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Met veel plezier heeft de KNNV - Vereniging voor Veldbiologie - afdeling Epe/Heerde aan dit rap
port gewerkt. Het is een waardige opvolger geworden van het rapport "Klooster Hulsbergen", dat wij 
in 1998 uitbrachten. 
Dit onderzoek betreft de episode van 1 januari 2001 tot 21 december 2002. 
In 2001 is echter slechts gedeeltelijk geïnventariseerd in verband met de ontoegankelijkheid van het 
gebied ten gevolge van de mond- en klauwzeer epidemie. 

Deze uitgave is gemaakt in samenwerking met "Het Geldersch Landschap", eigenaar/beheerder van 
het park "De Bonenburg", en met de Heer K. de Ruiter, bewoner van "De Bonenburg" en stichter, 
eigenaar en beheerder van het nieuwe landschapspark ervan ten zuiden van de Bonenburgerlaan in 
Heerde. 
Beiden hebben ons hiervoor gesponsord, waarvoor hierbij nogmaals onze dank. 

Als onze doelstelling voor deze studie zagen wij o.a.: het instandhouden en bevorderen van de na
tuur in dit gebied, mede door middel van uitvoerig onderzoek van de flora en fauna door onze werk
groepen, en door het bundelen en uitgeven van de resultaten. 
We pretenderen geen absolute volledigheid voor wat betreft de gegevens. 

Dit rapport bevat ook suggesties voor de ontwikkeling en het onderhoud van dit gebied, zoals wij dat 
vanuit onze doelstelling zien. 
Het gebied is ook van groot belang voor de omwonenden, en daarom is deze uitgave eveneens voor 
hen bedoeld. 

We hopen dat dit rapport zal bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de natuur in dit gebied, 
waardoor bovendien verloren gegane natuurwaarden kunnen worden teruggewonnen, en de bevolking 
nog meer van dit park kan genieten en er met respect mee omgaan. 

T.M. Faber, 
voormalig voorzitter van de KNNV afd. Epe/Heerde. 
Januari 2003. 
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Om goed zicht te krijgen op de landschappelijke omgeving van de Bonenburg is het misschien een 
goed idee om, in een min of meer rechte lijn, een fietstocht te maken van Wezep via Heerde naar de 
IJssel: een soort dwarsdoorsnede door de meest noordoostelijke punt van het Veluwemassief. Langs 
deze route proberen we ons een beeld te vormen van wat er zich heeft afgespeeld tijdens en na het 
Saalien, de meest van (veel nieuw leven) tot nu. 

Voorafgaand aan het Saalien, tijdens Vroeg- en Middenpleistoceen, werd stevig gebouwd aan de 
ondergrond van het huidige Veluwemassief. Oostelijke rivieren alsmede Rijn en Maas hebben 
tientallen meters dikke afzettingen achtergelaten. Door middel van boringen zijn diverse duidelijk 
herkenbare lagen of perioden gelokaliseerd, boven op een brede basis van Marine herkomst. 
Als eerste werd de formatie van Harderwijk gelegd met materiaal van Baltische riviersystemen. De 
daarboven liggende witte randen vormen de Formatie van Enschede (vooral ook bekend uit een 
zandgroeve nabij Hattem) uit onder andere Porfiergruis van de Harz en Thüringen. De hierin 
aanwezige grote keien werden verplaatst in of op ijsschotsen tijdens koude perioden. 
Dan stopt de aanvoer van oostelijk materiaal en laten Maas en Rijn zich steeds meer gelden. Het 
geheel wordt nog complexer als beide afzettingen zich gaan mengen. In detail blijven ze echter 
herkenbaar door hun typische minerale samenstelling, evenals de grotere stenen uit bijvoorbeeld de 
Ardennen, zoals de bekende Revinienkwartsiet en Burnotconglomeraat. Bontzandsteen, Taunus
kwartsiet en Jaspisbreksies zijn echte Rijngesteenten. 
Zanden van Baltische herkomst zijn overwegend licht (wit) van kleur, terwijl Rijn en Maas veel bruin 
zand aanvoerden. Aan de bovenzijde van het hele pakket halen we uit de Formatie van Urk onze zand
en grindbehoefte voor bouw. Hierin herkennen we ook de zware vulkanische mineralen vanuit de 
Eifel. 

Gedurende ongeveer 70.000, tijdens het Saalien werd dit hele pakket danig op de kop gezet. Gestaag 
schoof een door niets te stuiten ijslob een laagte binnen (waar later het IJsseldal ontstond), en duwde 
de bestaande permafrost afzettingen op tot een complex geheel van lagen, schollen en profielen. 
In de navolgende periode van dooi en opnieuw een tijd van arctische omstandigheden werd weer 
geboetseerd en geslepen aan deze stuwwal. De laatste 10.000 jaar werden de scherpe kanten nog meer 
weggehaald tot de huidige stuwwal, zoals wij die kennen. 

We starten onze fietstocht aan de Kamperweg in Wezep aan de voet van de Woldberg. Direct na de 
start passeren we een gordel van smeltwaterafzettingen, zgn. fluvio-periglaciaal. 
Overigens kruisen we deze gordel van min of meer dezelfde samenstelling ook aan de oostzijde van 
de stuwwal. 

Na een minuut of tien als eerste verschijnen, bereiken we rechts op de heide 
de Wezeperberg, het hoogste punt van de tocht op± 40 m. Nog niet zo erg hoog, maar bedenk dat deze 
stuwwal bij Hattem zijn vorm begint te krijgen en pas verder op de Veluwe hoogten van boven de 
honderd meter bereikt. 
Op de bepaald niet vlakke top van de Woldberg vinden naast Rijn- en Maasgesteenten ook veel 
materiaal van noordelijke zoals granieten, porfieren, diabazen, enz. 

Als we de ASO passeren denken we nog even terug aan de fossiele bodemsporen, zoals vorstwiggen 
e.d., die daar bij graafwerkzaamheden zijn gevonden in de jaren 70, tijdens de aanleg van deze 
verkeersader. 

Na het passeren van de we de oosthelling ter hoogte van de Kamperklippen 
(lintvormige dekzandruggen ), gevormd in zeer droge en winderige perioden aan het eind van een 
tweede belangrijke Weichselien, weliswaar zonder maar wel erg koud. Ze werden gevormd 
uit opgewaaid lokaal materiaal. Ze staan als hellingafzettingen en worden gerekend tot de 
Formatie van Twente. 
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We zetten onze tocht freewheelend voort in de richting van Heerde; hier rijden we een breed en ondiep 
erosiedal binnen. De contouren hiervan zijn door bebouwing en begroeiing bijna volledig aan het oog 
onttrokken. 

Dit erosiedal dat zich verenigde met andere trechtervormige erosiedalen, werd gevuld met 
daluitspoelingsmateriaal van fijn zand met lenzen grof zand en grind. Deze spoelzandwaaiers werden 
later tijdens droge perioden weer afgedekt met dekzand tot een lichtglooiend landschap, zoals dat op 
de Heerderenk nog te zien is. De Bonenburg ligt dus min of meer aan het eind van het nog zichtbare 
deel van deze glaciale afzettingen. 

Als het tijdens het Holoceen (geheel nieuw leven) geleidelijk warmer wordt neemt ook het 
neerslagoverschot toe, dat samen met kwelwater het landschap natter maakt. In het Atlanticum begint 
zich tussen 7000 en 5000 jaar terug veen te vormen. Hoewel kwelwater in deze streek een belangrijke 
factor voor deze vematting is geweest, zijn vooral de veranderingen in het plantendek 
verantwoordelijk voor een vochtiger milieu. Want vooral tijdens het Atlanticum werden de vele 
Dennenbossen geleidelijk vervangen door lootbossen die aanzienlijk minder water verdampten. 

Vanaf het begin van onze jaartelling begint de IJssel als rivier steeds meer mee te tellen en haar 
invloed neemt toe, ook richting Bonenburg. Oostelijk van het kanaal zijn de flauwe welvingen van 
oude stroomruggen in het akker- en graslandschap nog zichtbaar. Hiertussendoor en meer oostelijk 
hebben kommen zich gevuld met zware ondoorlatende kleien, die door de eeuwen heen maar 
moeizaam werden ontwaterd. 

We leggen het laatste stuk af naar de IJssel. Een laatste inspanning brengt ons op de IJsseldijk, 
waarachter de uiterwaarden liggen die jaar na jaar nog steeds met dunne laagjes rivierklei verder 
worden opgehoogd. 
Staande op deze IJsseldijk en kijkend in westelijke richtingen realiseren we ons pas dat het onder ons 
gelegen Glaciale tongbekken zich gedurende vele tienduizenden jaren heeft gevuld met vele 
sedimenten, tot het huidige landschap. 

Bodem van de Bonenburg 
Ten westen van de Bonenburg ligt het meest opvallende bodemdeel van deze streek, de Heerderenk, 
op een basis van daluitspoeling en dekzand. Deze "oude" akkergronden werden eeuwenlang bemest 
met materiaal uit potstallen (heideplaggen, bosstrooisel, schapenmest, enz.) van omliggende 
boerenbedrijfjes. Door deze traditionele werkwijzen werden de akkers gemiddeld 50-100 cm 
opgehoogd. Nu zijn ze bekend als hoge zwarte enkeerdgronden. 

Naar het zuiden en meer in oostelijke richting, in dikte snel afnemend, liggen hoge bruine enk
eerdgronden. Deze bruine kleur werd vermoedelijk veroorzaakt door de leem- en/of kleihoudende 
plaggen. Beide eerdgronden kenmerken zich door hun dikke humushoudende bovengrond. 

Tussen de Grift en het Apeldoomsch kanaal, wat noordelijker in het Bonenburgerbos, liggen nog 
restanten broekveen of moerasveen op een diepte van 80-120 cm, op een ondergrond van zand. 
Langs het lage Gulbroek oostelijk van het kanaal ligt een dunne veenlaag, bekend als waardveen, dat 
direct op zand ligt. Ook noordelijker richting Rattemerbroek ligt ze als een smalle strook op 
Pleistoceenzand. 
Verder naar het oosten liggen dan tot slot nog de vlakvaaggronden, door de invloed van de IJssel 
afgedekt met een kleidek tot 40 cm. Deze vaaggronden worden zo genoemd omdat in de bovenlaag 
van dit bodemtype (de A-horizont) nog geen bodemvorming of weinig (vaag) bodemvorming heeft 
plaatsgevonden. 

Bauke Terpstra. 

Bronnen: Fysische geografie van Nederland - Berendsen. 
Bodemkaart van Nederland STIBOKA. 
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De ligging van de Bonenbrug onder aan de flank van de Noord-Veluwe stuwwal betekent dat de wa-
terhuishouding in wordt bepaald door vele boeiende aspecten. Maar om daar inzicht in te 
kunnen we wat moeten kijken. 

bebouwing 

erosie- en/of smeltwaterdalen, gevuld met 
is in het terrein door begroeiing en 

Door de en van stuwwal alsmede door verschillende glaciale activiteiten 
en omstandigheden is er aan de oostzijde van deze stuwwal een complex systeem van grondwaterspie-
gels en ontstaan. bewegingen in samenhang met kwelwater en andere oppervlak-
tewaterstromingen hoofdzakelijk de richting van een voormalig tongbekken, waar 
nu de stroomt. 

handig gebruik te maken van deze terreinomstandig
nor·encie VJratt~rsituatle. Men was afhankelijk van water om te drinken en voor an-

dere u.a~.,...,J.JLJ ....... ~"" eJlerrtentallre u,." ..... 'U,..., ...... ,." ....... Later bleek het zelfs de drijfveer te voor de vele economi-

..:·~r.r .... n."''"~"'"' bleh()et1te aan schoon water, maar vooral ook aan 
geleden werden de eerste 

v ..... n ................ .., ........ u ... , ....... ,, ... , ..... ,., waterlopen die daarvoor werden aange-

Van groot belang voor al is de hydrologische kringloop langs de oostelijke rand van 
de Veluwe stuwwal. Deze kringloop wordt op gang gehouden door zon en zwaartekracht, waarbij 
neerslag, verplaatsing en afstroming belangrijke processen zijn. 
Om deze processen te houden beschikken we in deze regio over een neerslaggemiddelde van 
± 800 belangrijker is het neerslagoverschot (neerslag minus verdamping), te we-

Gravers en molenaars. 
De ~ ... ,h .. ,". ... ,. 

Waterlopen 
De ""1h•n+,oa 

is de motor achter het geheel van oppervlaktewater, moeraswater, infil-

aanpassing en kanalisatie geschikt werden gemaakt, waren de 
...,,., .... ..,JU! .... als sprengenbeken, die bovenstrooms 

vocJrzten van veelal druppelvormige sprengenkop-

en eeuw 

en waterlopen voorzagen van vele ondersteu-
veJrll0112;Ulge:n voor opgeleide beken, waterschotten, waterkeringen, aquaduc

upA.V.U.fi'ó.""'''-U""J! ... moeten er honderden molens langs de Veluwe 

Heerderbeken ten 
nt:mstnui~Kt~.roi~Ktm ten oosten van de Gal-

'-'V ...... .., ............ ..,. Middelste en Zuidelijke tak. 
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Ontwatering en afwatering. 
Lang is men bezig geweest om de wateroverlast van kwel- en moerasgebieden in het gebied om Heer
de onder controle te krijgen. Later kwam daarbij ook de afvoer van gebruikt sprengenwater. Ontwate
ren of afwateren rechtstreeks naar de IJsselbleek geen optie, vanwege de bedijking langs deze rivier. 
Door deze omstandigheden werd men gedwongen een aantal weteringen te graven van Zuid naar 
Noord dat ten oosten van Hattem alsnog het overtollige water in de IJsselkon lozen. 
De Grift, één van deze weteringen die in deze regio een belangrijke rol heeft gespeeld, ontstond uit 
een aantal sprengen ten zuiden van Apeldoorn. 

Het water rond de Bonenburg. 
Waterpartijen verhogen de aantrekkelijkheid van een landgoed. 
In ons lage natte land waren de mogelijkheden om water bij de aanleg een rol te laten spelen, heel 
vaak aanwezig, zelfs op de van nature niet zo rijk met oppervlaktewater bedeelde Veluwe. 
Veel van die waterpartijen stammen uit een ver verleden. De slotgrachten van Veluwse kastelen, zoals 
de Cannenburgh, Rosendael en Ter Horst in Loenen ontstonden echter niet uit de behoefte aan ver
fraaiing maar uit de Middeleeuwse noodzaak van verdediging. 
Ook huize de Bonenburg is omgeven door een slotgracht. Het huis is - blijkens muurankers - echter 
gesticht rond 1633. Hoewel de tachtigjarige oorlog nog volop woedde, was dat toch niet meer de tijd 
dat een kasteelheer zich beveiligde met slotgracht en ophaalbrug. 
De slotgracht werd gevoed door de Grift. 

De Grift. 
De naam van dit "riviertje" herinnert aan het kunstmatige karakter ervan: Grift en "graven" hangen 
nauw samen. 
De aanleg ligt ver terug in de historie en staat in direct verband met de ontginning van het komgebied 
tussen Veluwe en IJssel. Die ontginning leidde tot een polder: de polder Nijbroek werd, met de gelijk
namige in het midden gelegen woonkern, in 1328 ingericht. 
De door lage dijken omgeven polder had last van het water dat van de Veluwse hoogten kwam, vanaf 
Apeldoorn en ter hoogte van Vaassen en Epe. Dat probleem werd rond 1370 opgelost door het graven 
van de Grift, die het water ver buiten de polder Nijbroek om naar het noorden afvoerde. 
De Grift had naast haar taak water aan- en af te voeren ook een belangrijk economisch doel. Eens 
speelde scheepvaart een belangrijke rol over deze watergang. Reeds in 1470 werd in dijkbrieven de 
Grift genoemd. Eveneens in die tijd sprak men al over polderdistricten, Heemraden en Dijkgraven. Zij 
bemoeiden zich met bruggen, vonders, wangen (kanten), kaden en lindepaden (jaagpaden). 
In latere geschriften, omstreeks 1630, maakte een aantal ambtsjonkers uit Epe en Heerde zich zorgen 
over de slechte toestand waarin de Grift toen verkeerde. Onderhoud was noodzakelijk om het vervoer 
van hout, turf, steen, eek (eikenschors) e.d. over water mogelijk te houden. 
Ongeveer tweehonderd jaar geleden kwam er echter een einde aan de rol die de Grift in dit verband 
speelde. 

Het kanaal. 
Aan de oostkant vormt het Apeldoornsch Kanaal (of Griftkanaal) de grens van het landgoed Bonen
burg. Vijf eeuwen na het graven van de Grift en met heel andere bedoelingen kwam dit kanaal rond 
1830 tot stand om de scheepvaart te bevorderen. Het werd vlak naast de Grift aangelegd, o.m. omdat 
de stromende Grift het kanaal, dat immers zelf geen natuurlijke bronnen had, van het nodige water kon 
voorzien. 
Op een paar plekken is het kanaal op enige afstand van de Grift aangelegd, en één daarvan is de Bo
nenburg. Ook bij de Bonenburg-om precies te zijn in de uiterste noordpunt- stroomt de Grift uit in 
het kanaal. Bij de aanleg daarvan was het blijkbaar niet nodig om vanaf dat punt de aparte Griftloop, 
tot aan Hattem toe, te handhaven. 
Koning Willem I bleek de initiatiefnemer. Deze "koopmankoning" heeft met de aanleg van het kanaal 
nieuwe impulsen gegeven aan de economie van deze regio. 
Het verval tussen Apeldoorn en Hattem werd gecontroleerd door een vijftal houten sluizen, waarvan er 
één nabij de Bonenburg werd gebouwd. 
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cnr\nr~•xrPlCYPn en vervoer over de weg, alsmede door een schaal
teflugJop~~ncle beurtvaart kwam er in 1972 ook aan de economische 

een na bonderdrieënveertig jaar trouwe dienst. 

Waar het maar enigszins kon men stromend water om molens aan te drijven. Ook op de 
Grift hebben een paar wa.termc>leilS gestaan. De Griftse Molen tussen Vaassen en Ernst is tot in de 
vorige eeuw 
Maar waar er ...... v ....... ..,,u....., ...... !0.''"' .... .!.T.L'U ... ..., ....... , ging het om de Grift. In het midden van de 

eeuw is er een molen o-~'\Jv~~~t 01osr;z:nC!~e van het Kanaal. via een omleidinkje 
gebruik van 
Hij was gesticht eigenaar van Berghuizer molen, met de bedoeling grondstof voor de pa-
piermakerij te bewerken. Deze molen heeft maar enkele decennia gefunctioneerd. 

Water 

wordt gevoed met water 
stroomt. 
Halverwege het 
en 1860, ·u.,.,.. •. ,t'H"\,.,.rl.,.l11lr 

Verder 

een vijver, de al eerder genoemde slotgracht, die via een inlaat 
en aan noordzijde- met een klein verval- weer terug-

in vorm van een langgerekte slinger, gegraven tussen 1850 
........................ .LJ.f'ioJ van een gelegen huis. 

bepaald door wisselende grondwaterstanden tussen 40 en 80 cm 
orurK2:ea~ee1te en kwelzones. Het kwelwater de diverse percelen werd geleid 

......... , .... lU' ...... .., en via een duiker onder het kanaal afgevoerd door het Lage Gulbroek 

verdeeld worden in drie stroken: ten westen van de Grift de ho-
ger en een gemiddeld twee meter lager gelegen parkgedeelte tussen 
Grift en kanaal, en een vv'""""' ............. van het kanaal gelegen polder. 

Bauke Terpstra en 
HenkMenke. 

Bronnen: Grondwater in Nederland - F.C. Dufour. 
Heerde Historisch en mededelingen. 
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1633 J ~ ltlltJ lt 16 2002 

Zolang de mensheid bestaat zoekt zij bruikbare plaatsen om te wonen. Eerst - gedurende haar 
nomadische bestaanswijze - tijdelijke en eenvoudige onderkomens voor onderweg om te overnachten 
of dicht in de omgeving van de jachtbuit te zijn. Onderkomens die na verloop van tijd nauwelijks of 
geen spoor nalieten. Later om uiteenlopende redenen permanent en gebouwd van meer duurzame 
materialen. 

Blijvende bewoning was al lang een ingeburgerd begrip. En al ging het dan om het ontginnen van 
woeste gronden of het weiden van vee in de directe omgeving, het bleek erg praktisch als je in de 
nabijheid woonde. Maar ook om vele andere redenen zocht met zekerheid. De aanwezigheid van 
vruchtbare landbouwgronden, jachtmogelijkheden, veiligheid, kortom veel wat men voor het dagelijks 
leven nodig had, evenals nering nabij de ontmoeting van oude wegen. 

Het een en ander lag mogelijk ook ten grondslag aan de bouw van "De Bonenburg"nabij Heerde, 
omstreeks 1633. 
Uit een akte van 1543 blijkt het geslacht Boynenburch, Boinenburg of Bonenberch al bezittingen te 
hebben in Heerde. Dit geslacht is vermoedelijk afkomstig uit Boneberg, een stadje in oostelijk Hessen. 

Het oorspronkelijke huis, waarschijnlijk een "Spijker'' - een klein woonhuis en nog verder in het 
verleden een voorraadschuur - had aanvankelijk de afmeting van 7,50 x 9.00 m, nauwelijks groter dan 
een Veluws keuterboerderijtje. Door de eeuwen heen werd het regelmatig verbouwd, aangepast, groter 
gemaakt en opnieuw verbouwd tot de huidige situatie. 
Het huis lag op een strategisch punt van oude wegen uit Tongeren en Heerde, maar vooral ook in de 
omgeving van de weg Apeldoorn-Zwolle en- zeker niet onbelangrijk- bij een brug over de Grift. 
Bij de wisseling van de diverse eigenaren en de stijgende welvaart veranderde ook de omgeving en het 
karakter van dit huis. De eerste grote uitbreiding vond plaats omstreeks 1650. Het huis, zoals bleek uit 
een tekening van Cornelis Pronk in 1732, bleek inmiddels voorzien van een trap- en klokgevel, 
bouwelementen die ook elders in Nederland (zie bijvoorbeeld Amsterdam) werden toegepast. 
Vanaf ongeveer 1700 is er pas sprake van enige aankleding van de omgeving van het huis. Een zekere 
Gerhard Johan van Galen wordt de nieuwe eigenaar van "Huis en havesate Bonenberg". Deze 
havesate (ridderlijk goed of ridderhofstede) werd of was toen pas voorzien van "hof, bouhuis, cingels, 
graften en allees". 

Het grondgebied rond de Bonenburg breidde zich gestaag uit met boerderij/herberg "Den Ahrend" en 
verder naar het noorden nog een drietal gebouwen, waaronder nog een boerderij "De Prins", 
vermoedelijk gesloopt tussen 1850 en 1860. 
Na bewoning door Peter Nicolaes van Offelen, Luyer Egbert Daendels en Op tenNoort worden pand 
en omgeving meer en meer landgoed en/ of buitenverblijf voor de beter gesitueerden, die meest van tijd 
elders werkten en woonden. 
In 1813 werden er geallieerden gelegerd om mogelijk ingezet te worden in de inmiddels ontbrande 
eerste wereldoorlog. 

Een volgende activiteit die van grote invloed is geweest op de Bonenburg was de aanleg van het 
Apeldoorns kanaal tussen 1825 en 1829. Hoewel het kanaal het meest zou bijdragen aan de 
economische ontwikkeling van Apeldoorn, zal ook het deel van de Veluwe nabij Heerde een graantje 
hebben meegepikt. De oude doorgaande weg van Apeldoorn naar Zwolle kwam hierdoor te vervallen 
en werd vervangen door een nieuwe weg aan de oostzijde van het kanaal. 

In 1850 besluit de familie Op ten Noort de havezate Bonenburg te verkopen: "De Havezathe 
Bonenbrug, aller aangenaamst gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het Dorp Heerde aan het 
bevaarbare kanaal van Hattem naar Apeldoorn en den Grindweg van Zwolle naar Arnhem; bestaande 
in kapitale door eene gracht omringde HEERENHUIZINGE, voorzien van onderscheidene ruime 
behangene en geplafoneerde kamers, keuken, kelders, zolders en verdere gemakken; voorts een 
KOETSHUIS, DUIJVENTIL, TUIN, BOUWLAND, HAKHOUT enz. 



het landgoed voor het bedrag 
Ke:gteren ",,.,_.__ ....... een koopman Amsterdam . 

........................ ...,, ·n:;r~~··n-n.rt.o:>r vier kinderen. Er volgden opnieuw 
meer en meer allure . 

............ ,..,.~..,.L .................. Achterblijvende familieleden namen 
omgeving van het pand en niet zonder succes, 

tm:euamtg van "Groente en Vruchten" alsmede "Bloemen en 

snc:ntlilg Het Geldersch Landschap, 
gernee:nte Heerde, daarmee dat het zou worden verkaveld. 
ueJ.uerscn Landschap niet in staat het geheel te onderhouden en in 1974 

te TT01''VA1,...o:>n 

Ailcen:aar·sb(>S genoemd) bleef. 
de eeuwen het meest de belangstelling stond, is het toch vooral 

- de meeste aandacht naar gaat. Dit 
De eerste bebossing heeft mogelijk al 

gevonden. Van deze activiteiten zijn 
eerst melding gemaakt van een bos bij 

E'r.O.C• ..... ~;-.I.r<lo-n over 8 weiland, 15 akkers bouwland en 
bos t.b.v. diverse doeleinden waaronder begrenzing, 

vond aanleg van een parkbos plaats. In een volgende stap werd melding 
._...." .... v..,·LJ> ..... ..~, .... van weilanden tussen 1872 en 1890. Een proces dat meermaals in beide 

............ ,V....,.L.L. Dan is er 1930 definitief sprake van een permanent bos. 

ingrepen plaats in dit bos, dat werd omgevormd naar Japanse lariks op 
IJ'V~, ........................... op de natte en opnieuw naar Zomereik . 

.......,_ .... _ ...... ..".u., .tllaa~~OeUk, Rode beuk, Paardenkastanje, Es en Eik dit typische landgoedbos. 
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"DE OUDE BON 

Object grens 

Onverharde we~ 

Sloot met stroomrichting 

Vakhoek en -nummer 

Aldellngsgrens en -letter 

Begroeilngsgrens 

Aanpijllng, kiemjaar 

Brug, laan 

Singel 

Open water 

Gebouw en erf 

Grasland, bouwland 

Beuk, zomer elk, berk 

Populier, wilg 

Japanse lariks 

Gemengd loofbos 
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De bosvijver 
Rond de Bonenburg heeft water steeds een belangrijke rol gespeeld. Maar in tegenstelling tot deze 
waterwerken is de bosvijver achter in het oude bospark, uitgegraven tussen 1850 - 1860, aangelegd ter 
verfraaiing van het landgoed. De slingerende vorm verraadt de invloed van de Engelse landschaps
architectuur. 
De vijver wordt gevoed door bodem- en kwelwater en heeft vermoedelijk, althans voorzover nage
gaan, geen last van gebiedsvreemd water. 
Toch is het niet geheel uit te sluiten dat ongewenste stoffen door infiltratie dit water bereiken. 

De vijver bevat op dit moment een grote hoeveelheid deels verteerd en onverteerd bladafval van om
staande bomen. En zonder twijfel zal zich onder dit pakket ook een laag rottingsslib bevinden. Voor de 
bacteriële atbraak van dit slib wordt de nodige zuurstof uit het water gehaald. 

Naast de belangstelling voor de diverse natuurlijke en cultuurhistorische elementen in dit gebied is het 
wellicht interessant om in deze vijver ook eens te kijken naar de ogenschijnlijk onzichtbare microflora 
en -fauna, ook wel fyto- en zoöplankton genoemd. 

Voor een volledige beoordeling van het vijverwater zou het misschien goed zijn geweest om ook een 
aantal chemische herkenningsreacties uit te voeren. Echter, in het kader van de huidige doelstelling 
zou dit te ver voeren en te veel tijd en middelen in beslag nemen. 
Derhalve volstaan we met een eenvoudige inventarisatie. 

De bemonstering bestond uit twee series van tien opnamen langs de gehele vijverrand en voorzover 
mogelijk dichtbij of op de bodem. Dit omdat zoetwaterplankton een soortelijke massa bezit van± 1,05 
en zich daar voornamelijk bevindt. 
Uit deze opnamen werden twee mengmonsters samengesteld, die werden onderzocht tot een maximale 
vergroting van 400 x. De uitkomst van deze inventarisatie zal niet meer dan een indicatieve waarde te 
zien geven. Het geheel is dus niet veel meer dan een momentopname waaruit eenvoudige gevolgtrek
kingen gedaan kunnen worden. 

BESCHRIJVING VAN DE MICROFLRA EN -FAUNA: 

FYTOPLANKTON: 

Blauwwieren Cyanophyta 
Door het ontbreken van chloroplasten (kleurstoffen) hebben blauwwieren (na de bacteriën de primi
tiefste organismen) een wat diffuus blauwgroene kleur die voornamelijk veroorzaakt wordt door de 
stof phykocyaan. Deze primitieve wieren bezitten geen celkern maar los in de celliggend DNA. Het 
zijn sterk kolonievormende wieren die onder ideale omstandigheden een stinkende soep kunnen ver
oorzaken. 
In de Bosvijver werden enkele draadjes gevonden. 

Kiezelwieren Diatomeae 
Kiezelwieren zijn eencellige plantaardige organismen. Ze bestaan uit ronde, driehoekige en veelhoeki
ge ( centricaten) of langwerpige en ovale (pennaten) platte doosjes met bijbehorende dekseltjes. 
De wanden van deze doosjes bestaan voornamelijk uit kiezelzuur, waardoor ze lang intact blijven en 
zelfs fossiel zeer lang herkenbaar zijn. 
Fossiel worden ze in Nederland zelden gevonden. Eén van de weinige vindplaatsen ligt in Ugchelen, 
bij de Koppelsprengen, in een 20 - 30 cm dikke laag zogenaamde diatomeeënaarde. Elders wordt dit 
materiaal gewonnen voor zeer fijne filters en polijstpoeder, en ook bij de fabricage van dynamiet heb
ben ze een rol gespeeld. 
De in de Bosvijver voorkomende soorten duiden op een matig voedselrijk tot voedselrijk water. 
De soort Navicula radiosa komt hier massaal voor. Door de enorme hoeveelheden waarin ze wereld
wijd voorkomen en hun vermogen tot assimilatie, leveren ze een zeer belangrijke bijdrage aan de 
zuurstofvoorziening van vele in water levende organismen. 
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Groenwieren Chlorophyta. 
Deze bekende wieren zijn door de aanwezigheid van chlorofyl overwegend groen van kleur. Ze komen 
in heel veel vormen voor, eencellig, kolonievormend en verder rond, driehoekig, veelhoekig, maan
vormig, langgerekt, snoer- en struikvormig, enz. 
Ze vermenigvuldigen zich door deling, waarbij de dochtercellen vaak aan elkaar blijven zitten. Zo 
vormen ze dan pakketjes van 2, 4, 8, 16, 32, 64 -tot soms meer dan 20.000 dochtercellen aan elkaar. 
Gaat zo'n deling onder ideale omstandigheden door dan onstaat de zogenaamde algenbloei. 

Sierwieren Desmidiaceae. 
Sierwieren zijn eigenlijk Groenwieren met zeer fraaie verschijningsvormen, die helaas in Nederland 
steeds schaarser voorkomen, omdat ze bijna zonder uitzondering in voedselarm water leven. 
Van het geslacht Closterium werden twee soorten aangetroffen. Eén ervan is het meer algemeen 
voorkomende "Banaan"wier Closterium moniliferum, dat bij de eerste monstername massaal 
gevonden werd. 
Ze bevolken matig voedselrijk water. 

ZOÖPLANKTON: 

Wimperdiertjes Ciliata. 
Deze kleurloze eencellige organismen zwemmen met behulp van lange rijen trilharen. Bij deze vrij 

forse eencelligen zijn in hun cellichaam diverse organellen (lichaamsdelen en/ 
of organen) zichtbaar. 
Ze voelen zich het best thuis in voedselrijk water, waar ze zich voeden met 
bacteriën en rottingsslib, en daarmee een bijdrage leveren aan de mineralise
ring van afval. 
Naast vrij zwemmende soorten zijn er ook vastzittende vormen, zoals het 

,antl)ffdditrtjt Klokdiertje. 
In de Bosvijver komen diverse soorten voor, waaronder het meer bekende 

Pantoffeldiertje Paramaecium spec. Deze bevolken in grote aantallen de vijver. Doordat ze erg snel 
en beweeglijk zijn bemoeilijken ze vaak de determinatie. 

Oogdiertjes Euglenophyta. 
Oogdiertjes bezitten één zweepdraad en een goed herkenbaar rood oogvlekje, waaraan ze hun naam te 
danken hebben. Tijdens het zwemmen gebruiken ze de zweepdraden om er snel mee om hun as te 
draaien. 
De meeste algemene soorten hebben een wat boonvormg uiterlijk, maar er zijn ook ronde, ovale of 
flesvormige soorten. 
In de Bosvijver zijn drie soorten gevonden die overwegend in stilstaand en voedselrijk water voorko
men. 

