Die beÏnvloeding 
doet zich het duidel~kst gelden langs de wegbermen (en langs 
de verharde wegen door het intensievere onderhoud weer meer 

Room')e 
kervel 

dan langs de onverharde wegen) 
en langs de beek, geheel in 
agrarisch gebied gelegen. 
Bossen en vooral heiden ujn 
relatief minder beinvloed en 
hebben het hoogste percentage 
soorten van meer of minder zu
re en voedselarme grond. 

Q2merkingen by enkele soorten. 

Een, landel~k gezien vr~ zeld
zame soort is het W e i d e-
h a v i k s k r u i d langs de 
berm van de Veldweg. De B o s
a n e m o o n, op een enkele 
plek langs het beekje groeiend, 
herinnert aan de vroegere si
tuatie van houtwallen waarin 
vooral op iets r~kere grond 
de Bosanemoontjes veelvuldig 
voorkwamen. De houtwallen z~n 
vr~wel alle verdwenen of ver
ruigd; de Bosanemoontjes hou
den zich soms op de beekoevers 
nog staande. 

Aan de t~d dat de heide het 
overheersende Veluwse landschap 
vormde herinnert een enkele, 
soms zieltogende J e n e v e r
b e s, maar ook de spaarzame 
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oude vliegdennen in de -soms uit spon
tane opslag bestaande- jongere gemengde 
bossen. 

Andere soorten van de heide - en dan met 
name van vochtige plaatsen zoals rondom 
het ven -zoals Klokjesgentiaan en Zonne
dauw leven alleen nog maar in de herinne
ring van de bewoners. 

De toenemende mensel~ke beinvloeding 
bracht ongetw~feld een toename van het 
aantal soorten met zich mee - armere gron
den z~n nu eenmaal minder soortenr~k. 

Onder die nieuwkomers is ook een aantal 
immigranten. De bosbouw bracht soorten 
als Douglasspar en Larix met zich mee, 
maar ook Tamme kastanje, Amerikaanse vo-

gelkers en Drents krenteboompje. 
De laatste is met ~jn r~ke bloei 
een aanwinst voor onze bossen 
en heiden; de voorlaatste heeft 
met z'n agressieve groei vaak 
het natuurl~ke karakter van de 
oude eikenwallen volledig ver
stoord. 

\/e.idehe~v'lks kruid Een immigrant van veel oudere 
datum is de Ro o m s e k e r v 

van het streekgerecht "kruudmoes" 
fjes gekweekt. 

als onmisbaar ingredient 
vroeger veel in boerenho 

Een nieuwel ing in bossen op armere grond is een kweekvorm 
van de Gele dovenetel met mooi zilverig-bont blad. 
Merkwaardig is dat de oorspronkel~ke wilde soort -een veel 
bescheidener plant - kalkgrond, althans een voedselr~kere bo
den prefereert. 
Een inheemse soort die kennel~k van de verr~king profiteert 

e 1-

is de Rankende helmbloem. Tot voor een jaar of tien een beschei
den bosplantje, kan ze nu hele oppervlakten bosbodem bedekken. 
Waar dat gebeurt is de overbemeste maisakker vaak niet ver 
uit de buurt. 
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Paddestoelen 
rond 

Scha\teren 
De paddestoelen, die_gevonden zi,jn in ~5. J986 en 1.2~ 

Uit de bodemkundige inleiding over het onderzoeksterrein 
rond de Smallertse Beek in Schaveren mag dan wel blijken, 
dat de samenstelling van de bodem van plaats tot plaats va
rieert, uit de vondsten aan paddestoelen is toch naar voren 
gekomen, dat alleen op de door afval, compost e.d. verrijkte 
plekken wat andere soorten paddestoelen voorkomen dan de voor 
de arrr::e zànd12r0riden in onze streek gebruikelijke soorten. 
Een echt rijke ~1umuslaag is weinig aanwezig. Er staan in de 
bosgebieden veel bomen als grove den, berk, spar, zomereik en 
lijsterbes, aangevuld met braam, vuilboom e.d. Alleen in de 
tuinen in het bosgebied is de variatie door aanplant van an
dere soorten w.o. exoten groter. Deze situatie is bepalend 
voor de paddestoelensoorten. De tuinen zijn niet zondermeer 
te betreden en de vergunning voor Lanquedoc bleek niet te 
gelden voor een verkenning me~een paddestoelenexcursie van de 
hele afdeling. Mede hierdoor werd er alleen door Albert Sieders 
en Els naar paddestoelen gekeken. 
De heideterreinen van de Celtic Fields en de Woesterberg en 
ook de vochtige, halfbeboste plekken ten noorden van de "pingo" 
leverden b~ina niets op. 
De waarnemingenlUst is het resultaat van slechts enkele 
bezoeken. Er kunnen geen conclusies uit worden getrokken wat 
betreft de totale variatie aan soorten. 
Slechts een kl8in deel van het terrein werd bezocht. De om
standigheden waren voor de paddestoelen in 1985 en 1986 uit
zonderlijk slecht: droogte in de periode, dat normaal veel 
paddestoelen boven de grond komen. Deze jaren dus weinig exem
plaren en soorten. 
Behalve een globale verkenning rond het Restaurant Schaveren iAJ 
werd in het bizonder aandacht geschonken aan de terreinen rond
om het zgn. ~ingomeertje~ bij de Pollense V~weg (B)~ 

Verder werden het land&Qgd La~ugdoc (C) 
aan de Langeweg, het bosgebied ten wes-

/~~, .. 1':;. ;~;· ten van het heideterrein op de Wo§.st~ 
· .•· · '\\'f~ . I {! · berg en wat bermen aan de Lan~weg na-

..• 1 \\ (:ly/ der onderzocht. CD) 
''< .. · . 

1 ~a (1
' • In 1 986 werd er een gebiedje aan toege-

~~/1:{1 .'. · /' voegd, dat ook in 1987 nog werd bezocht. 
_,'·,,1',· ·t.·ï·Y~l:,'- ~,. Het ligt aan en net over de grens van 
I' I '( ( 1 ,,;i·{·; 'v ',r- het onderzoeksgebied aan de uiteJ,:ste 

• \ • • : 1 Filf:./,· -·~ 1 1!Uidgr&,D:.ê...1._tussen heide en Hanendorperweg 
~ ""~· \·. ( "!:d.;:.,._t:?t~~·,; ( E). Er ligt hier eel!-. oude en een nieuwe 

·~, . \ ~ :1 ,~, ~, ~?-, aanplant van resp. flJnsparren en dennen. 
~ , \ ~'~ ' -~ : oo_~-· Aan de resten ~alf ve~gaan afv~l i~ t( 

.A!>"" zien dat hier lnder- hJ d met hllJ_svull 
CÎou d h oe.cl bemest is. 
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Naast het pad groeit ten gevolge hiervan een fikse groep 
grote brandnetels. Hiertussen stonden, behalve enige fraaie 
groepen van de witte bundelridderzwam een aantal forse exem
plaren van rle uiterst zeldzame goudhoed (vondst Dik Koopmans). 
Ook het aangrenzende oude sparrebos is rijk aan paddestoelen, 
waarschijnlijk ook door de bemesting. 

1IJST VAN QEVONDEN PADDESTOELEN 
Devondsten zijn geordend naar vindplaats en in de volgorde 
waarin ze genoteerd zijn. Enkele soorten worden daardoor-
meer keren vermeld. 

A. Omgeving_restaurant SchavEOren 24 aug. 1985- 11 soorten 
(notitie A. Sieders) 

Russula para zure a 
Russula ochroleuca 
Russula emetica 

var. betularum 
Laccaria laccata 
elitopilus prunulus 
Amanita rubescens 
Scleroderma citrinum 
Enkele Cortinarius soorten 
Lactarius quietus 
Russula fellea 
Laccaria amethystina 

Berijpte russula 
Geelwitte russula 

Berke braakrusaula 
Fopzwam 
Grote molenaar 
Paarlamaniet 
Aardappelbovist 
Gordijnzwammen 
Kaneelkleurige gordijnzwam 
Gele beukerussula 
Rodekoolzwam 

Deze terreinen leverden geen 
bijzondere paddestoelen op. 
De meeste soorten komen alge
meen voor en zijn kenmerkend 
voor de schrale en zure bos
gronden van de Veluwe (den
eik en berkebos). Een uitzon
dering vormde de omgeving van 
de bungalows. Soorten als Gor
dijnzwammen, Fopzwammen en 
Grote Melenaar wijzen op een 
wat vochtiger en rijker omge
ving. 

B. Omgeving_Polle~Veenweg en het Pingoterr.ein 24 aug. 1985 
13 soorten(notitie A.Sieders) 

Boletus subtomentosus 
Paxillus involutus 
Lactarius quietus 
Russula claroflava 
Russula ochroleuca 
Lactarius theiogalus 
Lactarius cimecarius 
Russula emetica 

var. betularum 
Russula fragilis s.l. 
Amanita rubescens 
Laccaria laccata 
Laccaria var. proxima 
Russula fellea 

Roodsteel fluweelboleet 
Krulzoom 
Kaneelkleurige melkzwam 
Gele berkerussula 
Geelwitte russula 
Rimpelende melkzwam 
Donkere watermelkzwam 

Berke braakrussula 
Broze russula 
Paarlamaniet 
Fopzwam 
Heidefopzwam 
Gele beukerussula 
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Het rijkst aan paddestoelen 
was de omgeving van het zgn. 
Pingomeertje. Dit particuliere 
terrein wordt weinig betreden 
en is vochtiger dan de om
ringende bossen. Paddestoelen 
als de Gele berkerussula en 
verschillende melkzwammen wij
zen op een wat rijker en voch
tiger substraat. 
Maar ook he~gunstige 
weer speelde die dag een rol , 
want begln OKtooer was er in 
dit gebied geen paddestoel meer 
te vinden. 

C. Landgoed Lan~uedoc 24 sept 1985- 36 soorten 
(notitie A. Sieders) 

Landgoed Lanquedoc leverde een groot aantal soorten op waar
onder een niet algemeen voorkomende satijnzwam nl. de 
Gr~~we SatijDZ~ (Entoloma sericatum) in een berkebosje. 
De begroeiing is wat rijker dan in de omliggende terreinen 
met een gevarieerde begroeiing van loof- en naaldhout. 
De volgende paddestoelen werden genoteerd: 

Polyporus schweinitzii 
Xerocomus badius 
Scleroderma citrinum 
Russula ochroleuca 
Lactarius theiogalus 
Paxillus involutus 
Panaeolus campanulatus 
Lactarius quietus 
Entoloma sericatum 
Mycena galopacta 
Mycena epypterigia 
Piptoporus betulinus 
Ascocoryne sarcoides 
Coriolus versicolor 
Bjerkandera adusta 
Gymnopilus penetrans 
Tyromyces caesius 
Tyromyces stipticus 
Collybia maculata 
Pluteus cervinus 
Lactarius rufus 
Lactarius turpis 
Mycena galericulata 
Hypholoma fasciculare 
Collybia butyracea 
Amanita rubescens 
Clitocybe vibecina 
Laccaria laccata 
Phallus impudicus 
Stereum hirsutum 
Amanita musearia 

~::. J ,,· 
I~ 
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Dennemeorder 
Kastanjeboleet 
Aardappelbovist 
Geelwitte russula 
Rimpelende melkzwam 
Krulzoom 
Gewone vlekplaat 
Kaneelkleurige melkzwam 
Grauwe satijnzwam 
Melksteel mycena 
Graskleefsteel mycena 
Berkezwam 
Paarse knoopzwam 
Elfenbankje 
Grijze gaatjeszwam 
Dennevlamhoed 
Blauwe kaaszwam 
Bittere kaaszwam 
Roestvlekkenzwam 
Hertezwam 
Rossige melkzwam 
Zwartgroene melkzwam 
Helmmycena 
Gewone zwavelkop 
Botercollybia 
Paarlamaniet 
Gestreepte trechterzwam 
Fopzwam 
Stinkzwam 
Gele korstzwam 
Vliegenzwam 



Russula nigricans 
Russula emetica 
Riekenelia fibula 
Chondrosterium purpureurn 
Ustulina deusta 

Grofplaat russula 
Braakrussul a 
Oranjegeel trechtertje 
Paarse korstzwá.m 
Korsthoutskoolzwam 

De Grauwe Satijnzwam komt voor 
in vochtige bossen, · vaa.k in l.'·'t ••. ' · · 

sphagnum, onder berk, populier 
en wilg. De paddestoel is in 
onze omgeving tamelijk zeld-
zaam omdat het geschikte bio-
toop ontbreekt. In het land-
goed Lanquedoc stonden ze 
op een mossige plaats onder 
berken en vormden daar een 
kleine heksenkring. 

Op 23 sept. 1987 vonden we de
zelfde paddestoelen in een 
elze-berkebosje bij de fam. 
Koster aan de Oost Ravenweg 

D. Terrein westelijk van Woesterberg en bermen Langeweg 
gemengd loof-en naaldbos - 34 soorten (notitie Albert Sieders) 

Crepidotus variabilis 
Collybia butyracea 
Xerocomus badius 
Collybia cirrata 
Lactarius quietus 
Paxillus involutus 
Clitocybe dealbata 
Cortinarius spec. 
Galerina hypnorum 
Russula ·aeruginea 
Lactarius helvus 
La ctarius turpis 
Russula ochroleuca 
Rebeloma mesophaeum 
Inocybe lacera 
Laccaria l0ccata 
Stereuro hirsutum 
Hygrophoropsis aurantiacus 
Hypholoma fasciculare 
Lactarius hepaticus 
Collybia maculata 
Lactarius rufus 
Thelephora terristris 
Amanita fulva 
Psatyrella candolleana 
Lactarius camphoratus 

~;~e~~~~~~~~=t je ,~iJQjl\tÎ~• 
KastanJe boleet d!' .~1 :~. · '~ 
Dwagc ollybia --J.}~~ 
Kaneelkleurige melkzwam l 
Krulzoom ' ~~ 
Witt~ _weidetrechterz.wam ',,.J, (:J:: ;X.:\\ 
GordlJnzwam 1 1, lf·· ... ;,f~'l.e 
Geelbruin mosklokje :·::·~ .. .,.~ 

·Groene berkerussula 1 V 
Viltige maggizwam . : 
Zwartgroene melkzwam ··~v.' 
Geelwitte russula J 
Tweekleurige vaalhoed · · ·' 
Zandpad vezelkop ~........,.no-
Fop zwam Gorc\~n'Zwa~ 
Gele korst zwam s?ec. 
Valse hanekam (valse cantharel) 
Gewone zwavelkop 
Levermelkzwam 
Roestvlekkenzwam 
Rosse melkzwam 
Franjezwam 
Roodbruine slankeamaniet 
Bleke franjehoed 
Kruidige melkzwam 



Clitocybe vibecina 
Calocera viscosa 
Russula atropurpurea 
Russula emetica var. betularum 
Hypholoma sublateritium 
Pluteus cervinus 
Collybia dryophila 
Psathyrella hydrophila 
Pe zi za ba dia 

Gestreepte trechterzwam 
Kleverig koraalzwammetje 
Zwartpuperen russula 
Berke braakrussula 
Rode zwavelkop 
Hertenzwam 
Eikenbladzwammetje 
Witsteelfranjehoed 
Bruine bekerzwam 

In hoofdzaak algemeen tot zeer algemeen voorkomende soorten. 

Aanvullende waarnemin~n Els Koo2mans. 