BEOORDELING WATER BOSVUVER: 

Voor de beoordeling van het water uit de Bosvijver zijn relatief weinig gegevens beschikbaar door de 
eenvoud van dit onderzoek. Het is evenwel toch mogelijk, met enige voorzichtigheid, er een aantal 
uitgangspunten voor te formuleren. 
Gewoonlijk wordt voor het vaststellen van de voedselrijkdom de hoeveelheid nitraat-nitriet
ammonium en fosfaat bepaald. In dit geval 
zullen de gevonden micro-organismen als 
indicatie worden gebruikt voor het vaststel
len van de mate van voedselrijkdom. 
De grote hoeveelheid Wimperdiertjes, van Piftltf!Ütid pfifrli.s-
belang voor de mineralisering van het rot-
tingsslib, duidt overwegend op voedselrijk 
water, evenals een aantal andere organismen. De Groenwier Ankistrodesmes acicularis en de Kiezel
wier Pinnularia viridis leven echter in matig voedselrijk water. Vrijwel alle soorten prefereren stil
staand niet vervuild water waarvan de zuurgraad pH tussen 6.5-8 ligt. 



14 

Voedselarm water geeft een grote soortenrijkdom weer en per soort relatief kleine aantallen. Voor de 
Bosvijver ligt dit anders: weinig soorten, grote aantallen. Dus min of meer verwacht: geen sterk afwij
kende bijzonderheden. 

RESULTAAT CHEMISCHE WATERANALYSE: 

Uit een nagekomen verslag van een chemisch wateronderzoek, uitgevoerd door Giesen en Geurts, zijn 
onder de nummers GB (Gulbroek) 6 en GB 13 twee slootjes op het landgoed Bonenburg bemonsterd, 
te weten op respectievelijk 14 juni 2002 en 26 oktober 2002. 
Uit dit onderzoek werden de volgende pH waarden vastgesteld: 8 en 7,57. Dit komt overeen met het 
pH van de Bosvijver. 
Een ander belangrijk gegeven is de flinke hoeveelheid bicarbonaat in het water van deze slootjes. Bi
carbonaat wordt gevormd als kooldioxide uit de lucht en/of regenwater, reageert met kalk in de bo
dem. In evenwicht met andere stoffen is dit een belangrijke buffer tegen de verzuring van grondwater. 
Mogelijk is hiervan ook sprake bij het water van de Bosvijver. 

Bauke Terpstra. 
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Het grootste deel van door onze plantenwerkgroep onderzochte terrein ligt tussen Apeldoornsch 
Kanaal en de Grif (voornamelijk bos, enkele weilanden en een vijver), en verder een deel ten westen 
van de Grift (bos, deels recentelijk gekapt.) 
Tussen laatstgenoemd bos en de Bonenburgerlaan liggen enkele akkers, ingezaaid met maïs. 
Tenslotte ligt een recent ingezaaid deel ten zuiden van de Bonenburgerlaan (weiland en singels), 
eigendom van de heer De Ruiter. 

Om dit overzicht overzichtelijk te houden, is het gebied opgedeeld in een aantal kleinere eenheden. 

1. BOS 
In het bos groeien verschillende soorten bomen. De oudste delen zijn anderhalve eeuw geleden 
aangeplant. Andere delen zijn jonger. Ook is er een deel zeer recent gekapt en opnieuw 
aangeplant, met o.a. Zomereik. Als boomsoorten kunnen we hier o.a. noteren: Zomereik, Beuk, 
Berk, Populier, diverse wilgen, Japanse lariks. Ook zijn er delen met gemengd bos. Langs het 
Apeldoornsch Kanaal staan enkele mooie (Zilver)lindes. Behalve langs de randen en voorbij de 
vijver stelt de ondergroei weinig voor. Nergens is het spectaculair. 

2. BOSLAAN 
Direct grenzend aan de Grift loopt een mooie laan met o.a. Zomereik en Beuk, waarvan een aantal 
begroeid is met Doordat er hier wat meer lichtinval is, is de onderbegroeiing hier rijker 
dan in het bos. soorten die we hier aantroffen, zijn: Kardinaalsmuts, Amerikaans 
krentenboompje, Pilzegge, Geel nagelkruid, Grote wederik, Klimopereprijs. En verder soorten die 
wijzen op verrijking (Stinkende gouwe, Robertskruid), aanplant (Theeboompje, Peterselievlier), 
of tuinafval (Japanse duizendknoop, Bonte gele dovenetel). 

3. GRIFT 
De Grift stroomt van zuid naar noord door het terrein. De meeste planten staan hier in de schuine 
oever. De grens tussen Boslaan en Grift is hier en daar nogal arbitrair. Ïn de Grift vonden we o.a. 
het Gewoon Sterrenkroos. Als vreemde indringer kwamen we de Grote waternavel tegen. Langs 
de oevers groeien o.a. Pinksterbloem, Wijfjesvaren en IJle zegge. Aan de westkant komt op één 
plek de Gewone eikvaren voor. Op één van de muren van het huis komt langs de Grift de 
Muurleeuwenbek voor. Bij het huis groeit het Maarts viooltje, ook in de witte vorm. 

4. APELDOORNSCH KANAAL EN SLUIS 
Eén van de plantenrijkste delen van de Bonenburg. De belangrijkste: Kalmoes, Hoge cyperzegge 
(en andere zeggensoorten), Moerasspirea, Hop, Grote kattenstaart, Melkeppe, Beekpunge. 
De omgeving van het sluisje is leuk, maar niet spectaculair. Het beeld wordt er bepaald door zeven 
Lindes, sommige met rijke wortelopslag. Ook op de gemetselde sluismuren en de beschoeiing 
staan verschillende planten, maar muurvarens werden niet aangetroffen. 

5. VUVER 
Het aardigste deel van de Bonenburg. Met in de vijver o.a. 
Ongelijkbladig fonteinkruid (Rode Lijst: BEDREIGD), Gekroesd 
fonteinkruid en waterpest. Langs de oever: Dubbelloof 
(Rode Lijst: GEVOELIG) en Paddenrus. 
Erachter Vlinderstruiken. De meeste bomen en struiken die hier 
staan, In het gras langs de vijver o.a. Gewone 
watemavel, Pinksterbloem, Hazenzegge, Gewone veldbies. 

6. AKKERRAND EN PAD 
Het gebied tussen het bos en de bebouwde kom van Heerde bestaat uit enkele percelen bouwlanè. 
Deze akkers waren afgelopen zomer ingezaaid met maïs. Met de daarbij horende 

...., ............ 'VJLJU. was het opvallend dat we toch nog enkele exemplaren van Slofhak 
aantroffen, een vanouds bekend Veluws akkeronkruid, vooral van roggeakkers. 
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Slofbak is de laatste jaren zo hard achteruitgegaan dat het inmiddels op de Rode Lijst staat 
(categorie GEVOELIG). 
Het moet toch mogelijk zijn deze akkers zodanig te beheren dat een soort als Slofbak hier 
behouden blijft en zich mogelijk weer kan uitbreiden. 

7. BERMENSLOOTKANTTEGENOVERDEBONENBURG 
De berm langs de Bonenburgerlaan was recent ingezaaid met een wilde plantenmengsel, met 
daarin een aantal gebiedsvreemde soorten. Slechts gedeeltelijk onderzocht. De vreemde soorten 
zullen een gevolg zijn van genoemde inzaai. Een deel daarvan zal volgend jaar verdwenen zijn, 
andere zullen zich helaas nog jaren kunnen handhaven. 

8. TERREIN TEGENOVER DE BONENBURG 
Tegenover de Bonenburg ligt een terrein, dat regelmatig gemaaid wordt en gedeeltelijk opnieuw is 
ingezaaid. Langs de Grift vinden we hier en daar wel wat aardige soorten, o.a. Wijfjesvaren. Maar 
de plas achterin leverde niet echt bijzondere soorten op. 
In het rommelhoekje werd Stijf barbarakruid aangetroffen. Hoe dit deel zich verder ontwikkelt, 
moet nog worden afgewacht. 

litrgtlijlting mtt oudt gtgtutns 

Over eerdere inventarisaties is niet zoveel bekend. Maar er bestaat een lijst van H. van Dam en F. 
Soliman uit 1974. Toen werd alleen het deel tussen Apeldoomsch Kanaal en Grift geïnventariseerd. 
Het toen onderzochte gebied werd omschreven als moerasbos. De toen genoemde abundanties heb ik 
overgenomen. 
Een vergelijking van de lijst uit 1974 met die uit 2002 is niet geheel terecht, maar als we de 
toenmalige toestand naast de deelgebieden 1 tot 5 van nu leggen, geeft dat een redelijk beeld. Slechts 
een beperkt aantal soorten van 1974, is nu niet meer waargenomen. 
Zo werden Deschampsia cespitosa (Ruwe smele ), Lysimachia nummularia (Penningkruid), M olinia 
caerulea (Pijpenstrootje) en Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren) nu niet gezien. 
Wat betreft de lijst van 2002 is alleen bij RL-soorten en Aandachtsoorten een abundantieschatting 
gemaakt, volgens de schaal die bij FLOR ON wordt gebruikt. 

NIEUW 
De vondst van Hydrocotyle ranunculoides (Grote watemavel) is 
bepaald niet een positieve ontwikkeling. Door zijn explosieve 
ontwikkeling kan hij er binnen enkele weken voor zorgen dat een 
waterloop verstopt raakt. 
De vondst van Anthoxanthum aristatum (Slofhak) is belangrijk 
(maar mogelijk niet echt nieuw voor het gebied). 
Verder heeft Impatiens parviflora (Klein springzaad) zich blijkbaar 
flink uitgebreid (zoals elders). 
Dat geldt ook voor Chelidonium ma jus (Stinkende gouwe), Geum 
urbanum (Geel nagelkruid), Scrophularia nodosa (Knopig helm
kruid). Een gevolg van verruiging en I of verrijking. 

BLADMOSSEN 
Op 23 februari 2002 hielden we een mossenexcursie onder leiding van de heer R. Oudega uit 
Nunspeet. Er werden tweeëntwintig verschillende soorten bladmossen aangetroffen. Ook hiervan is 
een lijst toegevoegd. 

Namens de plantenwerkgroep 
van de KNNV afd. Epe/Heerde, 

Egbert de Boer 



SIGNALEMENT 

SLOFHAK 
Anthoxanthum aristatum 
Grassenfamilie 
Groeit op droge matig voedselrijke bodem 
Vroeger veel in roggeakkers 
UFK:6 
Groei plaats: rand maïsakker 
Rode Lijst: GEVOELIG 

SIGNALEMENT 

ONGELUKBLADIG FONTEINKRUID 
Potamogeton gramineus 
Fonteinkruidfamilie 
Groeit in watervegetatie in voedselarm zwak zuur water 
UFK:4 
Groeiplaats: vijver 
Rode Lijst: BEDREIGD 

SIGNALEMENT 

GEWONEEIKVAREN 
Polypodium vulgare 
Eikvarenfamilie 
Groeit bos op droge voedselarme 
zwak zure basische bodem 
UFK:7 
Groeiplaats: oeverwal Grift westzijde 
(één plek) 

SIGNALEMENT 

DUBBELLOOF 
B lechnum spicant 

Groeit in bos en struweel op vochtige voedselarme zure 
bodem. 
UFK:6 
Groeiplaats: rand van vijver 
(één plek) 

Rode Lijst: GEVOELIG 

Carex remota 
Cypergrassenfamilie 
Groeit in bos en struweel op natte matig voedselrijke bodem. 
UFK:7 

17 
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Bonenburgerlaan 41: "De Bonenburg". 
Zowel in de tuin van "De Bonenburg" als in het bos en de directe omgeving van de Grift en het 
Apeldoornsch kanaal bevinden zich oude Beuken en Eiken met leeftijden tot circa honderdvijftig jaar 
oud. 
Tegenover "De Bonenburg" is een nieuw park in aanleg dat in de toekomst een fraai geheel kan 
vormen met het oorspronkelijke landgoed. 

Bonenburgerlaan 43: boerderij "De Arend". 
Deze voormalige tuinmanswoning ligt onder fraai geloverte van oude Eiken en Beuken. 
In het weiland achter de boerderij is gedurende het voorjaar van 1999 door Het Geldersch Landschap 
een nieuwe boomgaard aangelegd met hoogstamvruchtbomen, bestaande uit oude rassen: Lunterse 
pippeling, Dubbele bellefleur en Goudreinet 

Bonenburgerlaan 90/hoek Griftdijk: "Zwanenstein". 
"Zwanenstein" is omzoomd door oud geboomte van de Bonenburg en de Griftdijk 
Langs de Grift staan oude Zwarte elzen en langs de Griftdijk bevindt zich een fraaie bomenrij 
bestaande uit Amerikaanse eiken. 
De elzen langs de Grift zijn geplant om twee redenen; de wortels van Elzen zorgen voor versteviging 
van het talud vanwege de enorme wortelpruiken en zorgen voor schaduw, zodat er minder 
plantengroei in de Grift voorkomt. 
De Amerikaanse eiken zijn in Noord-Amerika inheems, en in Nederland in cultuur sinds 1805. 
Amerikaanse eiken worden vaak als laanbeplanting gebruikt vanwege de fraaie herfstkleur. De 
Amerikaanse eiken langs de griftdijk zijn circa negentig jaar oud. 

Heerde-Bonenburgersluis. 
Aan de zijde van het Bonenburgerbos staan op de voormalige loswal zes Linden. 
Het vermoeden bestaat dat deze bomen in 1884 zijn aangeplant, aangezien in de muur van de sluis een 
steen is gemetseld met het jaartal1884. 
Zilverlinde 115 jaar oud 
Hollandsche linde 115 jaar 
Zomerlinde vier exemplaren 115 jaar 
Het is interessant om te vermelden dat de architecten van Rijkswaterstaat bij de sluizen en 
sluiswachterswoningen langs het Apeldoornsch kanaal Linden lieten planten. 

Voormalige sluiswachterswoning-familie H. Jongetjes, Kanaaldijk 9 
Bij de woning staan vijf Wijnruitbladige linden. Dit is een variëteit van de Hollandsche linde. 
In de herfst kleuren de bladeren van deze ondersoort rood. 

Thuja plicata bij Vijver Bonenburg. 
Aan de zuidzijde van de gerenoveerde vijver op de Bonenburg bevindt zich een Thuja plicata 
(Westamerikaanse levensboom.) Deze Thuja soort is in meerdere parken aangeplant Hij is ook een 
periode voor bosbouwkundige doeleinden aangeplant. 
De ouderdom van deze Thuja is niet bekend; vermoedelijk tachtig jaar. 

Tuin huize Bonenburg 
In de tuin van huize Bonenburg staan enkele oude Zomereiken en een Bergesdoorn. Deze bomen zijn 
circa honderdveertig jaar oud. 

HenkMenke. 
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Inleiding. 

De insectenwerkgroep heeft bij haar inventarisatiewerkzaamheden onderscheid gemaakt tussen het 
landgoed de Bonenburg en het nieuw aangelegde natuurterrein ten zuiden van de Bonenburgerlaan, 
respectievelijk de Oude en de Nieuwe Bonenburg. 
Op de Oude Bonenburg is voor insecten vooral de westelijke kanaaloever interessant, onder meer door 
de aanwezigheid van een dicht bramenstruweeL Behalve een aantal dag- en nachtvlindersoorten, libel
len en zweefvliegen, werden hier ook vele andere soorten waargenomen. 
Andere interessante locaties zijn de vijver (K) en omgeving, o.a. voor libellen; de kapvlakte onder 2 
voor vlinders, en tenslotte ook de weilanden tussen kanaal en de Grift. 
De westelijke bosrand en aangrenzende akkers zijn bij insecten minder in trek. Hier moet nog het een 
en ander veranderen wil dit gedeelte voor insecten werkelijk aantrekkelijk worden. (Zie ook het punt 
beheer.) Wel moet hierbij de kanttekening worden gemaakt, dat dit gedeelte door tijdgebrek niet altijd 
op het meest gunstige tijdstip, namelijk's middags, is onderzocht. 
Relatiefweinig insecten werden in de boomrijke, beschaduwde lanen aangetroffen. 

Op de Nieuwe Bonenburg is het stukje moerasgebied met kikkerpoel voor libellen van belang. Helaas 
is hier sprake van verlanding. 
(Zie ook het punt beheer.) 
Een stuk grasland en aangren
zend akkertje met een rommel
hoekje links van het oost-west 
lopende hoofdpad is samen met 
enkele open plekken in de 
bosschages ter linker zijde van 
hetzelfde pad interessant voor 
een aantal insectensoorten. 
Hier werden bijvoorbeeld ver
schillende hommelsoorten op 
Speerdistel gezien. 
Ook de belendende tuinen, van 
woningen aan de Oenerweg 
moeten vermeld worden. 
Op Buddleja werd hier een 
aantal dagvlinder- soorten van 
de familie Vossen (Nympha
lidae) aangetroffen, zoals de 
Kleine vos, Distelvlinder, Ata
lanta en Dagpauwoog, die bij 
de verdere ontwikkeling van 
het gebied ook daar hun weg 
wel zullen vinden. 
De met een kruidenmengsel in
gezaaide rand van het hoofd
pad parallel aan de Grift heeft 
zeker ook de potentie om tot 
een insectenvriendelijke plek 
uit te groeien. (Zie ook het punt 
beheer.) 

Hardhommel 

In 200 1 was al met het onderzoek begonnen, maar helaas moest dat door de :MKZ-crisis onderbroken 
worden. De toen verzamelde gegevens zijn wel in dit verslag opgenomen. 

In 2002 heeft de werkgroep de inventarisatie voortgezet. Eén keer kon het door slechte weersomstan
digheden niet doorgaan. Wel hebben enige leden nog individueel onderzoek verricht. 



..,. .... ,u..u. ... , ..... zelfs te hoge temperaturen nadelig zijn. Dit geldt 
van de dag verstoppen die zich op schaduwrijke plaatsen, waar-

door de zwaar tegenvielen. 
Omdat de kennis over vlinders en libellen de werkgroep het grootst is, ligt het accent bij het waar
nemen - bewust of onbewust - op deze soorten. Toch veelal met behulp van naslagwerken, ook 

en 
Het totaal aan soorten de Oude- en zestien op de Nieuwe Bonenburg 
aan de magere kant. Rode niet waargenomen. 
Enige insecten zullen in dit verslag met betrekking tot habitat en levenswijze nader worden belicht. 

Tenslotte worden nog enige beheersadviezen vermeld, die er hopelijk toe bijdragen dat beide terreinen 
in de toekomstvoor insecten nog aantrekkelijker worden. 
Vanzelfsprekend danken we leden die aan de inventarisatie hebben meegedaan en een bijdra-
ge hebben geleverd aan het tot stand komen van dit verslag. 

Namens de Insectenwerkgroep: 
Els Koopmans-Grommé, 
Etienne van Dissel, 
Hilary J elierna-Brazier, 
Bertus Hilberink. 
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Waterlelie-vlindertje Nymphula nymphaeata 
Waargenomen bij de vijver in Vak K van de Bonenburg 

lt 

Het Waterlelievlindertje of -motje is zeer algemeen in Nederland. Vlinders 
vliegen van mei tot oktober. De in de herfst uit het ei gekomen eerste 
rupsenstadia bouwen kleine krooshuisjes of mineren in bladeren van 
waterplanten met drijfbladeren (nymphaeiden). Latere stadia leven in 
platte huisjes, die uit twee aan elkaar geplakte bladdelen bestaan. Als 
voedselplanten fungeren nymphaeide waterplanten zoals waterlelie, Gele 
plomp, Drijvend fonteinkruid, Veenwortel en Kikkerbeet Het vraatpatroon 

op nymphaeiden is zeer karakteristiek. Oudere larvenstadia mineren soms ook in bladeren van 
Lisdodde, die op het wateroppervlak terecht zijn gekomen. 
Overwintering vindt plaats in een koker onder water. In deze periode is het huisje met water gevuld en 
de benodigde zuurstof wordt uit het water opgenomen door middel van huidademhaling. Als de 
rupsen in het voorjaar weer actief worden, kruipen ze weer naar het wateroppervlak en vullen hun 
huisjes met lucht. 
Vanaf dat moment ademt de rups uit stigmata (ademhalingsopeningen) aan de zijkant van het lijf. De 
benodigde lucht wordt steeds ververst aan het wateroppervlak. De verpopping vindt vijf tot tien 
centimeter onder water plaats in het laatste kokertje. Dit kokertje wordt aan de stengel van de 
voedselplant bevestigd. Vlak voor de verpopping wordt de stengel aangeknaagd zodat de pop 
verbonden wordt met het luchtweefsel van de plant. 
Met toestemming overgenomen uit: 
Thema nummer: Aquatisch levende rupsen 
(proeftabel werkgroep: Ecologisch Waterbeheer nr.lO m.m.v. o.a. H.P.J.J. Cuppen. 

Roomvleklieveheersbeestje Calvia quatuordecimguttata 
Waargenomen: Nieuwe gedeelte Bonenburg 

Onder de lieveheersbeestjes is dit een goed herkenbare soort, hoewel het 
vrij klein is.(± Smm). Denk je bij lieveheersbeestjes aan een kevertje met 
zwarte stippen op een rode, oranje of gele ondergrond van de 
dekschilden, dan valt op, dat de stippen (zoals zijn Latijnse naam 
aanduidt veertien in getal), hier lichtgeel of wit zijn op een schildje dat 
meer lichtbruin is. Hoewel er nog wel meer lieveheersbeestjes deze 

kleurencombinatie vertonen, is het aan de koptekening te onderscheiden, iets wat met een loep het 
beste te zien is. 
Zoals veel van zijn familieleden eet het volwassen kevertje evenals zijn larfjes bladluizen. Maar ook 
zogenaamde bladvlooien staan op het menu. Niet duidelijk is of met deze laatsten zeer kleine aan 
bladluizen verwante insectjes bedoeld worden, of een klein zwart kevertje dat ook wel zo genoemd 
wordt. Beiden hebben sterke achterpoten, waarmee ze vrij ver kunnen springen en worden wel 
bladvlooien genoemd. Aangezien het Roomvleklieveheersbeestje vaak in de buurt van Elzen wordt 
gevonden, is het niet onwaarschijnlijk dat daar zijn prooidieren leven. Het komt voor bij de elzen langs 
het graspad dat op de nieuwe Bonenburg naar het zuiden loopt. 

Depressaria pastinacella 
een nachtvlindertje 
Waargenomen: Nieuwe deel Bonenburg 

De grauwe, zwartgestreepte rupsjes van deze soort, leven eerst in de 
bloemschermen van Berenklauw en Pastinaak. Ze vallen daar op, doordat 
ze zich omgeven met een rommelig spinsel. De bloeiwijze ziet er dan 
mede door hun vraat, wat zielig uit. Als ze groter worden vreten ze zich 
in het hart van het scherm naar beneden in de dikke stengels van de plant. 
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Ze leven daar van de mergachtige binnenbekleding van de holle stengels. In een later stadium vreten 
de rupsjes gaten in de stengel. Deze dienen als uitvlieggat voor de vlinders, als die later na het 
popstadium, uit gaan vliegen. Ze zouden zonder deze voorzorg anders nooit uit de stengel kunnen 
komen. Dat uitvliegen gebeurt aan het begin van de herfst, waarna de vlinders goed verscholen in de 
vegetatie, overwinteren. De hele winter door kun je, door de gaten in de stengels, zien waarin rupsen 
gewoond hebben. Breek je zo'n stengel in de winter open, dan vind je er nog bewoningssporen in de 
vorm van vreterij, uitwerpselen en lege popjes. Soms ook profiteren andere insecten als kevertjes e.d. 
van de hier geboden winterschuilplaats. 

Landkaartje Araschnia levana 
Waargenomen: Oude en Nieuwe Bonenburg 

In 1940 was deze dagvlindersoort in Nederland zeer zeldzaam. Het is één 
van de weinige dagvlindersoorten met een succes story. Het Landkaartje 
is nu zeer algemeen in ons land. 
Over dit dagvlindertje heerste in de 19de eeuw wat verwarring. Het kent 
per seizoen namelijk twee, soms drie generaties die per generatie nogal in 
kleur verschillen; zoveel dat men aan verschillende soorten dacht. 
De laatste generatie rupsen van een zomer overwintert als pop. De 
voorjaarsgeneratie, dat wil zeggen de vlinders die uit de "winterpoppen" 

komen, vertonen veel oranje op de bovenzijde van beide vleugels. 
Dit oranje wordt onderbroken door zwarte vlekken en hier en daar smalle witte lijntjes met een enkel 
partijtje wit. In de vlucht maakt deze voorjaarsgeneratie duidelijk een oranje indruk. 
De naam Landkaartje dankt hij aan een patroon van veel fijne streepjes aan de achterzijde van beide 
vleugels. Met opgeklapte vleugels is de vlinder daardoor haast onzichtbaar. 
De eitjes worden in rechte snoertjes onderaan de bladen van brandnetels, hun enige voedselplant, 
gehangen. Er komen ropjes uit, die er precies zo uitzien als die waaruit hun ouders voortkwamen: 
donker met witte spikkeltjes en twee kenmerkende horentjes op de kop. Toch leveren deze rupsen na 
verpopping vlinders met andere kleuren. 
Deze tweede generatie, de zomergeneratie, is heel donker, bijna zwart met een opvallende witte band 
over beide vleugels. Het oranje, dat bij de voorjaarsgeneratie overheerste is nog slechts in enkele 
lijntjes zichtbaar. Zelfs op de achterzijde van de vleugels domineert een witte band, terwijl het 
landkaartmotief nog zichtbaar is. 
Er verschijnt soms later in het jaar, nog een soort "tussengeneratie", die de kleurpatronen van beide 
andere generaties combineert. Toch gaat het steeds om dezelfde soort. 
Men veronderstelt wel eens, dat de donkere zomervorm minder opvalt als de bomen blad hebben en 
dat hierin de functie gezocht moet worden. 
Het Landkaartje is nu heel algemeen en beide generaties zijn zowel op de Oude als de Nieuwe 
Bonenburg waargenomen. 

Langsprietmotje Adela reaumurella 
Waargenomen in vak K, 0 en P van de Bonenburg 

Dit kleine vlindertje hoort tot de Micro/epidoptera (meestal 
zijn dit kleine vlindertjes, maar er worden ook forsere met 
een spanwijdte van ruim vier centi-meter onder gerangschikt) 
en wel tot de familie van de Adelidae of Langsprietmotten. 

Het lijfje van Adela reaumurella is veertien tot zeventien millimeter lang. Het mannetje draagt op de 
kop een paar zeer lange voelsprieten van wel vier maal zijn lichaamslengte. 
Tussen een paar schubbige kaaktasters, die duidelijk voor de kop uitsteken, bevindt zich een roltong, 
waarmee vocht als bijvoorbeeld nectar kan worden opgenomen. 
Zoals bij veel vlinders bevatten de voorpoten een zogenaamdpoetsorgaantje, de epiphyse. Daarmee 
kunnen de sprieten gereinigd, door ze er in hun volle lengte door heen te halen. De andere pootjes 
dragen duidelijke sporen. 
Kleine vlindertjes zijn doorgaans moeilijk op naam te brengen, maar door de lange sprieten is deze 
groep eenvoudiger te determineren. 



23 

De soortAdela reaumurella wordt op zonnige voorjaarsdagen vooral opgemerkt doordat de mannetjes 
in grote aantallen tegelijk hun dansende vlucht houden. Ze vliegen dan met omhoog gerichte sprieten, 
waarvan ze de topjes iets naar achteren gebogen houden tot hoog in bomen en struiken. De 
goudgroene vleugeltjes glinsteren in de zon, waardoor ze extra opvallen. 
De wijfjes, die veel kortere voelsprieten hebben, zitten verscholen in de vegetatie. Men toe vliegt er 
een vrouwtje uit de dekking en paart met een mannetje in de vlucht. Al parend fladderen ze naar 
beneden tot op de grond, waar het vrouwtje meteen eitjes gaat leggen. 
De rupsen spinnen, zodra ze uit het eitje komen, wat dorre stukjes blad aan elkaar tot een soort zakje, 
waarin ze verder hun rupsenleven doorbrengen in de strooisellaag, die ze samen met alle andere 
bodemdiertjes opruimen. 
Ze verpoppen zich het volgend voorjaar binnen hun zelfgemaakte huisje en komen omstreeks april
mei als Langsprietmotjes tevoorschijn. 

Het is bij ons de meest algemene langsprietmot In de gematigde streken van Europa komen ongeveer 
dertig soorten Langsprietmotten voor, waarvan we ook de fraaie Nemophora degeerella op de 
Bonenburg zagen 

De Calopteryx splendens is een uiterst fraaie libel, die in 
·:mze streek nog voorkomt. Dit in tegenstelling tot de 
8csbeekjuffer, die alleen nog maar in Brabant en Limburg te 
t::ien is. 
Het mannetje van de Weidebeekjuffer is goed herkenbaar aan 
de blauwe band over de beide vleugels, waarvan de uiteinden 
en de basis doorzichtig (dus kleurloos) zijn. De vrouwtjes 
hebben effen vleugels, vaag groenig van tint. 
Bij de Bosbeekjuffer zijn de vleugels geheel blauw met soms 
aan de basis een klein doorzichtig deel. 

De Weidebeekjuffer mannetjes verdedigen hun territorium 
van enkele vierkante meters tegen mannelijke indringers, in een luchtgevecht met dansende 
bewegingen boven het water. Komt een vrouwtje het territorium binnen dan volgt een bijzondere 
baltsvlucht, waarbij het mannetje de witte onderkant van zijn achterlijfspunt aan haar toont. 
Bij de Bosbeekjuffer is die vlek aan de onderzijde rood gekleurd. 

Is het vrouwtje niet bereid om te paren dan krult zij haar achterlijf omhoog. Is zij wel bereid dan gaat 
zij zitten. Het mannetje landt op haar vleugels, waarna de paring, die circa vijf tot vijftien minuten 
duurt, begint. 
Na de paring begint het vrouwtje meteen aan de eiafzet. Het mannetje schermt haar hierbij af tegen 
andere mannetjes. Eerst loopt ze over een stengel achterwaarts naar beneden tot haar vleugels het 
water raken. Zodra dit het geval is draait zij zich om en loopt met de kop naar beneden het water in, 
om de eitjes onder water af te zetten. 
Deze procedure komt voor zover bekend bij geen enkele andere Nederlands libellensoort voor. 

Na het eistadium leven de larven één of twee jaren verscholen in de modder, in holen van de 
waterbodem of tussen stengels van de vegetatie in het donker, en zijn's nachts actief. 
In de (vroege) zomer klimt de larve tegen een stengel omhoog, waar het imago uitsluipt Daarna leeft 
de libel nog gemiddeld enige weken. 
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Schutkleuren en stil blijven zitten 
Om te overleven moeten veel nachtvlinders overdag niet opvallen, maar dit betekent niet dat ze er 
altijd saai uitzien. Voor het geval ze toch ontdekt worden, hebben ze bepaalde overlevingsstrategieën. 
Hier volgt een beschrijving van een aantal interessante nachtvlinders, gevonden bij de Bonenburg, en 
hoe ze proberen te overleven: 

Huismoeder Noctua pronuba 
Om zijn vijand af te schrikken laat deze grote bruine zijn gele, zwart gebandeerde 
achtervleugels zien. 
Hij is lid van een grote nachtvlinder familie, de uilen. Ze hebben een soort "oor'', 
( tympanaalorgaan) op de achterrand van het borststuk, dat het mogelijk maakt om de 
voor ons onhoorbare oriënteringsgeluiden van een vleermuis op te vangen. 
De vlinder laat zich tijdens de vlucht "dood" vallen en hoopt zo aan de vleermuis te 

ontsnappen. Niet altijd met succes. 
Andere vlinders uit de uilenfamilie gebruiken dezelfde techniek als je probeert ze te vangen bij een 
verlicht raam. 

Wapendrager Phalera bucephala 
Deze vlinder lijkt precies op een afgebroken berkentakje, zelfs van heel dichtbij en 
bovendien is het helemaal niet duidelijk waar de kop of staart is. 
Er zijn ook vlinders die zich aan de kleur van de bladeren aanpassen. 

Geelblad Ennomos quercinaria. De naam zegt het al: hij valt niet op tussen 
herfstbladeren. 
Dit is ook een minder gewone nachtvlinder van bossen op zandgrond. 

Grote beer Arctia caja 
De bovenvleugels van deze forse, harige vlinder zijn een mozaïek van 
bruin en wit. Men veronderstelt dat dit patroon dient om de vlinder als 
het ware in stukjes uiteen te laten vallen tussen de vegetatie. 
Bij bedreiging kan hij plotseling zijn vleugels open klappen en zijn fel 
oranje achtervleugels tonen. Dit gaat gepaard met een raspend geluid 
en de vlinder laat zelfs heldergeel "bloed" uit zijn borststuk vloeien 
om zijn belager te overtuigen dat hij gevaarlijk is en bovendien 
helemaal niet lekker smaakt. 

Tere zomervlinder H emistola chrysoprasaria 
Een niet algemene soort die achteruit gaat. Hij heeft lichtgroene vleugels die 
niet onderdoen voor die van een dagvlinder. 

Hoe hebben wij toch zoveel nachtvlinders kunnen ontdekken? 

Nachtvlinders worden door licht aangetrokken; waarom is niet duidelijk. Met een lichtval is het 
mogelijk om 's nachts vlinders te vangen, deze 's ochtends op naam te brengen en daarna natuurlijk 
weer los te laten. Een verlicht raam thuis kan ook een introductie zijn tot de verborgen wereld van de 
nachtvlinders. 



25 

lnigt suggtstlts ttn bthottJt tJan ttn insttttntJritndtlijk btltttr 

Om hun activiteiten te ontplooien zijn insecten gebonden aan tenminste drie omstandigheden: 
I Zonnewarmte (directe of indirecte). 

11 Schuilgelegenheid. 
Ill De aanwezigheid nabijheid van voedselplanten (eventueel ook nectarplanten) en/ of prooidieren. 

Deze aspecten vindt u terug in de hierna volgende suggesties. 
Zonnige plekken met beschutting tegen te veel wind zijn dus van groot belang voor dagvlinders, maar 
ook voor veel andere insecten. Aan deze voorwaarden kan worden voldaan door: 
A een open plek in bos 
B een open zone een bosrand 
C een open veld langs een houtwal. 

HET OUDE LANDGOED 
Al. De kapvlakte, ontstaan na het rooien van het Lariksbos was in 2002 een goed voorbeeld: zowel 

vlinders als hommels, bijen, wespen en keversoorten profiteerden hiervan. 
Bij herinplant van bos is een beschutte bosweide aanbevolen, met kruidenrijke randen. Het sparen 
van oude stobben is belangrijk voor in hout levende kevers. 

A2. De omgeving van de vijver (k) is mooi beschut door Rododendrons en bosranden. De waterpartij 
kan door meer geleidelijke overgangen van water naar land, geschikt gemaakt worden voor de ves
tiging van oeverplanten. Rustende libellen profiteren hiervan en hun larven en andere waterinsec
ten vinden er beschutting. Het aangrenzende vochtige bos ten noorden van deze plek is van groot 
belang als schuilplaats voor nachtvlinders en vanwege de zonnige op het zuidengerichte situatie, 
voor zonminnende insecten. 

Bl. De Kanaaldijk met zijn begroeiing van bramen, frambozen en dergelijke aan de westzijde en de 
aanwezigheid van een rietzone aan de kanaalkant vormt een beschutte, natuurlijke biotoop. Behal
ve het openhouden van het graspad door het in toom houden van al te weelderige bramengroei, be
hoeft hier niet veel te veranderen. Zandige plekjes geven er graafbijtjes en -wespen nestgelegen
heid. Er zouden er daarvan wat meer gecreëerd kunnen worden. 

B2. In de laan langs de Grift geven de oude Eiken en Beuken veel schaduw. Waar de weitjes, beho
rend bij de boerderij, er echter aan grenzen is de situatie toch gunstig voor dagvlinders. 
Aan de westzijde zou een strook van ±10% vrij gehouden moeten worden van begrazing en te 
vroeg maaien. 
In deze door natuurlijke mest verrijkte grond kan een ruderaalflora ontstaan met onder anderen 
brandnetels en Akkerdistels, beiden voor dagvlinders zeer belangrijke planten. Later vestigen zich 
hier andere planten. 

B3. Tevens is een goede begroeiing met oever- en waterplanten in de Grift van levensbelang voor de 
vestiging van de Weidebeekjuffer, één van de weinige libellensoorten die stromend water prefere
ren. Hun paaractiviteiten en het leggen van eieren zijn afhankelijk van water- en oeverplanten. 

Cl. Het akkercomplex aan de westzijde dat vooral ook aan haar noordgrens voldoende zon ontvangt 
lijkt uitermate geschikt als zonnige ruimte. Een paar voorbeelden zijn hierbij belangrijk. Er zou een 
strook van tien meter gespaard moeten worden tussen het opgaande bos en de grens 
waarin de akker wordt ingezaaid. Deze kan dan een overgangszone vormen met dichte struiken, 
die geleidelijk in hoogte afnemen. Vuilboom, Sleedoorn en meidoorn passen hierin. Dan kan een 
kruidenrijke strook volgen. 
Wanneer in akker graan wordt geteeld, zouden akkeronkruiden mede een aandeel kunnen vor-
men in een milieu. Wanneer gekozen wordt voor Koolzaad, Mosterd of soort-
gelijke gewassen, is vooral van belang als het zaad laat geoogst wordt, de beschreven over-
gangszone geval eveneens van groot belang. 

HET NIEUWE JLIJLI.IL • ._. TEN ZIDDEN VAN DE BONENBURGERLAAN 
I ..................... ~ ....... met beschutting aan de oostzijde, voor dagvlinders en andere speci

zotlm:mnemte u1secten een belangrijk gebied worden. De toegepaste struiken en planten bieden 
voedsel- en langs de loop van de Grift. 
De tot nu toe aangebrachte planten zullen niet allen blijvend zijn, net als sommige eenjarigen, om
dat ze daar niet thuishoren. Van de vaste planten zal een deel blijven. 



1ns~ec1ten v .................. 2..,.._ ... _~ ...... zijn en die hier toegepast kunnen worden zijn: Akker en 
........... , . ..., ..................... , Engelwortel (N), Pinksterbloem, Look zonder look, Big-

... ., ... ,_,.., ... u..:~ .... v ..... :u.u.v ....... (N), wikkesoorten, klaversoorten, Watermunt (N), Ja-
(N), Boerenwormkruid, Leverkruid, Hop, Kamperfoelie, 

......................... '-''""'·"'""· Kattestaart Een deel zal vanzelf verschijnen. 

'7111liiri ...... .., .. 1"" is mede door z'n beschutte ligging zeer interessant. Het zou open 
eve~ntuteel uitgebreid met geleidelijk verlopende oevers. Te veel riet is hier ongun

Die zijn nu al belangrijk, maar ze zullen op de duur ver-
een mc>enlSveg~etatle. 

no~og<m$2:arutllle vegetatie aan deze zuidzijde van het landgoed is ook van belang 
.... -.................. IOI)entae graspad kan het best niet in z'n geheel gemaaid worden door een flinke 

en te sparen aan weerszijden, vooral aan de oostzijde. 
we:Uand in bet midden zou, als het een hooilandfunctie heeft, niet voor eind juni gemaaid 

moeten om ook hier aan gras gebonden insecten een kans te geven. Verdere aanbeveling 
als voor oude landgoed volgen, zie B2. 

II Wat betreft eventueel toe te passen struiken en bomen zijn de volgende soorten waardevol voor 
......... "''"''"''·""'LIL· Meidoorn, Sleedoorn, Vuilboom, Wilde liguster, Aalbes, Kruisbes, Lijsterbes, Honds
roos, Vogelkers, Ratelpopulier en Wilgen (vooral vroeg bloeiende soorten). 
Om wandelende publiek te plezieren zijn een paar Buddleja's bij de ingang altijd aan te beve-
len. Als ze in staan trekken ze veel insecten. 

III met name voor gravende en/ of in holen nestelende insecten zijn zowel 
aanleg van een zandig als van een kale zandplek ideaal.Verscheidene wilde bijen en 

zijn gebaat een rommelig muurtje met veel open holtes in het voegwerk. Voldoende 
zon is essentieel. 

Namens de Insectenwerkgroep KNNV Epe I Heerde: 
Els Koopmans-Grommé; Hilary Jellema-Brazier; Bertus Hilberink; Etienne van Dissel 
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Insektenbeheer in het stedelijk gebied - A.Koster. 
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Inleiding 
Het in 2001 en 2002 uitgevoerde onderzoek, gericht op het vaststellen van het voorkomen van vissen, 
amfibieën en reptielen op het landgoed Bonenburg, heeft plaatsgehad zowel binnen het oude als het 
nieuw aangelegde deel. 
Voorzover onze kennis strekt zijn er noch in het verleden, noch in het heden waarnemingen bekend 
van reptielen. Het is vrijwel zeker dat ze hier niet voorkomen. 
Voor hagedissen is het landgoed te klein met te weinig geschikte open ruimten. Bovendien is het sterk 
gefragmenteerd en geïsoleerd gelegen, ook door de doorsnijdingen van de Grift en het Apeldoornsch 
kanaal. Voor een soort als de Ringslang is het gebied marginaal en te druk. 
Onderstaande uitwerking concentreert zich op de vissen en in mindere mate op de amfibieën. 

WERKWUZE: 

Vissen 
Het belangrijkste onderdeel van het vissenonderzoek is uitgevoerd op 22 maart 2001. Samen met pro
fessionele onderzoekers van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB), de heren 
J.C.A. Merkx en G.A.J. de Laak, is toen door enkele leden van de VoZoV AR intensief onderzoek 
gedaan aan de visstand. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de KNNV Epe-Heerde en gefi
nancierd door het Waterschap Veluwe. Van het onderzoek is een afzonderlijk rapport opgesteld (Laak 
de & Merkx, 2001.) Passages uit dit rapport worden hier aangehaald. Voor meer detailinformatie, zo
als berekening van biomassa en lengte-frequentie-verdelingen, wordt verwezen naar genoemd rapport. 

Bevist zijn achtereenvolgens de Grift (zowel boven- als benedenstrooms van het huis Bonenburg), de 
vijver voor het huis Bonenburg en de vijver afd. lk in het bos van de Bonenburg. 
De Grift en de vijver voor het landhuis zijn vanuit een motorboot bevist met een elektrisch schepnet. 
De bosvijver is met een groot sleepnet bevist. Het doel van de bemonstering was in de eerste plaats om 
een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de aanwezige vissoorten. Daarnaast is enig inzicht ver
kregen in de soortsamenstelling, de populatie-opbouw en conditie van de visstand. 
Verwacht werd dat met het onderzoek een tamelijk compleet beeld is verkregen van de visstand in de 
bemonsterde wateren. 

In het jaar 2002 is aanvullend onderzoek gedaan met behulp van een schepnet. Hierbij is de aandacht 
met name geconcentreerd op de twee gegraven poelen op het nieuwe gedeelte van Bonenburg en de 
Zuidelijke Heerderbeek Ook de genoemde bosvijver afd. lk in het bos van Bonenburg is nog enkele 
malen met het schepnet bevist. Daarnaast zijn aanvullende inlichtingen ontvangen o.a. van vissers. 

In totaal zijn zes locaties bemonsterd: de Zuidelijke Heerderbeek langs de Keuterstraat c.q. Bonenbur
gerlaan, de Grift zowel boven- als benedenstrooms, de vijver van het landhuis Bonenburg, de bosvij
ver afd. lk in het landgoed en de twee poelen op het nieuwe deel van het landgoed. 
Het Apeldoornsch kanaal zelf is buiten het onderzoek gebleven. Het staat overigens in open verbin
ding met het benedenstroomse deel van de Grift. 

Resultaten vissen 
In de zes bemonsterde locaties zijn dertien verschillende soorten gevangen. Twaalf van deze vissoor
ten staan in de top-15 van de meest algemene soorten in Nederland. Alleen het Bermpje is wat zeld
zamer. Riviergrondel en Bermpje zijn het meest karakteristiek voor beekmilieus, gevolgd door Winde. 
Van deze soorten en van de Driedoornige- en de Tiendoornige stekelbaars wordt een korte soortbe
schrijving gegeven. 

Op de volgende pagina wordt eerst een algemene karakteristiek gegeven van de vangsten per water. 
Een overzicht van de gevangen vissoorten per gebied is opgenomen in een tabel. 
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Locatie Beek Grift Grift Vijver Bosvijver Poelen Milieu 
Boven- Beneden- Landhuis Afd.1k 

Vissoort strooms strooms 
Bermpje x Rheofiel 
Riviergrondel x x x Rheofiel 
Winde x Rheofiel 
Driedoornige x x Eurytroop 
stekelbaars 
Paling x x x Eurytroop 
Baars x x x x Eurytroop 
Blankvoorn x x x x Eurytroop 
Brasem x x x Eurytroop 
Pos x Eurytroop 
Snoek x x x Eurytroop 
Karper x Eurytroop 
Ruisvoorn x x Limnofiel 
Tiendoornige x x Limnofiel 
stekelbaars 

Zuidelijke Heerderbeek 
In de beek zijn de Driedoornige stekelbaars, de Tiendoornige stekelbaars, de Paling en het Bermpje 
aangetroffen. Met name het voorkomen van het Bermpje is opmerkelijk. Dit is de meest bijzondere 
vissoort van het landgoed Bonenburg. Het Bermpje komt uitgerekend voor in een typisch beekmilieu, 
klein en onopvallend, maar van grote betekenis. 
Al met al zijn in de beek vier vissoorten gevangen. 

De Grift 
De Blankvoorn is qua aantallen in de Grift de meest voorkomende vis, gevolgd door de Brasem. 
De Blankvoorn is goed voor zo" n 20 % van de biomassa aan vis, de Brasem voor meer dan 60 %. 

De grootste gevangen Brasem meet 49 cm! 
Baars, Riviergrondel, Pos en Snoek komen relatief weinig voor. 
De grootste gevangen Snoek heeft een lengte van 50 cm. Van de 
Ruisvoorn, Winde en Paling zijn slechts één of enkele exempla
ren gevangen. De vissen behoren bijna allemaal tot de eurytrope 
vissoorten, dat wil zeggen dat de levensstadia zowel in stilstaand 
als stromend water kunnen voorkomen. Uitzonderingen zijn de 
Riviergrondel, de Driedoornige stekelbaars, de Winde en de 
Ruisvoorn. De eerste drie hebben een voorkeur voor stromend 
water ( rheofiele vissoort) en de Ruisvoorn heeft een voorkeur 

voor stilstaand water (limnofiele vissoort). 
Beneden de stuw was tijdens de bemonstering duidelijk meer vis aanwezig dan boven de stuw, met 
name Brasem. Onduidelijk is of dit betekent dat de stuw een barrière vormt voor de trek van vissen of 
dat het water beneden een stuw een aantrekkelijk biotoop vormt voor vissen. 
Totaal zijn in de Grift tien vissoorten gevangen, zeven bovenstrooms, acht soorten benedenstrooms. 

Vijver landhuis 
Ook in de vijver van het landhuis is de Blankvoorn de talrijkst voorkomende vissoort, gevolgd door de 
Brasem. De Blankvoorn is goed voor zo"n 10% van de biomassa aan vis, de Brasem voor 72%. 
Een grote Karper (53 cm) draagt door het hoge individuele gewicht nog eens 17% bij aan de totale 
biomassa. 
Verder werden nog Baars, Riviergrondel, Ruisvoorn en Snoek gevangen in de vijver, allemaal in klei
ne aantallen. Alleen de Riviergrondel heeft voorkeur voor stromend water. In totaal zijn er zeven soor
ten gevangen. 
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Bosvijver 
In de bosvijver afd. lk zijn tijdens de bemonstering door de OVB alleen Baars en Blankvoorn gevan
gen. De Baars overheerst getalsmatig (80%.) Op één vis na waren dit allemaal zes tot acht centimeter 
grote Baarzen in de leeftijdscategorie o+. De biomassa in de bosvijver wordt echter bepaald door de 
Blankvoorn (76 %.) 
Alle gevangen vis is teruggezet in de Grift (en niet in de bosvijver.) 
In 2002 is in deze vijver nog een Snoek gezien. Hiermee komt het aantal gevangen vissoorten voor de 
bosvijver uit op drie. 

Poelen 
In de nieuw gegraven poel langs de Keuterstraat/Bonenburgerlaan is de Tiendoornige stekelbaars 
gevangen. De poel wordt bevolkt door tientallen visjes. De poel staat mogelijk soms in verbinding met 
de Zuidelijke Heerderbeek 

Amfibieën 
Het onderzoek naar het voorkomen van amfibieën is in sterke mate gebaseerd op korte excursies 
waarbij met zichtwaarnemingen en het schepnet gegevens zijn verzameld. Daarnaast zijn enkele waar
nemingen verzameld ten tijde van andere onderzoeken. Met name in het Populierenbos zijn vele 
stammen dood liggend hout omgedraaid op zoek naar salamanders. 
Hoewel het onderzoek (slechts) drie soorten amfibieën opgeleverd heeft, is de verwachting dat de ge
gevens toch compleet of nagenoeg compleet zijn. 

froene kikker 

Resultaten amfibieën 
Van de amfibieën zijn op het landgoed Bonenburg de Bruine kikker, Groene kikker en Pad waarge
nomen. Dit betreft drie van de meest algemene en weinig specifieke soorten amfibieën van Nederland. 



De is sie<:nts 
succes voortgeplant 
zeker 

heeft zich zowel in 2001 als in 2002 met 
van het landgoed Bonenburg. Vast en 

In de poelen op het nieuwe deel van het landgoed zijn nog geen Bruine kikkers waargenomen. Vol
wassen en het vochtige Populierenbos afd.ln-q. 

De Ook van de Groene kikker-complex (Ra-
deze zich met succes voortplant in de bosvijver afd. lk in het 

oude deel van het landgoed Ook de waarnemingen van volwassen Groene kikkers zijn 
Er is ook een Groene gezien in een poel op het nieuwe deel van 

&.1-JU ... .LUJLU.;:;;., is 

De Pad is het waargenomen. Vele zijn toe te schrijven aan de jaarlijkse optre-
dende verkeerssterfte tijdens de paddentrek. Zo alleen al op één avond (van 10 maart 2001) in 
de omgeving van het landhuis al eenenveertig dode Padden gevonden (en slechts een 
handvol lt:>'I:TArll"lA UJL'-'.I.Vllo 

De meeste slachtoffers lagen 
zelfs op de ........... , ............ J..,. 

er wordt (te) hard gereden. 
vendien amfibieën aan. 

Keuterstraat/Bonenburgerlaan en langs de Kanaaldijk, maar 
De verkeersintensiteit op deze wegen is hoog en 

mcm11~1 en aldaar aanwezige wegverlichting trekt bo-

Er kon geen duidelijke c.q. eenduidige trekrichting worden vastgesteld. 
Ook van de Pad is de enige bekende voortplantingsplaats de bosvijver afd. lk op het oude deel van het 
landgoed Bonenburg. 
Net als de Bruine kikker valt te verwachten dat de Pad zich ook in andere wateren voortplant zoals het 
Apeldoornsch kanaal. 
De Pad is niet waargenomen op het nieuwe deel van Bonenburg; wel komt hij voor in de tuinen langs 
de Griftdijk 

De bosvijver afd. lk op het oude van het landgoed Bonenburg is van betekenis voor de voortplan-
ting van Bruine kikker, Groene kikker en Pad. 
Met name van Groene kikker en Pad zijn de eieren en larven bestand tegen de aanwezigheid van vis
sen. 

In de zomer en herfst zijn in bosopstanden met tientallen stukken liggend dood hout omgedraaid. Toch 
zijn géén Kleine watersalamanders waargenomen, wel een Bruine kikker en verschillende Padden. 

Gert Prins. 



Riviergrondel 
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Karakttristitkt uissoorttn 

Bermpje 
Het Bermpje is een kleine vis van klein tot middelgroot 
stro-mend water. De voorkeursdiepte ligt tussen de 2 en 
20cm. 
De vis heeft een voorkeur voor water met schuilgelegen
heid in de vorm van Sterrenkroos. Het Bermpje verblijft 
liever boven een stenige bodem dan boven zand of leem. 
Vergeleken met andere beekvissoorten is het Bermpje 
betrekkelijk ongevoelig voor vermesting van het water. 
De paaitijd loopt van april tot juli; paaiplaatsen zijn vlakke 
zandbodems in de oeverzone met een stroomsnelheid van 
kleiner dan 5 cm/s1

• De eieren worden afgezet op de bo
dem en blijven kleven in kleine kuiltjes. Onderwaterplan
ten en stenen kunnen worden gebruikt om eieren op af te 
zetten, maar zijn niet noodzakelijk. Het Bermpje heeft de 
status "bedreigd". 

De Riviergrondel komt voor in een groot aantal watertypen 
met name beken en rivieren. Op het landgoed Bonenburg is 
de Riviergrondel gevangen in de Grift, zowel in het boven
als benedenstroomse deel, en in de vijver voor het landhuis 
Bonenburg, dat overigens in verbinding staat met de Grift. 
De vis stelt geen hoge eisen aan de waterkwaliteit. Hij heeft 
een onderstandige bek en tastdraden en is daardoor aangepast 
aan het foerageren op de bodem. 
Voor een succesvolle voortplanting is een zand- of grind
bodem nodig en grillig gevormde oevers met planten, over
hangende wortels en stenen. De eieren kunnen ook worden 
afgezet op planten zoals fonteinkruiden. 
De riviergrondel heeft de status "bedreigd". 

Winde 
De Winde is een generalist, dus weinig gespecialiseerd. Hij komt 
voor in stromende rivieren, meren en plassen. 
Op het landgoed de Bonenburg is één grote Winde (38 cm) 

gevangen in het bovenstroomse gedeelte van de Grift. Deze 
vis was gewond aan de staart, mogelijk door een snoeken
beet. 
Voor een zichzelf in stand houdende populatie Windes is de 
verbinding met rivieren noodzakelijk, want tn de paaitijd 
trekt de vis hoger stroomopwaarts naar kleine rivieren en 
beken. De IJ ssel is een rivier waar de Winde relatief veel 
voorkomt. De paaitijd begint vroeg: van maart tot mei. Paai
plaatsen zijn relatief ondiepe plaatsen (30 tot 150 cm) met 
een bodem van grind, zand, waterplanten of afgestorven 
plantenmateriaat De eieren zijn kleverig en aangepast aan 
een milieu met stromend water. 



Driedoornige stekelbaars 
De Driedoornige stekelbaars is een actieve oogjager. 
Het leefgebied is zeer variabel. Sommige populaties 
verblijven altijd in zoet water, andere in zout water, 
of ze trekken jaarlijks van zout naar zoet water. 
In beken moeten uitwijkmogelijkheden aanwezig 
zijn naar rustiger water in meanders e.d. 
Voor een geslaagde paai is de vis atbankelijk van 
water met afwisselend begroeiing en open stukken. 
De Driedoornige stekelbaars kent een uitgebreid 
baltsritueel: mannetjes maken een nestje tussen de 
begroeiing, het vrouwtje wordt daar min of meer in 
gejaagd om haar kuit af te zetten en daarna bewaakt 
en verzorgt het mannetje het nest tot de larven zelf 
kunnen foera eren. 

Conclusies 

Tiendoornige stekelbaars 
De Tiendoornige stekelbaars is de kleinste inheemse 
vissoort Het zijn kortlevende vissen. 
Ze planten zich voort in hun tweede levensjaar en de 
meeste dieren sterven daarna. Ook de Tiendoornige 
stekelbaars is een actieve ogjager met een voorkeur 
voor watervlooien. Tiendoornige stekelbaarzen bevol
ken vaak als eersten nieuwe soms geïsoleerd liggende 
wateren. De nieuw gegraven poel langs de Keuter
straat/Bonenburgerlaan is hiervan een goed voorbeeld. 
In dit water is alleen de Ttiendoornige stekelbaars aan
getroffen. 
Ook deze vis kent het uitgebreide baltsritueel met 
broedzorg van het mannetje, net als de Driedoornige 
stekelbaars. 
De Driedoornige- en de Tiendoornige stekelbaars ko
men in dezelfde watertypen voor. Tiendoornige stekel
baarzen worden minder in beken gevangen en meer in 
kleiner water zoals dri oelen. 

In totaal zijn er dertien soorten vissen gevangen op het landgoed Bonenburg. 
Het Bermpje en de Riviergrondel zijn bedreigd en kenmerkend voor stromend water. Verder kan de 
Winde nog als karakteristieke vissoort worden aangemerkt omdat deze een voorkeur heeft voor stro
mend water. 
De andere gevangen vissoorten zijn algemeen en niet kenmerkend. 

De Zuidelijke Heerderbeek langs de Keuterstraat is van betekenis door het voorkomen van het Berm
pje. Helaas wordt in de beek en de aangrenzende wegberm relatief veel afval aangetroffen. 
In de Grift zijn de Winde en de Riviergrondel vastgesteld. 

In het nieuwe deel van het landgoed Bonenburg komt de Tiendoornige stekelbaars voor in een nieuw 
gegraven poel; de Tiendoornige stekelbaars is met recht een pioniersoort te noemen. 

Van de amfibieën zijn alleen Pad, Bruine kikker en Groene kikker waargenomen. Dit betreft algemene 
soorten. Geconstateerd is dat dood hout van betekenis is als schuilgelegenheid voor bijvoorbeeld Pad
den. Het landgoed lijkt geschikt voor de Kleine watersalamander hoewel deze soort niet is waargeno
men. Voor zover kon worden waargenomen ontbreken reptielen. 
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Rondom 'V'V ... , ......... trekbewegingen van de geconstateerd. Het druk-
u . ..., ........ u.L .... ..,..... slachtoffers onder Padden. Met name op de 

..:. .... -t-trh,.mr waar hard gereden 

Door het ontbreken van historische gegevens kan niet worden aangegeven of het voorkomen van vis-
sen en amfibieën tientallen jaren is veranderd. 

Beheersaanbevelingen 
Het beheer van de en van de moeten gericht op behoud 
en ontwikkeling van een zo natuurlijk mogelijke situatie. Dit houdt in een beekloop met een grote 
variatie in waterdiepte, stroomsnelheid en bodemsamenstelling. Vervuiling moet worden voorkomen 
omdat anders een goede zuurstofhuishouding niet gegarandeerd kan worden. Het is van belang dat 
geen afval wordt gestort in of nabij de wateren. Zijbeekjes dienen intact te blijven en bij het beheer 
betrokken te worden. 

In de bosvijver afd. lk op het oude deel van het landgoed Bonenburg leven vissen als Baars, Blank-
voorn en Snoek. De bosvijver is als leefgebied voor Kleine watersalamander. 
Voor een succesvolle amfibieënsoort zou het zijn als er geen vis in de 
bosvijver zat. Ook voor poelen deel van landgoed geldt dit. Kleine vissen, ook 
stekelbaarzen, eten de eieren van salamanders. 

In de bossen is het van belang de aanwezigheid van tamelijk (> 25 cm doorsnede), liggend dood 
hout te bevorderen, onder meer als schuilgelegenheid voor Padden en eventuele aanwezige kleine 
watersalamanders. 

Automobilisten zouden tijdens de voorjaarstrek van padden hierop geattendeerd moeten worden om de 
sterfte onder de padden te beperken. Hiervoor zouden borden geplaatst kunnen worden. 
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Vooraf. 

Eerst iets over de gebieden. We onderscheiden in dit verslag "de Bonenburg" als het gedeelte van Het 
Geldersch Landschap en "de nieuwe Bonenburg", waarmee we het gedeelte aanduiden dat ten zuiden 
van de Bonenburgerlaan ligt, met als eigenaar de heer K. de Ruiter. 
De inventarisatieperiode beslaat als 2002, waarbij de leden van de Werkgroep Paddestoe-
len groepsverband en in totaal zo'n tien keer op pad gegaan zijn en dan vooral in de 
herfst. 
Verder is het nodig om aan te geven dat we ons qua terminologie baseren op wat door F. Tjallingii in 
artikelen uit de jaren 1998 en 1999 bepleit is, om een eind te maken aan de spraakverwarring als men 
het heeft over fungi, zwammen, paddestoelen en schimmels. We spreken over zwammen (fungi) en 
onderscheiden daarin de hogere zwammen oftewel de paddestoelen en de lagere zwammen: de 
schimmels. Zowel de paddestoelen als de schimmels die we zien verschijnen, ontstaan uit de zwam
vlok, het mycelium, dat Tjallingii omschrijft als "een vlechtwerk van microscopisch dunne draden 
binnen in het "substraat", dus in de grond, in hout, in mest, in een dood dier, enzovoorts". 

Paddestoelen vormen voor de verspreiding van sporen min of meer compacte vruchtlichamen, zoals 
bijvoorbeeld de Vliegezwam (Amanita muscaria), die we overigens in 2001 maar één keer in de 
Bonenburg hebben aangetroffen en in 2002 twee keer. Maar ook als de structuur wat slapper is, zoals 
bij de Oranje druppelzwam (Dacrymyces stillatus) hebben we het over een paddestoel. En verder 
horen er de Buisjeszwammen toe, de Koraalzwammen, de Houtzwammen, de Korstzwammen, enz. 
Kortom: de paddestoelen zoals we die in een paddestoelenboekje aantreffen. Tijdens onze zoektochten 
hebben we ons hiermee met name beziggehouden. 

Schimmels vormen voor de verspreiding van sporen zogenoemde sporangiën die nooit compacte vor
men aannemen. Als voorbeeld noemen we de schimmel die we nog wel eens op sinaasappels aantref
fen (een Penicillium-soort). 
Paecilomyces farinosus hoort tot dezelfde groep; deze soort lijkt op een onvertakt Geweizwammetje, 
is slechts enkele millimeters groot en werd gevonden op de resten van een vlieg, door één van de 
werkgroepleden die de soort kende en bovendien erg attent is op "al dat kleine spul". (Er gaan in de 
werkgroep zo nu en dan ook stemmen op om alles wat kleiner is dan 1 cm over het hoofd te zien ... ) 

Dan zijn er ook nog de Slijmzwammen (Myxomyceten), waarvan we Lycogala epidendrum aantrof
fen, de Bloedweizwam die ook wel "Blote-billetjeszwam" genoemd wordt, alsmede het Lang netwat
je (Arcyria nutans) en mogelijk nog andere soorten waarvoor in onze werkgroep de deskundigheid 
ontbreekt om ze op naam te brengen. 
De Slijmzwammen vormen een afzonderlijke groep die onderscheiden wordt van de fungi, maar ook 
door mycologen bestudeerd wordt. 

.., ..... " .... '"'~""" nog iets over de spelling van de soortnamen. We volgden hierbij het "Overzicht van pad-
destoelen in (1995), dat we wel aanduiden met de Standaardlijst. 

Paddestoelen fascineren hun vormen, hun kleuren die per soort sterk veran-
deren, onvoorspelbaarheid verschijningsmoment, door kleine details als vlekjes, schubjes, een 
randje en door zoveel meer. Die fascinatie is een belangrijke functie, maar gedeelte over 
de ecologische bet~eke~ms 
Er worden daarbij naar 

Mycorrhiza. 

Als paddestoelen in symbiose leven met bomen dan omgeeft het mycelium de van die bomen 
en ze tegen zware metalen en parasieten. Dat wordt een ectomycorrhiza ge-
noemd. netwerk vindt de aanvoer van water en daarin opgeloste voedingszouten voor boom 
plaats. De paddestoel en zetmeel bij de boom weg als groeistoffen voor de eigen 
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ontwikkeling. Paddestoelen hebben geen bladgroen en kunnen daarom niet zelf deze voedingsstoffen 
produceren. 
Er is een wederzijdse afhankelijkheid tussen de boom en de mycorrhiza-paddestoel. Als de bomen 
aftakelen, dan gaat het met dit soort paddestoelen ook bergafwaarts, en andersom: als de leefomstan
digheden van deze paddestoelen bedreigd worden, dan is ook het voorbestaan van de boom in het ge
ding. Ongeveer 25% van de in Nederland voorkomende paddestoelen hoort tot de mycorrhiza
vormers. 
Voor de Bonenburg omvat onze lijst 30% van deze functionele groep, waaronder elf soorten Melk
zwammen en zestien soorten Russula's. Hiervan worden in "de Rode Lijst" van "Bedreigde en kwets-

bare paddestoelen in Nederland" de volgende soorten genoemd: Kruidige 
melkzwam (Lactarius camphoratus), Schaapje (Lactarius vellereus), Abri
kozenrussula (Russula risigallina) en Ruwe russula (Russula virescens). De 
overige Rode Lijst soorten onder de mycorrhizavormers die we vonden zijn: 
Narcisamaniet (Amanita gemmata), Hanekam (Cantharellus cibarius op een 
commercieel gelukkig niet aantrekkelijke vindplaats, want het betrof slechts 
een enkel exemplaar), Amandelvezelkop (Inocybe hirtella, var. bispora) en 

.$th~je Groot moskussentje (Pulvinella convexella). 

Sommige soorten zijn specifiek voor één boomsoort zoals de Gele ringboleet (Suillus grevillei), een 
kwetsbare soort die gebonden is aan Lariks en voorkwam in de Bonenburg, maar die we niet meer 
hebben gevonden nu het Lariksbos enige jaren geleden gekapt is. Andere soorten zijn niet kieskeurig, 
zoals de Gewone krulzoom (Paxillus involutus), die zelfs als saprofiet kan verder groeien. 

Saprofieten. 

Deze soorten zijn in staat om met behulp van enzymen dood organisch materiaal om te zetten in groei
stoffen voor zichzelf en andere organismen. Ze worden ook wel saprotrofen genoemd en hiervan is het 
in gebruik zijnde bijvoeglijk naamwoord "saprotroof' weer afgeleid. Zo'n 65 %van de in Nederland 
voorkomende paddestoelen hoort hiertoe en dat percentage was 58% binnen onze lijst van de Bonen
burg. De zestien soorten Mycena's die we vonden, horen hiertoe, de Zwavelkoppen en het Elfenbank
je, en nog zoveel meer. 
Bij het Gewoon elfenbankje (Trametes versicolor) is overigens voor de Bonenburg opvallend dat deze 
soort maar tijdens vier bezoeken genoteerd is; in het gedeelte over de nieuwe Bonenburg zult u de 
verwondering kunnen lezen dat een klein dood takje waarvan de herkomst niet kon worden vastge
steld, de voedingsbodem was van het enige exemplaar dat daar gevonden werd. 
Sommige saprofieten zijn sterk gespecialiseerd zoals Ciboria-soorten, waartoe het Eikelbekertje (Ci
boria batschiana) behoort, dat alleen maar op eikels voorkomt. 
Het onderscheid tussen saprotroof levende paddestoelen en parasieten is niet altijd zo duidelijk, omdat 
er nogal wat parasieten zijn die als saprofiet op dood hout verder leven, zoals bijvoorbeeld de Reuzen
zwam (M eripulus giganteus) die we alle keren terugzagen op een stobbe van een afgezaagde boom en 
dat ook nogjaren lang kan volhouden. 
Als kwetsbare Rode Lijst-soort troffen we aan: Groene glibberzwam (Leotia lubrica) en Bruine beker
zwam (Peziza badia). 