Heideterrein Woesterh~g 30 okt. 1985 

Amanita musearia 
Clitocybe nebularis 
Telephora terrestris 

Berm Langeweg. 1986 

Clitocybe fragrans 
Polyporus lepidius 

(op stronk) 

Calocera cornea 
Merulius tremellosus 
Phlebia radiata 
Paxillus involutus 
Russula parazurea 
Pluteus cervinus 
Lyophyllum connaturn 

Lepista nuda 
Cystoderma amianthinum 
Phaeolepiota aurea 

L&ccaria laccata 
Laccaria laccata var.proxima 
Agrocybe praecox 
Lepiota rhacodes 
Conocybe tenera 
Tubaria furfuracea 
Mycena filopes 
Mycena epipterigia 
Marasmius androsaceus 
Polyporus brumalis 
Calocera viscosa 
Coprinus micaceus 
Xylaria hypoxylon 
Galerina pumila 

'/ :(-,'·,· 
I' 
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Vliegenzwam 

Voorjaarshoutzwam 

3 nov 1987- 33 soorten 
(notitie Els Kcopmans-Grommé) 

Geel horentje 
Spekzwoerdzwam 
Oranje ader zwam 
Krulzoom 
Berijpte russula 
Hertezwam 
Witte bundelridderzwam 
(tussen brandnetels) 
Paarse sch~nridder 
Okergele korrelhoed 
Goudhoed 
(tussen brandnetels) 
Fopzwam 
Heidefopzwam 
Vroege leemhoed 
Knolparasolzwam 
Kaneelkleurig breeksteeltje 
Donsvoetje 
Draadsteelmycena 
Graskleefsteel 
Paardehaartaailing 
Winterhout zwam 
Kleverige koraalzwam 
Glimmerinktzwam 
Geweizwam 
Honinggeel mosklokje 



Cyathus olla 
Rickenella setipes 
Panellus mitis 
Collybia butyracea 
Mycena galopus 
Hygrophoropsis aurantiaca 
Stropharia aeruginosa 
Trametes versicolor 
Hypholoma fasciculare 

Bleek nestzwammetje. 
Paarsharttrechtertje 
Denneschelpje 
Botercollybia 
Mëlksteelmycena 
Valse dooierzwam 
Kopergroenzwam 
Elfenbankje 
Zwavelkopje 

i, 

~ 
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Albert Sieders en 
Els Koopmans-Grcmmé 



VE.GL TA T\L ~~ 
De vegetatie van het onderzoeksgebied is op 11 en 16 augustus 
1985 geinventariseerd. De vegetatie-opnamen z~n gemaakt vol
gens de methode van de Frans-Zwitserse school van Braun
Blanquet. 

Het gebied bestaat voor ongeveer de helft van de oppervlakte 
uit natuurgebied (bossen, heide), het overige betreft weilan
den, akkers, wegen en bebouwing en daar tussendoor het smalle 
dal van de Smallertsebeek (zie vegetatiekaart). 

BOS.§.gfu 

Binnen het natuurgebied beslaat bos het grootste oppervlak. 
Het is een overwegend op productie afgestemd type met als be
langr~kste boomsoorten: ruwe berk (Betula pendula), grove den 
(Plinus sylvestris) en zomereik (Quercus robur). Het bos is 
nog betrekkel~k jong. 

De struiklaag is matig ontwikkeld en bereikt een hoogte van 
3 meter. De belangr~kste soorten in deze laag z~n: sporke
hout (Frangula alnus), zomereik, 1~sterbes (Sorbus aucuparia), 
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) en braam (Rubus 
frutic osus). 

Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) vormt plaatsel~k een 
dicht tap~t en is vr~wel overal present. . 
De opnamen 06 en 09 (zie tabel 1 en vegetatiekaart), z~n voor
beelden van het algemeen voorkomende bostype met een hoge be
dekking van Bochtige smele. 

Bos met Pijpestroot je (Molinia caerulea) in de kruidlaag komt 
in dit gebied betrekkel~k weinig voor. Opname 07 is een voor
beeld van dit bostype. De ecologie van P~pestrootje is com
plex. Het is een lichtminnende soort, met een sterke concur
rentiekracht van zure, weinig of niet bemeste voedselarme bo
dems. De soort groeit zowel op zand-als op veenbodems. Ten 
aanzien van de factor water heeft de soort een brede amplitu
de. Ze groeit zowel op matig natte bodems met of zonder gere
duceerde ondergrond, dit laatste duidt op t~del~k aanwezig 
grondwater. Ook groeit P~pestrootje op ontwaterde gronden en 
zelfs op hooggelegen, droge gronden. 
In dit studiegebied is t.a.v. waterhuishouding geen duidel~ke 
relatie tussen bodemkaart en verspreiding van Molinia caerulea 
aan te geven. 
Beide op de kaart aangegeven locaties van bos met Pijpestroetje 
liggen iets lager ten opzichte van het aangrenzende bos met 
BochU_ge smele. Roi1dom het ven is dit makkelijker te herkennen 
dan b~ de locatie aan de Langeweg. Verrr:oedel~k leidt deze 
lagere ligging ten opzichte van de omgeving ertoe, dat beide 
plekken daarmee relatief iets meer water ontvangen en het er 
langduriger vochtiger bl~ft. Dit verklaart dan de presentie 
van P~pestrootje. 

Een ondergroei van zowel Bochtige smele als P~pestrcotje komt 
in zeer beperkte mate vcor in de onderzochte bossen. Het be
treft een deel van het bos noordoostel~k van de Woesterberg
heide en een kJ.ein oppervlak van bos op de hoek PolJenseveen
weg en Hertenkampweg. 

De kruid- en moslaag z~n opgebouwd uit algemene soorten. 
De blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) is hierin algemener 
dan de rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea). Elders in de 
gemeente Epe is laatstgenoemde soort in sommige bossen en 
heideterreinen aspectbepalend. 
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SCHAVEREN 

eiken-berkenbos met bochtige smele inclusief 
lichtarm productiebos vrijwel zonder ondergroei 

eiken-berkenbos met pijpestroot je 

droge heide 

cultuurland 

recreatieterrein 

ruderale vegetatie 

open water -.,..;' sprengenbeek 
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In de moslaag z~n Pleurozium schreberi, Hypnum cupressiforme 
en Eurhynhium praelongurn de meest voorkomende soorten. 

Ll9 

In het bos in de noordwesthoek van het onderzochte gebied 
groeien enkele oude, tot 5 m hoge jeneverbesstruiken (Junipe
rus communis); hulst (Ilex aquifolium) is in deze bossen geen 
algemeen voorkomende struik. 
Behalve de eerder genoemde Querco-Betuletum typen bos komen 
ook monoculturen voor met grove den, Douglasspar (Pseudo
tsuga menziesii), Amerikaanse eik (Quercus rubra) of beuk 
(Fagus sylvatica) als dominante boomsoort. B~ voldoende 
lichtinval op de bosbodem komt een kruidlaag met bochtige 
smele, p~pestrootje, een heidevegetatie of een mengvorm van 
deze tot ontwikkeling. 
In bossen met een heidevegetatie-ondergroei z~n in het gebied 
grote verschillen waargenomen, zowel struikheide (Calluna 
vulgaris), dopheide (Erica tetralix) als blauwe bosbes 
(Vaccinium myrtillus) kunnen domineren in de kruidlaag. 
B~ weinig lichtinval verdw~nt de ondergroei en ontstaat een 
monotoon, donker bos, dat vegetatiekundig en landschappel~k 
een zeer beperkte betekenis heeft. 
Dit bostype is in het onderzochte gebied in beperkte mate aan
wezig. De meest westel~k gelegen bossen ten noorden van de 
Langeweg behoren hiertoe. Wel kunnen dergelijke bossen, die pri
mair op de houtproductie gericht z~n, nog aanzienl~ke orni
thologische waarden herbergen. 

Opnamenummer 
datum 
oppervlakte (m2) 
totale bedekking (%) 
bedekking boomlaag (%) 
hoogte boomlaag (m) 
bedekking struiklaag (%) 
hoogte struiklaag (m) 
bedekking kruidlaag (%) 
hoogte kruidlaag (cm) 
bedekking moslaag (%) 
aantal soorten 

boomlaag: 

Betula pendula 
Pinus sylvestris 
Quercus robur 
Betula pubeseens 
Frangula alnus 

-Ruwe berk 
-Grove den 
-Zomereik 
-:6achte berk 
-Sporkehout 

t-------·-·-----·---- ----·------·- ·-------
struiklaag: 

Frangula alnus· -Sporkehout 
Ru bus fruticosu.s -Braam(div.soorten) 
/Sorbus aucuparia -Lijst er bes 
1
Quercus robur -Zomereik 
Prunus serotina -Amerik.vogelkers 
Quercus rubra -Amerik.eik 

---·---~------------ ---·---·--·--·- ------
kruidlaag: 

IDeschampsia flexuosa -Bochtige smele 
JMolin.ia caerulea - Pijpestr()Ot je 
/Frangula alnus -Sporkehout 
jRubus fruticosus -Braam( div. soorten) 
iQuercus robur -Zomereik 
!Vaccinium myrtillus -Blauwe bosbes 
;Prunus serotina -Amerik.vogelkers 
:sorbus aucuparia -Lijsterbes 
,Quercus rubra -Amerik.eik 

"·- 0~6 16/8 
400 
100 

40 
15 
10 

3 
100 

80 
20 
12 

2 
2 
l 

1-2 
+ 
r 
1 

+ 

5 

+ 
1 
+ 
l 

+ 

_, 
! 

I 
I 
I 

I 

09 
16/8 

400 
90 
55 
20 
10 

1.7(3) 
50 
20 

5 
17 

1 
2 
2 

l 
1 
+ 

2 

3 

l 
+ 
+ 

2 
l 

! 

07 
16/8· 

400 
85 
50 
12> 
3 
3 

50 
60' 

l 
16: 

+ 
li 
I . 

~ 
~I 
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Corydalis claviculata 
Lorrieera periclymenum 
Betula spec. 
Galeopsis tetrahit 
Amelanchier lamarckii 

-Rankende helmbloem 
-Kamperfoelie 
-Berk · 
-Gewone hennepnetel 
-Drents krenteboompje 

--------------------------------
moslaag: 
Pleurozium schreberi -Eronsmos 
Hypnum cupressiforme -Klauwtjesmos 
Eurhynchium praelongurn -Fijn laddermos 

2 
2 
+ 
+ 
r 

------

!i + + 
1 1 
1 

IPolytrichum formosum -Fraai haarmos 
Dicranum scoparium f. orthophyllum 

/Dicranum scoparium -Gewoon gaffeltandmos 

ll 
I 
:; 

1 
+ 

+ 
.Campylopus flexuosus -Boskronkelsteeltje + 
Campylopus pyrifomis -Breekblaadje + __ , 

I 

: Tabel 1 Bossen; opnamen 06 en 09 behoren tot het droge eiken-. 
:berkenbos met bochtige smele, terwijl opname 07 het eiken-berken~ 
· bos met pijpestroot_je re:ere~(3_II_t_~~!'l.! __ ~--~--~--··---- ___ __; 

Smalle stekelvaren (Dryopteris carthusiana), pilzegge (Carex 
pilulifera), peermos (Pohlia nutans) en de al voornoemde 
rode bosbes zijn soorten die in de bossen zijn waargenomen, die 
echter buiten de vlakken van de vegetatieopnamen vielen. 

Er is geen relatie geconstateerd tussen de verspreiding van de 
2· bostypen en de diverse bodemtypen. Een waarschijnlijke verkla
ring is dat de invloed van het bosbeheer een dominantefactor 
is, waardoor van·nature aanwezige verschillen worden genivel
leerd. 

Droge heide. 

Verspreid in het gebied liggen nog enkele droge heideterreinen. 
Een aanzienlijk oppervlak heide is door opslag veranderd in bos. 
In tabel 2 zijn naast opnamen van gave droge heidevelden (opn. 
02 en 04) ook opnamen van met bochtige smele vergraste heide 
(opn. 08 en 05) opgenomen. 
De vergrassing is een gevolg van de voortdurende verrijking van 
de bodem door aanvoer van NOx via de lucht. In hoeverre hier 
ook een verrijking met ammoniak en ammonium, afkomstig van 
mest van (intensieve) veehouderij, optreedt is niet bekend. 
Evenmin als in de bossen zijn hier in de heide bijzondere soor
ten waargenomen. De meest voorkomende soorten zijn: struikheide, 
de mossen: Hypnum cupressiforme en Hypnum jutlandicum, Pleuro
zium schreberi, Dicranum scoparium f. orthophyllum en opslag 
van zomereik. Naast heiklauwtjesmos (Hypnum jutlandicum) 
werd hier ook klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme), die een 
bredere ecologische amplitudo heeft, aangetroffen. Na deze al
gemene opmerkingen nog enige informatie over de verschillende 
terreinen. 

De Woesterbergheide (opn.02 en 04) strekt zich uit over een 
licht geaccidenteerd terrein. Plaatselijk komt stuifzand voor. 
Naast de pure struikheide wordt hier ook vergraste heide aan
getroffen met bochtige smele als belangrijkste verstorende 
soort, daarnaast komtop bescheiden schaal pijpestraatje voor. 
Braam, grove den, berk en sporkehout zijn de belangrijkste op
slagsoorten, in beperkte mate s1aat Amerikaanse vogelkers op. 
Dopheide groeit slechts op enkele plekken. 
Op deze heide zijn verder nog de volgende soorten waargenomen: 
stijf- en schermhavikskruid (Hieracium laevigatum en H. um
bellatum), biggekruid (Hypochaeris radicata), tandjesgras 
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(Danthonia decumbens), blauw bosbes (Vaccinium myrtillus), 
St. Janskruid (Hypericum perforatum), knikkend wilgeraasje 
(Chamerion angustifolium), pil- en~ndzegge (Carex piluli
fera en C.arenaria) en gewoon struisgras (Agrostis capilla
ris). 
De bodem van een kuiltje is volledig bedekt met een tap~t 
van liggend walstro (Galium saxatile). 

De diepe kuil,waarin de schietbaan is gelegen,is deels bedekt 
met een grazige vegetatie met schapegras (Festuca ovina) als 
dominante soort naast struikheide, zandstruisgras (Agrostis 
viriealis), p~pestrootje en Polytrichum piliferum~ 

Het heideterrein in de uiterste noordwesthoek van het onder
zoeksgebied betreft een vergrasta (bochtige smele) struikhei
de. De graspollen verschaffen dit terrein een microrelief. 
Het oostelijk deel ( opn.05) is r~ker aan heide dan het weste

lijk deel. Smalle stekelvaren ( Dryopteris cart:Q_usiana) en 
Campylopus pyriformis zijn soorten die tijdens de inventarisa
tie op de Woesterbergheide niet zjjn gevonden, maar hier wel 
werden aangetroffen. 

Op het heideterrein ten zuiden van de Pollenseveemveg en ter 
weersz~den van de Heideweg is de struikheide plaatsel~k ver
drongen door bramenstruweel met ondergroei van bochtige sme
le. Elders vindt hier opslag plaats vergel~kbaar met die op 
de Woesterbergheide. 

Kruipbrem (Genista pilosa) werd slechts op één plaats aan
getroffen. Dopheide groeit slechts op enkele plekken tussen 
de struikheide. Overige heidebegeleidende soorten zijn hier 
onder andere pilzegge, blauwe bosbes en kamperfoelie (Loni
cera periclymenum). 