Parasieten. 

Een aantal parasieten doodt de gastheer niet, terwijl zwakteparasieten een zieke of verzwakte boom 
zullen doden. Bij dit laatste kunnen we denken aan de reeds genoemde Reuzenzwam en aan Honing
zwammen, maar die komen in de Bonenburg maar sporadisch voor. Na deze voor de bosbeheerder 
geruststellende constatering was het voor ons interessant dat we ook de Echte honingzwam (Armilla
ria mellea) aantroffen, terwijl we doorgaans in onze streek de Sombere honingzwam (Armillaria 
ostoyae) tegenkomen (ook in de Bonenburg gevonden.) Het percentage parasieten op onze soortenlijst 
bedraagt 10%, hetzelfde percentage als we in het "Overzicht van de Paddestoelen in Nederland" 
aantreffen. 
Parasieten vonden we vooral op bomen en struiken, maar ook op andere organismen. Zo vonden we op 
Russula de Plaatjeszwamgast (Asterophora parasitica); dit is een kwetsbare soort volgens de Rode 
Lijst als het gaat om vermesting, strooiselophoping en verzuring). Verder de eveneens kwetsbare 
Kostgangerboleet (Boletus parasiticus), die op Gele aardappelbovist groeit. 
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Ook kan in dit verband de Rupsendoder (Cordyceps militaris) worden genoemd, die via de besmetting 
van een rups, zich vestigt op pop ervan en deze vervolgens verteert. 

Gebiedsbeschrijving. 
We maken hierbij onderscheid tussen wat we eerder "de Bonenburg'' genoemd hebben en "de nieuwe 
Bonenburg". 

"De Bonenburg". 
We hebben qua aantal vondsten en de aard ervan een duidelijk verschil waargenomen tussen enerzijds 
het gebied ten oosten van de Grift en anderzijds het gedeelte ten westen ervan. 

Het gebied ten westen van de Grift is bijzonder arm aan soorten: van de ruim tweehonderd door ons 
genoteerde soorten werd slechts een enkeling aldaar ook aangetroffen. Mogelijk kan een verklaring 
zijn dat de samenstelling van de bodem enigszins anders is dan in het meer oostelijk gelegen gebied. 
Uit de ons beschikbaar gestelde gegevens menen we te mogen afleiden dat er sprake is van een wat 
dikkere laag vroegere cultuurgrond, terwijl tussen Grift en Apeldoornsch kanaal wat meer sprake kan 
zijn van lemig fijn zand. 
Een andere en waarschijnlijk meer aan de orde zijnde verklaring lijkt ons de invloed die het al dan niet 
verstoren van de bodem en het humusprofiel kan hebben gehad op het mycelium. Het is bekend dat 
oude lanen dikwijls een grotere diversiteit aan soorten vertonen omdat de bodem ervan met rust wordt 
gelaten en bovendien dat er een beperkte bladophoping plaatsvindt. De lange laan ten oosten van de 
Grift en het gedeelte tot het Apeldoomsch lijken ons te beantwoorden aan die condities. 
In het westelijk gelegen gedeelte is bijvoorbeeld het reeds besproken Lariksbos gekapt, er heeft herin
plant plaatsgevonden en dit soort werkzaamheden wordt doorgaans uitgevoerd met behoorlijk zwaar 
materieel. 

Het gebied ten oosten van de Grift kan nog enigszins onderverdeeld worden, maar we hebben geen 
afzonderlijke soortgegevens van de paddestoelen in deze "mini-ecosystemen". Het gaat om een glo
baal onderscheid. 

• 

• 

• 

Allereerst onderscheiden we dan in "de lange laan" het gedeelte tot aan het bruggetje over 
de Grift en het gedeelte erna. In het eerste gedeelte treffen we veruit de meeste soorten 
aan, wat ongetwijfeld te maken heeft met het feit dat de laan in het gedeelte na het brug
getje vooral bestaat uit Eik, waarbij minder mycorrhiza-soorten voorkomen. Overigens 
vonden we alleen van het Schaapje (Lactarius vellereus) op één plaats een behoorlijk aan
tal vruchtlichamen; het gaat hier om een typische laanpaddestoeL 
Verder vonden we nergens in de Bonenburg van één soort een groot aantal vruchtlicha
men (behalve natuurlijk soms bij de op hout levende saprofieten als bijvoorbeeld de Grij
ze buisjeszwam (Bjerkandera adusta). 
Het gaat dus bij de ruim tweehonderd soorten die we genoteerd hebben om een behoorlijk 
aantal dat verspreid "7 "·'"'.,.1;-"'""'"+ 

Een volgend we maken met het pad dat tussen perceel f2 en j begint 
en vervolgd wordt met het tussen weiland j en de kanaaldijk, en vervolgens weer 
ten noorden van het weiland verder loopt. Het is daar een wat vochtiger ruigte en de Tra
nende franjehoed (Lacrymaria lacrymabunda) die we daar vonden, houdt wel van zo'n 
biotoop. 
Dan is er het gedeelte rondom vijver in perceelken wel ten westen van de vijver. Al
leen daar vonden we de Peperboleet (Chalciporus piperatus) die van schrale grond houdt, 
en de Bleekgele bundelzwam gummosa) waarvan de Standaardlijst een voor
keur aangeeft voor klei of kalkhoudende leem (hoe zit dat nou weer?) 
Verder troffen we de Elzenbundelzwam (Pholiota alnicola) aan, die saprofiet houdt 
van vooral Els en Wilg en na enig rondkijken zagen we een eindje ervan af inderdaad een 
dunne Els staan zodat we maar aannamen dat er ook wel boomresten van soort in de 
grond zouden 
Niet onvermeld mag dit gedeelte was dat we de reeds genoemde 
sendoder 
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• Tenslotte willen we nog het vochtige gedeelte op de percelen n, o, p en q onderscheiden. 
Voor ons was het moeilijk om in dit dicht begroeide gedeelte vol met bramen enigszins 
door te dringen, terwijl het ons wel wat te bieden leek te hebben op mycologisch gebied. 
We vermelden als bijzonderheid het Viltig judasoor (Auricularia mesenterica), een sa
protrofe of mogelijk parasitaire soort, die volgens de Standaardlijst in toenemende mate 
gevonden wordt, maar o.a. in de pleistocene districten zeldzaam is. 
Ook troffen we hier de Pijpknotszwam (M acrotyphula fistulosa) aan, die vooral op Els en 
in mindere mate op Berk te vinden is in vochtige tot natte omstandigheden. 

Al met al hebben wij van de Werkgroep Paddestoelen een tevreden gevoel over het feit dat we ruim 
tweehonderd soorten vonden. Bezien we echter de "mycologische waarde" dan hebben we uit te gaan 
van de definitie ervan, waarbij het aantal Rode Lijst-soorten gewogen wordt. We komen dan op een 
waarde van 30. 

De functionele groepen nader bezien. 
Op deze plaats komen we terug op de functionele groepen zoals eerder beschreven. 
Omdat het niet altijd gemakkelijk is om een paddestoel als houtparasiet of houtsaprofiet in te delen, 
worden beide groepen vaak samengenomen als houtbewonende paddestoelen en onderscheiden van de 
strooiselbewonende saprofieten, resp. mycorrhizavormers (Kuyper-red.-1994.) 
Het lijkt ons dat verwacht mag worden dat deze groepen ongeveer gelijk vertegenwoordigd zullen zijn 
in een parkbos als de Bonenburg. Het blijkt echter dat de strooiselbewonende saprofieten onderverte
genwoordigd zijn (23%) en de houtbewonende paddestoelen oververtegenwoordigd ( 46% ); 31% der 
gevonden soorten betreft mycorrhizavormers. Het laatstgenoemde gegeven zou kunnen betekenen dat 
het weerstandsvermogen van "de Bonenburg" als ecosysteem nog behoorlijk is, omdat mycorrhiza
soorten in dit opzicht als indicator beschouwd worden. 
De ondervertegenwoordiging van de strooiselbewonende saprofieten zou kunnen leiden tot een ten
dens van toename met betrekking tot de strooisel ophoping. We beschikken echter niet over onder
zoeksgegevens van zo'n twintig jaar geleden met betrekking tot de verhouding in het voorkomen van 
de diverse functionele groepen in de Bonenburg, om zo'n tendens te kunnen onderbouwen. 
Wel weten we uit de literatuur dat vermesting in dit opzicht op termijn schade aanricht en mogelijk zal 
de toename van hondenpoep in het eldorado voor honden dat de Bonenburg is, op den duur hierin ook 
een negatieve rol vervullen. 

Aanbevelingen voor het beheer. 
Zoals uit het voorgaande wel verwacht kan worden, richt onze aandacht zich vooral op het gedeelte 
ten oosten van de Grift. 
Het is te hopen dat de oude bomen in dat gebied nog lang behouden kunnen blijven, samen met de 
mycorrhizavormers die eraan gebonden zijn. 
Bij noodzaak tot verjonging verdient het aanbeveling om dit op een gefaseerde manier te laten plaats
vinden. 
Met de bodem dient voorzichtig te worden omgegaan, om verstoring van de zwamvlokken te voorko
men. Dat geldt ook voor de bovenlaag van "de lange laan" als die (plaatselijk) gerepareerd zou moeten 
worden. De Ruwe russula bijvoorbeeld (Russula virescens, een bedreigde soort) groeit nagenoeg op de 
laan zelf en het mycelium ervan zou ernstig te lijden hebben als de grond ter plaatse diep losgemaakt 
zou worden om het te verstevigen met puin. 
Het verdient haast vanzelfsprekend aanbeveling om in voorkomende gevallen gebiedseigen materiaal 
te gebruiken, met name voedselarm of leemhoudend zand. 
De strooisellaag langs de Grift lijkt door de wind beperkt te worden, wat voor paddestoelen gunstig is. 
Aan de andere kant van "de lange laan" vindt wel ophoping plaats, maar het verwijderen ervan zou 
door de "zware storm" die bladblazers ontketenen en dan ook nog onder de onnatuurlijke omstandig
heid van bij voorkeur droog weer, naar ons idee meer kwaad dan goed doen met betrekking tot het 
ecosysteem ter plaatse. 
Terugkomend op de vermesting door hondenpoep zou men kunnen overwegen om in het gebied ten 
westen van de Grift toe te blijven staan dat honden onaangelijnd mogen lopen, maar niet in het gebied 
ten oosten ervan. Dit zal het gedrag van de hondenbezitters reguleren door te kiezen voor het westelijk 
deel. 
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"De nieuwe Bonenburg". 
In de eerste plaats willen we onze waardering uitdrukken voor het feit dat de eigenaar gemeend heeft 
om op deze manier met zijn landgoed te moeten omgaan. Hij wendt immers bezit en middelen aan 
voor hen die na ons komen, al zal het zien van het huidige resultaat en de ontwikkeling ervan ook in 
het heden al voldoening geven. 
In de tweede plaats willen we de andere opzet van dit gedeelte van ons verslag in vergelijking met het 
gedeelte over "de Bonenburg" kort toelichten. 

Gelet op de recente aanleg van dit landgoed hebben we afgezien van regelmatige bezoeken door de 
werkgroep. In plaats daarvan is dit verslagdeel vooral tot stand gekomen na één intensief bezoek van 
ons werkgroeplid Marga Dekker, die ook de onderstaande tekst verzorgd heeft. 

Het nieuwe deel van het landgoed Bonenburg omvat vooral grasland. 
Doordat dit grasland voedselrijk is en van geringe ouderdom, waren 
de verwachtingen ten aanzien van de paddestoelen niet groot. In de 
jonge aanplant van bomen en struiken werden wel enige paddestoelen 
gevonden. 
Bij Hazelaar stond bijvoorbeeld de Zilversteelzompzwam (Alnicola 
bohemica), een soort die mycorrhiza vormt met diverse loofbomen 
waaronder Hazelaar, vaak bij jonge bomen. 
Er stonden ook veel exemplaren van het Klein leemkelkje (Tarzetta 
cupularis) en Fopzwammen (Laccaria laccata). 

Bij jonge aanplant van Berk stond één exemplaar van de Kokosmelkzwam (Lactarius glyciosmus), een 
mycorrhiza-paddestoel van Berk. Bij jonge aanplant van Eik waren enkele exemplaren van de Kleine 
aardappelbovist (Scleroderma areolatum) te vinden. Ook deze soort vormt mycorrhiza met bomen. 
Onder jonge aanplant van Els stonden zeer veel exemplaren van de Bleke elzezompzwam (Alnicola 
escharoides), eveneens een mycorrhiza-soort .. 
Opvallend was ook dat bij de individueel aangeplante laanbomen vaak de Gewone zwavelkop (Psilo
cybefasciculare) en Fopzwammen groeiden. De eerste groeit gewoonlijk op dood hout. Waarschijnlijk 
zijn er houtresten in het plantgat terecht gekomen, bijvoorbeeld met toegevoegde grond? 
Voor de Fopzwam (Laccaria laccata) geldt iets anders: dit is een mycorrhiza-paddestoel en wellicht 
een echte pioniersoort. 

Een klein deel van "de nieuwe Bonenburg'' is niet nieuw in de zin van nieuw aangelegd of nieuw inge
richt. Langs de Grift staan Zwarte elzen en hier en daar oude stobben van dikke bomen. In de herfst 
begroeid met normaal te verwachten soorten als Grijze buisjeszwam (Bjerkandera adusta), Paarse 
knoopzwam (Ascocoryne sarcoides) en Helmmycena (Mycena galericulata). 
Een minder snel verwachte soort was de Kogelhoutskoolzwam (Daldinia concentrica), in de Rode 
Lijst aangeduid als kwetsbare soort. 

Tussen de aangeplante struiken langs de Grift groeit hoog gras. Hier werd op kleine takjes en dikkere 
dode grasstengels het Gekroond geleikelkje (Cyathicula coronata) aangetroffen. In een hoek van het 
terrein is een nat gedeelte met veel Pitrus. Dit is ook een niet nieuw aangelegd deel. Op dode stengels 
van Pitrus is bijna altijd in de herfst Pitrusfranjekelkje (Lachnum apalum) te vinden, zo ook hier. 

Op de vele dode brandnetelstengels op verschillende plaatsen in het terrein was algemeen het Zwavel
geel franjekelkje (Trichopeziza sulphurea) en Leptosphaeria acuta (zonder Nederlandse te vin
den. Brandnetels (Urtica dioica) zullen altijd wel op de Bonenburg blijven groeien tenzij ze overal 
systematisch weggemaaid worden. Dit is echter niet gewenst. Brandnetel is erg waardevol voor vele 
organismen. Volgens Ellis & Ellis (1985) zijn al meer dan vijftig soorten microfungi op Urtica gevon
den. Hiervan staan er veertien vermeld in de Standaardlijst. 
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Er was één soort dankzij een klein dood takje. Reeds afgevallen van een aangeplante boom of struik? 
Of achtergebleven? Of aangevoerd door een hond of wat dan ook. Op het takje groeide een jong 
exemplaar van het Gewoon elfenbankje (Trametes versicolor). 
Op een oude, heel dikke stengel van een Engelwortel werd de Schelpharpoenzwam (H ohenbuehelia 
cyphelliformis) gevonden (zie ook het beschrijvingsblad verderop), in de Rode lijst als gevoelig aan
geduid. Een saprotrofe paddestoel, bekend van twijgen en stengels. Op dezelfde stengel bleek later 
nog de Bloedende buisjeszwam (Physisporinus sanguinolentus) te groeien. 

Zo werden al met al in dit nieuwe deel van het landgoed Bonenburg toch nog vijfentwintig soorten 
paddestoelen gevonden, waaronder dus enkele Rode Lijst-soorten. 
Te verwachten valt dat er meer soorten (mycorrhiza)-paddestoelen zullen verschijnen, vooral onder de 
aangeplante meidoomheggen, onder de aangeplante bomen en struiken en op de schrale delen langs de 
gegraven poeltjes en bij de wilgen die daar opslaan. 

Aanbevelingen voor het beheer. 

Voor het vergroten van de paddestoelenrijkdom is het gewenst om grasland en in ieder geval de ber
men van de laan te verschralen. 
Dit betekent geen bemesting, en maaien met afvoer van het maaisel. 
Een "te opgeruimd beheer'' is niet wenselijk. 
Het blijkt dat takjes dood hout, Pitrusstengels, Brandnetels, enzovoorts, allemaal bijdragen aan padde
stoelenrijkdom. 
De aanwezigheid van "rommelhoekjes", zeker als deze schraal zijn, mag worden bevorderd. 
Het gebied heeft bij een juist beheer zeker potenties voor paddestoelen. 

Leden van de werkgroep paddestoelen ten tijde van de afsluiting van dit verslag. 

A. Adams-Catin, A. Bierman-Hams, L. Bonhof, M. Boomsluiter, J. Crum, C. Crum-Hendriks, H. 
Dekker, M. Dekker, E. van Dongen, M. Marsman, A. Herweijer-Smit, E. Koopmans-Grommé, G. Plat 
en A. Westerweel. 
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nummerS. 

Op de laatste bladzijden laten wij u nog een gedetailleerde soortbeschrijving 
zien, zoals die door mycologen gehanteerd wordt, 

en we hebben twee soorten paddestoelen wat uitvoeriger belicht. 
Het gaat om de Fopzwam (Laccaria laccata), 

die zoveel verschillende gedaantes aan kan nemen 
en om de Rupsendoder (Cordyceps militaris) 

die een bijzondere leefwijze heeft. 
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Schelpharpoenzwam (Hohenbuehelia cyphelliformis) 

'Nieuwe Bonenburg' - 2 nov. 2002- Marga Dekker 

In Elzenaanplant, op dode stengel van Engelwortel, die op de grond ligt. 

Microscopisch onderzoek: 
basidiën 4-sporig 
hyphen met gespen 
sporen gekromd, kleurloos, maten: 
7x3~-tm 

9x3 
8 x 3,5 

11 x 4 

cheilocystiden 

Hoed: 0 0,2-0,8 cm, schelpvormig, onge
steeld, rond, met de 'rug· aan het substraat 
bevestigd, grijs, grijsbruin, doorzichtig en 
dus doorschijnend gestreept, glad met bij de 
bevestigingsplaats melig hoedoppervlak, gela
tineus, dun. 

Lamellen: wit, niet dicht opeen, dun, niet he
lemaal tot de hoedrand. 
Smaak: melig. 

rookgrijsbruine hoedhuid-hyphen tot 5 ~-tm 



Gewone fopzwam Laccaria laccata 
Geslacht: Laccaria- Fam.: Tricholomataceae 

Deze kleine paddestoel heeft een 1,5-5 cm. brede vleeskleurig rood- of 
roodbruinachtige hoed, waarvan het centrum vaak is ingedeukt. De hoedhuid 
is fijn zemelig. De lamellen zijn vrij dik en staan iets verwijderd van elkaar. 
Ze hebben dezelfde kleur als de hoed en zijn bij rijpheid vuilwit bepoederd 

met sporen. Ook de steel is roodachtig met overlangse vezels. Wanneer de 
paddestoel uitdroogt, verbleekt hij sterk tot grijswit. 
De kleur en vorm van de hoed en de steel variëren zo sterk dat men zich vaak 
vergist en denkt met iets bijzonders te doen te hebben, vandaar de naam 
Fopzwam. Op de plaatjes is goed te zien hoe zeer de vorm en de kleur kunnen 
verschillen. Het is een van de meest algemene paddestoelen, die we de hele 
zomer tot laat in de herfst kunnen vinden. Hij wordt beschouwd als een 
pioniersoort onder de mycorrhiza-vormers. 
De Fopzwam is eetbaar, maar heeft weinig voedingswaarde. Daarom laten de 
meeste plukkers hem staan. 
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De sporen De lamellen 

Rupsendoder Cordyceps militaris 
Geslacht: Cordyceps - Fam.: Clavicipitaceae 

Het vruchtlichaam van dit paddestoeltje is tong- tot knotsvormig, slechts 2-6 cm. 
lang en 0,5-1 cm. breed. Het bovenste vruchtbare deel is oranje tot oranjegeel, 
fijn wrattig en enigszins gezwollen. Hier worden de sporen gevormd. Het 
hieronder zittende onvruchtbare deel, de steel, is bleekoranje tot okergeel. 
Deze paddestoel is van juli tot november een vrij algemene verschijning. Toch is 
hij nogal moeilijk te vinden, omdat hij dikwijls helemaal tussen het mos of het 
gras verborgen zit. Alleen door zijn felle kleur valt hij dan op. Hij komt voor in 
matig of onbemeste graslanden, loof- of gemengde bossen en lanen op 
voedselarme, droge zand- of leem bodem. 
Het is een parasitaire paddestoel, dus leeft hij ten koste van een ander orga
nisme. Maar deze paddestoel heeft wel een zeer eigenaardige manier gevonden 
om aan zijn voedingsstoffen te komen. Hij parasiteert namelijk op poppen van 
vlinders, die in de grond zitten. Hierbij wordt langzaam maar zeker al het weef
sel van het insect vervangen door het mycelium van de zwam. 

Uit de pop komt dus nooit een vlinder gekropen. 

Het vruchtbare deel 

De pop 
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Inleiding 
De Bonenburg lijkt op voorhand geen bijzonder interessant gebied voor zoogdieren. Het landgoed ligt 
tegen het dorp Heerde. Het kent daarom een groot potentieel aan wandelaars. De indruk bestaat dat het 
gebied door hen, al dan niet vergezeld van een hond, intensief bezocht zal worden. Voor zoogdieren is 
er dan te weinig rust. Alleen vleermuizen, die zich overdag onbereikbaar voor mens en dier verschui
len, zullen zich op De Bonenburg mogelijk in grotere aantallen kunnen ophouden. 
Vergelijkbare landgoederen als De Cannenburch in Vaassen en Vosbergen in Heerde hebben aange
toond dat het interessante gebieden voor vleermuizen zijn. 
Van het gebied zijn weinig oude zoogdiergegevens gevonden (zie bijlage.) 

Werkwijze 
Voor het onderzoek zijn verschillende methoden gebruikt: 
• Veldwaarnemingen. 
• Batdetectorwaarnemingen. 
• Vleermuiskasten. 
• Inloopvallen voor kleine zoogdieren. 
• Waarnemingen van derden. 

In het gebied is negen keer gespeurd naar dagactieve zoogdieren. Daarbij is ook gelet op sporen ervan, 
in de vorm van prenten, haren, rustplaatsen en bewoningssporen. Soms is hierbij gebruik gemaakt van 
een veldkijker. Bij de hieronder beschreven onderzoeksmethoden zijn aanvullende veldwaarnemingen 
gedaan. 
Daarnaast is speciaal gezocht naar de Eekhoorn en Eekhoornnesten. 

In oktober 2001 zijn twaalf inloopvallen geplaatst in verschillende biotopen. De vallen zijn, gevuld 
met een mengsel van pindakaas en strooivoer voor vogels en een plukje hooi, een vijftal keren op 
scherp gezet en een paar uur later gecontroleerd. De meeste vallen zijn om verschillende redenen één 
of enkele malen verplaatst, zodat er in totaal op ruim twintig plaatsen gecontroleerd is. 

De vleermuizen zijn voornamelijk onderzocht met behulp van de batdetector. Dit is een apparaat 
waarmee het hoogfrequente geluid van deze dieren omgezet wordt naar een voor ons hoorbare fre
quentie. Er zijn vierentwintig bezoeken afgelegd. Voor een deel is dit gebeurd in combinatie met ander 
zoogdieronderzoek 

Binnen de gracht, op het privé-gedeelte van het landgoed, is op 23 maart 2002 een negental vleer
muiskasten opgehangen. Bij acht van de kasten bestaat het verblijf voor de vleermuizen uit een ruim 
driehoekig gedeelte. Eén kast is plat. De kasten zijn binnen de gracht opgehangen om verstoring en 
vernieling te voorkomen. De kasten zijn driemaal gecontroleerd. De laatste keer op 16 oktober 2002. 

Waarnemingen die van derden komen, vormen de losse meldingen van KNNV -leden, bewoners van 
het landgoed, vissers en wandelaars. Ook een melding van een Ree uit het Gelders Dagblad behoort tot 
deze categorie. 

Resultaten 
De Haas (Lepus europaeus) is het meest in het oog springende zoogdier op 
De Bonenburg (zie bijlage.) In de weilanden van het nieuwe gedeelte zijn 
regelmatig één tot zes exemplaren gezien. In het oude gedeelte is de Haas 
waargenomen op de laan ter hoogte van weiland lj en in vak 2a. Het laatste 
dier kwam ogenschijnlijk in paniek over de Bonenburgerlaan en rende via 
akker lel het bos in. 
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Konijnen (Oryctolagus cuniculus) zijn weinig gezien, maar hun sporen zijn eind december 2000 ge
vonden door in de sneeuw te zoeken. Resultaten zijn er langs de laan in het nieuwe gedeelte direct 
zuidelijk van de Bonenburgerlaan en in de vakken 2cl, 2h, 2f en 2j. Een veldwaarneming is gedaan 
aan de Oenerweg. Konijnen lieten zich verder opvallend weinig zien. Ook tijdens het nachtelijk zoe
ken naar vleermuizen zijn zij niet aangetroffen. 

Ronduit spectaculair is de wijze waarop de Ree (Capreolus capreolus) zich liet registreren. Sporen 
zijn tijdens meerdere zoektochten niet gevonden. De Ree die aan de Bonenburgerlaan bij een woon
huis door de ruiten sprong en op die manier de krant haalde, zal waarschijnlijk alleen maar door het 
gebied getrokken zijn. 

In het Gulbroek aan de oostzijde van het Apeldoornsch kanaal verblijven vier tot zes Reeën. 

Mollen (Talpa europaeus) zijn in het oude gedeelte in het bosgebied bijna overal te vinden aan de 
hand van de molshopen. In het nieuwe gedeelte zijn op die manier ook op verschillende plaatsen mol
len vastgesteld. De dichtheid lijkt daar wat kleiner. 

Egels (Erinaceus europaeus) zijn lange tijd niet gezien. Mevrouw De Ruiter vertelde wel dat zij enke
le jaren geleden een nest verweesde jongen had grootgebracht. Ook werden in de tuinen langs de Grift 
egels gesignaleerd. Op de Bonenbrug zelf zijn in het oostelijke gedeelte bij de tuinmanswoningen re
gelmatig uitwerpselen van egels gevonden. Op 21 mei 2002 lieten twee halfwas egels zich horen en 
zien op verschillende plekken langs de Bonenburgerlaan. 
Tweemaal is een doodgereden egel gevonden. 

Naar kleine zoogdieren is onderzoek gedaan met behulp van inloopvallen. Het leverde weinig resultaat 
op. Slechts twee Rosse woelmuizen ( Clethrionomys glareolus) lieten zich vangen (vakken 2g en 1 k.) 
Het voorkomen van de Bosmuis (Apodemus sylvaticus) is o.a. vastgesteld aan de hand van holen van 
dit dier. Bosmuizen graven graag een hol in een stijlkantje. Ze kunnen daarbij veel aarde naar buiten 
werken. Het resultaat is gezien in de vakken 2f, lh en lk. 
In de vakken lk en 2e zijn dode Bosmuizen gevonden. 
Op enkele plaatsen is de specifieke geur van (Huis )spitsmuizen geroken. 
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Bij de woningen langs de Grift komen veel Bruine ratten voor. De bewoners hebben op tal van locaties 
gifkastjes staan voor het elimineren van Bruine ratten. 

Naar de Eekhoorn (Sciurus vulgaris) is speciaal gezocht, in het 
bijzonder naar de nesten. Op 17 februari zijn op het oude deel van 
het landgoed Bonenburg eenentwintig "zekere" nesten geteld en 
nog drie mogelijke nesten. In de laan van Amerikaanse eiken langs 
de Griftdijk zijn geen nesten waargenomen. De nesten zijn vaak 
goed zichtbaar in de kale kruin of tegen de stam van een boom. 

Eekhoorns benutten ook wel holtes in bomen. Deze plaatsen blijven meestal onontdekt. De nesten 
bevonden zich hoofdzakelijk in Zomereiken, drie in Zwarte els, één in een Berk en één in een Beuk. 
De mogelijke nesten betroffen nesten in een Japanse lariks, een Zwarte els en één holte in een Beuk. 
Eekhoorns leven solitair en hebben een eigen leefgebied waarbinnen voedsel wordt gezocht. Deze 
territoria kunnen elkaar overlappen. De territoria van mannetjes zijn groter dan die van vrouwtjes. 
Naast één hoofdnest (of boomholte) zijn ook vijf tot zes kleinere "reservenesten" in gebruik. Dit zou 
erop kunnen duiden dat het oude deel van het landgoed Bonenburg door minstens vier volwassen Eek
hoorns wordt bewoond. 
De Eekhoorns zijn zelf ook gezien, onder meer in de afdelingen lk,lr, 2a, 2g en 2e. Daarnaast zijn 
ook Eekhoorns gezien langs de Griftdijk Niet onderzocht is of daar in particuliere tuinen mogelijk ook 
nesten aanwezig zijn. 
Op de Bonenburgerlaan zijn in het verleden vaak doodgereden Eekhoorns aangetroffen. Soms lag er 
wel één per maand (mondelinge mededeling R. Heideveld.) 

Regelmatig komen Vossen 's nachts op de nieuwe Bonenburg. Ze bezoeken er kippenhokken en gan
zenweitjes op de erven langs de Griftdijk en de Oenerweg. 

Op de erven langs de Griftdijk grenzend aan de nieuwe Bonenburg 
komen op meerdere locaties Bunzingen voor. 

Alle vleermuissoorten zijn wettelijk beschermd. Ze staan allen op de Rode Lijst van bedreigde zoog
dieren in Nederland en worden genoemd in de Conventies van Bern en Bonn en in de Habitatrichtlijn. 
Een vijftal soorten komt daarnaast voor op de I-lijst. De internationale betekenis van Nederland voor 
de desbetreffende soort is dan van belang. 

De Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) is de meest gehoorde soort op het landgoed (zie 
kaart.) Deze soort is landelijk algemeen. De kolonies bevinden zich meestal in gebouwen. Op de Bo
nen burg zijn Gewone dwergvleermuizen in het oude deel overal aangetroffen. De Bonenburgerlaan en 
de laan langs de Grift zijn gebruikt als vliegroutes. Het lijkt er sterk op dat de dieren vanuit Heerde via 
deze wegen in het gebied komen jagen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor bewoning van de 
gebouwen op het landgoed. 
Sinds 2001 wordt er overal in Nederland gelet op de Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus). 
Deze soort onderscheidt zich o.a. door een hoger geluid (55kHz) van de Gewone dwergvleermuis. Het 
jagen in groepen wordt een aanwijzing voor de soort genoemd. Verder is de soort vooral gebonden aan 
rivierdalen. Bij de uiterste noordpunt van het landgoed, bij de sluis en bij de brug over de Grift aan de 
Bonenburgerlaan zijn één of meerder malen groepen van ongeveer tien jagende dieren aangetroffen 
die op een frequentie van55kHz het best hoorbaar zijn, zodat met deze soort rekening gehouden moet 
worden. De Kleine dwergvleermuis heeft nog geen status, behalve dat de soort zoals alle soorten 
vleermuizen nationaal en internationaal beschermd is (zie tabel). 

De Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) lijkt sterk op de Gewone dwergvleermuis. Het echo
locatiegeluid van de Ruige is wat lager. De soort kent een sterke seizoensmigratie. Dieren uit Oost
Europa komen in de herfst naar het westen. Ze paren en overwinteren o.a. in Nederland. Als verblijf
plaats kiezen ze doorgaans bomen. Ook in het voorjaar kunnen territoriale mannetjes zich laten horen. 
Net als sommige andere vleermuissoorten maken ze een roepend geluid op een lagere frequentie dan 
het echolocatiegeluid. Op de Bonenburg zijn op enkele plaatsen roepende Ruige dwergvleermuizen 
gehoord (2a, 2f, bij de Bonenburgersluis en in het nieuwe deel.) 
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De Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) is al gehoord bij het eerste 
bezoek in oktober 2000. De soort maakt voor de bewoning vooral 
gebruik van bomen. Het foerageergebied kan erg groot zijn. Op de 

Bonenburg zijn de Rosse vleermuizen in de avond vaak gehoord hoog boven de weilandjes en akkers 
van het oude deel en in de ochtend boven het Apeldoorns kanaal. Langs de Grift is een kolonie gevon
den in een Amerikaanse eik waar maximaal negen dieren uitkomen. Dit is een gering aantal voor een 
kraamkolonie. Welke betekenis wel aan de groep toegekend moet worden, is niet duidelijk. 
Boven het zuidelijk deel zijn enkele malen Rosse vleermuizen gehoord. Van een paar dieren is vastge
steld dat ze 's avonds uit zuidelijke richting parallel aan de Grift naar het oude deel vlogen. In de di
recte omgeving moet dus nog een verblijfplaats zijn. 

De Laatvlieger (Eptesicus serotinus) jaagt in open landschap, maar is meer aan bebouwing of begroei
ing gebonden dan de Rosse vleermuis. De soort gebruikt vrijwel altijd gebouwen voor de kraamkolo
nie. Er zijn vergelijkbare vliegroutes gevonden als bij de Gewone dwergvleermuis. Op de Bonenburg 
is de soort boven verschillende delenjagend aangetroffen. 

De Baardvleermuis behoort met de Watervleermuis, de Franjestaart, de Meervleermuis en enkele an
dere soorten tot het geslacht Myotis. De dieren maken jachtgeluiden die sterk op elkaar lijken. Voor 
het maken van onderscheid zijn aanvullende zichtwaarnemingen welkom. Voor elke genoemde soort 
zijn die op de Bonenburg gedaan, waardoor hun voorkomen vastgesteld kon worden. 

De Baardvleermuis (Myotis mystacinus) is moeilijk te onderscheiden van de Brandt's vleermuis (Myo
tis Brandtii). Men heeft het wel over "tweelingsoorten". Omdat de Brandt's vleermuis in Nederland 
bijna niet aangetroffen wordt, wordt er in dit verslag gesproken over Baardvleermuizen zonder daarbij 
de beide soorten te onderscheiden. 
De Baardvleermuis jaagt op een rustige manier. Hij vliegt regelmatige rondjes boven een bospad, een 
beek of een ander jachtgebiedje. Bij gunstige omstandigheden is het vliegbeeld van de dieren te her
kennen als een tennisbal met vleugeltjes. Tweemaal zijn er Baardvleermuizen waargenomen. De eerste 
keer jagend boven een pad aan de rand van het landgoed, de tweede keer boven de Grift net ten noor
den van de Bonenburgerlaan. Baardvleermuizen gebruiken zowel gebouwen als bomen om hun kolo
nie in te vestigen. De kolonie ligt meestal in of dichtbij het foerageergebied. 

De Franjestaart (Myotis nattereri) was tot voor kort bekend als een 
boombewonende soort. In 2002 is ook een kolonie op een zolder gevon
den in de buurt van Winterswijk, terwijl de soort in het aangrenzende 
deel van Duitsland ook huist in boerenschuren. De Franjestaart jaagt in 

een snelle, grillige vlucht in vochtige bossen en boven water. In het IJsseldal komen Franjestaarten 
relatief veel voor. Kolonieplaatsen worden maar weinig gevonden. Op de Rode lijst komt de soort 
voor als kwetsbaar. Op de I-lijst staat de Franjestaart vanwege zijn internationale bedreigd zijn of 
zeldzaamheid. Franjestaarten zijn aangetroffen boven het kanaal bij de sluis en boven de Grift langs de 
Griftdijk Bezoeken aan een open schuur leverden niets op. 

De Meervleermuis (Myotis dasycneme) jaagt vooral boven groot open water en gebruikt voornamelijk 
water om van kolonieplaats naar jachtgebied te trekken. In Nederland zijn kolonies vooral bekend uit 
Friesland en Noord-Holland. Deze zomer is een kolonie gevonden tussen Hierden en Hulshorst Dit is 
de eerste kolonie in Gelderland. Van deze soort zijn geen aanwijzingen van verblijfplaatsen gevonden. 
Wel zijn op 22 april 2001 enkele dieren boven het kanaal waargenomen. De waarneming heeft waar
schijnlijk betrekking op migrerende dieren. De Meervleermuis staat in de Rode lijst als gevoelig. 
Watervleermuizen (Myotis daubentonii) ja gen laag over het water in 
een vrij regelmatige vlucht. Ze gebruiken vooral holle bomen als ko
lonieplaats. Direct na het uitvliegen kan er een poos gezwermd worden, 
voordat de dieren naar hun foerageergebied trekken. 
Dit zwermgedrag is regelmatig waargenomen waar de gracht weer in de Grift komt. Vermoedelijk is 
er in de buurt een kolonieboom. De boom waarin de Rosse vleermuizen zaten, staat ongeveer honderd 
meter noordelijker. 
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Deze twee soorten kunnen tegelijkertijd één boom als kolonieplaats gebruiken. Boven de Grift zijn 
over de gehele lengte langs en door het landgoed regelmatig Watervleermuizen actief. Ook boven het 
kanaal is de soort vaak gehoord. Vooral op het stuk direct ten zuiden van de sluis foerageren ze druk. 
Vanuit het groepje lindebomen komen de dieren boven het kanaal vliegen. Een vermoeden van een 
verblijfplaats is niet bevestigd. 

De Gewone grootoorvleermuis (Plecotis auritus) is zonder 
duidelijke zichtwaarnemingen niet te onderscheiden van de 
Grijze grootoorvleermuis (Plecotis austriacus). De laatste 
komt in Nederland allen ten zuiden van de grote rivieren 
voor. In dit verslag wordt over Grootoorvleermuis gespro
ken zonder een uitspraak te doen over de soort. De Gewone 
grootoorvleermuis is in de Rode lijst als gevoelig opgeno
men. 
De soort heeft een zeer zachte sonar. Hij jaagt dicht op de vegetatie, waar hij grote insecten zoals vlin
ders en nachtvlinders vangt. Deze worden meegenomen naar een vaste plaats en daar gegeten. De 
vleugels vallen als prooiresten op de grond. Doorgaans ligt er dan ook mest. In een open schuur op het 
terrein van de familie De Ruiter is zo'n plek aangetroffen. Verder is de soort éénmaallangs de laan 
door het oude landgoed gehoord op een moment dat de andere soorten er het zwijgen toe deden. 

Op het nieuwe deel van het landgoed zijn weinig waarnemingen gedaan. Er is ook minder tijd besteed 
aan onderzoek. Gewone dwergvleermuizen en Laatvliegers gebruiken wel de rand van de weilanden in 
de luwte van de bomen langs de Bonenburgerlaan. Eenmaal is een Laatvlieger gehoord bij de ingang 
aan de Groene weg. Gewone dwergvleermuizen zijn enkele keren gehoord bij de huizen aan de Oe
nerweg. De Rosse vleermuis is hoog boven het gebied waargenomen. De waarnemingen van Ruige 
dwergvleermuizen zijn allen gebonden aan oudere begroeiing aan de randen van het gebied. Bij de 
poelen is slechts één keer gecontroleerd. Er zijn daar toen geen vleermuiswaarnemingen gedaan. 

Tabel 
Overzicht van internationale regelingen en verdragen. Aangegeven is in welke bijlage elke soort 
vermeld staat of welk criterium gehanteerd wordt. 

Op de Bonenburg 
waargenomen soorten 

Conventie van Bern 
Conventie van Bonn 
Habitatrichtlijn 
voorlopige I-lijst 

Conventie van Bern. 

Conventie van Bonn. 
Habitatrichtlijn. 

Voorlopige I-lijst 
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strikt beschermde diersoorten. 
beschermde diersoorten die exploitatie kunnen velen. 
soorten waarvoor agreements zullen worden vastgesteld. 
soorten waarvan de bescherming de aanwijzing van speciale 
gebieden vereist. 
soorten die strenge bescherming behoeven. 
Soorten waarvan de exploitatie en het onttrekken aan de natuur 
onderworpen is aan beheersmaatregelen. 
de soort komt voor een belangrijk deel in Nederland voor. 
de soort is in internationaal opzicht zeldzaam of bedreigd. 
de soort overwintert in ons land, komt hier om te paren of be
zoekt ons land kortstondig tijdens de trek. 



Conclusies 
Bonenburg zijn afgezien van soorten zoogdieren vastgesteld. Boven-

de laag. Het te klein en te druk bezocht door al dan 
niet met hond, om zoogdieren een goed bestaan te kunnen geven. Deze inschatting is ook vooraf 
gemaakt. Dat heeft het onderzoeksresultaat mogelijk beïnvloed. 
Van de aangetroffen soorten staan de Egel, spitsmuizen, de Bunzing en de Ree op de Rode Lijst. 
Het oude deel van het landgoed Bonenburg heeft een grote betekenis voor vleermuizen. Bijna alle 
aangetroffen soorten vleermuizen gebruiken het landgoed om te foerageren. Ook dieren van buiten 

gebied hier jagen. Sommige soorten benutten de van de begroeiing bij westelijke 
het jagen boven het Apeldoornsch (Watervleermuis, Franjestaart, Gewone 

dwergvleermuis). De Rosse vleermuis gebruikt een holle boom als slaapplaats. Van andere soorten 
is niet vastgesteld, maar gezien het vroege tijdstip waarop Watervleermuizen, Franjestaarten 
en Baardvleermuizen actief zijn, is het ze ook op het landgoed of in de di-
recte omgeving huizen. De Grootoorvleermuis gebruikt in geval een schuur om zijn prooien te 
eten. 
De Eekhoorn is in zo'n klein gebied bij een relatief grootschalige kap van bomen kwetsbaar. 
Het open gebied is geschikt voor Hazen. 
In totaal zijn negen soorten vleermuizen waargenomen. Dat zijn op de Bosvleermuis na, alle soor
ten die in de omgeving aangetroffen De soorten zijn strikt beschermd en behoeven strenge 
bescherming onder meer door een juist beheer van landgoed. 
De Franjestaart, Meervleermuis en Gewone grootoorvleermuis zijn internationaal opzicht be-
dreigd of zeldzaam. 
Vleermuizen wisselen vaak van verblijfplaats. Sommige vleermuissoorten zijn vrijwel geheel af
hankelijk van holten in bomen. De bomen op het landgoed zijn van wezenlijk belang als (mogelij
ke) verblijfplaatsen. Ook geven beschutting tijdens het jagen, trekken ze voedsel in de vorm 
van insecten aan en ze zijn voor veel soorten een belangrijk onderdeel van het landschap als oriën
tatiepunten tijdens het vliegen. De ontwikkeling van het gebied tussen de Bonenburgerlaan en de 
Generweg tot een structuurrijk landgoed zal voor vleermuizen een uitbreiding van een geschikt 
gebied betekenen. 
Door schaarse waarnemingen uit verleden kan geen vergelijking met een eerdere periode ge-
maakt worden. 

Aanbevelingen 
Voor de aangetroffen niet vliegende zoogdieren is in houden van de huidige kleinschali
ge, structuurrijke situatie belangrijk. Meer dood hout zal voor kleine zoogdieren meer schuilgele
genheden opleveren. In het natte, noordelijke deel is al sprake van een natuurlijke situatie met veel 
schuilmogelijkheden. De situatie kan nog verbeterd worden door overhoekjes te sparen, struikla
gen te ontwikkelen en slootkanten en perceelsscheidingen te verbreden. 
Holle bomen dienen zoveel mogelijk te worden als rustplaats voor vleermuizen en eek-
hoorns. 
In kapplannen kan rekening &;;.V.I.JLV .... , ... .., ...... aanwezigheid van Het kappen 
moet niet te grote schaal het voortplantingsseizoen en zo mogelijk 
buiten winterperiode te 1.2;elt>ettreJtl. 
Aangezien bomen hele worden, is kappen 
altijd een bedreigende activiteit. minst ongunstige de periode 
van september tot nog niet kun-
nen en ze zijn nog niet in wu1te1rs1a.ap. 
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1. Inleiding 

In het voorjaar van 2002 zijn de eigendommen van Het Geldersch Landschap op het landgoed Bonen
burg en de eigendommen van de familie De Ruiter (aangeduid als de nieuwe Bonenburg) in de ge
meente Heerde geïnventariseerd op broedvogels. 
De geïnventariseerde oppervlakte bedraagt: respectievelijk 19- en 21 ha; totaal40 ha. 

Het is voor de eerste keer dat zo'n uitgebreide inventarisatie met meer dan tien veldbezoeken is uitge
voerd voor het landgoed Bonenburg. In de jaren zeventig en negentig zijn alleen veldopnamen ge
maakt voor de twee broedvogelatlassen die onder auspiciën van SOVON zijn samengesteld. 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de broedvogelinventarisatie besproken. In de bijlage is een 
tabel opgenomen met alle waargenomen soorten van respectievelijk de Bonenburg van Het Geldersch 
landschap, de directe omgeving, het Apeldoornsch kanaal, de nieuwe Bonenburg van de familie De 
Ruiter en de directe omgeving. 
Tevens is in de bijlage een beschrijving opgenomen van alle waargenomen soorten gedurende de peri
ode februari 2001 tot en met november 2002. Deze beschrijving geeft een belangrijke aanvulling op de 
broedvogellijst 

De samenstelling van de vogelbevolking wordt geëvalueerd op basis van broedvogelgroepen, die zijn 
gebaseerd op een ecologische interpretatie. Tevens wordt een relatie gelegd met de aanwezigheid van 
de vogelsoorten die gerangschikt zijn onder de werking van de Rode Lijst. 
Vergelijking met historische inventarisatiegegevens is niet mogelijk, aangezien geen eerdere broedvo
gelinventarisaties op de Bonenburg zijn uitgevoerd. 

Beleving 
Beleving van natuur is een subjectief gegeven. Mensen die graag buiten zijn genieten van rust, ruimte, 
geur, kleuren, dieren, geluiden en objecten. Dat vogels mooi zijn is ook een subjectief gegeven. De 
één kan genieten van een buitelende Kievit in het voorjaar en de ander van de hakkende specht in de 

vrieskou. 
Hoe het ook zij, iedere wandelaar op de Bonenburg geniet op 
geheel eigen wijze. De Bonenburg is een echt wandelbos dat 
dicht tegen de kern van Heerde gelegen een belangrijk functie 
heeft voor ontspanning en het lekker buiten genieten. De aanwe
zigheid van vogels kan het genieten een behoorlijke impuls ge
ven. 
Hoewel op de Bonenburg niet veel zeldzame vogels broeden, is 
de aanwezigheid van een enorme verscheidenheid aan vogels op 
een relatief kleine oppervlakte erg aantrekkelijk. 
De verscheidenheid wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 
bosvogels en watervogels. Daarnaast kan in het bos onderscheid 

gemaakt worden tussen vogels die broeden in holten en vogels die in struiken of op de grond broeden. 
Vooral s'morgens tijdens het krieken van de dag wanneer de eerste zonnestralen door de takken de 
bodem opwarmen, zijn Merel en Roodborst van de partij, gevolgd door soorten die niet in de ochtend
schemer zingen, maar actief zijn bij zonsopkomst De eerste uren na zonsopkomst is in het voorjaar 
een enorme belevenis met de zon als dirigent van één groot koor van vogels op de Bonenburg. Voor 
zowel de geoefende als de niet geoefende vogelaar valt veel te beleven in dit parkbos. In één jaar kun
nen honderd vogelsoorten waargenomen worden. En iedere vogelsoort heeft weer zijn eigen zang of 
gedrag dat observatie boeiend maakt. 

Tijdens de veldopnamen werden wij regelmatig door wandelaars benaderd die ons in eerste instantie 
vroegen wat wij op het vroege uur deden. Na enige uitleg vertelden de wandelaars enthousiast over 
hun belevenissen in het bos of langs het Apeldoornsch kanaal. 
Deze ontboezemingen over hoe het buiten zijn wordt beleefd, is belangrijk voor de functie van dit type 
parkbossen dat tegen bebouwde kernen ligt. 
Voor de vogelaars leveren deze gesprekken vaak weer leuke aanwijzingen op van plekjes waar vogels 
broeden of van waarnemingen buiten onze veldbezoeken. 
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De broedvogelinventarisatie is uitgevoerd door van de werkgroep Vozo V AR (vogels, zoogdie-
amfibieën en ~ ..... .":,eJm~aris~lt::.e is deelgenomen door: Frans Bosch, Jan 

Naast 
van KNNV leden die met andere """"'""Ir''"""""' ..... ""'" 
seerd waren vogels. 

Bezoekdata 

ll'oorjwsuddbuotk 
'P de Jlliuwt )d)tttttb~ 

Rudl til I tri uemsl üer dt srtuuw 

......... J,...,..,_ .... .LI.J ...... Jan Kuijper, Prins en ondergetekende, 

ook gegevens gebruikt die afkomstig zijn 
l"l-nrln-''""""rl inventariseerden, maar ook geïnteres-

Inventarisatieti · d 
3.15 
3.15 
3.30 
3.45 
3.00 
4.00 
5.00 
3.00 
2.30 
4.15 
2.45 

totaal: 37 uur 

Gebiedsbeschrijving en afbakening 
De gebiedsbeschrijving van de Bonenburg 
is uitvoerig behandeld in de inleiding van 
dit rapport, derhalve wordt volstaan met 
een korte toelichting op de begrenzing van 
de broedvogelkartering. 
De broedvogelkartering is uitgevoerd op 
de Bonenburg van Het Geldersch Land
schap, de tuin van huize Bonenburg, de 
directe omgeving van de Bonenburg, het 
Apeldoomsch kanaal, de nieuwe Bonen
burg van de familie De Ruiter en de direc
te omgeving. 
De directe omgeving betreft voor de Bo
nenburg van Het Geldersch Landschap in 
het noordelijk gedeelte de Griftmonding 

en ......, ..... ...,_ ... _;...,..,.n., De oevers van het Apeldoomsch kanaal aan beide zijden 
'-' ... ,,JLU..&..II.'V.I.JL .... JLJLLF, tot aan de Bonenburgerbrug . 

... u..u ...... ~,.~ ... u Bonenburg is v.u.vu.a.;:;:;. 2;1eïnvei1truiseerd om de uitgangssituatie vast te leggen en 
.~..u~.., ... .~..~.\.llJ:;~'-' erven tussen de en ook mee geïnventariseerd. 

De resultaten van de inpandige erven en van de ter hoogte van de Bonenburg zijn in de 
lijsten opgenomen als directe omgeving. 
Door deze indeling zijn vijf gebiedsdelen ontstaan onderling een nauwe samenhang vertonen, aan-
gezien maar foerageren op het landgoed. De van 
deze geïnterpreteerd worden. 

Voor vaststelling van tioneJilbtir!I is een basiskartering 
uitgevoerd. Het doel van een uu..:>•.L..:>n.U.L 

aantallen en soortensamenstelling van 
..., .. ..., .................... ...,JL.L van informatie over verspreiding, 

~~f11'\XTP•71crP. broedvogelsoorten die ternt()ntim.llOlid.e~nd. geïnventariseerd. 
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Er is bij de veldopnamen geen onderscheid gemaakt in schaarse, zeldzame of algemene soorten. We 
gaan ervan uit dat voor de relatie kwaliteit en beheer ook informatie van algemene vogelsoorten van 
belang kan zijn voor de interpretatie. 
Deze broedvogelinventarisatie betreft de eerste uitgebreide kartering van de Bonenburg. 

2.2 Methode 
De broedvogels werden geïnventariseerd volgens de uitgebreide territoriumkartering-methode (Hus
tings et al. 1985), conform de normen uit de Handleiding Broedvogel Monitoring Project (van Dijk 
1996.) Ook de richtlijnen van SOVON (Vogelonderzoek Nederland) zijn voor de samenstelling van dit 
verslag zijn gebruikt voor een leesbare indeling. 
In totaal werden in alle vijf deelgebieden elf volledige ochtendbezoeken gebracht tussen zonsopgang 
en enkele uren daarna. Door overige werkgroepleden die 's avonds en 's nachts op pad waren voor de 
inventarisatie van vleermuizen zijn aanvullende gegevens verzameld over de aanwezigheid van nacht
actieve soorten. 

Vrijwel alle tellingen werden onder gunstige weersomstandigheden uitgevoerd; éénmaal is een inven
tarisatie gestaakt vanwege langdurige regen. Deze telling is echter enkele dagen daarna in de herhaling 
gegaan, zodat het inventarisatieschema niet "opgerekt" behoefde te worden. 

Alle relevante informatie werd ingetekend op veldkaarten (1:2500). Gegevens van de veldkaarten zijn 
op transparantkaarten overgezet, zodat soortkaarten ontstonden. 
Interpretatie van de waarnemingen vond plaats zoals beschreven in van Dijk (1996). 

De inventarisatiemethode is gebaseerd op het karteren van territoria. Een territorium is geldig wanneer 
binnen het onderzoeksgebied voldoende geldige waarnemingen zijn gedaan binnen soortspecifieke 
datumgrenzen. Met geldige datumgrenzen bedoelen we de data waarbinnen vogelsoorten hun territoria 
verdedigen en de waarneemkans van broedgedrag het hoogst is. Voor iedere vogelsoort die in Neder
land broedt, zijn datumgrenzen vastgesteld in de gestandaardiseerde systematiek van SOVON. Bij 
deze werkwijze hoeft de daadwerkelijke broedplaats niet bekend te zijn. 

Overigens is de methodiek van het opzoeken en vastleggen van nestlocaties niet geschikt voor dit type 
inventarisaties. Wel is het van evident belang dat de methodiek van SOVON wordt gebruikt, zodat de 
gegevens van de Bonenburg vergeleken kunnen worden met andere gebieden in Nederland. 

3. Resultaten en analyse 
In totaal werden in een tijdsbestek van anderhalf jaar honderd vogelsoorten waargenomen. 
Van deze honderd soorten zijn vijftig soorten als broedvogel genoteerd voor de Bonenburg en het 
Apeldoomsch kanaal. 
Naast deze vijftig vogelsoorten broeden in de omgeving nog veertien soorten die bij vrijwel elk veld
bezoek foerageerden op de Bonenburg. 
Drie soorten moeten als voormalige broedvogel bestempeld worden: Sperwer, Steenuil en Kuifmees. 
Onregelmatige broedvogels zijn: Appelvink, IJsvogel en Buizerd. 

3.1 Status broedvogels 
Om de status vast te stellen van zeldzaamheid of schaarsheid van broedende vogels in Nederland 
wordt de zogenaamde de Rode Lijst gehanteerd. Op deze lijst staan alle vogelsoorten die zeldzaam of 
schaars zijn en in het bestaan in Nederland worden bedreigd door welke oorzaak dan ook. 

Tabel2. Overzicht Rode lijst soorten 

Vogelsoort Status 
Ooievaar overtrekkend 
Visdief foeragerend Apeldoomsch kanaal 
Steenuil voormalige broedvogel en broedvogel omgeving 
IJsvogel (tevens Vogelrichtlijn soort) onregelmatige broedvogel 
Groene specht foeragerend na broedseizoen 
Roodborsttapuit foeragerend na broedseizoen 
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Van de vogels die op de Bonenburg broeden is alleen de IJsvogel gerangschikt als rode lijst soort. De 
overige soorten zijn overtrekkende vogels of foerageren tijdens of na het broedseizoen op de Bonen
burg of het Apeldoomsch kanaal. 
Tabel3. 
Overzicht broedvogels Bonenburg 2002 

Soort V HGL De Rui- Soort HGL De Ruiter 
ter 

Wildeeend 1 11 4 Kleine karekiet 1 5 
Soepeend 1 5 1 Spotvogel 2 
Mandarijneend 1 2 Zwartkop 1 10 
Niilgans 1 1 1 Tuinfluiter 1 5 
Zwarte zwaan 1 1 Grasmus 2 
Fazant 1 1 2 Fitis 1 
Waterhoen 1 4 1 Tiiftjaf 1 15 
Meerkoet 1 8 2 Grauwe vliegenvanger 2 2 
Kievit 1 3 Bonte vliegenvanger 2 1 
Holenduif 2 6 Koolmees 1 8 
Houtduif 1 14 Pimpelmees 1 13 
Zomertortel 2 1 Glanskopmees 2 4 
Turkse tortel 1 2 Matkopmees 1 3 
Koekoek 1 1 Staartmees 1 4 
Bosuil 2 2 Boomklever 2 12 
IJsvogel 3 1 Boomkruiper 1 11 
Grote bonte specht 1 3 Groenling 2 3 
Kleine bonte specht 3 3 Kneu 2 
Witte kwikstaart 1 2 Vink 1 12 
Winterkoning 1 21 1 Huismus 1 6 
Heggenmus 1 10 2 Ringmus 1 3 
Grote lijster 1 4 Spreeuw 1 14 
Zanglijster 2 9 Zwarte kraai 1 2 
Merel 1 26 2 Kauw 2 16 
Roodborst 1 11 Gaai 1 3 

» Toelichting: V= veeleisendheid. 

In kolom twee naast het overzicht van de soorten is onder de V de veeleisendheid uitge
drukt in een getal. 
De veeleisendheid geeft een indicatie over de verschillende eisen die broedvogels stellen 
aan hun biotoop. Er zijn vogelsoorten met een ruime - en soorten met een smalle biotoop
keuze. Hiervoor wordt de term veeleisendheid gebruikt. 
Soorten met een brede biotoopkeus noemen we "weinig kritisch" (Merel) en soorten met 
een smalle biotoopkeus "kritisch" (bijvoorbeeld IJsvogel.) 
Over het algemeen komen in slecht ontwikkelde terreintypen alleen "weinig kritische 
soorten" voor (bijvoorbeeld open bos zonder onderbegroeiing.) 
In goed ontwikkelde terreinen komen ook kritische soorten voor (bijvoorbeeld IJsvogel 
langs het Apeldoomsch kanaal.) 
In de kolom is 1: weinig kritische soorten; 2: vrij kritische soorten; 3: kritische soorten. 

2 
1 
2 
4 
2 
1 

2 

De aanwezigheid van kritische soorten zegt dus veel over de kwaliteit van de broedvogelge
meenschap en het terreintype. Vooral voor beleidsmakers, inrichters en beheerders is de indeling 
van vogelsoorten in categorieën belangrijk. De beleidsmaker wil weten wat het effect is van de 
implementatie van doelen (inclusief bijbehorende soorten) in het landelijk gebied, de inrichter 
wil de effecten weten van de inrichting en welke doelen met bijbehorende soorten hij of zij na 
een ontwerp kan verwachten en de beheerder wil weten waarvoor hij of zij beheert en of de ge
stelde doelen wel gehaald worden. 



Vergelijking broedvogelgegevens 
In de inleiding is al vermeld dat niet 
eerder volledige broedvogelinventari
satie zoals in 2002 is uitgevoerd. Er is 
alleen fragmentarische informatie van 
afzonderlijke soorten beschikbaar, en 
de opnamen voor de broedvogelatlas
sen van de periodes 1976/1978 en 
1998/2000. 
De informatie die ten behoeve van de 
atlasprojecten is verzameld, kan niet 
vergeleken worden met de ingetekende 
territoria van de veldopnamen uit 
2002. Op soortniveau is bekend dat op 
de Bonenburg vrijwel jaarlijks Bosuil, 
IJsvogel en Kleine bonte specht 
broedt. De Appelvink en de Buizerd 
zijn pendelaars, die niet jaarlijks op de 
Bonenburg broeden. 
Verdwenen broedvogels zijn Sperwer 
en Steenuil, hoewel nog wel broedbio
topen voor de Sperwer aanwezig zijn. 

3.2 Tuin Huize Bonenburg 
De broedvogelinventarisatie geeft op 
detailniveau informatie die geschikt is 
om per deelgebied lijsten te produce
ren van vogels die in een bepaald ge
bied tijdens het broedseizoen aanwezig 
zijn. Eén van die deelgebieden is de 
tuin van huize Bonenburg. Het betreft 
de tuin die afgesloten is voor publiek. 

lJsuogd Voor de inventarisatoren vormt dit 
echter geen probleem, aangezien geïn

ventariseerd wordt op geluiden. De situering van de tuin is zodanig dat geluiden van vogels vanaf het 
opengestelde landgoed eenvoudig genoteerd kunnen worden op de veldkaarten. 
Aangezien de tuin met de vijver een behoorlijke impact heeft op de aanwezigheid van vogels op de 
Bonenburg presenteren wij een afzonderlijke broedvogellijst van de tuin van huize Bonenburg. 

Soort 
Wilde eend 
Soepeend 
Mandarijneend 
Nijlgans 
Zwarte zwaan 
Waterhoen 
Holenduif 
Houtduif 
IJsvogel 
Winterkoning 
Witte kwikstaart 
Grote lij ster 
Zanglij ster 
Merel 
Roodborst 

TUIN HUIZE BONENBURG 
- BROEDVOGELS -

aantal territoria Soort 
3 Zwartkop 
2 Tjiftjaf 
2 Koolmees 
1 Pimpelmees 
1 Glanskopmees 
2 Staartmees 
2 Boomklever 
3 Boomkruiper 
1 Groenling 
2 Vink 
1 Heggenmus 
1 Spreeuw 
1 Huismus 
2 Gaai 
2 Kauw 

aantal territoria 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
4 
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4. Vogelgroepen 
Voor het van de Bonenburg is het noodzakelijk om inzicht te neiJIJe:n de ver-
schillende stellen aan hun biotoop. Voor het leggen van vel~brundem 
landschap en vogels is veel informatie en kennis nodig. Naast de inventarisatie van 
teren vm vegetaties noodzakelijk en inzicht in landschappelijke processen .u.v•u..u:.,......,.,.., ... ..,~ ... ~· 
slag van de broedvogelbevolking voert het te ver om hier dieper op in te 
dat de verklaring voor de aan- of afwezigheid van bepaalde vogelsoorten 
toevalligheden. 
Vogels kunnen ingedeeld worden in ecologische groepen, net zoals 
worden in plantensociologische groepen. De indeling in ecologische 
om de kwaliteit van een bepaald gebied te waarderen. Binnen een vogelgroep 
overeenkomstige biotoopeisen. 

~-" ............ ..,..... ingedeeld 
het mogelijk 

vogelsoorten met 

Wanneer de vogelbevolking wordt opgedeeld in groepen van soorten die on~Yfweer .... ...,.'"'..., ... JL .... ..., eisen stel
len aan hun biotoop, wordt het verband tussen de aanwezige broedvogelbevolking en terreinken
merken meer inzichtelijk. 

De monding van de Grift in het Apeldoornsch kanaal heeft een belangrijke /Jetekenzs 
rietvogels. Deze monding is biotoop van Wilde eend, Meer koet, Waterhoen, 
Ti 'dens de wintermaanden tevens oer a eer- ebied van Dodaars en Grote zaa 

Voor iedere vogelgroep zijn de biotoopeisen vertaald in een set terreinkenmerken. Veel van ter-
reinkenmerken zijn door de beheerder van het desbetreffende terrein te ho•n..-rlin.c..'i!an 

Hiermee is relatie gelegd met het belang van goede broedvogelkarteringen die 
bijdrage kunnen leveren voor de sturing voor de aanwezigheid van bepaalde een ge-
bied. 
In het type parkbos zoals de Bonenburg en de nieuwe Bonenburg met be-
groeiingselementen in de vorm van vlechtheggen en lanen, acht ",,..,., ..... "',,.".".Aa".,.,~ ...... ,.,..,.",. ••• ,..'"' ......... "' ..... 

In tabel 4 zijn deze vogelgroepen vermeld met bijbehorende aangetroffen soorten 
Het overzicht is gebaseerd op de landelijke systematiek van SOVON en :stalats:bo:sbe:ne~er 
zicht in de te vogelgroepen. 
In de eerste is op de tweede regel het aantal te "'""''"""' ... '""'"'1""" .... vo:geiso<Jn(~Il 

vogelgroep Het betreft een indicatie voor om-
vang. 
Hoewel de systematiek in feite alleen gebruikt kan worden voor 
den, willen we toch de informatie geven zodat inzicht wordt.",,"., .. ,,.. ... """""'' .... 
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Tabel4. 

Kuifeend-groep 

max. soorten: 10 

max. soorten: 11 

Winterkonin -

Vink-groep 
max. soorten: 5 
Grote bonte Specht-groep 
max. soorten: 8 

Kleine bonte Specht-groep 
max. soorten: 4 
Boomklever- roe 
max. soorten: 5 
Zwarte roodstaart- roe 
max. soorten: 13 

Toelichting op tabel 4. 
De vetgedrukte soorten zijn broedvogels van 
broedvogels van de omgeving die foerageren 

4.1 Analyse Vogelgroepen 
Het rangschikken van vogels 
gecompliceerd in verschillende n•r•i-n ..... .,. .... 

oud bos, jong bos, water, weiland, en er 
van vlechtheggen. 

US 

elmees 

üü~I'Zl'valir.tW. Boerenzwaluw, 
Spreeuw, Huis-

biotopen, maar 
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Wanneer de vogelsoorten in ecologische vogelgroepen in dit type parklandschap met meerdere bioto
pen gerangschikt worden is het gevolg dat overlap in soorten ontstaat binnen de verschillende vogel
groepen. Op zich is dit niet erg, aangezien al vrij gauw een beeld ontstaat van de vogelgroepen die de 
meeste soorten herbergen en dus een hoge indicatorische waarde hebben voor het desbetreffende 
landschapstype. · De vraag in hoeverre één soort karakteristiek of kenmerkend is voor een biotoop is 
voor de wandelaar interessant, maar voor de beheerder is deze vraag van essentieel belang. Kenmer
kende soorten zijn broedvogels die typerend zijn voor één of een beperkt aantal biotopen, waar de 
soort een (veel) hogere presentie en/of dichtheid bereikt dan in andere biotopen. De aan- of afwezig
heid van soorten zegt veel over de kwaliteit (mate van ontwikkeling) van de biotopen en landschaps
typen. 

4.2 Bonenburg 
Op de Bonenburg kunnen acht vogelgroepen onderscheiden worden. In verband met de kleinschalig
heid en de beperkte oppervlakte zijn weinig vogelgroepen volledig en deze kunnen in de terminologie 
van de plantensociologie benoemd worden als rompgemeenschappen. Dit zijn groepen van soorten die 
niet compleet zijn, maar wel voldoende waarde hebben voor de aanduiding van de vogelgroep. Gelet 
op de geringe omvang van de Bonenburg is het onvermijdelijk dat vogelgroepen qua soortensamen
stelling onvolledig kunnen zijn. Maar ook met onvolledige vogelgroepen kunnen interpretaties voor 
het beheer interessant zijn en gebruikt worden om de doelen en het beheer af te stemmen op de 
(avi)fauna. 