-~~m~~:;i;r ~·~~-) ------·· -·- .::: -:~~-1:1~! 04 
ll/8 

4 
3 
z 

______ ] __ _ 
o8 oh 

1:6/8 -rrlt-· 

expositie I 
totale bedekking (%) I 95 
bedekking struiklaag (%) I 

!hoogte struiklaag (cm) l 
jbedekking kruidlaag (%) 
:hoogte kruidlaag (cm) 
:bedekking moslaag(%) 
!aantal Eoorten 
------------- ~----·- -----·--- -- ·-·-. 

istruiklaag: 
I 
Pinus sylvestris 
Betula pendula 

)Quercus robur 

:krui cUaag: 

:calluna vulgaris 
Querc us robur 
Deschampsia flexuosa 
Erica tetralix 
·Agrostis vinealis 
Geni.sta anglica 
CarE:X pilulifera 
Agrostis capillaris 

-Grove den 
-Ruwe berk 
-Zomereik 

-Struikheide 
-Zomereik 
-Bochtige smele 
-Dopheide 
- Zandstruisgras 
-Stekelbrem 
- Pilzegge 
-Gewoon struisgras 

95 
25 
80 

8 

5 
r 

+ 
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r-.J~-
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90 

75 
40 

100 
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-Sporkehout Frangula alnus 

Rubus fructicosus 
Potentilla erecta 
Pinus sylvestris 
Carex arenarea 

-Braam( div. soorten) 
-Tormentil 
-Grove den 
-Zandzegge 

1-------------~---·-------~-----

moslaag: 

~ypnum ~upressiforme/H_Hei/Klauwtjesmos 
JUtlandlcum 
Pleuroziun schreberi -Bronsmos 
Dicranum scoparium f. orthophyllum 

-Gewoon haarmüs 

4 
2 
+ 
l Cladonia purtentosa 

Polytrichum commune 
Dicranum polysetum 
Cladonia chlorophaea 
Cladonia furcata 

-Gerj.mpeld gaffeltandmos 

I I 
--~- -~----------- --- -~------- -----

2 

2 
2 

Tabel 2 Droge heide - Genisto anglicae-Callunetum-, 
en 05 vergraste vor~o 

r 

2 

l 
l 

I +/1 
I l 

+ 
+ 
+ 

opn. 08 

Het ~eideterrein aan de Pollenseveenweg gelegen nabij de 
Veldweg j_s een Calluna-heide met veel opslag van berk, zomer
eik en Amerikaanse vogelkers. Er treedt een vergrassing met 
bochtige smele op. 

De heide gelegen aan de zuic~_zijde van de Pollenseveenweg 
tussen de twee laatstgenoemde terreinen in, is een voormalig 
heideterrein dat thans vrijwel helemaal is overgegaan in een 
bos met bochtige smele ondergroeio 

Stuif zand. 

1 
l 
+ 
+ 

l 

2 

Op open, droge plekken i~ de heide komt een mosr~ke vegetatie 
totontwikkeling die syntaxonomisch behoort tot de buntgras
associatie (Spergulo-Corynephoretum). Het is een pioniers
vegetatie, die het stuifzand vastlegt. Naarmate de gemeen
schap ouder wordt kan het aantal lichenen toenemen. B~ 
voortgaande successie gaat deze vegetatie over in droge hei
de al dan niet vergrast. De kensoort heidespurrie (Spergula 
morisonii) is niet in maar wel buiten de opnamen geÏnventari
seerd. De voor de associatie kenmerkende lichenen: Cladonia 
cervicornis, .C.polydactyla en c. destricta z~n echter niet 
waargenomen. Wel werden de soorten Cladonia furcata, 
C.bacillaris, C. chlorophaea, C. subulata, C.coccifera en 
C. portentosa gevonden evenals de bladmossen: Dicranum 
secpariurn f.ortbophyllum, Campylopus flexuosus en Hypnum 
cupressiforme. 

opnamenummer 
d"""a"'"=t=u=m--~----------- --------· ---··-- ---·-- ~---- - --- --
oppervlakte (m2) 
elling (%) 

expositie 
catale bedekking (%) 
edekking kruidlaag (%) 
oogte kruidlaag (cm) 
edekking moslaag (%) 

I 
rantal soorten 

I 

Ol 
ll/8 

4 
25 
ZW 
20 
15 
30 

5 
3 

__ 03 
ll/8 
0,5 

40 
z 

50 
5 

10 
45 

7 
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kruidlaag: 

Corynephorus canescens 
Descbampsia flexuosa 
Teesdalia nudicaulis 
Rumex acetosella 
Calluna vulgaris 
Pinus sylvestris 

moslaag: 

.-Buntgras 
-Bochtige smele 
-Klein tasjeskruid 
-Schapezuring 
-Struikheide 
-Grove den 

-Ruig haarmos 

2 1 
1 

1 
l 
1 
r 

2 3 
+ 
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Polytrichum piliferum 
Cladonia cblorophaea 
---------"""------------------~-----·--------··- -· 

Tabel 3: Buntgrasassociatie - Spergulo-Corynephoretum. 
Beide opnamen van de tabel z~n gemaakt op de Woes
terbergheide. 

1---------=-----------------·---------·--· --
Ver:. 

In de nab~heid van de kruising tussen Pollenseveenweg en Veld
weg ligt in het bos een klein ven, 1 t Rengel genaamd. 
In het water groeit een tap~t van veenmos. De dominante 
soort bltkt Sphagnum auriculatum var. auriculatum te z~n. Het 
betreft een algemene soort die groeit in en langs voedselarme 
vennen en duinmeertjes. In een veel lagere bedekking groeit 
tussen deze soort ook nog een andere soort, namel~k waterveen
mos (Sphagnum cuspidatum). Ook dit is een algemene soort die 
behalve in vennen cok in veensloten kan worden aangetroffen. 
Door de aanhoudende toevoer via de lucht van voedingstoffen 
is de vraag nog maar in hoeverre beide soorten als algemene 
soorten kunnen blijven aangemerkt worden. 
In de oeverzcne, die zich kenmerkt door een vr~ steile over
gang naar het water, groeien kruipend struisgras (Agrostis 
canina), waternavel (Hydrocotyle vulgaris), knolrus (Juncus 
bulbosis) en moerasviooltje (Viola palustris). 

Het ven wordt omgeven door bos met p~pestrootje-ondergroei 
(Querco-Betuletum molinietosum); verderop gaat de ondergroei 
over in een p~pestrootje-dopheide vegetatie. Nog verder ver
w~derrl van het ven wordt het een droog Pinus-bos met heide en 
moslaag, echter zonder struiklaag. 

Beek dal.!. 

Ten t~de van het veldwerk stroomde in de Smallertsebeek helder 
water meteen diepte die varieerde van enkele centimeters tot 
ca. 20 cm·. Waterplanten zijn niet overvloedig aanwezig. Gewoon 
sterrekroos (Callitriche platycarpa) komt het meest voor, 
plaatsel~k vormt deze dr~vende plant aaneengesloten dekken. 
Verder groeit duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygoni
folius) in het beekwater. In de Veluwse sprengenbeken is dit 
een vr~ veel voorkomende soort, elders in ons land is de 
soort zeldzaam en wordt h~ in kwelsloten en vennen aangetroffen. 
Volledigheidshalve moet ook de moeil~k te ppderscheiden klein 
kroos oJ.de platte .vorm van Bultkroos (Lemn'äminor reS:p. L. 
gibba) ~drden vermeld. Op een andere plaats werden mannagras 
(Glyceria fluitans) en holp~p (Equisetum fluviatile) waar
genomen. 
In de vochtige tot natte oeverzone is een grazige kruidenvege
tatie tot ontwikkeling gekomen. Syntaxonomisch is bier ee~
voudig een naam aan te geven. Kensoorten van diverse syntaxa 



groeien hier in elkaars nabijheid. Van de klasse der vochtige 
graslanden (l't:olinio-Arrhenatheretea) zijn een aantal kensoor
ten van klasse of lagere syntaxonomische eenheid waargenomen. 
Het betreft: moerasrolklaver (Lotus uliginosus), biezeknoppen 
(Juncus conglomeratus), veldrus (Juncus acutiflorus) en 
glanshaver (Arrhenatherum elatiu~). 
Verder ·werden genoteerd: kan tig wilgeroos je ( Epilobium tetra
gonvm), zompvergeet-mij-nietje (Myosotis laxa), liggend vet
muur (Sagina procumbens) en moerasmuur (Stellaria uliginosa). 

Tot slot.!.. 

Aan de zuidzijde van de Langeweg werd een veld met haver ent
dekt. De vraag is hoe lang dit v~ld de str~d tegen de alom 
oprukkehde maisteelt zal volhouden. Tot die tijd zullen soor
ten als korenbloem (Centaurea cyanus) en kleine leeuweklauw 
(Aphanes microcarpa) er stand kunnen houden en andere ken
soorten van de klasse der graanvruchtakkers (Secalietea) 
wellicht weer terugkeren. 

In de directe omgeving van dit haverveld ligt een soortenrijke 
berrr die nog niet geleden heeft onder kunstmest en bestrijdings
middelen. Gewoon struisgras (Agrostis capillaris) voert er 
de boventoon, verder begeleid door struikheide, biezeknoppen 
(Juncus conglomeratus),tengere rus (Juncus tenuis), stijf -
havikskruid (Hieracium laevigatum), St. Janskruid (Hypericum 
perforatum), veldzuring (Rumex acetosa), vlasbekje (Linaria 
vulgaris), e .. a. 

Willem Colaris 

. . .::-"-----' --

U\TZ\C.\-iT \/AN P'ë.. 'w'OE. ST 'f.RB~RCT" 
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Prikkebeen 
in Schaveren 

Aangezien het gebied rond de Oranjeweg 
bij Schaveren al jaren mijn belangstel
ling heeft, vond ik het idee van het 

zomer 9e.ne.rabe. 
v~:~n he\: Làndke~qrtie. 

bestuur van de K.N.N.V. afd. Epe/Heerde om hier onderzoek te 
doen naar de bodem en het voorkomen van planten en dieren 
hierop, een leuk initiatief. 
Je denkt dan: "Oh, daar weet ik al heel wat van." Het blijkt 
echter dat gericht waarnemen en noteren in een duidelijk om
schreven gebied heel wat zaken aan het licht brengt, waar je 
toch niet van wist. Als verschillende mensen aan zo'n onder
zoek meedoen, wordt het helemaal inteiessant. 
Jammer daarom, dat er niet nog meer leden van de afdelin~ mee
werkten • En te weinig leden gingen er alleen op uit. 
Het gebied is het beslist waard. Misschien dat deze publica
tie bijdraagt tot meer belangstelling voor dit echt Veluws 
landschap. 

De variatie aan biotopen voor insecten is er vrij groot. 
Twee heidegebieden (bij de Pollense Veenweg en op de Woesterberg 
aan de Langeweg, de laatste met een di~ zandkuil, de schiet
baan), voedselarme, zandige wegbermen met veel variatie aRn 
planten (Oranjeweg, Veldweg, stuk van Langeweg), zandige ak
kerranden, een ven (het Rengel), kleine loofbospercelen, 
open naaldbos met eiken en naaldhoutbos. Vooral de beschutte 
zonnige bosranden en open plekken zijn interessant, 

DAGtV Ll ti DE9.S 
Het onderzoek naar dagvlinders vond 
plaats in 1985, '86 en 1 87 . 
Ik wil het in eerste instantie over 
dag':'linders hebben, .omdat daar mijn waar- // 
nemlngen mee begonnen. , 
Waar ik spreek over "we" inplaats van "ik'( t' 
ben ik samen met dochter Wanda op pad ~.,··~--
geweest. Haar bijdrage in de waarnemingen 
is dan ook aanzienlijk. 

Voor dagvlinders bleken de heideveldjes 
tegen te vallen. Behalve de bramen die 
er hier en daar in voorkomen, is alleen 
de bloeiende struikheide nog van be.:... 
lang voor honingminnaars. De enkele dop
heidepollet jes zijn van · weinig betekenis 
In augustus en september vloog er slechts af en toe een kleine 
vos of dagpauwoog. Voor atalanta's was zowel 1985 als 1986 
een heel slecht jaar. We zagen er ook maar heel enkele • 
Distelvlinders waren er wel meer, maar op de heide hebben 
we er niet één gezien. Citroenvlinders waren er wel regelmatig. 
De vuilbomen zijn voedselplanten voor hun rupsen. 

De wegbermen van Veldweg en Oranjeweg waren veel rijker aan 
vlinders, ook al in juni en juli. Vooral wikke soorten, bigge
kruid, herfstleeuwetand, zandblauwtje en duizendblad bleken 
vlindertrekkers. 



In de nazomer waren ook klaversoorten in trek. 

Bruine zandoogjes, hooibeestjes, argusvlinders, kleine kool
witjes en kleine geaderde witjes vlogen er op warme zomerdagen. 
Koevinkjes en diverse soorten dikkopjes waren meer gebonden aan 
bepaalde weken in juli, o.a. de kommavlinder, een zeldzame 
soort. -
Het gras, mits het niet te vaak gemaaid wordt, 
biedt voldoende schuilgelegenheid en bovendien 
is het voedselplant voor verschillende vlinders. 

Er is echter één plaats, die alle drie de jaren 
dat we er kwamen, uitblonk door zijn vlinderrijk
dom. 
Het is een wat·ruderale plek aan het begin van 
de Pollenseveenweg en wel direct de linkse af
takking. Er is daar een houtwal met eik, berk, 
den en vogelkers. die aansluit bij het bos l<oe..vinkje. 
tegenover het ven. 
Ervoor ligt schraal land met kort gras en veel kruide~-
waar soms een paard graast. Er wordt door mensen tuinvuil, oud 
hooi e.d. gestort. Op deze rommel heeft zich een grote groep 
brandnetels gevestigd (voedselplant voor atalanta, distelvlin
der, landkaartje, kleine vos en dagpauwoog) en er groeien 
forse kruldistels, die van juli tot in october bloemen produ
ceren. De houtwal en het bos geven beschutting tegen de noor
den- en westenwind en bij zonnig weer is het er ideaal voor 
dagvlinders en andere insecten. 
Alleen al op deze plek namen we tijdens de onderzoeksperiade 
(1985/'86/ 1 87) 19 van de totaal 22 genoteerde soorten waar! 
Op zonnige dagen in mei en begin juni vlogen er talrijke 
exemplaren van het landkaartje rond de brandnetels en net zo 
was het in augustus met de donkere zomergeneratie. Andere 
keren, vooral in juli waren de tientallen bruine zandoogjes 
de grootste groep. Ze kwamen op de kruldistelbloemen af. 
Deze distelsoort trok ook koolwitjes, grote dikkopjes en het 
grote koolwitje. (Het wemelde er ook van de hommels en later 
in het jaar van de libellen, die op de vele andere insecten 
jaag den ) • 1

) 

In de nazomer verresten ons een paar icarusblauwtjes en vuur
vlindertjes. Ze vlogen op het duizendblad en de witte klaver. 

niet hebben kunnen 
zeldzaam geworden. 

De grootste verrassing was 
echter de bruine vuurvlinder. 
Wanda ontdekte het donkere 
vlindertje en we konden het 
goed op naam brengen door het 
even te vangen. Het is een 
soort die tot de zeldzamer 
wordende dagvlinders in Neder
land hoort. Dezelfde ochtend 
in september zagen we daar 
ook nog tweé parelmoervlinder
tjes, die echter zo snel over 
het bos wegvlogen, dat we ze 

determineren. Ook parelmoervlinders zijn 

Over de icarusblauwtjes wil ik nog iets bijzonders vertellen. 
Het was mij bij een bezoek aan de vuilstortplaats in Ernst, die 
net buiten het onderzoeksgebied aan de overzijde van de Veld
weg ligt, opgevallen dat daar zoveel bloemen bloeiden en 
vlinders vlogen. 