Analyse vogelgroepen 
Kuifeend-groep 
Van de tien soorten van deze vogelgroep zijn zes soorten broedvogel op de Bonenburg of directe om
geving. 
De Kuifeend-groep is in feite een vogelgroep die van toepassing is voor gebieden met meer open ge
bied met water en graslanden in verband met de biotoopkeus van Canadese gans, Brandgans, Berg
eend en Kuifeend. In Heerde zijn deze biotopen ruimschoots aanwezig in de uiterwaarden en de bin
nendijks gelegen komgronden. 
Niettemin hebben wij voor de natte component van de 
Bonenburg gekozen voor de Kuifeend-groep. Fuut en 
Knobbelzwaan zijn twee soorten die tijdens het broed
seizoen regelmatig waargenomen werden ter hoogte van 
de monding van de Grift. Beide soorten broeden in de 
directe omgeving van de Bonenburg. De Nijlgans is 
inmiddels meer dan twintig jaar een ingeburgerde exoot 
die vrijwel overal broedt, waar water aanwezig is. Zo 
ook op de Bonenburg, waar inmiddels twee paren een 
territorium bezetten. De Bergeend ontbreekt als broed-

vogel, terwijl in de omgeving meerdere broedparen aan- Mandarijneenden zijn holenbroeders die 
wezig zijn. Wellicht is het te onrustig op de Bonenburg, een kleurrijke verschijning zijn in de tuin 
aangezien Bergeenden ongestoord willen broeden. Van van huize Bonenbur . 
deze vogelgroep zijn Mandarijneend, Wilde eend en 
Meerkoet prominent aanwezig op de Bonenburg, maar ontbreekt de naamgever van deze vogelgroep 
de Kuifeend als broedvogel. Kuifeenden worden tot vrij laat in het broedseizoen waargenomen, maar 
verdwijnen dan toch naar broedlocaties in de omgeving van de IJsselende komgronden. 

Grasmus-groep 
Van de elf soorten van deze vogelgroep zijn zes soorten broedvogel. De Grasmus-groep vertegen
woordigt de vogelsoorten die aangewezen zijn op struwelen en jong bos en open gebieden met heggen. 

Het is niet waarschijnlijk dat veel meer soorten dan de huidige zes soorten van deze vogelgroep op de 
Bonenburg zullen broeden. 
Dit geldt echter niet voor de Braamsluiper; van deze soort mag verwacht worden dat hij op de nieuwe 
Bonenburg territoria zal bezetten. 
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Van de overige niet genoteerde broedvogels zoals de Nachtegaal is bekend dat deze uiterst zeldzaam 
in Oost-Nederland en de Grauwe klauwier is sowieso een uiterst zeldzame broedvogel in Nederland 
die zeer hoge eisen stelt aan zijn broedbiotoop. En ook de Bosrietzanger kunnen we niet verwachten, 
aangezien deze soort een duidelijke voorkeur heeft voor weelderige vegetaties in de rivierklei- en zee
kleigebieden. 

Winterkoning-groep 
Van de tien soorten van deze vogelgroep broeden er negen op de 
Bonenburg. Alleen de Goudvink ontbreekt in deze vogelgroep. 
Niet verwonderlijk aangezien deze vinkensoort niet echt talrijk op 
de Oost-Veluwe is. De Winterkoning-groep is goed vertegen
woordigd op de Bonenburg, al zijn niet van alle negen soorten die 
er broeden de aantallen erg hoog. 
Opvallend is de aanwezigheid van de Zomertortel die in voor
gaande jaren niet meer op de Bonenburg werd gesignaleerd. Ook 
tijdens de inventarisaties voor de broedvogelatlas gedurende de 
periode 1998-2000 zijn geen Zomertortels waargenomen, terwijl 
in 2002 toch weer Zomertortels broeden op de Bonenburg. 

Vink-groep 
Van de vijf soorten van deze vogelgroep broeden er vier op de Bonenburg. 
Het is opvallend dat de Ransuil als broedvogel op de Bonenburg ontbreekt, aangezien deze soort wel 
in de omgeving broedt. Het is niet duidelijk waarom de Ransuil niet aanwezig is in het gedeelte van de 
Bonenburg dat grenst aan het Apeldoornsch kanaal en op de nieuwe Bonenburg. Het valt wel te ver
wachten dat deze uilensoort zich zal vestigen op de nieuwe Bonenburg. 
Van de vier soorten die wel als broedvogel aanwezig waren is vastgesteld dat de Koolmees in 2002 
een gering aantal territoria heeft bezet. 

Grote bonte specht-groep 
Van de acht soorten van deze vogelgroep broeden vier soor
ten op de Bonenburg. Grote bonte spechten waren slechts 
met drie territoria aanwezig. 
Vanwege het ontbreken van broedvogelinventarisaties is het 
niet mogelijk om met voorgaande jaren te vergelijken of 
deze dichtheid normaal is voor dit type parkbos. Naar onze 
verwachting is het aantal Grote bonte spechten op de Bo
nenburg aan de lage kant. 
De verklaring waarom de Groene specht en de Zwarte 
specht ontbreken als broedvogel is niet geheel duidelijk. 
Ogenschijnlijk zijn voor deze twee grote spechtensoorten 
geschikte biotopen op de Bonenburg aanwezig. Na het 
broedseizoen wordt de Groene specht foeragerend aange
troffen. Van de Zwarte specht zijn in het archief van de 
KNNV afdeling Epe/Heerde geen waarnemingen bekend. 
Van overige geïsoleerde boscomplexen zoals bijvoorbeeld 
de bosjes in de uiterwaarden bij het Kloosterbos in Wapen
veld is bekend dat de Zwarte specht hier wel broedt. Wel
licht ligt de Bonenburg te geïsoleerd van de grote bosgebie
den ten westen van Heerde waar Groene specht en Zwarte 
specht wel broeden. Isolatie is een belangrijke beperkende 
factor voor vestiging van nieuwe vogelsoorten. 
Uit deze vogelgroep ontbreekt ook de Gekraagde roodstaart. 
Het valt niet te verwachten dat deze soort op de Bonen
burg zal broeden in verband met een prominente voor-
keur voor oud naaldbos dat op dit landgoed ontbreekt. 

Bomen met holten zijn belangrijk 

voor de Grote- en Kleine bonte

specht-groep 
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Kleine bonte Specht-groep 
Alle vier soorten van deze vogelgroep zijn op de Bonenburg aanwezig. Hiermee is deze vogelgroep de 
belangrijkste groep op de Bonenburg. Hoewel Kleine bonte spechten, de naamgever van deze vogel
groep, lastig te inventariseren zijn, bleek na de interpretatie van de veldopnamen dat drie paren op de 
Bonenburg aanwezig zijn. Het komt voor dat zich na drie uur inventariseren geen Kleine bonte specht 
heeft laten horen en dat aan het einde van de inventarisatieronde toch een Kleine bonte specht zijn 
aanwezigheid kenbaar maakt. Het is ook één van de meest interessante soorten om te inventariseren en 
de dichtheden ervan van vast te stellen. 

Boomklever-groep 
Van de vijf soorten van deze vogelgroep zijn er vier als broedvogel op de 
Bonenburg aanwezig. Meer soorten zullen zich er ook niet vestigen, aange
zien de westelijke verspreidingsgrens van de vijfde soort, de Kleine vlie
genvanger, ter hoogte van de Elbe ligt en deze soort voornamelijk op de 
voorjaarstrek in Nederland wordt waargenomen. Zonder de vijfde soort is de 
Boomklever-groep goed vertegenwoordigd op 
de Bonenburg. Behalve de Holenduif zijn de overige soorten in hoge dicht
heden aanwezig. Dit geldt met name voor de Boomklever die op de Bonen
burg boven het landelijk gemiddelde scoort. 

Zwarte roodstaart-groep 
Van de dertien soorten broeden zeven soorten op de Bonenburg en vier soorten in de directe omge
ving. Deze vier soorten foerageren op de Bonenburg. De beide ontbrekende soorten, Kerkuil en Zwar
te roodstaart, zouden ook kunnen broeden op de Bonenburg. Op het erf Griftdijk 4 is in de schuur 
enkele jaren geleden een kerkuilkast geplaatst met de verwachting dat de Kerkuil zich zal vestigen 
vanaf nabijgelegen broedlocaties. Waarom de Zwarte roodstaart zowel in 2001 als in 2002 niet aanwe
zig was, kunnen we niet verklaren, aangezien wel geschikte biotopen op de erven aanwezig lijken. 

Resumé 
Voor de Bonenburg willen we enkele interessante voorbeelden geven die na de interpretatie van de 
veldgegevens naar voren kwamen. 
Waarom ontbreken in 2002 bijvoorbeeld Fitissen, terwijl ter hoogte van de tuinmanswoningen ogen
schijnlijk geschikte biotopen in de vorm van jong bos aanwezig zijn, terwijl wel Fitissen op de nieuwe 
Bonenburg in jong bos als broedvogel genoteerd werden. 
De aanwezigheid van de Mandarijneend als broedvogel is niet verrassend, maar wel interessant, aan
gezien ogenschijnlijk in de omgeving meerdere biotopen geschikt lijken, maar waar deze eendensoort 
niet wil broeden. 
Het zijn slechts twee voorbeelden van respectievelijk af- en aanwezigheid van soorten die iets zeggen 
over de kwaliteit van biotopen. 

Het produceren van getallen en het benoemen van soorten is interessant voor de onderzoekers, maar 
relevant is wat de beheerder met deze informatie kan. Broedvogels geven onder meer veel informatie 
over de structuur van het bos, de voedselsituatie en de rust. De Beheerder van de Bonenburg is Het 
Geldersch Landschap en de beheerder van de nieuwe Bonenburg is familie De Ruiter. 
In het hoofdstuk beheersaanbevelingen komen we op het beheer terug voor wat betreft de realisering 
van natuur- en landschapsdoelstellingen. In deze paragraaf gaat het primair om de waarde van de ana
lyse van vogelgroepen. 
Er zijn meerdere vogelgroepen die qua soortensamenstelling hoog scoren: de Winterkoning-groep 
scoort hoog met de afwezigheid van slechts één soort, De Vink-groep moet de Ransuil als soort ontbe
ren. De Kleine bonte Specht-groep is compleet en van de Boomklever-groep zijn vier van de vijf soor
ten aanwezig. 
Hoewel de dichtheden van de verschillende soorten in de vogelgroepen uiteenlopen kan geconcludeerd 
worden dat op de Bonenburg herkenbare vogelgroepen aanwezig zijn, die de beheerder veel handvat
ten bieden voor het beheer gericht op avifaunistische aspecten van dit type parklandschap. 
Beide beheerders hebben professionaliteit in huis die gebruik kunnen maken van de informatie van 
deze broedvogelinventarisatie en beschikbare literatuur over broedvogels en beheer. 
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Veelvuldig wordt de vraag aan onderzoekers gesteld of referentie gebieden indicaties kunnen leveren 
voor de kwaliteiten van het geïnventariseerde gebied; in dit geval de Bonenburg. Dit is zeker het ge
val, mits de resultaten van de inventarisatie vergeleken kunnen worden met gebieden die op elkaar 
lijken. Het vergelijken van grote min of meer éénvormige gebieden is vrij éénvoudig. Objecten met 
een parkachtig karakter zoals de Bonenburg hebben hogere vogeldichtheden, vanwege de randeffecten 
die optreden. In het kader van deze inventarisatie voert het te ver om dergelijke vergelijkingen te pre
senteren. Het Geldersch Landschap heeft kennis genoeg in eigen huis om deze interpretaties uit te 
voeren. 

Beheersaspecten 
Voor het beheer is het noodzakelijk dat inventarisatiegegevens als basis beschikbaar zijn voor het for
muleren van doelstellingen en uitgangspunten voor de uitvoering van het beheer. Voor het beheer van 
de Bonenburg van Het Geldersch Landschap is dit aspect relevant, aangezien het beheersplan van 
1987 in 2003 wordt herzien. 
In kleine eenheden zoals de Bonenburg met een sterk landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief 
karakter is het niet éénvoudig om primair een natuurfunctie te laten prevaleren. Uit de verschillende 
functies zal een mix ontstaan die recht moet doen aan alle functies. Niettemin kan rekening gehouden 
worden met specifieke beheersmaatregelen die positief zijn voor de vogelbevolking op de Bonenburg. 
Het doel kan in ieder geval zijn - het verbeteren van de natuurkwaliteit van het bos, akkers en weilan
den en erven binnen de context van de overige functies. 

Belangrijke beheersaspecten voor de avifauna op de Bonenburg zijn: 
~ Verbeteren van de structuur van bos en bosrand; 
~ Ontwikkelen van bodemvegetatie en struiketage; 
~ Verhogen van het aandeel dood hout; 
~ Geen bosbeheer meer in de vakken N tot en met U; 
~ Indien noodzakelijk verjongen met bomen die qua soort en herkomst passen bij de groeiplaats en 

de ontwikkelingsfase; 
~ Bosrandbeheer in vak 2 op de scheiding van bosrand en akker; 
~ Handhaven extensief beheer van de kade langs het Apeldoornsch kanaal; 
~ Terughoudend zijn met meer ontsluiting; 
~ Akkerbeheer richten op natuurbeheer; 
~ Maïsteelt beëindigen 
~ Niet meer water afvoeren dan noodzakelijk is uit de vakken n tot en met s; 
~ Zorgzaamheid voor oude bomen; geef bomen de tijd om oud te worden; 
~ Specifieke aandacht voor zogenaamde N bomen: oude dikke bomen met veel holtes; bomen met 

uitgewaaide kroon, waarin regelmatig roofvogels broeden; boomsoorten die voor de groeiplaats 
bijzonder en karakteristiek zijn; half omgewaaide, maar nog levende bomen. 

Aanbeveling - monitoring 
Wanneer het Geldersch Landschap en de familie De Ruiter het beheer voor de realisering van doel
componenten Natuur voor de Bonenburg willen evalueren, verdient het aanbeveling om de broedvo
gelkartering over tienjaar te herhalen. 
Tussentijds kan een aantal doelsoorten gemonitord worden. De keuze van de doelsoorten moet zoda
nig zijn dat deze soorten een indicatorische waarde hebben. 
Enkele broedvogelsoorten met hoge indicatorwaarde voor beheersaspecten zijn: 
Rode lijst: IJsvogel 
Holenbroeders: Kleine bonte specht 
Kroonbroeders: Appelvink 
Waterpartijen: Waterhoen 
Heggen: Kneu en Grasmus 

Epiloog 
Hoewel op de Bonenburg in 2002 maar één Rode lijst genoteerd is, is de soortenlijst toch interessant 
en hebben veel broedparen hun leefgebied op dit landgoed. Hierdoor is de Bonenburg aan de rand van 
de kern van Heerde een zeer aantrekkelijk wandelgebied. 
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soortbeschrijving periode 2001-2002 

Toelichting tekst: 
• Soorten tussen haakjes geplaatst zijn geen broedvogel op de Bonenburg. 
• Het aantal tussen haakjes achter de desbetreffende vogelsoort heeft betrekking op een voormalige 

broedvogelsoort. 
• De aantallen vermeld achter de soort betreft de Bonenburg van Het Geldersch Landschap en het 

nieuwe landgoed van De Ruiter. 
• Achter de eerste serie aantallen zijn ook aantallen tussen haakjes vermeld. Dit betreft de aantallen 

van respectievelijk de omgeving van de Bonenburg en de aantallen van de omgeving van de 
nieuwe Bonenburg. 

(Dodaars Tachybaptes ruficollis) 
Wintervogel van het Apeldoornsch kanaal en de Grift. Niet altijd even talrijk. 
Fuut Podiceps cristatus -1 en 0 pr 
Broedvogel van het rietveldje ten noorden van de monding van de Grift; foeragerend met één juveniel. 
Vooral ter hoogte van de monding van de Grift. Na oktober niet meer aanwezig. 
(Aalscholver Phalacrocorax carbo) 
Gedurende vroege voorjaar en zomer vrijwel dagelijks foeragerend in Apeldoornsch kanaal en ook op 
de vijver van de Bonenburg. Na het broedseizoen vrijwel niet meer aanwezig. 
(Blauwe reiger Ardea cinerea) 
Jaarvogel die in de uiterwaarden van de IJsselbroedt en ook foerageert langs het Apeldoornsch kanaal, 
de vijver van de Bonenburg en de nieuw gegraven poelen. 
(Ooievaar Ciconia ciconia) 
In 2001 enkele malen overvliegend waargenomen. De diehtsbijgelegen broedlocaties zijn in de IJssel
uiterwaarden ter hoogte van Vorchten en Olst. 
Soepeend Anas platyrhynchos -- 4 en 1 pr 
Broedvogel van de vijver van de Bonenburg. Het betreft kruisingen van Wilde eenden met Kwakertjes. 
Wilde eend Anas platyrhynchos -11 en 4 pr 
Algemene broedvogel van de oevers van het Apeldoornsch kanaal en de Grift. 
(Kuifeend Aythya fuligula) 
Aanwezig gedurende voorjaar op Apeldoornsch kanaal. Niet echt talrijk. 
Mandarijneend Aix galericulata - 2 en 0 pr 
De Mandarijneend is broedvogel van de Bonenburg en is meestal aanwezig in de directe omgeving 
van de vijver. De twee paar Mandarijneenden waren regelmatig aanwezig in de Eikenlanen waar de 
Kauwen broeden. De melkbus in de Zwarte els bij de vijver is wellicht bedoeld als broedlocatie voor 
de Mandarijneend, maar wordt dankbaar in gebruik genomen door Kauwen. 
Op 30 juni 2002 werd een vrouwtje met 7 juvenielen waargenomen bij de Grift ter hoogte van de brug 
Bonenburgerlaan/Griftdijk. 
(Bergeend Tadorna tadorna) 
In 2001 en 2002 werden enkele malen overvliegende exemplaren waargenomen. Voor zover bekend 
zijn de dichtsbijzijnde broedgebieden in de uiterwaarden en het gebied ten zuiden van de kerkdijk te 
Heerde. Het is bekend dat Bergeenden vrij ver van de bekende foerageergebieden broeden: bijvoor
beeld in onbruik geraakte hooibergen langs de Achterseweg te Heerde. 
(Casarca Tadorna ferrugina) 
In 2001 enkele malen een overvliegend exemplaar waargenomen. Hoewel de stormachtige opkomst 
van deze exoot achterblijft, broedt deze aan de Bergeend verwante soort regelmatig langs de IJssel in 
de gemeente Heerde. 
Grote zaagbek M ergus merganser 
Wintervogel van het Apeldoornsch kanaal. 
(Grauwe gans Anser anser) 
Waarnemingen van foeragerende exemplaren in de weilanden van de Nieuwe Bonenburg. Ten zuiden 
van de Klementbrug ter hoogte van de Generweg broeden inmiddels Grauwe ganzen in de natuuront
wikkelingsstroken langs de Grift. De Grauwe gans is als broedvogel zeer spectaculair in aantal toege
nomen en de verwachting is dat de groei nog door zal zetten. 



(Kolgans Anser albifrons) 
Werd gedurende het najaar en wintermaanden veel op doortrek waargenomen. 
(Rietgans Anser fabalis) 
Werd in kleine aantallen gedurende herfst en winter op doortrek waargenomen. 
Nijlgans Alopochen aegyptiacus -1 en 1 Perugina. 
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In 2002 waren twee paren aanwezig in de tuin van het landgoed Bonenburg. Eén paar bleef in deze 
omgeving, alsmede in de weilanden ten noorden van de tuinmanswoningen, en één paar vertoefde op 
de Nieuwe Bonenburg. 
Hoewel twee paren territoriumhoudend waren, zijn in 2002 geen juveniele exemplaren waargenomen. 
(Knobbelzwaan Cygnus olor) 
Onregelmatig een exemplaar aanwezig ter hoogte van de monding van de Grift. Broedvogels van het 
noordelijk gelegen landgoed Vosbergen. 
(Zwarte zwaan Cygnus atratus) 
In de vijver bij huize Bonenburg zijn twee exemplaren aanwezig. In 2001 werd zonder resultaat ge
broed in de tuin. Het betreft een paartje met een niet geslachtsrijp mannetje. 
In Nederland broeden op dit moment circa zestig paren van deze geliefde en kostbare siervogel. 
Buizerd Buteo buteo (1) 
Onregelmatige broedvogel van de Bonenburg. In 2001 was een broedpaar aanwezig in vak 1 q. 
Vanwege de MKZ was de Bonenburg gedurende enige maanden niet toegankelijk voor publiek. Een 
paar Buizerds maakte hier gebruik van, door een oud kraaiennest in een Zomereik te gebruiken als 
broedplaats. 
Tijdens de inventarisatiebezoeken werden Buizerds waargenomen, vooral ter hoogte van de weilan
den, waar vooral s'morgens vroeg werd gefoerageerd. In de directe omgeving van de Bonenburg 
broedden in 2002 twee paar Buizerds. 
(Sperwer Accipiter nisus) 
De Sperwer is een voormalige broedvogel. Deze roofvogel broedde onregelmatig in vak 2 g (Lariks) 
dat in 2000/2001 is gekapt en opnieuw is ingeplant met Zomereik. Vrijwel tijdens iedere inventarisatie
ronde werden foeragerende Sperwers waargenomen. 
De Sperwer is broedvogel in de gemeente Heerde. 
(Havik Accipter gentil is) 
Haviken werden op beide landgoederen regelmatig foeragerend waargenomen. Gefoerageerd werd op 
duiven. Rond Heerde zijn meerdere broedparen aanwezig. 
(Visarend Pandion haliaetus) 
In 2001 werd éénmaal een overtrekkende Visarend waargenomen. 
(Boomvalk F alco subbuteo) 
Boomvalken werden waargenomen gedurende de zomermaanden, wanneer exemplaren achter zwalu
wen aanjoegen. 
(Torenvalk Falco tinnunculus) 
Beide jaren werden vooral in het nieuwe gedeelte van de Bonenburg foeragerende Torenvalken waar
genomen. Op de Bonenburg is geen baltsgedrag gesignaleerd en ook is niet bekend waar eventueel 
Torenvalken in de omgeving hebben gebroed. 
Fazant Phasianus colchicus -1 en 2 pr (1 en 0 pr) 
Opvallend was de aanwezigheid van een paar Fazanten in het noordelijke deel van de Bonenburg. 
Minder verrassend was de aanwezigheid van twee broedparen in de nieuwe aanplant ter hoogte van de 
woningen Griftdijk nummers 4 en 6. 
Waterhoen Gallinula chloropus - 4 en 1 pr (0 en 1 pr) 
Broedvogel van de oevers van het Apeldoomsch kanaal en ook één paar bij de nieuw gegraven poel bij 
de Grift ten noorden van Griftdijk 6. Waterhoentjes zijn weinig kieskeurig in de keuzen van hun 
broedplaatsen. Nieuw gegraven poelen van enige omvang met ruigten worden al snel geaccepteerd als 
broedplaats. 
Meerkoet Fulica atra -10 en 0 pr 
Algemene broedvogel van de oevers van het Apeldoomsch kanaal en in mindere mate van de Grift. 
(Scholekster Haematopus ostralegus) 
De Scholekster is broedvogel van met name de maïsakkers op de Horsthoekerenk en foerageert op de 
weilanden van het nieuwe landgoed. 
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(Kievit Vanellus vanellus) 0 en 0 pr (2 en 5 pr) 
De Kievit broedt op de Horsthoekerenk in maïspercelen en in weilanden en foerageert in de weilanden 
van het nieuwe landgoed. 
Na het broedseizoen zijn ouderparen met juvenielen in de weilanden gesignaleerd die op de maïsperce
len hebben gebroed. 
(Houtsnip Scolopax rusticola) 
Gedurende het vroege voorjaar zijn tijdens de doortrek enkele malen Houtsnippen waargenomen. 
(Wulp Numenius arquata) 
De Wulp werd overvliegend waargenomen. De broedgebieden van deze steltloper zijn onder andere in 
de nabijgelegen broekgebieden. 
(Kokmeeuw La rus ridibundus) 
De Kokmeeuw werd foeragerend waargenomen op de weilanden van het nieuwe landgoed. 
(Stormmeeuw La rus canus) 
De Stormmeeuw werd overvliegend waargenomen. 
(Zilvermeeuw Larus argentatus) 
De Zilvermeeuw werd overvliegend waargenomen. 
(Visdief Sterna hirundo) 
Visdieven werden tijdens het broedseizoen foeragerend aangetroffen boven het Apeldoornsch kanaal. 
De dichtstbijzijnde broedlocatie ligt in de IJsseluiterwaarden van de gemeente Wijhe. 
Holenduif Columba oenas - 6 en 0 pr 
Broedvogel van holten in voornamelijk Groene beuken. De verwachting was dat meerdere paren geno
teerd konden worden. 
Houtduif Columba palurnbus -14 en 0 pr (0 en 1 pr) 
Broedvogel van de Bonenburg in klein aantal. De verwachting was dat meerdere paren genoteerd kon
den worden als broedvogel. 
Zomertortel Streptopelia turtur -1 en 0 pr 
Opvallend was de aanwezigheid van de Zomertortel als broedvogel. De broedlocatie betrof één van de 
tuinen bij de voormalige tuinmanswoningen. 
De Zomertortel is de enige langeafstandstrekker onder de duiven en is maar kort in ons land. Het idee 
bestond dat we geen Zomertortels zouden waarnemen, gelet op de aantalsafname in onze regio. 
Turkse Tortel Streptopelia decaocto - 2 en 0 pr (5 en 5 pr) 
De Turkse tortel mag zich in enige opmars van het aantal broedparen verheugen. Na enige jaren van 
afname, lijkt deze Turkse immigrant zich opportunistisch te gedragen en aan te passen. 
Opgemerkt dient te worden dat vrijwel bij iedere woning op beide landgoederen Turkse tortels broe
den. Uiteraard werd op het nieuwe landgoed gefoerageerd door Turkse tortels. 
Koekoek Cuculus canorus - 0 en 1 pr (1 en 0 pr) 
Eén paar in de ruigten bij de nieuwe poel ten noorden van Griftdijk 6. Er kon geen Koekoek langs het 
Apeldoornsch kanaal genoteerd worden. 
Bosuil Strix aluco -2 en 0 pr 
Jarenlang broedde één paar op de Bonenburg. In 2001 werden juveniele exemplaren waargenomen ter 
hoogte van de Bonenburgerlaan bij huize Bonenburg. 
In 2002 werden twee roepende mannetjes gesignaleerd. 
Uit de analyse van de waarnemingen blijkt dat in 2002 twee territoria bezet waren. 
(Steenuil Athene noctua) 0 en 0 pr en 1 pr) 
De Steenuil is een voormalige broedvogel van de Bonenburg. In het kader van de restauratie van het 
park zijn in de zone ter hoogte van de Keuterstraat oude Lindebomen gekapt. In de oostelijke Linde
boom was een broedplaats van een paartje Steenuilen. 
Steenuilen zijn thans aanwezig als broedpaar op de erven en woningen ter hoogte van de Generweg en 
ter hoogte van de Bisschopsweg aan oostzijde van het Apeldoornsch kanaal. 
Enkele malen is een Steenuil foeragerend aangetroffen op het nieuwe landgoed ter hoogte van de Oe
nerweg. 
(Gierzwaluw Apus apus) 
Broedvogel in de kern van Heerde. Regelmatig enkele tientallen exemplaren tijdens het broedseizoen 
op landgoed aanwezig. 
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U svogel Alcedo atthis -1 en 0 pr 
In 2001 bevond zich een broedpaar bij een nestholte in de wal onder de Rododendrons in de tuin van 
huize Bonenburg. Door de leden van VozoV AR die 's avonds en 's nachts op pad waren voor de in
ventarisatie van vleermuizen werd regelmatig een mannetje op een tak bij het nest waargenomen. 
Het vermoeden bestaat dat het vrouwtje broedde. Helaas kon vanwege de MKZ niet vastgesteld wor
den of jongen uitgevlogen zijn. 
In 2002 was weer een paar IJsvogels aanwezig, totdat medio april zich een exemplaar dood vloog te
gen een raam van een woning langs het Apeldoomsch kanaal. Nadien werd in april nog een enkele 
maal een exemplaar waargenomen, maar na eind april niet meer. 
Uit de overige informatie van broedvogelkarteringen uit de omgeving blijkt dat regelmatig IJsvogels 
in de directe omgeving van de Bonenburg broeden. 
(Groene specht Pieus viridis) 
Hoewel de Groene specht niet broedt op de Bonenburg, worden na het broedseizoen wel foeragerende 
ex. aangetroffen. In 2001 werd in juli enkele malen een foeragerend exemplaar op de graslanden 
waargenomen. 
Grote Bonte specht Dendrocopos major - 3 en 0 pr 
Helaas zijn geen oude broedvogelkarteringen van de Bonenburg aanwezig, behalve enkele opnamen 
voor de broedvogelatlassen. Deze opnamen geven geen inzicht in de aantallen broedparen op de Bo
nenburg. 
Opvallend is het gering aantal Grote bonte spechten dat in 2002 een territorium heeft bezet. 
Kleine bonte specht Dendrocopos minor - 3 en 0 pr 
De Kleine specht lijkt goed vertegenwoordigd met drie territoria. Hoewel deze spechtensoort niet echt 
luidruchtig is, is de roep en ook de roffel goed herkenbaar. Rond het huis waren twee territoria, en één 
territorium was gevestigd in de Populierenopstand in vak 1 r. 
Ook in 2001 waren hier territoria aanwezig. 
(Veldleeuwerik Alauda arvensis) 
De Veldleeuwerik werd alleen tijdens de doortrek waargenomen. 
(Boerenzwaluw Hirundo rustica) 
De Boerenzwaluw is tijdens de zomermaanden een algemene vogel die in de omgeving van de Bonen
burg broedt. 
(Huiszwaluw Delichon urbica) 
De Huiszwaluw was tijdens het broedseizoen vooral aanwezig op het nieuwe landgoed. De kolonie van 
acht broedparen bevindt zich onder de daklijst van de lagere school in de Horsthoek 
Graspieper Anthus pratensis) 
Graspiepers werden alleen waargenomen tijdens de voorjaarstrek Vooral werden foeragerende exem
plaren waargenomen in kleine groepjes in de graslanden van de Nieuwe Bonenburg. 
(Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea) 
Op 13 oktober 2001 werd een Grote gele kwikstaart foeragerend aangetroffen in het talud van de Grift 
ter hoogte van woning Griftdijk 4. 
(Gele kwikstaart Motacilla flava) 
Gele kwikstaarten werden alleen waargenomen tijdens de voorjaarstrek in de weilanden van de nieuwe 
Bonenburg. 
Witte kwikstaart Motacilla alba- 2 en 0 pr (1 en 3 pr) 
Witte kwikstaarten waren niet rijk vertegenwoordigd op de Bonenburg. Zowel bij het huis als bij de 
tuinmanswoning werd een broedend paartje aangetroffen. 
Winterkoning Troglodytes troglodytes- 21 en 1 pr (6 en 6 pr) 
De Winterkoning is een echte opportunist die graag gebruik maakt van erven met houtopstallen en 
rommelige hoekjes. Zolang geen strenge winters het voedsel zoeken belemmert, is de Winterkoning 
één van de talrijkste vogelsoorten van dit type landgoedbossen. 
Ook op de nieuwe Bonenburg werd al een paartje Winterkoningen gesignaleerd. In de omgeving 
broedden ook nog eens twaalf paar Winterkoningen. 
Heggenmus Prune !la modularis -10 en 2 pr (8 en 11 pr) 
Lijkt met twaalf paar goed vertegenwoordigd, al is deze muisgrijze scharrelaar niet altijd goed te in
ventariseren, aangezien de zang niet altijd frequent in de inventarisatieperiode is gespreid. 
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Roodborst Erithacus rubecula - en 1 pr (2 en 2 pr) 
Vooral tijdens de voorjaarstrek zijn meer Roodborsten aanwezig, die in april weer vertrekken en niet 
meegeteld mogen worden voor het van territoria. 
(Roodborsttapuit Saxicola rnrt'Jllfl.Tfl 

Zeer opvallend was de aanwezigheid op 30 juni 2002 van een juveniel exemplaar in het zuidelijk ge
deelte van de nieuwe Bonenburg. 
Tijdens de voorgaande negen veldbezoeken werd geen Roodborsttapuit waargenomen. Ook eerdere 
bezoeken voor de broedvogelatlassen geven geen informatie over de aanwezigheid van Roodborstta
puiten in dit deel van Heerde. Vermoedelijk betrof het een juveniel exemplaar dat afkomstig was van 
de broedlocaties van de op de Renderklippen en of de Dellen. 
Merel Turdus meru/a - 26 en 2 pr en 9 
De Merel was met achtentwintig territoria en dertien paar in de belendende erven de talrijkste broed
vogel van de Bonenburg. Het is mogelijk dat zelfs nog een ondertelling heeft plaatsgevonden, aange
zien op bepaalde momenten meerdere mannetjes aanwezig waren. Het is echter bekend dat de man
vrouw verhouding in het voordeel van de mannetjes uitvalt. 
De Merel staat met Wilde Eend, Witte kwikstaart en Winterkoning in de top vijf van de 
meest verbreide broedvogels van Nederland. 
(Kramsvogel Turdus pilarts) 
Najaars- en wintervogel die foeragerend op de erven werd aangetroffen waar fruitafval 
aanwezig was. 
Gedurende de voorjaarstrek werden ook kleine groepen foeragerend op de weilanden van de nieuwe 
Bonenburg aangetroffen. 
Zanglijster Turdus philomelos- 9 en 0 pr (1 en 2 pr) 
Er zijn jaren dat er weinig Zanglijsters worden geteld. In 2002 werden zeer verrassend negen territoria 
vastgesteld op de Bonenburg. 
Grote lijster Turdus viscivorus- 4 en (2 en 1 pr) 
Naast de vier territoria werden territoria in de aangrenzende erven vastgesteld. Grote lijsters zijn 
op grote afstand te lokaliseren en geven een extra dimensie aan de eerste veldbezoeken. 
(Bosrietzanger Acrocephalus palustris) 
Op 21 mei 2002 werd door Cintia Wedemeijer van de insectenwerkgroep een Bosrietzanger waarge
nomen in de ruigten bij de poel ter hoogte van Griftdijk 6. Aangezien deze waarneming de enige is van 
de vele veldbezoeken, betrof deze waarneming een exemplaar dat pleisterde tijdens de doortrek. 
Het is vrij normaal dat Bosrietzangers vrij laat doortrekken en zich in juni nog in de broedgebieden 
vestigen; gemiddeld is deze soort maar vijfenvijftig dagen op de broedplaats aanwezig. 
Hoewel de genoemde locatie geschikt lijkt als broedlocatie voor Bosrietzangers, weten we ook dat deze 
soort een voorkeur heeft voor leefgebieden in rivierklei- en zeekleigebieden. 
(Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus) 0 en 0 pr (5 en 2 pr) 
De Kleine karekiet is broedvogel van de rietkragen langs het Apeldoomsch kanaal. Waar een rietkraag 
van enig formaat aanwezig is, zijn territoria van de Kleine karekiet. 
Spotvogel Hippolais icterina - 0 en 2 pr (0 en 1 pr) 
In de beplantingen van de nieuwe Bonenburg werden twee territoria vastgesteld van de Spotvogel. Het 
is niet opvallend dat de Spotvogel aanwezig is op de Bonenburg van Het Geldersch Landschap, 
vanwege het ontbreken van de afwisseling van hoge bomen met dichte struiken en boomgroepen in 
kleine bosjes. 
Tuinfluiter Sylvia borin - 5 en 2 pr en 1 pr) 
Naast de aanwezigheid van vijf paar op de Bonenburg van Het Geldersch Landschap, blijkt de aan
plant op de nieuwe Bonenburg al zoveel aantrekkingskracht te hebben dat er twee paren een territori
urn vestigden. 
Zwartkop Sylvia en 1 pr en 1 pr) 
De Zwartkop profiteert vooral van wordend bos dat natuurlijk wordt beheerd. De dichtheden op 
de Bonenburg worden vooral beperkt het ontbreken van ondergroei in een aantal vakken. 
Grasmus Sylvia communis - 0 en 
Grasmussen zijn algemene broedvogels die vrijwel overal in Nederland broeden. Het zijn geen uitge
sproken bosvogels, derhalve ontbreekt hij de Bonenburg van Het Geldersch Landschap, maar duikt 
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meteen op als broedvogel in de nieuwe Bonenburg, waar een aantrekkelijk biotoop voor deze soort is 
gecreëerd. 
Fitis Phylloscopus trochilus 0 en 2 pr 
Zeer opvallend is de afwezigheid van Fitissen op de Bonenburg. Hoewel in april Fitissen genoteerd 
werden, was de verwachting dat vooral zich Fitissen zouden vestigen in de tuinen en beplantingen 
langs het Apeldoornsch kanaal en de tuinmanswoningen. De Fitissen die werden waargenomen, wa
ren doortrekkers, behalve twee territoria op het nieuwe landgoed. 
Tjiftjaf Phylloscopus collybita -15 en 1 pr (2 en 7 pr) 
De Tjiftjaf heeft een voorkeur voor allerlei typen bos, maar bij voorkeur loof- en gemengd bos met een 
weelderige ondergroei. Vooral het gedeelte dat grenst aan het Apeldoornsch kanaal heeft een goed 
ontwikkelde ondergroei; werden ook de meeste territoria vastgesteld. 
( Goudhaan Regulus regulus) 
Niet talrijke doortrekker gedurende de herfst. Samen met troepen foeragerende mezen waargenomen. 
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata- 2 en 0 pr 
De aanwezigheid van de Grauwe vliegenvanger vertoont een wisselend beeld. Deze soort is in tegen
stelling tot andere soorten sterk afhankelijk van het voedselaanbod gedurende de periode van trek. In 
sommige jaren zijn er minder dan in andere jaren vanwege voedselgebrek tijdens de lange tocht uit 
zuidelijk Mrika. 
Hoewel de Grauwe vliegenvanger vrij plaatstrouw is aan de broedlocaties blijkt het een lastige soort 
om te inventariseren. Vooral in juni moet hiervoor nog geïnventariseerd worden. 
Naast de twee territoria op de Bonenburg broeden vrijwel jaarlijks één of meerdere paren op de erven 
Griftdijk 4 en 6. 
Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca -1 en 0 pr 
Bonte vliegenvangers zijn sterk afhankelijk van nestkasten: circa 90% maakt er gebruik van als broed
locatie. Ook Berken zijn geliefde broedplekken. Op de Bonenburg zijn vrijwel geen Berken 
en relatief weinig nestkasten aanwezig. Dat kan één van de oorzaken zijn dat slechts één paar bij de 
tuinmanswoning broedde. 
Koolmees Parus major- 8 en 0 pr (3 en 4 pr) 
Hoewel de Koolmees landelijk een lichte toename vertoont, zijn de aantallen op de Bonenburg vrij 
laag. Dit kan te maken hebben met jaren dat minder beukennootjes als voedselbron aanwezig zijn. 
Voor de inventarisatoren was het in ieder geval verrassend dat slechts 6 territoria genoteerd konden 
worden. 
Pimpelmees Parus caeruleus -13 en 0 pr (4 en 6 pr) 
Pimpelmezen prefereren Eikenbos verband met de aanwezigheid van rupsen. Op de Bonenburg 
komen verspreid en in de lanen veel Eiken voor en ook de broedgelegenheid op de nabijgelegen erven 
levert voor de Pimpelmees goede biotopen op de Bonenburg. 
(Kuifmees Parus cristatus) 
Voormalige broedvogel van vak 2 g waar in 2000/2001 Lariks is geveld. In 2001 was aan het begin van 
het broedseizoen nog een paar Kuifmezen aanwezig in de randen met overgebleven Lariks, maar na 
enkele weken waren deze exemplaren verdwenen. 
Glanskopmees Parus palustris - 4 en 0 pr 
De Glanskopmees is in Nederland de mezensoort die het minst voorkomt. Ten opzichte van de overige 
mezensoorten doet de Glanskop het goed op de Bonenburg. 
Matkopmees Parus montanus- 3 en 0 pr 
De drie paar Matkopmezen waren aanwezig natte gedeelte van de Bonenburg ten noordwesten 
van de sluis. 
Staartmees Aegithalos caudatus - 4 en en 0 pr) 
De Staartmees is gemakkelijk herkenbaar met zijn opvallende verenkleed, maar een lastige soort om 
territoria te bepalen. Tijdens het broedseizoen is geen duidelijk territorium aanwezig en kunnen exem
plaren genoteerd worden op plekken waar ze niet broeden. Veel veldbezoeken kunnen problemen voor 
het lokaliseren van Staartmezen oplossen. Opvallend is de verspreiding: twee paar in het noordelijke 
deel; één paar in het midden ten westen van de sluis en één paar in de tuin van huize Bonenburg. 
Boomklever Sitta europaea -12 en 0 pr (0 en 1 pr) 
Gelet de landelijke dichtheden is drtien paar Boomklevers een hoge score. Vooral de laanpartijen 
maken de Bonenburg aantrekkelijk voor deze opvallende, rumoerige verschijning die verknocht is aan 
parklandschappen. 
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Boomkruiper Certhia brachydactyla -11 en 0 pr ( 4 en 2 pr) 
In 2002 is een hoog aantal genoteerd. Dit hoeft niet ieder jaar zo te zijn. Strenge winters kunnen deze 
soort decimeren, aangezien de voedselbronnen in de vorm van insecten onbereikbaar worden. Met een 
gewicht van slechts negen gram kan de Boomkruiper weinig fluctuaties in het voedselaanbod verdra
gen. 
(Rietgors Emberiza schoeniclus) 
Rietgorzen werden alleen waargenomen gedurende de voorjaarstrek op het nieuwe landgoed. 
(Appelvink Coccothraustes coccothraustes) 
Van sommige soorten wordt gewoon verwacht dat ze aanwezig zullen zijn. Bij de Appelvink bleek dit 
niet het geval te zijn, terwijl in de jaren dat werd geïnventariseerd voor de broedvogelatlas wel Appel
vinken tijdens het broedseizoen op de Bonenburg gesignaleerd werden. 
In het aangrenzende Heerde broeden op meerdere locaties Appelvinken die vermoedelijk wel pendelen 
met de Bonenburg. 
Groenling Chloris chloris 3 en 0 pr en 6 pr) 
Broedvogel in de tuinen van de tuinmanswoningen en huize Bonenburg. 
(Sijs Carduelis spinus) 
Kan in sommige jaren met een rijke dracht van de Zwarte els in grote aantallen tijdens de najaarstrek 
en winter aanwezig zijn. Vooral het natte gedeelte met veel Elzen langs het Apeldoomsch kanaal is dan 
in erg in trek. 
Kneu Carduelis cannabina 0 en 2 pr 
De Kneu heeft zich inmiddels gevestigd op het nieuwe landgoed. Dit is niet verwonderlijk gelet op de 
aanleg van de vele honderden meters vlechtheg. 
(Barmsijs- Carduelis cabaret (vermoedelijk C. flammea) 
Barmsijzen werden in het vroege voorjaar waargenomen in de grote troepen Sijzen. 
Vink Fringilla coelebs -12 en 0 pr (3 en 6 pr) 
De Vink is één van de meest verspreide broedvogels in ons land. Ook in de wintermaanden zijn veelal 
grote troepen Vinken op de Bonenburg aanwezig, foeragerend op beukennootjes. 
(Keep Fringilla montifringilla) 
Kepen zijn tussen de Vinken opvallende verschijningen en ook het sonore geluid is onmiskenbaar. 
Vooral gedurende de herfst en winter aanwezig, maar ook tijdens de voorjaarstrek 
Huismus Passer domesticus- 8 en 0 pr (6 en 16 pr) 
De Huismus is op de Bonenburg zelf niet echt talrijk, maar wel in de directe omgeving. De aantallen 
zijn vermoedelijk te laag, aangezien onze aandacht niet primair was gericht op de erven buiten de be
grenzing van de Bonenburg. 
Het is inmiddels bekend dat het in Nederland niet goed gaat met onze Huismus. Met name de wijzigin
gen van landgebruik (minder granen) en de wijzigingen van woningbouw zijn debet aan deze aantals
afname. 
Ringmus Passer montanus - 3 en 0 pr (2 en 6pr) 
Ook deze mussensoort is niet talrijk op de Bonenburg. Wat geldt voor de Huismus, gaat ook zeker op 
voor de Ringmus. Schaalvergroting in de landbouw leidt tot voedselschaarste en uiteindelijk tot het 
verdwijnen van deze soort in tal van gebieden. 
Spreeuw Sturnus vulgaris- en 0 pr (8 en 12 pr) 
Deze luidruchtige kwetteraar begint in februari al met de verdediging van zijn territorium. De verdedi
ging is slechts schijn, aangezien Spreeuwen ook vaak in kolonieverband broeden in één boom, wanneer 
veel spechtengaten aanwezig zijn. 
In de omgeving van de Bonenburg broedden veel Spreeuwen op de erven die foerageerden in de gras
landen. 
Wielewaal Oriolus oriolus- 0 en 
Wielewalen zijn vrij éénvoudig te lokaliseren, vooral begin mei wanneer de mannetjes als gele duivels 
door de boomtoppen achter elkaar aanjagen om territoria te verdedigen. Tot 21 mei werden geen Wie
lewalen gesignaleerd. Op 21 mei noteerden leden van de insectenwerkgroep een paartje Wielewalen in 
vak 2 n en op 22 mei zagen leden van de vogelwerkgroep een mannetje ter hoogte van Griftdijk 6. 
Na deze laatste datum zijn bij herhaaldelijk veldbezoek geen Wielewalen meer waargenomen, zodat de 
twee waarnemingen moeten berusten op doortrekkende exemplaren. 
De Bonenburg is wel aantrekkelijk voor Wielewalen, aangezien in voorgaande jaren meerdere waar-
nemingen bekend van territoriumhoudende Wielewalen in de omgeving. 



Hoewel in bleek na de van de veld-
gegevens 
(Roek 
De Roek is een jaarvogel foerageert de akkers van het Het Geldersch Landschap en op de gras
landen van de nieuwe Bonenburg. Er zijn de directe omgeving van de Bonenburg meerdere kolonies 
aanwezig onder andere de kolonie ter hoogte van Marialust 
Kauw Corvus en 2 

.., ... VV.LA ..... ..., ...... aan parken en grote gebouwen. Op de Bonenburg broeden de 
voc)mamellJik in Beuken. In de omgeving zijn er ook Kauwen 

die in schoorstenen ....... "''""ri"''.., 
(Ekster 0 en 0 pr (1 en 
Het is opvallend dat de Ekster niet op de Bonenburg broedt. Daarentegen is deze kraaiensoort rijk ver
tegenwoordigd Heerde en op de grotere erven. Vrijwel ieder veldbezoek werden foeragerende Ek
sters waargenomen. 
Gaai Garrulus glandarius-- 3 en en 2 pr) 
Deze die vaak groepjes is in Nederland vrijwel overal als broedvogel aanwe-
zig. Op de Bonenburg vooral de vakken met weelderige struiklagen en in de tuin van huize Bonen
burg. 

Adrie 
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Inleiding 
Op de Bonenburg van Het Geldersch Landschap ligt op de Bonenburgerenk vier hectare bouwland. 
Deze enk is landschappelijk en cultuurhistorisch erg interessant, aangezien hij eeuwen oud is en altijd 
werd benut voor de teelt van granen en hakvruchten. 
In het kader van de inventarisaties die op de Bonenburg zijn verricht past een beschouwing over de 
akkers in de context van het totale beheer van het landgoed. 

In het beheersplan dat in 1987 door Het Geldersch Landschap is opgesteld wordt in de beschrijving 
van het huidige beheer vermeld dat op de enk overwegend snijmaïs wordt geteeld. 
In ieder beheersplan is een planning voor de lange termijn opgenomen. Voor de cultuurgronden op de 
Bonenburger-enk is een agrarische doelstelling vastgesteld. De gronden zijn op die enk als permanent 
bouwland bestemd, waarbij de huidige openheid gehandhaafd moet worden. 
Het beleid ten aanzien van het beheer van het bouwland is gericht op het ombuigen van het huidige 
( 1987) agrarische gebruik naar een meer extensief milieu- en natuurvriendelijk beheer. 
Het Geldersch Landschap kiest hier voor het in eigen beheer nemen van de bouwlanden. Extensieve 
teelt van landbouwproducten, waarbij de voorkeur uitgaat naar (winter )granen is het uitgangspunt van 
het geformuleerde beheer in 1987. 
De gekozen beheersvorm moet ontwikkeling van natuurwetenschappelijk interessante onkruidgemeen
schappen mogelijk maken. 

Tot zover een prima gekozen doelstelling en uitgangspunten voor de realisering van de doelcomponent 
akkerflora 

Beleidskader 

In deze bijdrage over het akker
beheer willen wij nader ingaan 
op meerdere doelen om enkele 
beheersaanbevelingen te kunnen 
formuleren. Deze doelen zijn 
ruim geformuleerd voor zowel 
de Bonenburgerenk als de 
Horsthoekerenk en hebben ook 
betrekking op landschap en 
cultuurhistorie. 

In 2000 verscheen het veelbelovende Soortbeschermingsplan Akkerplanten van het ministerie van 
LNV. Behalve de status die het plan verleent aan veertien "plansoorten", beschrijft het de akkeron
kruiden in ecologische groepen, de oorzaken van achteruitgang en maatregelen voor de bescherming 
van akkerplanten. 
Het soortbeschermingsplan is helder ten aanzien van het voortbestaan van echt bedreigde soorten: 
alleen via specifiek beheer in akkeronkruidreservaten kunnen garanties opgebouwd worden voor het 
voortbestaan van bedreigde soorten. 
In het soortbeschermingsplan worden voorstellen gedaan voor een (minimale) taakstelling ten aanzien 
van onkruidreservaten in de verschillende floradistricten. 

Provinciale kader 
Op provinciaal niveau is beleid ontwikkeld via het landelijk Programma Beheer dat een vertaalslag 
heeft gekregen in de zogenaamde gebiedsplannen. In deze gebiedspiarmen voor natuur en landschap 
zijn op basis van de Provinciale natuurdoelenkaart kaders weggezet voor de realisering van de ontwik
keling van akkeronkruidreservaten en akkerrandenbeheer. 
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Huidige situatie 
Wanneer wij de doelstellingen zoals opgenomen in het beheersplan vergelijken met de huidige situatie 
dan valt op te merken dat van het overgangsbeheer voor de ontwikkeling van bijzondere akkerflora 
weinig terecht is gekomen. In tegenstelling tot de geformuleerde beheersvormen voor de voorkeur van 
de teelt van wintergranen zijn overwegend zomergranen verbouwd. 
Dit laat onverlet de tijdelijke verwerking van plagsel op de enk uit het Vossenbroek, waar in 
2001/2002 de bouwvoor onthoofd is in het kader van natuurontwikkeling. Het is een verantwoorde 
beslissing om tijdelijk snijmaïs te telen voor uitputting van de voedselrijkdom van het opgebrachte 
plagsel. 

Goed beheer op de juiste plek 
Beheerders hebben de verant

woording om een goed beheer 
op de juiste plek te realiseren. 
Dit geldt zeker voor de akkerflo
ra die in Nederland zeldzaam is. 
Hoewel de zegs-wijze Onkruid 
vergaat niet nog steeds gebruikt 
wordt, geldt dit niet meer voor 
een grote groep "onkruiden". 
Veel van de akkeronkruiden 

behoren inmiddels tot de groep 
van sterk bedreigde plantensoor
ten. Akkers waarop Rode Lijst 
soorten worden aangetroffen, 
worden vrijwel zonder uitzonde
ring beheerd als akkeronkruidre

De teelt van rogge is niet ingewikkeld 
en levert snel interessante n~r~r-Prlflrn·n 

servaten., waarop rogge (als wintergraan gewas) en haver (als zomergraan) de belangrijkste hoofdge-
wassen zijn. 

Fauna 
Erg belangrijk is de relatie van de fauna tot het beheer van akkers. Insecten, zoals wilde bijen, hom
mels, zweefvliegen, vlinders, sprinkhanen, loopkevers, muizen en vogelsoorten die op akkers foerage
ren zijn gebaat bij een specifiek ecologische beheer van akkers. Gelet op de geringe omvang en de 
situering van de akkers op de Bonenburgerenk tegen de bebouwde kom van Heerde zullen deze akkers 
vooral voor insecten en als foerageergebied voor vogels meerwaarde hebben, maar niet voor grotere 
zoogdieren, amfibieën en reptielen. 

Landschap 
Akkers zijn in Heerde op de hoger gelegen dekzanden eeuwenlang belangrijke cultuurelementen in het 
landschap geweest. In tegenstelling tot de nabijgelegen Horsthoekerenk met een enigszins bolle lig
ging is de Bonenburgerenk vrij vlak. Dit neemt niet weg dat landschappelijk bezien deze kleine enk 
een fraaie overgang vormt tussen het Bonenburgerbos en de kern van Heerde. De entree aan de oost
zijde van Heerde is landschappelijk vrij gaaf en heeft een prima ontsluiting vanaf de kern via de enk 
naar het bos en de nieuwe Bonenburg op de Horsthoekerenk. Het is een zeer aantrekkelijk gebied om 
te wandelen tussen de korenvelden. 

Recreatie 
Naast de natuurwaarde en landschappelijke waarde kunnen akkers ook een belangrijke recreatieve 
waarde hebben. Vooral wanneer ze op ecologische wijze beheerd worden en bloemrijk zijn. Akkers 
met bijvoorbeeld Korenbloemen verhogen de aantrekkingskracht van een gebied boven akkers met 
snijmaïs. 

Cultuurhistorie 
Akkers op enken hebben cultuurhistorisch bezien een intrinsieke waarde voor wat betreft historisch 
grondgebruik. Aan veel enken is de ouderdom af te lezen vanwege de opbolling in het landschap. 
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Veel akkers op de Veluwe dateren al uit het begin van onze jaartelling. Eeuwenlang is op de akkers 
plaggenmest aangewend om onvruchtbare zandgrond te verbeteren, zodat er gewassen geteeld konden 
worden. Niet alleen het grondgebruik is interessant, maar ook de teeltwijze van de gewassen. Veelal 
werden via een bepaalde methodiek wintergranen, hakvruchten en zomergranen geteeld. De boeren 
waren sterk afhankelijk van de hoeveelheid plaggenmest die beschikbaar was voor de keuze van ge
wassen. In de armste gebieden kwamen agrariërs niet verder dan de eeuwige roggeteelt; een gevolg 
van pure armoede. 
Het beheer van de akkers en het ontstaan van de enken kent een rijke geschiedenis die respect verdient 
en waarvoor mogelijkheden verkend moeten worden om het beheer uit het verleden te continueren. 

Respect voor akkeronkruiden 
Waarom verdient het beheer uit het (recente) verleden herintroductie: welnu de teelt van wintergranen 
in de vorm van rogge geeft bij een extensieve bemesting de potentie voor de terugkeer van verdwenen 
akkeronkruiden die in Nederland bedreigd worden. Zeker voor een beheersorganisatie als het Gel
dersch Landschap moet het een uitdaging zijn om akkeronkruidreservaten te beheren. 

Invulling beheer 
Het voert te ver om in het kader van dit inventarisatierapport het landelijk en het provinciaal beleid te 
toetsen. Geconstateerd wordt dat in de gebiedsplannen voor natuur en landschap aandacht wordt be
steed aan de toekenning van doelstellingen voor de instandhouding van bedreigde akkerflora. 
Hoewel er opties zijn die op de Bonenburg wellicht van toepassing zijn, heeft Het Geldersch Land
schap ook een eigen verantwoordelijkheid voor een "Goed beheer op de juiste plek". 
Vooral voor de Bonenburger enk is de landschappelijke- en cultuurhistorische identiteit van belang. 
Het historisch grondgebruik in relatie tot het totale beheer van het landgoed Bonenburg moet een ster
ke stimulans zijn voor Het Geldersch Landschap om "in te zetten" op een ecologische beheer van de 
akkers op de Bonenburgerenk. 

Kwaliteit en beheer 
Akkeronkruidvegetaties bestaan uit kruidemijke, min of meer ijle begroeiingen tussen verbouwde 
gewassen op akkers. De spontane vegetatie wordt gedomineerd door éénjarige plantensoorten die af
hankelijk zijn van regelmatige bodembewerking, zodat pionieromstandigheden gehandhaafd blijven. 
De soortensamenstelling is gerelateerd aan de 
teeltwijze; wintergraanakkers geven de beste 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van ak
keronkruiden ten opzichte van de teelt van 
zomergraan en hakvruchten. 
Ook de bodemkundige situatie is natuurlijk 
bepalend voor de ontwikkeling van akker
onkruiden. Op de hogere dekzanden zoals op 
de Bonenburgenk is de soortemijkdom minder 
groot, vanwege de minder basemijke bodem. 
Soorten die hier kunnen voorkomen zijn: 
Bleekgele hennepnetel, Glad biggenkruid, 
Korensla, Slofhak en Valse kamille. 
"Onkruidrijke" akkers kunnen in principe 
bijna overal in Nederland ontwikkeld worden, De verbouw van rogge heeft zowellandschappe-
maar op historische akkercomplexen kan de lijk als cultuurhistorisch een intrinsieke waarde. 
vegetatie zich beter ontwikkelen dan op recent 
aangelegde akkers en er is een grotere kans op vestiging van soorten vanuit een zaadbank. Herintro
ductie is in de meeste situaties noodzakelijk om de gewenste bedreigde soorten te kunnen invoeren. 

Huidige situatie 
De huidige situatie is geïnventariseerd door de plantenwerkgroep van de KNNV. De inventarisatie 
door deze groep heeft zich met name gericht op de akkerranden en de paden, aangezien de randen 
veelal de meeste informatie opleveren. In totaal zijn drieëntachtig verschillende kruiden en grassen 
gevonden, waarvan alleen op de akker de Slofhak als Rode Lijst soort gevonden is. 
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Ontwikkeling 
Op de enk:eerdgronden van de Bonenburg kunnen zich met een gericht akkeronkruidbeheer meer Rode 
Lijst soorten vestigen dan thans het geval is. Het beheer dient gebaseerd te zijn op cultuurhistorische 
grondslagen. De teelt van wintergranen biedt de beste perspectieven voor de vestiging van Rode Lijst 
soorten. 
Dit betekent dat de huidige wisselteelten van wintergranen, zomergranen en teelt van snijmaïs bij 
voorkeur gewijzigd moet worden in een overwegende teelt van wintergranen (verbouw van rogge.) 
De volgende doelsoorten zijn te verwachten: Akkerandoorn, Akkerleeuwebek, Akkerviltkruid, 
Blauwe leewenbek, Bleekgele hennepnetel, Dreps, Duits viltkruid, Dwergbloem, Franse boekweit, 
Franse silene, Geel viltkruid, Gele ganzenbloem, Glad biggekruid, Handjesereprijs, Hennepvreter, 
Korenbloem, Korensla, Kruismuur, Middelste duivenkervel, Roggelelie, Slofhak, Stijf vergeet-mij
nietje, Valse kamille, Vlasdolik, Vlaswarkruid (volgens Handboek Natuurdoeltypen vetgedrukt, zijn 
Rode Lijst soorten.) Deze lijst is opgenomen in het handboek. Voor de Bonenburg is deze lijst erg 
ambitieus! 

Aanbeveling 
Het verdient zeker aanbeveling om het huidige beheer te wijzigen. Het beheer van wintergranen in de 
vorm van de verbouw van rogge is niet ingewikkeld en voldoende beschreven in recente literatuur. 
Niet alleen vanuit soortbeschermingsniveau, maar ook vanuit landschappelijk- en cultuurhistorisch 
besefbiedt het akkerbeheer op de Bonenburgerenk zeer aantrekkelijke perspectieven. 

Adrie Hottinga. 

Literatuur: 
Schermerhorn. P.W. Beheersplan Landgoed Bonenburg. Stichting Het Geldersch Landgoed. 1987. 
Bal. D. et.al. Handboek Natuurdoeltypen. Expertisecentrum LNV. 2001. 
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De Bonenburg ligt landschappelijk gezien op een strategische plaats. Nauwkeuriger aangegeven ligt 
het op de grens van IJsseldal en Veluwemassief, een overgangsgebied dat per defmitie landschappelij
ke- en natuurhistorische waarden herbergt van beide gebieden, waarin ook historie en cultuur een 
plaats hebben gevonden. 
We kunnen de Bonenburg beschouwen als de poort naar de V el uwe, komend van de IJ ss el of anders
om, dat is in wezen niet van belang. Het is een prachtige locatie die inclusief Grift en Kanaal zeer de 
moeite waard is om op de juiste wijze te behouden en te beheren. 

Door Het Geldersch Landschap is het beheer ervan in hoofdlijnen vastgelegd in een lange- en een 
middellange termijnplanning. 

De KNNV afd. Epe/Heerde heeft door middel van een aantal inventarisaties aangegeven dat het land
goed over een boeiende hoeveelheid natuurwaarden beschikt waar ze graag de aandacht op wil vesti
gen. 

Hoewel er in de resultaten van de werkgroepen diverse beheerssuggesties tot in detail zijn aangedra
gen, geven we aan het eind van dit rapport alsnog een overzicht van mogelijke maatregelen en/ of ad
viezen die kunnen bijdragen aan het bewaken dan wel verbeteren of uitbreiden van leef-, foerageer- en 
voortplantingsomstandigheden van planten en dieren die van oorsprong thuis horen in dit gebied of er 
zich willen vestigen, zoals daar zijn: 

1. Rekening houden met de uitgangspunten van lopende en toekomstige ontwikkelingen in het kader 
van de EHS (Ecologische Hoofd Structuur) in deze regio en ander andere regionale plannen over 
instandhouding en verbetering van natuur en land(goed)schap. 

2. Aandacht schenken aan het ecologisch beheer en gebruik van de Bonenburger Enk op basis van 
historisch grondgebruik. Het één en ander door middel van het verbouwen van wintergranen die 
op hun beurt weer mogelijkheden bieden aan de ontwikkeling dan wel herintroductie van akker
onkruiden, die eveneens van belang zijn voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. 

3. Daar waar het nodig en mogelijk is grasbermen en weilanden laten verschralen en maaigoed af
voeren, om de diversiteit van organismen te verbeteren, daarbij rekening houdend met de diverse 
voortplantingscycli van verschillende dieren. 

4. Het hanteren van kleinschaligheid bij de uitvoering van diverse plannen en activiteiten. 

5. Waar mogelijk open plaatsen creëren, ruimte geven aan zon- en kruidenrijke bermen, sloot- en 
waterkanten alsmede bosranden, in het belang van zonminnende en bloembezoekende insecten. 

6. Dood hout zowel staand als liggend, stobben e.d. zoveel mogelijk intact laten ten behoeve van de 
ontwikkeling en behuizing van schimmels, paddestoelen, insecten en planten, en als schuilgele
genheid voor amfibieën. 

7. Open zandige bodems in stand houdenen/of creëren in het belang van boderobewonende insecten 
(bijen en wespen.) 

8. Kruiden- en struikenrijke overgangszones in stand houden en/ of verbreden dan wel ontwikkelen, 
waarin diverse gradiënten kunnen ontstaan of worden versterkt. Het bieden van meer ruimte aan 
gebieds- en bodemeigen inheemse loofbomen en struiken. 

9. Mogelijke of resterende jachtactiviteiten verder beperken dan wel beëindigen, het gebied is o. i. te 
klein voor dergelijke bezigheden. 
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10. Een goede begeleiding van het recreatieve gebruik van het gebied door middel van: 
• Goede voorlichting en informatie over de natuurwaarden van de Bonenburg naar omwo

nenden en andere gebruikers. 
• Duidelijke richtlijnen voor hondenbezitters in dit gebied ook in het broedseizoen. 
• Duidelijk weergeven wat wel en niet is toegestaan. 

11. Het beschermen en bewaken van hol- en boombewonende dieren zoals vogels, vleermuizen en 
zoogdieren enz. ten behoeve van rust, winterslaap en voortplanting. 

12. Het gefaseerd schoonmaken van de bosvijver en andere watergangen. Vissen uit de bosvijver 
verwijderen in het belang van de broedontwikkeling van amfibieën alsmede de aanleg van dier
vriendelijke oevers. 

13. Brandnetel- en/ofbraamstruwelen als storingsvegetatie saneren maar op andere minder schadelijk 
zonbeschenen plaatsen handhaven voor insecten( o.a. vlinders), diverse vogelgroepen en kleine 
zoogdieren. 

Kortom een heel scala van mogelijkheden die - mits kleinschalig en extensief uitgevoerd de ont
wikkeling van belangrijke natuurwaarden positief kunnen beïnvloeden in het belang van "Bewoners en 
omwoners". 

Creëer de voorwaarden maar laat de natuur het werk doen. 

Voor overige beheerssuggestie in detail wordt verwezen naar de bijdragen van de werkgroepen. 

Bauke Terpstra 
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WAARNEMINGEN 
Hieronder en op de volgende pagina's staan de 

noteringen van onze werkgroepen 

BJtllfaVIdftRD llt -VDlltltD 
-1SfaJ1lnlJlllll-

Blauwwieren: 
Oscillatoria spec. 

Kiezelwie ren: 
Navicula radiosa 
Navicula chynchocephalus 
Gyrosigma attenuatum 

~ Eunotia lunaris 
Pinnularia viridis 

Groenwieren: 
Spyrogyra spec. 
Ankistrodesmes acicularis 
eoelastrum sphaericum 
Chlorhormidium flaccidum 
Tetraspora lubrica 
Pandorina morurn 

Sierwieren: 
Closterium moniliferum 
Closterium ehrenbergii 

Wimperdiertjes: 
Loxocephalus luridus 
Urocentrum turbo 
Coleps hirtus 
Paramecium spec. 

Oogdiertjes: 
Euglena groeilis 
Euglena acus 
Heteronerna acus 
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'lanttnüjst IBontnburg 2002 

In deze lijst staan achtereenvolgens: Plantnummer; wetenschappelijke naam; Nederlandse naam; voorkomen in 
1974; voorkomen in 2002, verdeeld over acht biotopen; abundantie. 

1974: inventarisatie (H. van Dam en F. Sollman) 2002: inventarisatie, verspreid over acht sub-
1x op één plaats, met één of meerdere exemplaren gebieden 
loc. locaal verspreid voorkomend op enkele plaatsen (zie onderaan pagina.) 
v.a. vrij algemeen voorkomend Abundantie: 1 1-5 exx. 
a. algemeen voorkomend 2 = 6-50 exx. 
z.a. zeer algemeen 3 = 51-500 exx. 