S] 
We trokkan de stoute schcenen aan en togen met een vlindernet 
gewapend met teestemming van de bewaker, op een middag in 
augustus net terrein op. (Ziet U het vüór U, twee vrouw0-n 
met een vlindernet op een vuilstort?)De moed die we moesten 
oplH'•~ngen om dit te doen, werd ruimschoots beloond. Er \rlogen 
rl<::1.ar VE-!el dagvlinders, maar het meest spectaculair waren de 
s.antalh!n _Lc:a.ru;::::·J.auwtjes, die voornamelijk op de ge deel ter. 
verbleven met bastaardklave~~·n 20 exemplaren op ~~n m2 
waren er op verschillende plaatsen waar te nemen. 
Of de blauwtjes van de Pollenseveenweg· exemplaren uit deze 
populatie waren weten we natuur~~k niet. De basterdklaver 
was waarsch~nl~k wel de voedselplant van de rupsen. De voor
genomen sluiting en het met bos inplanten van de vuilstort kon 
wel eens een grote teruggang van het aantal icarusblauwtjes 
in de omgeving, dus ook het projectgebied, betekenen. 

N AC.\-\ TV Ll N DE..RS 

Naar de nachtvlinders is geen gericht onderzoek gedaan door 
ons. Alleen de soorten die we toevallig tegenkwamen z~n ge
noteerd (zie het l~stje). 
Enige jaren geleden werd door mü de Tauvlinder waargenomen 
nab~ restaurant Schaveren., een niet algemene soort . 

S?R\NK.HANE..N 

Het bovenstaande geldt ook voor de sprinkhanen, die in de 
droge bermen en de heideveldjes vr~ veel voorkomen. Wel weet 
ik nog, dat enkele jaren geleden (1983/'84) de blauwe duin
sprinkhaan t~idens een hete en droge augustusma.and op de heide 
b~ de Pollenseveenweg (Celtic Fields gebied) vr~ veel voor
kwam. ln de onderzoeksperiade was het weer te ongunstig voor 
het optreden van deze soort. 

ll &ELLEN 

Deze vliegen t~dens het bloeien van de heide veelvuldig daar 
rond, maar ook in andere maanden z~n er veel te zien. We 
merkten op, dat er met name in de v~ver veel libellesoorten 
hun eieren afzetten. Door Wanda werden enkele soorten op 
naam ~ebracht. Ook b~ de insectenr~ke plek voor aan de 
Pollenseveenweg waren ze talrijk, jagend op de vele insecten. 

De zandige bermen en plekken 
in de heide, maar vooral ook 
de voormalige schietbaan op 
de Woesterberg, met z~n stei
le zandwanden op de zon, z~n 
ideale plaatsen voor deze fa
milies. Slechts enkele soorten 
konden we op naam brengen door 
gebrek aan kennis en t~d~ ~ 
Er is zeker veel meer te noteren. Spinneolade.r ~n rode.6o.)m·•.e.Y" 

\'Vl e..l:; wolbspin 
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Groene- en bruine zandloopke
vers waren te zien op de hei
develdjes en vooral ook in de 
schietbaanwand. Via Peter 
Pfaff kreeg ik de waarneming 
van een dood gevonden exemplaar 
van het vliegend hert door. 
Deze zeldzame kever was gevon
den in een houtwal, die zich 
noordelijk van de Pollenseveenweg , 1 
weg in de weilanden bevinêlt. "lie.C3e.nd he.rb 
Verder was opmerkelijk zijn waarneming van een penseelkever. 
Alleen al voor deze twee waarnemingen is een goede bescherming 
van het gebied op zijn plaats. 

V L I E.c. E. t--1 

Peter stuurde ook een lijstje met zweefvliegen en andere 
vliegensoorten. Persoonlijk hadden we een zeer interessante 
ontmoeting met een grote roofvlieg, de Asilus·crabroniformis 
die we op de zandvlakte van de Woesterberg in september nog 
zagen paren. 
Op de Pollense Veenweg kwam dezelfde soort na elke jachtvlucht 
weer even uitrusten op mijn in de hei liggend vlindernet! 
Zweefvliegen waren vooral te zien op de schermbloemen als 
bereklauwen en op duizendblad. 

CONCLUSlf. 

De conclusie van dit verhaal luidt wat mij betreft, dat het 
een interessant gebied is voor insecten en dat er voor meer 
onderzoek b.v. naar sprinkhanen, nachtvlinders en libellen 
voor insecten-mensen nog een groot terrein braak ligt. 

1llst van waargenomen insecten. 

Dagylinders 

Klein koolwitje (knollenwitje) 
Grcot koolwitje 
Klein geaderd witje 
Koevinkje 
Bruin zandoog je 
Hooibeestje 
Argusvlinder 
Distelvlinder 
Atalanta 
Kleine vos 
Dagpauwoog 
Landkaartje 
Vuj_lb oomblauwt je (boombl.) 
rearusblauwtje 
Parelmoervlinder (spec.) 

Pieris rapae 
Pieris brassicae 
Pieris napi 
Aphantopus hyperantus 
Maniola jurtina 
Coenonympha pamphilus 
Lasiommata megera 
Cynthia cardui 
Vanessa atalanta 
Aglais urticae 
Inachis io 
Araschnia levana 
Celastrina argiolus 
Polyommatus icarus 
Niet nader gedetermineerd 



Groentje 
Vuurvlindertje 
Bruine vuurvlinder 
Kommavlinder 
Groot dikkopje 
Geel dikkopje 
Citroenvlinder 

Nachtvlinders 

Huismoedertje 
Grasmotjes (spec.) 
Wit- en grijsbandspanner 
Brandnetelmot 
Harsbuilvlinder 
Gammauiltje 
Meriansborstel (rups) 
Tauvlinder 

.§.QI:inkhanen 

Grote groene sabel
sprinkhaan 
Heidesabelsprinkhaan 
Blauwvleuvel- of blauwe 
duinsprinkhaan 

Libellen 

Veenwitsnuitlibel 
Viervleklibel 
Gewone vuurjuffer 

H OJ;..l:!lf!1.ê. 

Callophris rubi 
Lycaena phlaeas 
Beodes tityrus 
Hesperia comma 
Ochlades venata 
Ochlades (Thymelicus) lineole 
Gonepteryx rhamni 

Noctua pronuba 

Cabera pusaria 
Eurrhypara hortulata 
Petrova resinella 
Autographa gamma 
Dasychira pudibunda 
Aglia tau 

Tettigonia viridis
sima 
Metrioptera brachiptera 
Oedipoda caerulescens 

Leucorrhinia dubia 
Leucorrhinia quadrimaculata 
Pyrrhosoma nymphula 

Diverse soorten vooral op distels. Niet op naam gebracht. 

KeverE-~ 

Gr~ene ~andl~op~ever 
Bruine zandloopkever 
Malachietkever 
Meikfwer 
Penseelke·ver 

Stinkende kortschild
kever 
Gewone mestkever 
Vliegend hert 

Graafbtlen en -wespen enz. 

Spinnendoder (spec.) 
Grota rupsendoder 
Sla~ke vliegendoder 
Zandbij (kolonie) 
GtH/one wesp 
Gaswesp op eikeblad 
Honü1gbij 

Cil":indela ~'"Jn1\---2~t:ris 
Cicindela hy'1:)rido 
Malachirris aeneus 
Melolontha melolonthá 
Trichius fasciatus 
(op schermbloem) 
Staptylinus olens 

Geotrupes stercorarius 
Lucan~lS cervus 

Vespa vulgaris 
Diplolapis folii? 
Apis mellifera 

P e.nse.e-\ke.ve.r 
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Mier,g_n 

Bru2.ne wegmier 
Glanzende houtmier 

Wan.!;.sen 
Bloedcicade 

Snuitvlieg 
Soort met opvallend ge
tekend achterlijf 
Blinde bij 
Pendel zweefvlieg 
Met ivoorwit bijna door
zichtig gedeelte van 
achterlijf 
Div. soorten maar onbe
paald,toch moeilijk te de
termineren in 't veld 

Lasius niger 
Lasius ful.iginosus 

Cercopis vulnerata 

Rhingia campestris 
Syrphus balteatus 

Eristalis pertinax 
Helophtlus pendu.lus 

volucella pellucens 

Syrphus 

eicel de 

uverigens zijn schermbloemigen uitstekend ge
schikt om zweefvliegen te observeren en te determineren. 

Anp.ere vliegen 

Schorpioenvlieg 
Dambordvlieg 
Grote zwarte vlieg met 
goudgele vleugelbasis 

Wapenvlieg 
Drekvliegen 

fam. Mecoptera, soort onbepaald 
Sarcophaga carnaria 

Mesembrina meridiana 

chloromyia formosa 
fam. Cardylurida, soort onbepaald 
Asi.lus crabroniformis ( det. Els K.) Roofvlieg 

Diverse, niet 
muggen e.d. 

nader gedetermineerde roofvliegen, langpoot-

Met dank voor de inzendirtgen van 
Peter Pfaff en anderen en de hulp 
van wanda Koopmans. 

Els Koopmans-uromm~ 

\"o.:>fv\1e.9: Asih .. u c..rcd?ro.nif.or\'r'liS 

I) 

De als rupsen over het gehele gebied verspreid voorkomende 
dagvlindersoorten concentreren zich als volwassen insecten 
bij zonnig weer op de bloemrijke (ten dele· ook ruderale) p1ek
ken. We kunnen ze daar het gemakkelijkst waarnemen. 



CHEMISCHE SAMENSTELLING 

In juni 1980 is in de bovenloop van de Smallertse beek b~ 
Schaveren op eem drietal plaatsen onderzoek gedaan naar de 
macrofauna (= met het blote oog zichtbare waterdieren) en 
naar de chemische samenstelling. Tevens is op enkele andere 
data chemisch onderzoek gedaan ( zomer 1981 en februari 1986). 
De zuurstofhuishouding is goed; bet zuurstofgehalte ligt tus
sen 7,5 en 10,5 mg/1.(5 mg 0~/l. is de norm). 
Het water is afhankel~k van t~d en plaats vr~wel niet tot 
behoorlDk beinvloed. De beinvloeding is c.a. te zien aan de 
volgende gehalten: 

chloridegehalte: 
sulfaatgehalte : 

12 ä 34 rng Cl~/1. 
12 ä 39 mg S04/l. 

niet verontreinigd 
<15 mg Cl- /1. 
(15 mg SOL1-= /1. 

Deze beinvloeding is een gevolg van agrarische activiteiten 
in het stroomgebied. De zuurgraad van het water is normaal 
(6,3 ä 7,3), terwijl het water een redeljjk calciumgehalte be
zit. Daarnaast is het water, met name van de noordelDke tak, 
vr~ ~zerrDk. Hoge calcium- en ~zergebalten w~zen er over bet 
algemeen op dat we met relatief diep grondwater te Maken heb-
ben. BIOLOGISCHE SA~ENSTELLING 
De biologische waterkwaliteitsbeoordeling w~st ~p een zeer 
goede waterkwaliteit. Sterk dcn:inant zijn c1e organismen welke 
sp een goede waterkwaliteit w~zeL. 
Het meest dominante organisme is de vlokreeft (Ga:nnnarus pulex 
pulex). Het is een algemene bewoner van beken en rivieren en 
verdraagt slechts weinig verontreiniging. · · · · 

In de zuidelijke tak zijn grote aantallen kleine slákjes aange
troffen, namelDk van het diepslakje (Bithynia tentaculata) 
en van Jenkins 1brakwaterboorntje (Potamopyrgus Jenkinsi). 
Het diepslakje is algemeen in stilstaand tot ~ak stromend 
water, terwijl Jenkins 1 brakwaterhoorntje algemeen is' op. de 
Veluwe in voornamel~k stromende wateren. 

Na samenstroming van de beide bovenlopen zijn van een viertal 
soorten vedermuggen talr~ke larven aangetroffen, namelDk: 
Conchapelopia spec., Psectrotanypus varius, Prcdiamesa 
olivacea en Odontomesa fulva. 

Het zijr. alle scorten welke leven in zwak stromend tot stromend 
water. . 
Naast de hiervoor gen.oemde soorten zijn .. in de betreffende 
beektrajecten een vr~ groot aantal soorten aangetroffen welke 
gebonden zijn. aan strorr.end water. Het betreft o.a. de volgende 
socrten: 



we,ntsen 
haften 
kevers 

kokerjuffers 

Velia caprai (beekloper) 
Ba.ëtis spec. 
llelopborus arvernicus (een zéér zeld

zame soort) 
Agabus paludosus 
Elodes minuta 
Balesus spec. 
Silo spec. 
Adicella reducta (een zeer zeldzame 

soort). 

Opvallend is dat na samenstroming van beide bovenlopen 
nog vrij veel organismen zijn aangetroffen welke stromend water 
nodig hebben, ondanks het feit dat op betreffend traject 
de beek 's zomers nogal eens droogvalt. De beide bovenlopen 
voeren vrijwel altijd water aan maar in droge perioden infil
treert het water voor de Veldweg in de bodem. 

Naast de organismen welke in de zomerperiode als volwassEn 
dier buiten ds waterfase leven, worden de organismen welke 
het hele jaar in (stromend) water leven door de stroming 
uj_t. bovenstroomse trajecten aangevoerd. 

Nabij o.e Pollenseveenweg werden tijdens een excurEüe een aantaJ 
ber~pjes aangetroffen. Eon eigenaar van een tuinvijver aan de 
Ore.njeweg meldde, da.t bij droogval.J en van de beek de terl'!p:es 
in grote aantallen in zijn vijver, waar de beek doorheen loopt, 
betere tijdeL afwachten • 
.Stekelbaarsjes (drie- er1 tiendoornige) zijn eveneens in de 
Smallertse beek te vinden. 

Beeklooef'. 
\Jellá c:dprC\1 

Bermpje 

Wim Oosterloo. 

Vlokre.eJl:. 
C..amrnoru.!> 'fll.l\~lt pu\e.K. 



Amfib\eën en 
Reptielen 

rondde 

6a 

5ma \ \ertse beek 
In Nederland kernen v~ftien soorten amfibieën voor (Sparreboom, 
1981) waarvan er slechts drie binnen het onderzoeksgebied wer
den aangetroffen, te weten: kleine watersalamander, gewone 
pad en bruine kikker (zie fig.\ ). Deze drie soorten behoren 
tot de meest algemene, zowel regionaal als landel~k gezien 
(Cuppen en Heinen, 1984). Juist ten noord-westen van bet on
derzoeksgebi~d werd ook de rugstreeppad waargenomen. 

De amfibieën in onze regio z~n voer de voortplanting aangewe
zen op stilstaand of langzaam stromend water. Binnen het onder
zoeksgebied is dat slechts op enkele plaatsen aanwezig. Langs 
de Smallertsbeek z~n enkele kleine, met water gevulde oever
inhammen te vinden waar vr~wel geen stroming plaatsvindt. 
Deze plaatsen worden door de bruine kikker en de gewon~ pad 
voor de eiafzet gebruikt. Ook in 't Rengel werden door de 
bruine kikker eieren af ge zet maar de ze zijn alle verloren ge
gaan door beschimmeling. Schimmelinfecties komen vaak voor in 
sterk verzuurde wateren met een pH lager dan 4 (Bergmans en 
Zuiderw~k, 1986). Ook de vegetatie rond 't Rengel, met onder 
andere knolrus, wijst op een zuur milj eu. Min der zuur stil
staand water is alleen te vinden in een grote aangelegde tuin~ 
v~ver ten zuiden van de O~anjeweg. Hier werden bruine kikker, 
de gewone pad en de kleine watersalamander aangetroffen. De 
twee eerst genoemde soorten werden zelfs in grote aantallen 
waargenomen en deze v~ver is zonder tw~fel de belangr~kste 
voortplantingsplaats voor amfibieën binnen het onderzoeks
gebied. 

eiere.n VQn 
Bruine.. k i kkev-
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Buiten de voortplantingsperiade maken veel soorten amfibie~n 
gebruik van kruidenrijke vochtige vegetaties. De ze zijn in 
voldoende mate aanwezig binnen het onderzoeksgebied, zodat 

6s 

mag worden aangenomen dat de geringe voortplantingsmogelijk
heden de beperkende factor z~n voor een r~kere amfibieëL-stand. 

B§U2tieleg. 

Het soortenr~kste rep
tielengebied van ons 
land ligt in midden- ti~.z. 
Nederland, waar in veel 
uurhokken op de Veluwe en in het Gooi zes verschillende soorten 
voorkomen ( Bergmans en Zuiderwijk, 1986). Uitgezonderd de muur
hagedis, die bij ons alleen in Maastricht voorkomt, zijn dat 
alle Nederlandse soorten. Ook het onderzoeksgebied bevindt 
zich in :z.o' n soortenrijk uurhok van 25 km2. En hoewel het onder
zochte gebied minder dan 2 km2 groot is, werden er toch vier 
soorten vastgesteld, te weten: levendbarende hagedis, zandhage
dis, hazelworm en adder (zie fig.l) 

Birnen bet geinventariseerde gebied vormen de droge heide-ter
reinen b~ de Woesterberg en de Celtic-fields de meest geschik
te reptielenbiotopen. Op beide plaatsen werden de levendbaren
de hagedis en de zandhagedis vastgesteld. De levendbarende 
hagedis is in beide terreinen numeriek sterk in de meerderheid. 

Er werd slechts ~~n hazelworm waargenomen in het onderzoeksge
bied en deze werd gevonden in een wegberm langs de Pollense
veenweg. Dat hoeft niet te betekenen dat de hazelworm ter 
plaatse zeldzaam is want de bazelworm is moeil~k te inventari
seren en een waarneming berust vaak op een toevalstreffer. 
De biotoopkeuze van deze soort is zo ruim dat h~ op allerlei 
plaatsen kan worden waargenomen; in droge en vochtige bossen, 
in kruidenr~ke vegetaties, op droge en vochtige heidevelden 
en zelfs aan randen van cul
tuurgebieden. Het is dan 
ook aannemel~k dat op andere 
plaatsen binnen bet onder
zochte gebied ook bazelwor-
men voorkomen. l1a.2..e\worm 

Van de drie inheemse slange- soorten werd alleen de adder waar
genomen. Daarbij gaat het om een ~~nmalige waarneming van é~n 
individu op een vergrast heideveldje tussen de Pollenseveenweg 
en 't Rengel. Deze bewoner van vochtige of droge heide en 
hoogveen wordt soms in of b~ bossen gevonden (Bergmans en 
Zuiderw~k, 1980). Het is waarsch~nl~k dat het hier gaat om een 
toevalljge waarneming van een afgedwaald exemplaar. Deze ge
dachte wordt versterkt door de mededeling van een agrariër 
uit de omgeving, die er nog nooit adders heeft gezien. 

Han Bosch 
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Als onderdeel van "Ac ti vi te i t '85" .,;1"' 

is door de KNNV afd. Epe/Heerde een 'eloe.r12-nz...we~luw 
broedvogelkartering uitgevoerd in het dal van de Smallertse
beek te Ernst (opname H. van Diepen en A.M.Hottinga). 
De oppervlakte van het gekarteerde gebied bedraagt 148.85.00 
ha.en is als volgt ingedeeld: heideveldjes 10.30~00 ha, hout
opstanden 61.15.00 ha.en landbouwgrond 77.40.00 ha. In 1985 
is het hele gebied regelmatig bezocht, waarb~ het accent van 
de terreinbezoeken lag op de houtopstanden, het beekdal en 
het reservaat Schaveren van Staatsbosbeheer. Áan de erven in 
het landbouwgebied is in het kader van dit onderzoek minder 
aartdacht besteed. 

DOE..L VAl'\ HE.T 0 NDe.l2"ZOEk' 

Het doel van het ornithologisch onderzoek is: vaststelling van 
broedvogelterritoria ten behoeve van een nog nader te formule
ren beheersvisie voor het dal van de Smallertsebeek. Aan de hand 
van gedetailleerde gegevens is het mogel~k om met dichtheicts
berekeningen uitspraken te doen omtrent de waarde en het be
lang van het gebied voor vogels. 

METHODE.. VAN OPNAME E.N VE.RWE.RK\NG- G E..G-E..YENS 

Door de keuze van de doelstelling is maar éé~ methode van on
derzoek mogel~k: de uitgebreide territoriumkartering. Voor het 
eerste veldbezoek is het gebied in meerdere vakken ingedeeld. 
Indeling in landschapstypen is noodzakelijk om vergelijkingen 
te kunnen maken. T~dens de veldbezoeken worden alle territorium
houdende broedvogels op een veldkaart ingetekend vanaf één uur 
voor zonsopgang. Op vaste routes,die afgelopen werden geduren
de wisselende t~dstippen, is het hele gebied ruim tienmaal 
doorkruist. Aange
zien de verschillen
de vogelsoorten af
hankel~k van dagritme 
en weersgesteldheid 
een wisselende zang~ 
activiteit hebben, 
zijn veel veldbe zoe
ken noodzakel~k, 
Ook 's nachts is het 
gebied bezocht voor 
de localisatie van 
uilen. 
Met behulp van de 
cassetterecorder 
worden uilen geac
tiveerd tot roepen, 
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zodat territoria ingetekend kunnen worden. Na de veldopnámen 
zijn soortkaarten vervaardigd op basis van de gegevens aie 
de Handleiding van het Broedvogel Monitoringproject van de 
Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland verstrekt. 
De soortkaarten geven informatie voor de vervaardiging van 
ernreeks naar soortenrijkdom met dichtheden per deelgebiPd. 

5 o orl:: ketart koo\mees 

RË.SULTAIE.N 
In 1985 zijn in het dal van de Smallertsebeek 55 broedvogels 
met zekerheid vastgesteld en in de directe omgeving 6 soorten 
die ook in het ge1nventariseerde gebied waargenomen werden. 
Het aantal territoria bedroeg in 1985- 624 + (10). 

VOGE.L C/è .. M E.t\V S C~A?PE..N 

Het is interessant om na te gaan of het 
dal van de Smallertsebeek belangrijk is 
voor vogels en uiteraard voor welke categorie vogels: 
heidevogelsoorten, bosvogelsoorten en vogels van open gebied. 
Bepalend voor de aanwezigheid van verschillende vogelgemeen
schappen is de structuur van het landschap. De landschappelij-
ke opbouw wordt in hoge mate bepaald door de houtopstanden en 
de bebouwingen. Naast de landschappelijke factoren is het be-
heer verantwoordelijk voor het al of niet aanwezig zijn van vo
gel?oorten. Houtopstanden kunnen houtteeltkundig dan wel als 
nat~urbos beheerd worden. 
Agrarisch beheer bepaalt de aanwezigheid van vogels in het 
open beekdal. En ook het onderhoud van tuinen en gebouwen op 
boerenerven kan een aanleiding zijn voor vogels om er juist te 
broeden of om er niet te broeden. 

Er zijn dus veel factoren die de 
soortenrijkdom van vogels en dicht
heden van de afzonderlijke soorten 
beinvloeden. 

Er zijn vier typen: 

-vogels in de weilanden 
-vogels op de heideveldjes 
-vogels op (boeren)erven 
-vogels in de houtopstanden 
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Uiteraard kunnen niet alle vogelsoorten blj ~~n type ingedeeld 

worden; differentierende soorten komen vooral voor in het bos 
en op boerenerven met gevarieerde begroeiingen. 

\/OG-E.LS \N DE 'w'El LA N D[N 

De soortenrljkdom in de weilanden is niet erg hoog: wilde eend, 
kievit, veldleeuwerik en graspieper broeden in klein aantal. 
Regelmatig werden enkele fouragerende wulpen waargenomen die 
vermoedelljk gebroed hebben op de Gortelse heide. Een zeldzame 
woort op de Oost-Veluwe is de patrljs; ~~n paartje bezette een 
territorium in het beekdal. Het graslandencomplex langs de 
Smallertsebeek is te gering van omvang en heeft een intensief 
agrarisch beheer wat voor vogels die in weilanden broeden 
ongunstig is. 

VOGEL~ 0? DE. \-t E.\DE.VE-LDJE.S 

In het dal van de Smallertsebeek liggen 
drie kleine heideveldjes die omzoomd worden 
door houtopstanden. Op de heideveldjes 
staan vrlj veel bomen die een duidelljke in- h 

vloed hebben op de soortsamenstelling. Met Paam_pieper 

name boompiepers zijn goed vertegenwoordigd met resp. twee, vier 
en drie territoria. Overige soorten zljn roodborst, bosrietzan
ger, fitis, tjiftjaf, koolmees en pimpelmees. Differentiërende 
soorten zljn tjiftjaf, kool- en pimpelmees. Opmerkelljk is 
dat de geelgors als broedvogel ontbreekt. 

\10 G E..LS \/A N DE.. EJ< V E.l'J 

Ge..k.raaqde rood~l:.oarl:. 

Op (boeren)erven broeden veel vogelsoorten die vaak een 
specifieke binding hebben met gebouwen: boerenzwaluw, witte 
kwikstaart, zwarte roodstaart, huismus en spreeuw. Naast de 
herkenbare groep zijn negentien differentiërende soorten vast
gesteld. Interessante soorten zljn: steenuil met resp. 6 paar, 
gekraagde roodstaart, grauwe vliegenvanger en kneu. 

\/O<SE.LS VAN DE. 1--\0UTOPSIANDEN 

Vogels die territoria bezetten in houtopstanden 
kunnen onderverdeeld worden naar nestplaatskeuze. 
Er zljn vier categoriën: holenbroeders, kroon
broeders, struikbroeders en grondbroeders. 
Ook in houtopstanden zljn differentiërende 

Bc:>~uil soorten, b.v. merels die in struiken en op de 
grond broeden. De groep die in holen broedt is 

het talrljkst: resp. 17 soorten met enkele minder algemene 
soorten als bosuil, zwarte specht, boomklever en glanskopmees. 
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Van de groep kroonbroeders zijn 12 soorten vastgesteld met 
hoge dichtheden van buizerd, houtduif en vink. Havik en appel
vink werden ook waargenomen, maar bezetten territoria in de 
omgeving. Vogels die in struiken broeden z~n afhankel~k van 
structuurr~ke houtopstanden met veel verschillende leeft~ds
klassen. Van è.e struikbroeders bereikten tortelduif, winter
koning en merel de hoogste dichtheden. 
Een kwetsbare groep zijn de grondbroeders waö.rvan alleen alge
mene soorten vastgesteld werden: boompieper, winterkoning, 
roodborst, fitis en fluiter. 
Wanneer in houtopstanden dode-, kwljnende- en oude bomen aan
wezig z~n met een gevarieerde struik- en kruidlaag, zal de 
soortenrljkdom veelal hoog z~n. In het dal van de Smallertsebeek 
z~n de bebossingen in het begin van deze eeuw uitgevoerd. Voor 
zeldzame en schaarse vogelsoorten die in oude bossen broeden 
zljn de houtopstanden nog te jong. 

wAARD'LBtPAL\NG 
Uitspraken over de aanwezigheid 
van vogelsoorten in het dal van 
de Smallertsebeek kunnen alleen 
gedaan worden wanneer een refe
rentiekader aanwezig is. Het B~
zondere Soorten Prcject van de Samenwerkende Organisaties voor 
Vogelonderzoek in Nederland en de zg. Rode Lijst van Vogelbe
scherming bieden mogelljkheden om te kwalificeren. In het ka
der van het B.S.P. worden vier categoriën onderscheiden: 
kolonievogels, zeldzame broedvogels, schaarse broedvogels en 
algemene broedvogels. Van deze categoriën zljn alleen soorten 
vastgesteld die behoren tot de schaarse- en algemene broed
vogels. 

Schaarse broedvogels Algemene broedvogels 

(Havik) 1 
Sperwer l 
Bu j_ ze r d 2 + ( l ) 
Torenvalk l 
Patr~s l 
(Wulp) l 
Steenuil 2 + (4) 
Bosuil 3 
Zwarte specht 2 
Fluiter l 
Vuurgoudhaantje l 
Glanskopmees 3 
Boomklever 3 
(Appelvink) ? 

De Rode Lljst van Vogelbescherming 
geeft een overzicht van bedreigde 
en karakteristieke vogelsoorten 
in Nederland. 

Bedreigde soorten: 

Patr~s - achteruitgang in Nederland 
Gekraagde roodstaart - idem en signaal-

rune tie. 

44 soorten. 
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Omg. Schaveren. Bos Heide Dal S.b. 
-

Reeks naar soortenrijkdom 1 2 3 4 5 1 2 3 -
-- ~--- -·--·· I 

! 
Vaknummer 4 1 3 5 2 3 1 2 -

1--··----· 

\rJilde eend 3 

( Havik ) • 
Buizerd • • 
Sperwer • 
Torenvalk • 
Patrijs 1 

( Wulp ) (1) 

Kievit 2 

Holenduif 1(1) 

Houtduif • • 0 0 • 
Tortelduif 0 0 • • 1 

Turkse tortel 5 
Koekoek 3 

steenuil 2(4) 

Bosuil • • (1) 

Grote bonte specht 0 0 0 0 
Zwarte specht • • 
Veldleeuwerik 1 

Boerenzwaluw 6 

Boompieper • 2 4 3 

Graspieper 2 

Witte kwikstaart 8 

Winterkoning 0 0 • 0 0 3 

Heggemus • 0 5 
Grote lijster 0 • • 0 0 
Zanglijster 0 0 • e 0 2 

Merel 0 0 • 0 • 4 

Gekraagde roodstaart 0 
Zwarte roodstaart 6 

Roodborst 0 0 0 0 0 1 9 

Bosrietzanger 1 

Zwartkoptuinfluiter 0 0 0 0 0 1 

Tuinfluiter • 0 • • 
Fitis • 0 e .. • 0 2 2 4 2 

Tjiftjaf 0 0 0 0 0 1 1 3 

Fluiter • 

I 
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Omg. Schaveren :Bos Heide Dal S.b. 

Reeks naa.r soort~nrijkdom 1 2 3 4 5 1 2 3 

Vaknummer 4 1 3 5 2 3 1 2 

Goudhaantje • 0 0 0 0 
Vuurgoudhaantje • 
Grauwe vliegenvanger • 0 • 0 • 
Bonte vliegenvanger 0 • • 1 

Koolmees • • • 0 • 1 9 
Pimpelmees 0 0 0 0 0 1 3 
Zwarte mees • 0 0 0 0 
Kuifmees 0 0 0 0 0 
Glanskopmees 0 • 
Matkopmees 0 0 0 0 
Staartmees • • 0 0 1 

:Boomklever • 2 

:Boomkruiper 0 0 • 0 0 
( Appelvink ) • 
Groenling / 3 

Kneu 8 

( Goudvink ) (1) 

Vink • 0 • • • 6 

Huismus 20 

( Ringmus ) (+) 
Spreeuw • 0 0 26 

Zwarte kraai 0 0 • 1 

( Kauw ) (+) 

Ekster • • 0 3 
Vlaamse gaai 0 0 • 0 1 

--
Totaal aoorten: 22 27(1). 27 31 32 3 4 5 35 
---·------

Bos: 

• dichtheid < 1 t I 10 ha geen dichtheden idem • 

0 " 1 - 2 t I 10 ha per 10 ha 

0 11 2 - 5 t I 10 ha werkelijke 

• 11 5 - 10 t I 10 ha aantallen • • " 10 - 20 t 1 1o ha 

e 11 > 20 t I 10 ha 
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Zoogdieren 
van 

5chaveren 
Begin er maar eens aan: In een klein gebiedje b~ U in de buurt 
b.v. in de tuin, w~k of dorp noteren welke zoogdieren U ziet. 
In het begin gaat het nog wel vr~ gemakkel~k. Een kon~ntje en. 
een molshoop in het park, een vleermuis op een warme zomeravond 
en een spitsmuis op de stoep gelegd door de poes. Al snel wordt 
het moeil~ker: komen er ook roofdieren voor? W~lke vleermuis 
was dat en om hoeveel individuen gaat het eigenl~k? 

Ook in ons onderzoeksgebied in Schaveren bleek het geen eenvou
dige zaak. Om (zoog)dieren te inventariseren z~n er natuurl~k 
diverse mogel~kheden. We kunnen b~ ieder incidenteel bezoek 
zoveel mogel~k noteren wat we zoal zien en ontmoeten. We kun
nen gericht gaan zoeken naar prenten, uitwerpselen, knaagspo
ren etc. Een goede sporengids is hierb~ natuurl~k onmisbaar. 
We kunnen ook informeren b~ jachtopzieners, boeren en streek
bewoners. En tenslotte kunnen we ook nog dieren gaan observe
ren en zelfs gaan vangen. Een aantal van deze methoden kunnen 
we voor wat betreft de inventarisatie in ons onderzoeksgebied 
wat nader beschouwen. 

Waarnemingen 

B~ iedere excursie kon de oplettende waarnemer diverse aardige 
zaken ontdekken. In het vroege voor jaar tijdens de "rammel tijd" 
van de hazen kost het weinig moeite de aanwezigheid van deze 
soort op te merken: De rammelaars druk achter elkaar aan ja
gend en "boksend" om een vrouwtje. Ook in ons onderzoeksgebied 
werd deze soort waargenomen. Veelvuldiger kwamen w~ het kon~n 
tegen. Een andere levensw~ze en z~n neiging tot het graven van 
holen inplaats van het gebruik van een leger, noodzaken hem 
de meer bosachtige en hoger gelegen delen van het gebied te 
bevolken. 
Het ree, dat zich vooral in de vroege ochtend en de late 
avond laat zien, komt in het gehele gebied voor. Overdag 
verbl~ft het meestal in de dekking biedende bossen maar 
wanneer het volop zomer is,zoekt het ree ook wel beschutting 
en rust in maisvelden of aardappelakkers. 
Mollen zien we· eigenl~k zelden. Slechts in de zomer wanneer 
de jonge ·exemplaren op zoek gaan naar een eigen territorium 
kunnen we dit diertje wat vaker bovengronds aantreffen. 



Een leuke ontmoeting blijft natuurlijk die met de schuwe vos. 
In het onderzoeksjaar op Schaveren was er tenminste één be
woonde burcht bekend en hier werden door A. Hottinga zelfs 
de jonge spelende vossen waargenomen. 

~QQren in het veld • 

. .._. 
C2.1l.\<hoorn 

Zoals gesteld kunnen we ook gaan zoeken naar 
de sporen en tekens die de zoogdieren bij hun 
dagelijkse aktiviteiten achterlaten. In zowel 
het zuidelijke deel van het gebied als ook tus
sen de vacantiebungalows in het·noordelijke deel 
vond ik regelmatig de door eekhoorn afgeknaagde 
kegels. De kegels kr~gen dan een gerafeld ui
terl~k. Zijn ze heel f~n rondom afgewerkt, dan 
is het knaagwerk van muizen. 

Soms zien we dat de takken van struiken en 
boompjes tot ruim één meter boven het.maaiveld 
z~n ontdaan van de bast. Normaliter is dit 
het werk van rosse woelmuizen. Het binnenste, 
levende ge deel te van de bast wordt in de win
ter opgegeten. Behalve veel loofbomen bekna
gen de rosse woelmuizen ook naaldbomen. 

Keutels z~n er in soorten en maten. Kon~ne
keutels zijn veelal e;oed te onderscheiden van de 
veel grotere hazekeutels. 

Dr; vos deponeert zijn hoopje altijd duidelijk zicht-

eekhoorn 

• eekhoorn 

baar op een heuveltje of op een boomstronk ter afbakening van 
zijn territorium. 

De das daarentegen blijkt heel wat zindelijker en graaft voor 
zijn behoefte een kuiltje. Roerend met een stokje in de uit
werpselen komen we al heel ·u~mt te weten over zijn mefl~J. 
Keverschilden, maiskorrels, botjes, restanten van wormen en 
soms wat veerresten zeggen ons voldoende. 

Als de grond na een regenbui nat en stevig is of bU een flink 
pak sneeuw gedurende de winter, kunnèn we echt gaan spoor
:::::.oekt~n. Vos, ree en wild zwijn zijn duidelijk te herl<::ennen. 
Veel kleinere prenten van muisachtige diertjes en mogeljjke 
rovers laten ons in het ongewisse. 
Maar och, zo blijft er nog wat te onderzoeken over. 

Informeren. 

Speurend dnor bos en veld zijn het natuurlijk niet alleen de 
di~rRn die de aandacht trekken. Een ontmoeting met de locale 
menselijke bewonprs moeten we zeker niet verm~den. 
Een praatje is alt~d een aardige onderbreking van de excursie 
en kan ons daarnaast veel nuttige informatie leveren over 
fJcra en fauna ter plaatse. Juist op de vaak wat remmelige 
boerenerven schuilen veel dieren die we normaal gesproken 
weinig zullen ontmoeten. 
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Zo ook de tip dat de wezel hier wel degelljk huist en dat 's 
avcnds rond de bomen op het boerenerf de vleermuizen komen 
jagen. 

Ook jagers, hoewel niet altijd even spra.a.l~zaam, laten neg wel 
eens wat informatie los. Reden te meer, vind ik, cm moeizame 
discussies over nut, schade en noodzaak van de jacht dan maar 
he+,Er te vermijden. Tijdens een dergelijk gesprek kwn j'3 soms 
zelfs tot de conclusie dat in jagerskringen ook veel kenni.s 
aanwezig kan zijn van zal;;:en die niet di.rect verband houden 
oot de jacht. Ke~nis van histarie, landschap, flora en vegei
wereld kan zo worden vergroot. 

Observaties. 

Observeren, e·en kwestie van geduld, dat is zekRr. Soms e8n 
koude of juist een heel warme en broeierige avond van vruchte
loos wachten en een andere maal kan het niet cp. 
E~n ding iE zeker: zonsopgang met een muizen jagende vos op 



de voorgrond, een in de schemer fouragerende das of plotse
ling oog in oog met een fraaie reebok, maakt vele lange 
avonden wachten weer helemaal goed. 

Vang_§ten.!.. 

77-

Het vangen van dieren is ook vaak een methode. We moeten hier
b~ uiteraard niet denken aan wilde dr~fjachten en sp&rtelend 
wild in valkuilen, netten en klemmen. 
Hoewel in het verleden al veel te vaak in de prakt~k gebruikt 
door zgn. "jagers", stropers en "anderen", zijn dit geen bruik
bare vangmiddelen voor KNNV-gebruik. 

Diervriendelijke"Life-Traps" zijn heel wat anders en geven ons 
de mogelijkheid de afzonderlijke dieren te determineren, te we
gen, eventueel te merken en vervolgens de vrijheid te hergeven. 
Het betreft hier, zoals U wel :heeft kunnen lezen, onderzoek 
naar het voorkomen van kleine knaagdieren en insecteneters. 
We denken daarbij b.v. aan muizen en spitsmuizen. 
In ons onderzoeksgebied hadden we de gelegenheid op deze 
w~ze enkele terreingedeeltes te onderzoeken, waarb~ een aantal 
bosmuizen, één huismuis en één bosspitsmuis konden worden 
aangetoond. 

e.l3e..\ 

In dit artik~ltje heb ik gepoogd aan te geven op wat voor 
wijze een gebied is te inventariseren op zoogdieren en hoe de 
resultaten van diverse onderzoeksmethodes elkaar aanvullen 
tot een redel~k totaal beeld. Hoewel het altijd moeil~k blijft 
de laatste schuwe en vaak ook zeldzame soorten aan te tonen 
of te determineren kunnen we toch een heel eind komen. 
Het bijgaande staatje toont dit aan, -z{e volgende bladzijde-

Misschien een aardig idee om zo voor Uzelf eens te bekijken 
wat er in Uw eigen omgeving zoal voorkomt. 
De zoogdierenwerkgroep van de KNKV zal U er dó.nkbaar voer zijn. 

Peter Pfaff. 
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Op de b~gaande l~st hebben we de exacte waarnemingsplaatsen 
niet vermeld in verband met de rust en de bescherming van de 
soorten. 
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Zoals uit kaart a blijkt zijn de bestemmingen binnen het on
derzoeksgebied geregeld middels een drietal gemeentel~ke 
bestemmingsplannen, te weten: (krt.a, pag.80) 

- Bestemmingsplan Agrarisch gebied (l6e partiële herziening) 
- Bestemmingsplan Meldingsgebied 
- Bestemmingsplan Schaveren (4e partiële herziening) 

Volgens deze bestemmingsplannen komen binnen het onderzoeks
gebied de volgende bestemmingen voor: (zie krt.b, pag.8l) 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

Agrarische doeleinden 
Agrarische doeleinden 
Bos 
Bos of parkstrook 
Cultuurmonument 
Natuurgebied 

klasse A 
klasse B 

Hieronder z~n een aantal voor de bestemming kenmerkende be
palingen uit de voorschriften opgenomen. Ze z~n grotendeels 
ontleend aan de l6e partiële herziening van het plan Agrarisch 
gebied. 
De voorschriften van de beide andere bestemmingsplannen w~ken 
hier niet of nauwel~ks van af. 

fui..& 
Artikel 2.12. Agrarische doe.1_eindenl.. klasse A (grote land

schappelllke waarde} 

1. De op de plankaart blijkens de daarop voorkomende verklaring 
als zodanig bestemde grond mag uitsluitend worden gebruikt 
voor landbouw, vee- en pluimveehouder~, fruitteelt en boom
kweker~, zulks met behoud van de aldaar voorkomende danwel 
daaraan eigen landschappel~ke waarden en natuurwetenschap
pelijke waarden. 

8. Op de in lid l bedoelde grond is het uitoefenen van een 
intensieve~landbouwbedr~f als ook het stichten van de daar
toe benodigde gebouwen en andere bouwwerken,niet toegestaan, 
een en ander echter onverminderd het bepaalde in de leden 
9 en 10. 

9. Een intensief landbouwbedr~f welke op de in lid l bedoelde 
grond reeds werd uitgeoefend op het t~dstip waarop het plan 
onherroepel~k werd, mag, in afw~king van het bepaalde in 
lid 8, aldaar worden voortgezet. 

l3.Het is verboden zonder of in afw~king van een schriftel~ke 
vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergun
ning) de volgende andere werken of werkzaamheden uit te 
voeren, te doen of te laten uitvoeren: 
a. het aanleggen, verharden of stabiliseren van wegen, r~

wielpaden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van 
andere oppervlakteverhardingen; 

b. het ontginnen, bodemverlagen of afgraven, ophogen en 
egaliseren van de bodem, een en ander voor zover voor 
deze werken of werkzaamheden niet reeds uit hoofde van 
een wet of provinciale verordening een vergunning is 
vereist; 
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c. het aanbrengen van bovengrondse en ondergrondse trans

port-, .energie- en telecommunicatieleidingen en de 
daarmee verband houdende constructies, installaties en 
apparatuur, indien en voor zover daarvoor geen bouw
vergunning is vereist en tenz~ het aanbrengen noodza
kel~k is voor of verband houdt met het op de bestem
ming gerichte beheer van de gronden; 

d. de aanleg van waterlopen of de vergraving, verruiming 
of demping van reeds bestaande waterlopen; 

e. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas, anders 
dan b~ w~ze van verzorging van de aanwezige houtopstan
den, met dien verstande dat geen aanlegvergunning is 
vereist voor het periodiek kappen van hakhout, voorzo
ver betreffende de normale uitoefening van het ten t~
de van het onherroepel~k worden van dit plan bestaande 
bodemgebruik en voorts indien en voorzover de Boswet 
van toepassing is; 

het bebossen van gronden die ten t~de van het onherroe
pel~k worden van de goedkeuring van dit plan niet als 
bosgronden konden worden opgemerkt. 

15. De in het l3e lid bedoelde aanlegvergunning wordt gewei
geld indien vaststaat of met reden te vrezen is, dat door 
de uit te voeren werken of werkzaamheden, danwel door de 
direct of indirect daarvan te verwachten gevolgen de in 
lid l bedoelde functies en waarden van de grond onevenre
dig worden of kunnen worden aangetast, danwel de mogel~k
heden voor herstel van die functies en waarden onevenre
dig worden of kunnen worden verkleind en hieraan door 
het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan wor
den tegemoetgekomen. 

Artikel 2.1~ Agrarische doeleinden 2 klasse B (landschappe-
l!ikg_~rde). 

De hier op betrekkende artikelen z~n vr~wel gel~k aan die 
genoemd b~ Agrarische doeleinden klasse A. Slechts het in 
art. l genoemde "natuurwetenschappelijke waarden" is ver
vallen. 

Artikel 2.2~os 

l. De op de plankaart bl~kens de daarop voorkomende verkla
ring als zodanig bestemde grond mag uitsluitend als bos 
in stand worden gehouden , zulks ten behoeve van de vol
gende doeleinden: 
verbetering van het klimaat, de opbouw van het landschap, 
de volksgezondheid, het behoud van de aldaar voorkomende 
wetenschappel~ke, landschappel~ke of cultuur-historische 
waarden, de verbetering van het milieu voor de natuurl~ke 
levensgemeenschappen, de houtproductie, de bodembescher
ming, de waterbeheersing, danwel ten behoeve van één of 
meer dezer doeleinden in het b~zonder. 

2. De niet-beboste gedeelten (b.v. enclaves) van deze gron
den -zoals bouw- of grasland, heide, stuifzand,moeras, 
veen, vennen, v~vers en waterlopen - dienen als zodanig 
in stand te worden gehouden. 

3. Op deze grond mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

Voorts is een art. 5 opgenomen conform art. 2.12.13. met de 
toevoeging g. "het winnen van bosstrooisel of mos". 



Artikel ~. Bos- of parkstrook. 
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l. De op de plankaart blijkens de daarop voorkomende verkla
ring als zodanig bestemde gronden mogen uitsluitend wor
den gebrui_kt als bos, struikgewas of hakhout, zulks met 
het oog op het bereiken van een visuele afscheiding tus
sen naastliggende bestemmingen, danwel ten behoeve van 
het behoud van de aldaar voorkomende landschappelijke 
waarden, alsmede ten behoeve van de passieve recreatie. 

2. Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

3. Op deze gronden mogen geen andere bouwwerken worden opge
richt a.nders do.n die welke noodzakelijk zijn voor een doel
matige inrichting van de grcnd in verband met de daaraan 
gegeven bestemming, zoals banken en straatmeubilair. 

4. Het is verboden deze gronden te gebruiken als stort-, 
berg- of opslagplaats van al dan niet aan hun gebruik ont
trokken machines, vervoermiddelen, onderdelen daarvan of 
andere voorwerpen of stoffen, behoudens voorzover z-ulks 
noodzakelijk is in verband met het oog op de bestemming ge
richte beheer van de gro~den. 

Aangezien de bestemming "Bos- of parkstrook" niet voorkomt in 
de l6e parti~le herziening van het plan Agrarisch gebied, is 
bovenstaande omschrijving ontleend aan het Bestemmingsplan 
Schaveren. 

,&rtike1_8.11.!_Cultuurmogume1!1. 

l. De op Qe plankaart blijkens de daarop voorkomende verkla
ring als zodanig bestemde gronden mogen uitsluitend worden 
gebruikt voor het behoud of herstel van de aldaar aanwezi
ge, uit cultuur-historisch oogpunt waardevolle objecten, 
zoals grafheuvels (omvat tevens het terrein gelegen bin
nen een straal van 10 meter gerekend vanuit de voet van de 
heuvel) en pre-historische akkercomplexen, zulks onverrrin
derd hetgeen in of krachtens de Monumentenwet ten aanzien 
van bedeelde objecten mocht zijn bepaald. 

2. Op deze gronden mag niet worden gebouwd. 

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1., en onverminderd 
hetgeen ten aanzien van gronden met de onderhavige bestem
ming, danwel ten aanzien van de zich daarop of daarin be
vindende objecten van cultuur-historische waarde mocht 
zijn of worden bepaald bij of krachtens de Monumentenwet 
is het verboden deze grond te gebruiken, te doen of te 
laten gebruiken: 
a. als staan- of ligplaats voor onderko~ens; 
b. voor militaire doeleinden; 
c. voor agrarische doeleinden; 
d. élls sport- of wedstrijdterrein, kampeer- of caravanter

rein. 

4. Onverrrinderd het bepaalde in artikel 3.1. en o~verminderd 
hetgeen ten aanzien van de gronden met de onderhavige be
stemming, danwel ten aanzien van de zich daarcp cf daarin 
bevindende objecten van cultuur-historische waarde mocht 
zijn cf worden bepaald bij of krachtens de Monumentenwet, 
is het verboden om zonder of in afwijking van een schrifte
lijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegver
gunning) de volgende andere werken of werkzaamheden uit 
te voeren, te doen of te laten uitvoeren: 
a. het aanleggen, verharden of stabiliseren van wegen, 

paden, banen of parkeergelege~heden en het aanbrengen 
van andere oppervlakteverhardlngen; 



b. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse construc
ties, installaties of apparatuur; 

c. het ontginnen, bodemverlagen of afgraven, ophogen ene
galiseren van de bodem en het scheuren van grasland, ëen 
en ander voorzover voor deze werken en werkzaamheden 
niet reeds uit hoofde van een wet of provinciale verer
derring een vergunning is vereist (ontgrondingsvergunning); 

d. het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas, anders 
dan bij wijze van verzorging van de aanwe.zige houtopstand, 

met dien verstande dat: 

- burgemeester en wethouders, alvorens over een· aanv-raag te be
slissen, het advies inwinnen van de Rijksdienst voor het Oud
heidkundig Bodemonderzoek; en dat een vergunning voor wer
ken/werkzaamheden als bedoeld onder a. eerst kan worden ver
leend na ontvangst van een verklaring van geen bezwaar als 
bedoeld in artikel 16 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

- geen aanlegvergunning is vereist indien en voorzover het 
betreft normale onderhouds- of beheerswerkzaamheden; 

- \Verken en werkzaamheden waarvoor het bepaalde bij of krach
tens de Boswet van toepassing is. 

Artikel 2.~Natuurgebied. 

1. De op de plankaart bl~kens de daarop voorkomende verkla
ring als zodanig bestemde gronden mogen uitsluitend wor
den gebruikt voor het behoud of herstel van de aldaar 
voorkomende danwel daaraan eigen natuurwetenschappelijke~ 
landschappel~ke- of cultuur-historische waarden, waaronder 
begrepen sprengenkoppen. en sprengen, zulks met dien ver
stande, dat op of in deze gronden niet mag worden gebouwd. 

Voorts is een art. 3 opgenomen ~etgeen vr~wel gel~kluidend is 
aan het bovengenoemde art. 4a t/m 4d. met de volgende toevoe
ging: 

e. het geven· van een andere cultuurvorm aan de hier bedoel
de in cultuur gebrachte grond, dan de vorm welke bestond 
op het t~dstip van het onherroepel~k worden van de goed
keuring van het plan; 

fo het vellen, rooien of beschadigen van houtgewas, anders 
dan b~ w~ze van verzorging van de aanwezige houtopstan
den en instandhouding van heideterreinen. 

De bepalingen van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen 
bieden het gebied momenteel een goede bescherming. Een probleem 
hierb~ iE:: echter dat overtredingen als ze al worden gec onsta
teerd,doorgaans te laat b~ het gemeentebestuur c.q. de poli
tie worden gemeld. Dan is het kwaad al geschied en de aan het 
terrein toegebrachte schade doorgaans niet meer te herstellen. 

In een aantal gevallen is het mogel~k ook aan onwetendheid te 
w~ten. Zo zullen b~voorbeeld niet alle betrokkenen weten, dat 
in een gebied met de bestemming Agrarische doeleinden klasse 
A of B het niet is toegestaan om grasland om te zetten in 
bouw1and (mais) of dergelijke. Hieruit blijkt, dat ook al is 
planologisch gezien een goede bescherming aanwezig, steeds 
oplettendheid is geboden, met name in dergelijke kwetsbare 
gebieden. 

Henk van Woerden. 
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Het natuur- en landschapsbeheer in Schaveren heeft 
een integraal karakter, aangezien er naast natuurweten
schappel~ke- en cultuurhistorische waarden ook belangrijke 
archeologj_sche en cul tuur!listorische WéJ.arden zijn~ 
PJann(-1er alle waarden bekr,;nd zijn en ook a.ls zodanig erkend 
worden, is het noodzakel~k om een beheer te formuleren dat 
recht dor?"t aan de instandhouding en zo mogelijk oütvrih:ke1ing 
va.n potenti;~le waarden. 
' •. 

7 oordat echter be~'leersrnar;~_tregelen geformuleerd kun11e.n wor
den, dient vastgesteld te worden welke beheersdoelstelling 
voor het desbetreffende gebied van toepassine is. 
Heeft li.et. bo:-:; bijvoorbeeld een productiefunctie of een 
natuurbehoudsfunctie? 
De doelstellingen zjjn afhankelljk van de eigendomssituatie 
van het ter~ein. Een natuurbeherende instantie zal een 
graslandcon~lex met andere doelstelling beheren d~n een 
ac;rariër. 
Onc5_t:~r beheer worctt versta.an het pakket vaE maatregelen ds.t 
nodig ~s om bijvoorbeeld een heideveld open te houden, 
bijzondere planten in de hermen te behouden of een houtwal 
in stand te houden. 
Naast de beheersmaatregelen z~n er middelen die aangewend 
moeten worden •Jm de voergestelde ma<'ltregelen u.i t te voeren; 
bijvnorbeelc' wanneer een beekdalgrasland een open karakter 
dient te behouden, lmnneri koeien gebruikt worden voor de 
beheersmaatregel begrazing. 
Naast de eigendomRsituatie, de doelstelling en het gefor
muléJerde beheer zijn de beste1rmingen van E~en gebied mede
bepalend voor het beheer. 
In het buitengebied Schaveren gelden verschillende bestem
mingEn die het ~ere~deel van het Gebied een beschermende 
s~atus geven. De hHstem~ingen lopen uiteen van natuurgebied 
tot agrarisch gebied doeleindenklasse A. Tn de voorschriften 
ven het be ;3t emmingsplan zijn een aan tal bepalingen opgenomen 
cli1~ aantasting van natuur- en landschapmvaarden kunnen 
voorkomen (via vergunningstelsel). De bestemming regelt 
uiteraard ni c::t het feitelijke beheer, maar lmn wel een 
conserverend l•;:arakter hc~bben voor een bepaald geb:i.ed. 
Voor Schaveren geldt dit zeker. Circa de helft van het 
gebied dat onderzocht is, heeft de bestemming bos- of 
na~~uure;ebie d. Naast de ze conserverende besten:mL1g heeft 
circa een derde van Schaveren de bestemming Agrarische 
doeleinden klasse A met behcud van natuur- eE la.ndschapr::
waarden. Het overige gedeelte heeft de bestemming Agrarische 
doeJ.einden klasse B met betoud van 1andschapswaarden. 
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Het gebiedj~ ter hoogte van de Pollenveenseweg heeft de 
bustemming CultuurmoLu~ent mGt behoud van cultuur~isto
riscne ~)bjec ten. 
Voor iedere burger is een vastgesteld bestemrd.ngsplan 
bindend en hebben de voorsclJriften een beperkend kRrakter 
voor alle beheershandelingen. 
~et beheer kan uiteenlopen van niets doen tot zeer inten
sief handelen. Beheren d:Lent ec.hter een sturingsmechanisme. 
te zijn, met zo min mogelijk ingrepen. 
Dit geldt voor aLLe vormen van beheer, of dit nu bos
natuur of agrarisch beheer betreft. Alle handelingen zjjn 
kostbaar, een agrari~r is er net zoveel mee gebaat om 
zijn landerjjen zo min mogelijk te bewerken als een natuur
beheerder. Alleen de doelstelling van een agrari~r zal 
nogal afwjjke~ van de doelstelling van een natuurbehn3rder. 
In ~chaveren zjjn diverse beheersvormen te onderscheiden, 
dj_e veroorz.aakt worde~J. door verschillende doelstellingL"':n. 

- I'·osbeheer - intensief en extensief 
- J\'atuurbeheer - van nietsdoen tot extensief 

- Boekheb eer - vrjj intensief 

- Agrarisch beheer - zeer j_ntensief 

Het beheer van bos- en natuurgebieden, bermen en beken 
is gericht op de instandhouding van specifieke levens
gemt::enschappen met karalüeristiell:e soorten. 
Agrarische gebieden zoals het dal van de Smallertso beek 
Vlorden beheerd vor)r een produc U_efunc tie, 'Naarbjj een 
éénz.jjdlg soortenbt"o·heer nagestreefd wordt (bijvoorbeeld 
naisteelt of raaigrasweiden). 
'!oor de K.N.I,~. V. afde.LLnei Epe/Heerde staat het behoud en 
ontwikkellng van pqtenti8le ~atuur- en landschapswaarden 
cer~tre:::J.l. Binnf!ll ee'n gerichte keuze van doelstellj_ngen, 
behesrsuitgangspunten en een verantwoorde keuze van 
middelen ktmnen· waardevolle levensgemeenschappen in 
.Schayeren beschermd vvorden. 

De bom: omplexe n wordFn PlOmen
teel met verschillende functies 
beheerd. 
Op het landgoed L&nguedoc vindt 
een Hxtensief bosbeheer plaats, 
waarbjj met name ornitolagische 
waarden hoog zijn, omdat veel 
dood hout in het bos aanwezig is. 
Aangranzend ligt een boscomplex 
en een heideveld van de gemeente 
Epe. Tiet beheer is gericht op 
de prod-._l.c tie va.n hout en in de 
ovarga~gszone van bos naar heide 
ligt een esfengebied voor het 
africhte~ van honden. 



Vanuit ~e natuurbehoudsdoelstelJing is het wensel~k om bet 
oefengebied te amoveren en te verplaatsen naar een gebied 
waar mirder verontrusting plaats vindt. 

Naast het boscomplex van de gemeente liggen particuliere bos
complexen en het Kroondomein. Het beheer van de boscomplexen 
is gericht op hout/Productie. 

Wanneer de potenti~le waarden van de bescomplexen benut zouden 
worden en de natuurbehoudsdoelstelling nagestreefd wordt is 
het belangr~k om de groeiplaatsfactoren beter te benutten. Uit 
de inventarisatiegegevens bl~kt dat de noordel~ke bosgordel 
omgevorrrd kan worden tot een meer natuurl~k eikenberkenbos met 
hier en daar eikenbeukenbos in de bosgordel ten zuiden van de 
Langeweg. De naaldhou te omplexen kunnen geleidelijk omgevorrr,d 
worden en vervangen worden door bos met inlands loofhout. Via 
een gericht uitkapsysteem kunnen open plekken gecre~erd wor
den die mogel~kheden scheppen voor de vestiging van eik, berk 
en inlandse loofhoutsoorten in de struiklaag. De ontwikkeling 
van douglas dient in ieder geval b~ een keuze voor een rreer 
natuurl~k bos afge~emd te worden. 

Het zuidel~k boscomplex t.h.v. de Pollenseveenweg en 't Rengel 
heeft minder potenti~le ontwikkelingsmogelijkheden voor een 
bos van het eiken-berken type. De bodem is vr~ grofzandig en 
de opstanden zullen voorlopig nog bestaan uit arm bos met 
overwegend grove den en plaatsel~k berk en eik. 

HeideveldJ.ê.fu.. 

In Schaveren liggen drie heideveldjes; twee 
ten noorden van de Langeweg en het bekende 
Celtic-field b~ de Heideweg. 
Alle drie de heideveldjes worden met een 
verschillende doelstelling beheerd. Het 
noordel~k gelegen kleine heideveldje is 
particulier eigendom; het heideveldje 
langs de Langeweg is eigendom van de gemeen-)~~fff!t~ 
te en het heideveldje t.h.v. de Pollense-
veenweg is eigendom van S. B. B. Duive\.s~oo.·,ganm In !."hLI\\.:he.i 

Het behoud en beheer van heidevegetaties 
in Nederland is vr~ lastig in verband met een toenemende ver
grassing als gevolg van een verhoogde verr~king met stikstof. 
De verr~king heeft tot gevolg dat veel heidevelden vol groei
en met bochtige smele en veel specifieke kruiden verdw~nen. 
Instandhouding van heidevegetaties wordt ernstig bemoeil~kt 
door deze toenemende verr~king. Er dient vooral gestreefd te 
worden naar kruidenr~ke heidevegetaties met vestigingsmoge
lijkheden voor insecten en het behoud van biotopen voor 
amphibieën en reptielen. (In Schaveren vooral levendbarende 
hagedis en hazelworrr). 
Ontwikkeling van kruidenr~ke heidevegetaties kan bereikt wor
den door het plaggen van kleine stukjes en het afvoeren van 
het plagsel. Regelmatig dient de opslag verw~derd te worden, 
omdat anders de heideveldjes dichtgroeien en belangr~ke open 
terreintjes in het bos verdw~nen. De randen van de heideveld
jes zullen extra aandacht moeten kr~gen; ontwikkeling van 
zoomgemeenschappen en geleidel~ke overgangen van de heide 
naar het bos. 
Het verw~deren van opslag aan de randen zal zeer selectief 
plaats moeten vinden; handhaving van braamstruwelen is erg 
belangr~k voor de vestiging en instandhouding van tal van 
insectenpopulaties. 
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Voor het heideveldje waar de Celtic-fields liggen kan niet 
geplagd worden, omdat door plaggen de raatakkerstructuur aan
getast wordt. Dit terrein met een primaire cultuurhistorische 
doelstelling wordt volgens de richtlijnen van het R.O.B. be
heerd. De opslag wordt periodiek verwijderd en de grasheide 
wordt om de vijf jaar gemaaid en afgevoerd. 
Er wordt in verband met de toenemende vergrassing van de hei
devegetaties gestreefd naar de ontwikkeling van een kruiden
rijke grasheide die belangr~ke voorwaarden schept voor mt be
houd en de ontwikkeling van de entomafauna en hagedisaAn-

De Woesterber.g 

De met heide begroeide Woesterberg neemt geomorfologisch een 
belangrijke plaats in (zie pag.~ ). De smeltwaterheuvel is 
sterk aangetast door - veelal kleinschalige- grindwinning, 
maar vooral door het graven van een verdiepte schietbaan. 
Het gebruik van de schietbaan is gestaakt. Mede op grond van 
de bestemming natuurgebied zou het gewenst- en zonder buiten
sporige kosten mogelijk- zijn de vorm van de heuvel in hoofd
zaak te herstellen. Dit zou kunnen door de uitgraving groten
deels te dichten met niet verontreinigde grond van elders 
en af te dekken met het in het terrein aanwezige materiaal. 
Daarvoor kan heel goed de kogelvanger worden gebruikt. 

De behoefte aan grondstof en opslagruimte voor afvalstoffen 
heeft op vele plaatsen op de Veluwe geleid tot ingrijpende 
aantasting van het landschap. Hier doet zich de gelegenheid 
voor met relatief eenvoudige middelen een stukje landschap te 
herstellen. 

Beken 
De beekarmen en hun taluds ondervinden sterke invloeden van het 
agrarisch gebruik van de aangrenzende weilanden en akkers. Het 
Waterschap past een vrij extensief onderhoud toe, maar het zou 
nog wel wat minder kunnen. Voor de hier en daar zeer waardevol
le beekwallen is een betere bescherming gewenst (zie hieronder). 

Graslanden, Akkers en Taluds Smallertsebeek. 

Het beheer van graslandcomplexen is gericht op agrarische 
productie. Voor het behoud en de ontwikkeling van zoomge
meenschappen is het belangrijk dat de overgangszones exten
sief beheerd worden. 
De zones liggen op de overgangen van de boscomplexen, hout
wallen, bermen en vegetaties langs de Smallertse beek. 
Voor de K.N.N.V. is een taak weggelegd om bij de rijksoverheid 
aan te dringen op een aanpassing van de Regeling Onderhoucts
overeenkomsten Landschappelijke Elementen. 
Het is van bijzonder belang dat een subsidieregeling uitge
werkt wordt voor een natuurgericht beheer van overgangszones. 
E~n en ander is te bereiken door het niet bemesten en maaien 
of extensief beweiden van overgangszones. 
Langs de Smallertsebeek, bermen en bosranden zullen rasters 
verplaatst moeten worden, omdat op veel plaatsen te smalle 
zones overgebleven zijn. Reservaat9vorming is momenteel niet 
mogelijk in het dal van de Smallertsebeek, omdat hiervoor geen 
rijksregelingen uitgewerkt zijn. 



Het beheer van bermen vereist een speci
fieke aanpak! Enige jaren geleden is een 
rapport verschenen dat belangr~ke richt
l~nen geeft voor het bermbeheer in de 
gemeente Epe. Deze beheersrichtl~nen z~n 
nog steeds actueel. 
Bermen kunnen een belangr~ke corridor
functie vervullen tussen bos- en natuur
gebieden. De corridorfunctie is belang
r~k voor de onderlinge verbindingen van 
natuurgebieden, zodat een halt toege
roepen wordt aan het uitsterven van dier
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soorten die aangewezen z~n op zoomgemeenschappen. Met name 
is dit het geval voor vlinders, kleine zoogdieren, reptielen, 
maar ook voor karakteristieke vogelsoorten. 
Belangr~ke natuurgerichte beheersmaatregelen: 

- Ontwikkeling overgangen door extensief maaibeheer na de 
bloei tijd 

- Afvoer van het maaisel 

- Ontwikkeling van structuurr~ke overgangen door handhaving 
van braamstruwelen 

- Verbreding van bermen 

- Afplaggen van bermen extensiveren en alleen op natuurgerich-
te basis 

- Handhaving van zandwegen 

Het verharden van zandwegen heeft tot gevolg dat met name 
voor insecten onoverkomenl~ke barrières ontstaan. Hierdoor 
kan isolatie optreden van dierpopulaties, omdat geen uitwis
seling meer mogel~k is. 

Ook afsluiting van zandwegen, zoals b~voorbeeld de Veldweg 
en de Heideweg ter hoogte van het Celtic-field levert een 
positieve b~drage voor het opheffen van barrières tussen 
natuurgebieden. 

~ecifieke beheersmaatregglen. 

Grafheuvels.!. 

Volgens de richtl~nen van het R.O.B. dienen grafheuvels en 
andere archeologische monumenten in het landschap herkenbaar 
te z~n. Opslag dient verw~derd te worden om o.a. erosie van 
grafheuvels te voorkomen. 

Karres,2oren. 

Alleen al voor de herkenbaarheid zouden oude karresporen weer 
in oude luister hersteld moeten worden. Dit betekent dat bo
men verwijderd dienen te worden waar karresporen in het bos 
liggen. 
Het cultuurhistorische beheer is in dit geval gunstig voor 
de natuurbehoudsdoelstelling. In de karresporen die op som
mige plaatsen liggen vinden we vaak zeldzame planten door 
de bij zondere bodemgesteldhej_d. Ook treffen we in karresporen 
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vaak hagedissen aan die zich in terreintjes met microreliëf 
graag ophouden. 

~engel. 

In het bosgebied langs de Veldweg ligt een klein vennetje 
met een belangr~ke cultuurhistorische betekenis. Voor amphi
bieën en reptielen maar ook voor de vogels en zoogdieren ~jn 
vennetjes in droge gebieden erg belangr~k. 
Voor de instandhouding van 't Rengel is het wensel~k dat de 
bosrand teruggedrongen wordt. Momenteel staan de grove dennen 
vrij dicht bij de plas. Amphibieën en reptielen maken graag ge
bruik van zonnige plaatsen in~de omgeving van plassen en ven
nen. Het terugdringen van de bosrand bevordert de ontwikkeling 
van kruidenr~ke vegetaties tussen het bos en 1 t Rengel. 

Akkers. 

De akkers in Schaveren z~n vr~wel zonder uitzondering in ge
bruik voor de teelt van sn~mais. Voor de instandhouding en 
ontwikkeling van akkerflora en schrale bermen langs de Lange
weg is het zonder meer aan te bevelen dat weer granen ver
bouwd gaan worden (rogge of haver). Momenteel z~n er geen 
subsidieregelingen die de instandhouding van akkerflora sti
muleren. 
Wellicht dat via een aanpassing van de eerder genoemde Rege
ling Onderhoudssubsidie Landschapselementen mogelijkheden ge
boden kunnen worden voor specifiek akkerbeheer. 

Entomofauna. 

Voor de instandhouding en ontwikkeling van biotopen voor in
secten zullen met name de bermen en ruderale terreintjes in 
Schaveren extensief beheerd rr.oeten worden. Het maaien van 
de bermen dient na de bloei van grassen en kruiden plaats 
te vinden; het maaisel zal afgevoerd moeten worden zodat 
geen verrijking plaats vindt. Er zal meer aandacht besteed 
moeten worden aan de ontwikkeling van bredere bermen. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat het afschaven en herhaalde
lijk opknappen van de bermen alleen op natuurgerichte w~ze 
plaats vindt. 
Regelmatig worden bermen afgeschraapt en de plaggen met 
vegetatie verw~derd. Voor de ontwikkeling van kruidenr~ke 
bermen dient echter het onderhoud aangepast te worden door 
bijvoorbeeld eens in de v~f jaar een gedeelte op te schonen. 

Reptielen. 

Vo:or reptielen is het belangrijk dat structuurrijke heideveld
j es en grote open ruimten in het bos gehandhaafd bl~ven, als
mede brede kruidenr~ke bermen langs bosranden. De waarneming 
van een adder duidt erop dat geschikte biotopen aanwezig 
zijn. Ontwikkeling van structuurrijke overgangen en een afge
stemd beheer in ruimte en t~d biedt meer vestigingsmogel~k
heden voor reptielen dan thans het geval is. 

·Vogels. 

Evenals andere diersoorten kunnen vogels belangrijke indica
toren z~n voor de waardebepaling van bos- en natuurgebieden. 
Met name is dit het geval voor vogelsoorten die in holen 
broeden. 
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Aangezien een groot gedeelte in particuliere handen is en 
vr~ extensief beheerd wordt, kunnen veel vogelsoorten gebruik 
maken van kw~nende dennen. 
De variatie aan holenbroeders en de dichtheden kunnen echter 
nog toenemen wanneer alle bosbeheerders dood hout in het bos 
accepteren. 
Een bos met een hoog aandel dood hout onder het krcnendak, 
zoals b~voorbeeld op het landgoed Languedoc biedt veel vesti
gingsmogel~kheden voor vogels; meer dan in de bossen die met 
een primaire productiefunctie beheerd worden. 

In het agrarisch cultuurlandschap dient gestreefd te worden 
naar een natuurgericht beheer van houtwallen en singels. 
Vooral de ontwikkeling van struiklagen is urgent en uiteraard 
verbreding van houtsingels. 

Voor alle populaties is het belangr~k dat grote leefgebieden 
met voldoende rust in stand gehouden of zelfs gecreëerd wor
den. Binnen de leefgebieden moet ook zonder verstoring ge
fourageerd kunnen worden. 
In Schaveren is veel verstoring voor de grote zoogdieren 
door het uitgebreide w.egen- en padennet. De voorstellen van 
de Provincie Gelderland voor afsluiting van een aantal zand
wegen in Schaveren (o.a. Veldweg en Heideweg) dienen vanuit 
de natuurbehoudsfunctie toegejuicht te worden. 
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·zoogdieren z~n in meerdere groepen ingedeeld. Voor vleermui
zen is het van belang dat een extensief bosbeheer nagestreefd 
wordt. Holle bomen die op stam. sterven bieden vleermuizen 
goede overzomeringsplaatsen en mogelijkheden voor de vesti
ging van kraamkolonies. 

Zoogdieren die zich in de beekdalgraslanden ophouden zoals 
b~voorbeeld hazen z~n gebaat b~ extensief graslandbeheer. 
Omvorming van grasland in akkers voor de teelt van snijmais 
is zeer ongunstig voor de instandhouding van een vitale 
hazenpopulatie. 

Veel zoogdieren kunnen zich wel redden in- het agrarisch cul
tuurlandschap: reeën, kon~nen, mollen, muizen en vossen. 
Extensivering van randzones is echter b~zonder gunstig voor 
een evenwichtige opbouw van populaties. In agrarische cul
tuurlandschappen die een primaire productiefunctie hebben 
zien we vaak dat de populaties onderhevig z~n aan kwantiteits
schommelingen. Voor de opbouw van voedselpiramides is het 
echter belangr~k dat zo min mogel~k schommelingen optreden 
en diersoorten die aan de top van de piramide moeten over
leven voldoende overlevingsmogel~kheden geboden worden via 
stabiele gradiënts~tuaties. 

Het is zeer verheug~nd dat ook in Schaveren een bewoonde 
dassenburcht gevonden werd. Voor de instandhouding van een 
dassenpopulatie is het omvormen van graslanden in sn~maisak
kers niet gunstig. Dassen leven voornamel~k van insecten en 
regenwormen. Wanneer graslanden en akkers regel~atig bespo
ten en gescheurd worden en bemest worden met varkensdr~f
mest zullen de belangr~kste voedselbronnen voor de das ver
nietigd worden. De dassen zullen b~ een toenemende intensi
vering in het dal van de Smallertsebeek uit moeten w~ken 
naar andere voedselgebieden. Dit betekent dat meer wegen 
overgestoken moeten worden en ook meer dassen als verkeers
slachtoffer genoteerd zullen worden. 

De corridorfunctie die al eerder ter sprake kwam en waarb~ 
landschapselementen verbindingswegen z~n tussen natuur- en 
bosgebieden is uiterst belangr~k als uitgangsptint voor het 
behoud van kleine zoogdieren in Schaveren. 

Wellicht zullen de lezers vandit omvangr~ke inventarisatie

rapport geboeid worden door de potentiële ontwikkelingsmoge

l~kheden voor tal van flora- en faunaelementen in Schaveren. 

Voor het behoud van karakteristieke plant- en diersoorten in 

Schaveren verdient het zeker aanbeveling om in de nab~e toe

komst een inrichtingsplan op te stellen. 

Het inrichtingsplan dient rekening te houden met integrale 

doelstellingen en zich vooral te richten op de ontwikkeling 

van verbindingszones tussen bos- en natuurgebieden en ont

wikkeling van gradiëntsituaties langs bosranden, houtwallen, 

singels, beideveldjes, bermen en beektaluds. 

Adrie Hottinga. 



NATUURSTUDIE 
Waarom lid van de K.N.N.V.? 

De landelijke vereniging biedt iedere natuurliefhebber de mogelijk
heid al naar zijn belangstelling, zijn kennis te verrijken of zijn bele
ving te vergroten. 
Vooral de kampen (weekends en zomerkampen) en reizen zijn 
ontmoetingsplaatsen van mensen met dezelfde interesse: de 
natuur. Fanatiek vlinderman, enthousiast mosjesmens, fotografe
rend genieter, de KNNV biedt de gelegenheid tot het leggen van 
kontakten en uitwisseling van ervaringen. 

Dicht bij huis zijn de gewesten en afdelingen aktief. 
Zij organiseren weekends, exkursies, lezingen en kursussen. Het 
zijn allemaal mogelijkheden om anderen te ontmoeten en meer 
genoegen in eigen liefhebberij te beleven. 
Zo bouwt men samen aan een sterke vereniging, en een sterke 
vereniging heeft haar leden meer te bieden. 
Kortom: de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
(KNNV) is een vereniging voor natuurstudie, natuurbescherming 
en natuurbeleving. 

NATUURBESCHERMING 

Jachtspet van een jonge torenvalk 

Doelstelling 

De belangstelling voor de natuur en de kennis daarvan te versprei· 
den onder de leden en daarbuiten 
door het houden van exkursies, 

lezingen, 
kampen, 
kursussen, 

en door het uitgeven van boeken, brochures, e.d. 

De landelijke vereniging, die al sinds 1901 bestaat, telt ruim 9500 
leden, verdeeld over 54 afdelingen. 

NATUURBELEVING 

Voor wie is de K.N.N.V.? 
- voor elke geïnteresseerde amateur, die wat meer van de 

natuur wil weten, 
- voor de bioloog, die zijn mooie vak ook in zijn vrije tijd wil 

beleven, 
- voor de natuurliefhebber die mee wil helpen met de natuurbe

scherming, 
- voor de natuurvriend die graag met gelijke belangstellenden 

kampeert in mooie natuurgebieden, 
- voor de leek, die het leukvindtover de natuur te horen vertellen, 
-voor ............. . 

Uitgeverij 

De uitgeverij van de KNNV is een aparte stichting. 
Zij verzorgt de Wetenschappelijke Mededelingen, door amateurs/ 
specialisten geschreven werkjes over uiteenlopende onderwer· 
pen. Bijvoorbeeld over de Fuut, de Nederlandse Spinnen of het 
landschap van Winterswijk. 
Ook verschijnen er regelmatig boeken die door de KNNV-ers met 
forse korting aangeschaft kunnen worden. 

Kampen en reizen 

De KNNV organiseert kempen en reizen in binnen· en buitenland 
voor lage prijzen. 
Een ideale manier om een natuurgebied of onbekende streek 
samen met andere natuurliefhebbers te verkennen! 

AFDELINGEN 

Er zijn plaatselijke of regionale afdelingen. 
Zij organiseren regelmatig exkursies - hetzij lopend hetzij per 
(openbaar) vervoermiddel-. 
Gekeken wordt naar alles wat men onderweg tegenkomt, maar 
soms ook speciaal naar vogels, planten, insekten of naar wat er 
leeft in de sloot. 

Dat is de gelegenheid om anderen te ontmoeten die ook belang
stelling hebben voor de natuur! 

Vooral in het winterhalfjaar zijn er boeiende lezingen over diverse 
onderwerpen, van populair tot wetenschappelijk. 

Middels stencils of krantjes worden de exkursies en lezingen 
gekonvoceerd. 