(alleen vermeld bij RL- en AA-soorten) 

Nr. Wet. naam Ned. naam 1974 2 3 4 5 6 7 8 Ab. 
0001 A eer campestre Spaanse aak 2 
1850 Acer platanoides Noordse esdoorn 2 
0002 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn loc. 2 3 4 8 
0004 Achil/ea millefolium Gewoon duizendblad loc. 7 8 
0007 Acorus ca/amus Kalmoes 4 
0011 Aegopodium podagraria Zevenblad loc. 2 3 6 7 8 
1851 Aesculus hippocastanum Paardenkastanje loc. 5 8 
0019 Agrostis capi/laris Gewoon struisgras a. 2 6 7 8 
0018 Agrostis stolonifera Fioringras 6 7 
0024 Ajuga reptans Kruipend zenegroen loc. 
0028 Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree 4 5 7 8 
0029 Alliaria petiolata Look -zonder-look 2 
0036 Alnus glutinosa Zwarte els a. 4 5 7 8 
0042 A topecurus pratensis Gewone vossenstaart 7 
1852 Amelanchier lamarckit Am. krentenboompje v.a. 2 3 8 
0060 Angelica sylvestris Gewone engelwortel v.a. 3 4 8 
0064 Anthemis tictoria Gele kamille 7 
0067 Anthoxanthum aristatum Slofhak 6 2 
0066 Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 2 6 
0070 Anthriscus sylvestris Fluitenkruid loc. 2 4 6 7 8 
0073 Apera spica-venti Windhalm 6 
0096 Arrhenatherum elatius Glanshaver 2 6 7 
0101 Artemisia vulgare Bijvoet 8 
0119 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren v.a. 3 4 5 8 
0123 Atriplex patu/a Uitstaande melde 6 

0131 Barbare a strict a Stijf barbarakrui d 8 
0135 Bellis perennis Madeliefje 5 
1215 Eeru/a erecta Kleine watereppe a. 4 
0140 Betu/a pendu/a Ruwe berk 2 5 
0139 Betu/a pubeseens Zachte berk v.a. 2 
----- Betu/a spec. .. berk 8 
0143 Bidensfrondosa Zwart tandzaad 4 8 
0146 Blechnum spicant Dubbelloof loc. 5 2 
233 7 Bromus hordeaceus Zachte dravik 8 
5032 Buddleja davidii Vlinderstruik 5 

0173 Calamagrostis canescens Hennegras loc. 
6097 Callitriche spec. Sterrenkroos 4 5 8 
0184 Callitriche platycarpa Gewoon sterrenkroos 3 
0118 Calystegium sepium Haagwinde v.a. 4 6 8 
0200 Capse/la bursa-pastoris Gewoon herderstasje 2 4 6 7 8 
0201 Cardamine amara Bittere veldkers 1x 
0202 Cardamine jlexuosa Bosveldkers loc. 2 3 5 
0203 Cardamine hirsuta Kleine veldkers 2 5 6 

1. Bos; 2. Boslaan; 3. Grift; 4. Apeldoornscb kanaal en sluis; 5. Vijver e.o.; 6 Akkerrand en pad; 7. Berm en 
slootkant t.o. Bonenburg; 8. Terrein t.o. Bonenburg. 
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Nr. Wet. naam Ned. naam 1974 1 2 3 4 5 6 7 8 Ab. 
0205 Cardamine pratensis Pinksterbloem loc. 2 3 5 
0208 Carduus crispus Kruldistel 6 
0212 Carex acutiformis Moeraszegge loc. 4 
0228 Carex echinata Sterzegge 5 
023 7 Carex elata Stijve zegge 4 
0229 Carex elongata Elzenzegge 4 
0246 Carex ovalis Hazenzegge 5 
0249 Carex paniculata Pluimzegge 4 
0251 Carex pilu/ijera Pilzegge 2 
0254 Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge 4 sloot 
0258 Carex remota IJle zegge a. 2 3 4 5 7 
0259 Carex riparia Oeverzegge loc. 
1766 Centaureajacea Knoopkruid 7 8 
0296 Cerastium font. ssp. vuig. Gewone hoornbloem loc. 2 6 7 
0295 Cerastium glomeraturn Kluwenhoornbloem 2 
0362 Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloem loc. 4 
0450 Chamerion angustifolium Wilgenroosje loc. 2 4 8 
0305 Chelidonium rnajus Stinkende gouwe 2 4 7 
0306 Chenopodium album Meiganzenvoet 6 8 
0325 Cichorturn intybus Wilde cichorei 7 8 
0331 Cirsium arvense Akkerdistel 6 7 8 
0336 Cirsium vulgare Speerdistel 6 7 8 
0475 Conyza canadense Canadese fijnstraal 8 
0355 Cornus sanguinea Rode kornoelje 8 
0336 Corylus avellana Hazelaar loc. 2 4 8 
------ Corylus av. cv. Contorta Kronkelhazelaar 8 
0379 Crataegus monogJma Eenstijlige meidoom loc. 2 8 
03 72 Crepis capi/laris Klein streepzaad 8 
07 41 Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek 3 3 
1140 Cytisus scoparius Brem 2 

0390 Dactylis glomerata Kropaar loc. 2 3 4 6 7 8 
0394 Daucus carota Wilde peen 8 
0397 Deschampsia cespitosa Ruwe smele v.a. 
0398 Deschampsiajlexuosa Bochtige smele loc. 2 
0406 Digitalis purpurea Gew. vingerhoedskruid 2 6 
0412 Dipsacusfullonum Grote kaardenbol 8 
0426 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren loc. 3 4 
0419 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren loc. 2 3 4 
0421 Dryopteris filix-mas Mannetjes varen 7 

0428 Echinochloa crus-galli Hanenpoot 5 6 8 
0442 Elodea nuttallii Smalle waterpest 5 
0446 Elytrigia repens Kweek 6 8 
0448 Epilobturn ciliatum Beklierde basterdwederik 1x 6 
1642 Epilobturn tetragonum Kantige basterdwederik 7 
0451 Epilobturn hirsutum Harig wilgenroosje loc. 4 7 8 
0454 Epilobturn montanum Bergbasterdwederik 1x 
0460 Epipactis helleborine Brede wespenorchis 3 
0462 Equisetum arvense Heermoes loc. 2 3 4 6 8 
0463 Equisetum jluviatile Holpijp loc. 
0466 Equisetum palustre Lidrus 4 
0489 Euonymus europaea Kardinaalsmuts 2 8 
0490 Eupatorium cannabinurn Koninginnekruid v.a. 3 4 8 

0513 Fagus sylvatica Beuk 2 3 5 8 
0970 Fallopia convolvulus Zwaluwtong 6 7 
1873 Fallopiajaponica Japanse duizendknoop 2 4 6 
0514 Festuca arundinacea Rietzwenkgras 8 
0515 Festuca gigantea Reuzenzwenkgras 1x 
0520 Festuca rubra Rood zwenkgras 5 6 7 8 

2 1. Bos; 2. Boslaan; 3. Grift; 4. Apeldoornsch kanaal en sluis; 5. Vijver e.o.; 6 Akkerrand en pad; 7. Berm en 
slootkant t.o. Bonenburg; 8. Terrein t.o. Bonenburg. 
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Nr. Wet. naam Ned. naam 1974 1 2 3 4 5 6 7 8 Ab. 
0526 Filipendu/a ulmaria Moerasspirea loc. 4 3 
0531 Fraxinus excelsior Gewone es v.a. 2 5 8 
0540 Galeopsis bifi.da Gespleten hennepnetel loc. 
0543 Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 2 4 6 
0544 Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid 6 7 8 
0546 Galium aparine Kleefkruid v.a. 4 6 7 8 
2376 Galium palustris Moeraswalstro 8 
0571 Geranium mol/e Zachte ooievaarsbek 6 
0574 Geranium pusil/um Kleine ooievaarsbek 6 
0576 Geranium robertianum Robertskruid 1 2 4 
0579 Geum urbanum Geel nagelkruid loc. 1 2 3 4 5 7 
0582 Glechoma hederaceae Hondsdraf v.a. 1 2 3 4 6 7 8 
0584 Glyceriajluitans Mannagras loc. 1 4 5 7 8 
0585 Glyceria maxima Liesgras v.a. 4 7 8 
0589 Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem 6 

0598 Hedera helix Klimop v.a. 2 7 8 
0607 Herac/eum sphondylium Gewone berenklauw loc. 2 4 6 7 8 
0618 Hieractum /aevigatum Stijf havikskruid 1x 
0631 H olcus lanatus Gestr. witbol alg. 2 3 4 5 6 7 8 
063 2 H olcus mollis Gladde witbol 2 4 
0639 Humulus lupu/us Hop 4 
2490 Hydrocotyle ranunculoides Grote waternavel 3 
0641 Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel 5 3 
0658 !lex aquifolium Hulst 2 5 3 
1862 Jmpatiens glandu/ifera Reuzenbalsemien 4 
0661 Jmpatiens parvijlara Klein springzaad 2 4 
0665 Iris pseudacorus Gele lis loc. 4 5 8 

0670 Juncus acutifolius Veldrus 4 5 
0673 Juncus articu/atus Zomprus 4 5 8 
0675 Juncus bufonius Greppelrus 5 6 8 
0679 Juncus conglomeratus Biezenknoppen 5 
0680 Juncus effusus Pitrus v.a. 2 4 5 7 8 
0688 Juncus subnodulosus Paddenrus 5 
0690 Juncus tenuis Tengere rus 8 

1898 Lamtastrum gal. cv Flor. Bonte gele dovenetel 2 
0700 Lamium album Witte dovenetel 4 6 
0706 Lamium purpureurn Paarse dovenetel 6 
0708 Lapsana communis Akkerkool 2 6 7 
6566 Larix spec Larix v.a. 
0723 Lemna minor Klein kroos v.a. 4 7 
0724 Lemna trisu/ca Puntkroos 5 
07 45 Linaria vulgaris Vlasbekje loc. 
0725 Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 4 
0756 Lolium perenne Engels raaigras 4 5 6 7 8 
0759 Lonicera periclymenum Wilde karnperfoelie v.a. 2 4 8 
0763 Lotus peduncu/atus Moerasrolklaver 5 8 
0766 Luzula campestris Gewone veldbies 2 3 
1933 Luzula muitijlara Veelbloemige veldbies 3 
0780 Lycopus europaeus Wolfspoot loc. 4 8 
0782 Lysimachia nummularia Penningkruid loc. 
0784 Lysimachia vulgaris Grote wederik loc. 2 4 5 3 
0785 Lythrum saliearia Grote kattenstaart loc. 4 2 

0792 Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 7 
0796 Matricaria discoidea Schijfkamille 6 7 8 
0794 Matricaria recutita Echte kamille 6 7 8 
0801 Medicago sativa Luzerne 7 
0813 Mentha aquatica Watermunt v.a. 4 8 

3 1. Bos; 2. Boslaan; 3. Grift; 4. Apeldoornsch kanaal en sluis; 5. Vijver e.o.; 6 Akkerrand en pad; 7. Berm en 
slootkant to. Bonenburg; 8. Terrein to. Bonenburg. 
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Nr. Wet. naam Ned. naam 1974 1 2 3 4 5 6 7 8 Ab. 
0830 Moehringia trinervis Drienerfmuur loc. 2 3 
0832 Molinia caerulea Pijpenstrootje loc. 
0840 Myosotis arvensis Akkervergeetmijnietje 6 
0841 Myosotis laxa Zompvergeetmij nietje 5 

0861 Nuphar lutea Gele plomp 4 5 

0916 Papaver rhoeas Grote klaproos 6 
0922 Pastinaca sativa Pastinaak 8 
0967 Persicaria amphibium Veenwortel 6 8 
0972 Persicaria hydropiper Waterpeper 4 5 7 8 
0973 Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop 6 
0977 Persicaria maculosa Perzikkruid 6 
0976 Persicaria mitis Zachte duizendknoop loc. 
0929 Peucedanum palustre Melkeppe 4 
0930 Phalaris arundinacea Rietgras loc. 2 4 8 
0932 Phleum prat. ssp. prat. Timoteegras 5 6 7 8 
0933 Phragmites australis Riet loc. 2 4 5 7 8 
0946 Plantago lanceolata Smalle weegbree 2 6 7 8 
0947 Plantago major ssp. maj. Grote weegbree 2 4 5 6 7 8 
0943 Pinus sylvestris Grove den 5 
0952 Poa annua Straatgras 2 4 5 6 7 8 
0956 Poa nemoralis Schaduwgras 2 
0958 Poa pratensis Veldbeemdgras 4 
0959 Poa trivialis Ruw beemdgras 2 4 6 7 
0964 Polygonatum multijlorum Gewone salomonszegel 2 
0968 Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 2 4 6 7 
0978 Polypodium vulgare Gewone eikvaren 1x 3 
---- Populus spec. Populier v.a. 
2254 Populus x canadensis Canadapopulier 4 8 
0981 Populus x canescens Grauwe abeel 4 
0990 Potamogeton crispus Gekroesd fonteinkruid 5 
0993 Potamogeton gramineus Ongelijkbladig fonteinkr. 5 2 
0995 Potamogeton natans Drijvend fonteinkruid 5 
1003 Potamogeton trichoides Haarfonteinkruid 5 
1006 Potentil/a anserina Zilverschoon 4 6 
1017 Prunel/a vulgaris Gewone brunel 5 6 7 8 
1018 Prunus avium Zoete kers 1 
1019 Prunus padus Vogelkers loc. 1 
1020 Prunus serotina Am. vogelkers loc. 1 2 4 8 
1021 Prunus spinosa Sleedoorn 8 
1022 Pteridum aquilinum Adelaarsvaren loc. 

1876 Quercus rubra Amerikaanse eik loc. 1 4 
103 7 Quercus robur Zomereik 1 2 4 8 

1040 Ranunculus acris Scherpe boterbloem 2 7 8 
104 7 Ranunculus .ficaria bulb Speenkruid 2 4 
1056 Ranunculus repens Kruipende boterbloem a. 2 5 6 8 
1058 Ranunculus sceleratus Blaartr. boterbloem 5 
0530 Rhamnus.frangula Sporkehout 2 8 
2105 Rhododendron ponticurn Pontische rododendron loc. 2 5 7 
1071 Ribes rubrum Aalbes 2 
1877 Robinia pseudoacacia Robinia 
107 4 Rorippa amphibia Gele waterkers 4 
6362 Rorippa nast./micr. Sl.IW. waterkers v.a. 
1076 Rorippa palustris Moeraskers 2 6 8 
1643 Rosa canina Hondsroos 8 
1089 Ru bus caesius Dauwbraam 8 
1634 Rubus .fruticosus Gewone braam a. 2 4 5 8 
1091 Ru bus idaeus Framboos v.a. 2 6 

4 1. Bos; 2. Boslaan; 3. Grift; 4. Apeldoornsch kanaal en sluis; 5. Vijver e.o.; 6 Akkerrand en pad; 7. Berm en 
slootkant t.o. Bonenburg; 8. Terrein t.o. Bonenburg. 
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Nr. Wet. naam Ned. naam 1974 1 2 3 4 5 6 7 8 Ab. 
1093 Rumex acetos a Veldzuring loc. 2 4 6 
1094 Rumex acetosel/a Schapenzuring 2 
1099 Rumex hydrolapathum Waterzuring 4 
1101 Rumex obtusifolius Ridderzuring 2 5 7 8 

1112 Sagina procumhens Liggende vetmuur 2 
1116 Salix alba Schietwilg 
1117 Salix aurita Geoorde wilg 4 8 
1119 Salix cinerea Grauwewilg loc. 2 4 
1126 Salix viminalis Katwilg 8 
------ Salix spec. Kronkelwilg 8 
------ Salix spec. Wilg v.a. 
1133 Sambucus nigra Gewone vlier loc. 2 3 4 7 8 
1884 Sambucus nigra cv Lac. Peterselievlier 1x 2 4 
1170 Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 2 3 4 5 6 7 8 
1173 Scutellaria galericulata Blauw glidkruid loc. 4 
2290 Senecio jacobaea Jacobskruiskruid 8 
1192 Senecio vulgaris Gewoon kruiskruid 1x 6 8 
1197 Setaria viridis Groene naaldaar 6 
0807 Silene dioica Dagkoekoeksbloem 7 8 
0805 Silene latifolia A vondkoekoeksbloem 8 
1211 Sisymbrium officinale Gewone raket 2 4 6 8 
1218 Solanum dulcamara Bitterzoet v.a. 2 3 4 5 
1219 Solanum nigrum nigrum Zwarte nachtschade 1x 6 8 
1224 Sonchus asper Gekroesde melkdistel 6 8 
1225 Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 6 8 
1227 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes v.a. 2 3 4 8 
1231 Sparganium emersum Kleine egelskop 5 
1234 Spergula arvensis Gewone spurrie 6 
1892 Spiraea salicifolia Theeboompje 2 
1245 Stachys palustris Moerasandoorn loc. 2 4 8 
1246 Stachys sylvatica Bosandoorn 2 
1248 Steilaria graminea Grasmuur loc. 
1250 Steilaria media Vogelmuur v.a. 2 4 6 8 
124 7 Steilaria uliginosa Moerasmuur 5 
1259 Symphytum officinale Gewone smeerwortel loc. 4 7 

1260 Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 7 8 
1264 Taraxacum officinalis Gewone paardebloem loc. 2 4 5 6 7 8 
1267 Taxus baccata Taxus 2 
1184 Tephroseris palustris Moerasandijvie 1x 
2273 Thuja occidenta/is Westerse levensboom 5 
----- Tilia tomentosa Zilverlinde 4 
2277 Tilia x vulgaris Hollandse linde loc. 4 
1954 Tragopogon pratensis Gele morgenster 8 
1299 Trifolium dubium Kleine klaver 5 
1300 Trifolium hybridum Basterdklaver 5 6 
1306 Trifolium pratense Rode klaver 5 7 8 
1306 Trifolium repens Witte klaver 2 5 6 8 
0795 Trip/eurospermum marit. Reukeloze kamille 8 
1318 Typha latifolia Grote lisdodde 4 5 8 

1320 U/mus minor Gladde iep 2 8 
1321 Urtica dioica Grote brandnetel z.a. 2 3 4 5 6 7 8 

1329 Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes loc. 
1333 Valeriana officinalis Echte valeriaan loc. 4 
1347 Veronica arvensis Veldereprijs 2 
1349 Veronica beccabunga Beekpunge 1x 4 7 3 
1351 Veronica chamaedrys Gewone ereprijs loc. 6 

5 1. Bos; 2. Boslaan; 3. Grift; 4. Apeldoornscb kanaal en sluis; 5. Vijver e.o.; 6 Akkerrand en pad; 7. Berm en 
slootkant t.o. Bonenburg; 8. Terrein t.o. Bonenburg. 
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Nr. Wet. naam Ned. naam 1974 1 2 3 4 5 6 7 8 Ab. 
1352 Veronica hederifolia Klimopereprijs 2 
1355 Veronica officinalis Mannetjesereprijs 2 
1363 Veronica serpyllifolia Tijmereprijs 2 5 6 
1367 Viburnum opulus Gelderse roos loc. 8 
1370 Vicia hirsuta Ringelwikke 6 
1368 Vicia sativa nigra Smalle wikke 6 
1372 Vicia sativa sativa Voederwikke 6 
1378 Viola arvensis Akkerviooltje 2 6 
13 84 Viola odorata Maarts viooltje . huis 

Bezoekdata: 
23-02; 29-04; 03-06; 08-07; 05-09; 24-09; 22-11 

1. Bos; 2. Boslaan; 3. Grift; 4. Apeldoornsch kanaal en sluis; 5. Vijver e.o.; 6 Akkerrand en pad; 7. Berm en slootkant 
t.o. Bonenburg; 8. Terrein t.o. Bonenburg. 

JBladmosstnlijst JBontnburg 2002 

Tijdens een mossenexcursie o.l.v. de heer R. Oudega uit Nunspeet op 23 februari 2002 werden de volgende 
tweeëntwintig soorten aangetroffen. Ook de soorten uit 1974 (lijst H. van Dam en F. Sollman) zijn weer ver
meld. 

1974 2002 
Amblystegium serpens - Gewoon pluisdraadmos + 
Atrichium undulatum - Groot rimpelmos v.a. + 
Aulacomnium androgynurn -Gewoon knopjesmos + 
Brachythecium rutabulum - Gewoon dikkopmos v.a. + 
Bryum capillare -Gedraaid knikmos loc. 

Calliergonella cuspidata - Gewoon puntmos 1x 
Campylopus pyriformis - Breekblaadje + 
Dicranella heteromalla - Gewoon pluisjesmos a. + 
Dicranoweisia cirrata - Gewoon sikkelsterretje v.a. + 
Dicranum scoparium - Gewoon gaffeltandmos 1x + 

Eurhynchium praeiongum - Fijn laddermos I Fijn snavelmos + 
Grimmia pulvinata - Gewoon muisjesmos + 
Hypnum cupressiforme - Gewoon klauwtjesmos v.a. + 
Isoterygium elegans - Gewoon pronkmos loc. + 
Lophocolea bidentata - Gewoon kantmos v.a. + 

Lophocolea heterophylla - Gedrongen kantmos v.a. 
Mnium hornum - Gewoon Sterrenmos a + 
Orthodontium fineare Geelsteeltje + 
Orthotrichum affine - Gewone haarmuts + 
Pel/ia epiphylla - Gewone pellia loc. + 

Plagtomnium undulatum - Gerimpeld boogsterrenmos loc. 
Plagiothecium laetum - Klein platmos loc. + 
Pleurozium schreberi - Bronsmos loc. + 
Polytrichum formosum - Fraai haarmos v.a. + 
Rhytidiadelphus squarrosus - Gewoon haakmos + 

Tortula muralis - Gewoon muursterretje I Muurmos + 

6 1. Bos; 2. Boslaan; 3. Grift; 4. Apeldoornsch kanaal en sluis; 5. Vijver e.o.; 6 Akkerrand en pad; 7. Berm en 
slootkant t.o. Bonenburg; 8. Terrein t.o. Bonenburg. 
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onder A: de Oude Bonenburg (ten noorden van de Bonenburgerlaan) in het jaar 2001. 
onder B: de Oude Bonenburg (ten noorden van de Bonenburgerlaan) in 2002. 
onder C: de Nieuwe Bonenburg (ten zuiden van de Bonenburgerlaan) in 2002. 
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We hebben voor de Nachtvlinders de namen gehanteerd die vermeld staan in de "Lijst van Nederland
se namen van macrovlinders in Nederland". Er zijn ook vlinders waarvoor (nog) geen Nederlandse 
naam is vastgesteld. Deze vlinders staan dus alleen onder de wetenschappelijke naam vermeld. 
Voor een derde categorie geldt dat ze geen "standaardnaam" hebben. Die soorten zijn mkaderd. 

Nederlandse namen: Wetensch. namen 

A DAGVLINDERS 1. Atalanta 
2. Bont zandoogje 
3. Dagpauwoog 
4. Landkaartje 

A NACHTVLINDERS 1. Geelblad 
2. Gewone worteluil 
3. Grauwe grasuil 

Vanessa atalanta 
Pararge aegeria 
Inachis io 
Araschnia levana 

4. Grote spikkelspanner 

Ennomos quercinaria 
Agrotis exclamationis 
Apamea remissa 
Hypomecis roboraria 
Ochropleur a plecta 5. Haarbos 

6. Huismoeder 
7. Kleine beer 
8. Perzikkruiduil 
9. 

A KEVERS 1. Bronzen wilgenhaan-
tje 

2. Haantje (Spec.) 

A GALLEN 1. Galmug op beuk 
2. Galmug op linde 

B DAGVLINDERS 1. Atalanta 
2. Bont zandoogje 
3. Boomblauwtje 
4. Bruin zandoogje 
5. Citroenvlinder 
6. Dagpauwoog 
7. Gehakkelde aurelia 
8. Groot koolwitje 
9. Klein geaderd witje 

10. Klein koolwitje 
11. Kleine vos 
13. Landkaartje 
14. Oranjetipje 

N octua pronuba 
Phragmatobia filiginosa 
M elancha ersicariae 
Pleuro 

Phyllodecta vitellinae 
Diochrysia fastuosa 

Mikiola fagi 
Eriophyes tiliae 

Vanessa atalanta 
Pararge aegeria 
Celastrina argiolus 
M aniola jurtina 
Gonepteryx rhamni 
Inachis io 
Polygonia c-album 
Pieris brassicae 
Pieris napi 
Pieris rapae 
Aglias urticae 
Araschnia levana 
Anthocharis cardamines 

Opmerkingen 

Rups 

Aantal 

3 
42 
5 
3 
5 
8 
3 
9 

145 
14 
1 

20 
1 
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Nederlandse namen: Wetensch. namen O~merldngen Aantal 

B NACHTVLINDERS 1. Hydraecia micacea 1 
Phlogophora meticu-

2. los a 1 
Hypena proboscida-

3. lis 1 
4. gamma 1 
5. Epirrhoe alternata 1 
6. griseola 1 
7. Grote beer Arctia caja 1 
8. Huismoeder N octua pronuba veel 
9. Klaverblaadje M acaria notata 1 

10. Kleine wapendrager Clostera anachoreta 1 

Nederlandse namen: Wetensch. namen O~merldngen Aantal 

B NACHTVliNDERS 11. Koolbandspanner Xanthorhoe designata 1 
12. Kooluil M amestra brassicae 1 
13. Koperuil Diachrysia chrysitis 1 
14. Kroonvogeltje capucina 1 
15. Lieveling Timandra comea 1 
16. Moerasplantenboorder Alchanara algae 1 
17. Oranje wortelboorder Triodia sylvana 1 
18. Acronicta psi 1 

chrysopras-
19. Tere aria 1 
20. Veelvraat rubi 1 
21. Volgeling N octua co mes 1 
22. Wilgendwergspanner tenuiata 1 
23. Witte tijger Spilosoma lubricipeda 2 
24. Xestia c-ni rum 1 

Langsprietmotje Adela reaumurella veel 
nymphaeata 4 

degeerella veel 
stagnat a 1 

Pleuroptya ruralis 1 
rausta aurata 1 

Wetensch. namen O~merldngen Aantal 
B KEVERS 1. 1 

2. 2 
3. urticae 
4. 22-punctata 1 
5. Agelastica alni veel. 
6. livida enige 
7. 1 
8. quatuordecimgut-

tata 1 
9. 

beestje 2 
10. lieveheers-

3 
11. 1 
12. coccinea 2 
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Nederlandse namen: VVetensch.nanmen O~merlrlngen Aantal 

B UBELLEN 1. Azuurwateijuffer Coenagrion puella 2 
2. Blauwe glazenmaker cyanea 5 
3. Bruine glazenmaker Aeshna grandis 3 
4. Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum 2 
5. Lantaarntje elegans 9 
6. Platbuik depressa 2 
7. Steenrode heidelibel vulgaturn 1 
8. Viervlek Libellula quadrimacu-

2 
9. Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 6 

cyathi-
10. VV a tersnuffel ga rum 2 
11. VV eidebeelguffer Calopteryx splendens 8 

B WANTSEN 1. 1 

B PISSEBEDDEN enige 
(Spec.) exx. 

Nederlandse nanmen: VV etensch. nanmen O~merlrlngen Aantal 
B HOMMELS 1. Akkerhommel 7 

ENBUEN 2. Boomhommel 2 
3. Grote Aardhommel 12 
4. hortorurn 1 
5. VV eidehommel Bombus pratorum 2 
6. Honingbij Apis meiliJera apidae 2 

Nederlandse naam VV etensch. nanmen O~merlrlngen Aantal 
B WESPEN 1. Gewonewesp V espula vulgaris 1 

Nederlandse namen: VV etensch. nanmen Opmerkingen Aantal 

B (ZWEEF) VLIEGEN 1. Blinde Eristalis tenax 2 
EN MUGGEN 2. Dambordvlieg Sarcophaga carnaria 2 

3. Gewone pendelzweef 
vlieg H eliophilus pendulus 1 

4. Hommelbijvlieg intricaria 2 
5. 2 
6. nemorum enige 
7. Rosse zweefvlieg balteatus enige 
8. 1 
9. 2 

Nederlandse nanmen: VV etensch. namen O~merlrlngen Aantal 
B SPRINKHANEN 1. Krasser Chorthippus parallelus 3 

2. Leptophyes punctatissima 2 
3. brunneus 1 

B DIDZENDPOTEN van de Klasse 2 
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Nederlandse namen: Wetensch. namen O~merkingen Aantal 

c DAGVLINDERS 1. Vanessa atalanta 32 
2. 4 
3. 1 
4. 2 
5. Gonepteryx rhamni 19 
6. 1 
7. 1 
8. 1 
9. 24 

10. 4 
11. Pieres rapae 9 
12. Kleine vos urticae 2 
13. hyperantus 12 
14. [eva na 1 
15. 1 
16. 1 

Nederlandse namen: Wetensch. namen O~merkingen Aantal 
C NACHTVLINDERS 1. 

2. 2 
3. 

Depressaria pastinacel- rups in Bere-
4. la klauw 3 
5. extimalis 1 

cagnagel-
6. 2 

cagnagel- spinsels en 
7. la rupsen 

Nederlandse namen: O~merldngen Aantal 
c KEVERS 1. larfjes veel 

2. enkele 

3. beestje 1 
4. 1 
5. septempunc-

tata 1 
6. rustica 1 

c LffiELLEN 1. 3 
2. 2 
3. 3 
4. 1 

C HOMMELS 1 1 
2 3 
3 2 
4 



Nederlandse namen: 

C ZWEEFVLIEGEN 1. Blinde bij 
2. 
3. Menuetzweefvlieg 
4. Rosse zweefvlieg 

C SCHORPIOENVLIEGEN 1. 

C VIEGEN 1. Groene vleesvlieg 

85 

Opmerkingen Aantal 

1 
1 
1 
1 

2 

1 



8G 

Bermpje 

Riviergrondel 

Winde 

Driedoornige stekelbaars 

Paling 

Baars 

Blankvoorn 

Brasem 

Pos 

Snoek 

Karper 

Ruisvoorn 

Tiendoornige stekelbaars 

In beek. 

boven- en berted1enstrooms, vijver landhuis. 

In de beek en in de 

In de 

en landhuis, bosvijver afd.lk. 

""''"''"'Tl!- en landhuis, bosvijver afd.lk. 

en ber1ea~enstrooms, vijver landhuis. 

Beek en in 
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lBontnburg oudt gtdttllt 

Wetenscha e ··kenaam Nederlandse naam Functie Nederl. namen allfabetisch 
Aleuria aurantia Grote oranje bekerzwam s Abrilmzenbuisjeszwam 
Alnicola bohemica Zilversteelzompzwam M Abrikozenrussula 
Alnicola escharoides Bleke elzenzompzwam M Mgeplatte stuifzwam 
Amanita citrina Gele knolamaniet M Amandelvezelkop 
Amanita citrina var. alba Gele knolamaniet M Amethistzwam 
Amanita citrina var. citrina Gele knolamaniet M Asgrauwe koraalzwam 
Amanita excelsa Grauwe amaniet M Berijpte russuJa 
Amanita fulva Roodbruine slanke amaniet M Berkezwam 
Amanita gemmata Narcisamaniet M Beukedopgeweizwam 
Amanita musearia Vliegenzwam M Beukerussula 
Amanita pantherina Panteramaniet M Biefstukzwam 
Amanita rubescens Parelamaniet M Bitterzoete melkzwam 
Arcyria nutans 

I 

Bleekgele bundelzwam 
Armillaria mellea Echte honingzwam p Bleke elzenzompzwam 
Armillaria ostoyae Sombere honingzwam p Bleke franjehoed 
Ascocoryne sarcaides Paarse knoopzwam s Bloedende buisjeszwam 
Asterophora lycoperdoides Poederzwamgast p Botercollybia 
Auricularia mesenterica Viltig judasoor s Breedplaattreephoed 
Bisporelia citrina Geel schijfzwammetje s Broze russula 
Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam s Bruine bekerzwam 
Bjerkandera fumosa Rookzwam s Bruine knolvezelkop 
Boletus badius Kastanjeboleet M Bundelcollybia 
Boletus chrysenteron s.l. Roodsteelfluweelboleet M Bundelmycena 
Boletus edulis s.l. Gewoon eekhoorntjesbrood M Dennenbloedzwam 
Boletus parasiticus Kostgangerboleet p Dennenschelpzwam 
Buigaria inquinans Zwarte knoopzwam s Dennenvlamhoed 
Calocera cornea Geel hoorntje s Dikke kelderzwam 
Calocera viscosa Kleverig koraalzwammetje s Doolhofzwam 
Calocybe carnea Roze pronkridder s Draadsteelmycena 
Calvatia excipuliformis Plooivoetstuifzwam s Dwergwieltje 
Cantharellus cibarius Hanekam (cantharel) M Dwergzwavelkop 
Cerocorticium conjluens Ziekenhuisboomkorst s Echt judasoor 
Chalciporus piperatus Peperboleet M Echte honingzwam 
Ciboria batschiana Eikelbekertje s Eikebladstromakellge 
Clavulina cinerea Asgrauwe koraalzwam s Eikebladzwammetje 
Clavulina coralloides Witte koraalzwam s Eikelbekertje 
Clitocybe nebuiaris Nevelzwam s Eikeldopzwam 
Collybia butyracea Botercollybia s Eikenbloedzwam 
Collybia conjluens Bundelcollybia s Eiketakstromakellge 
Collybia dryophila Eikebladzwammetje s Eikeweerschijnzwam 
Collybia fusipes Spoelvoetcollybia p Eikhaas 
Collybia peronata Scherpe collybia s Elzebundelzwam 
Colpoma quercinum s Elzeweerschijnzwam 
Coniophora puteana Dikke kelderzwam s Esdoornhoutknotszwam 
Coprinus atramentarius inktzwam Kale s Fijnplaatrussula 
Coprinus comatus inktzwam Geschubde s Fraaisteelmycena 
Coprinus disseminatus Zwerminktzwam s Gedrongen witsteelfranjehoed 
Coprinus lagopus Dazepootje s Geel hoorntje 
Coprinus micaceus Gewone glimmerinktzwam s Geel schijfzwammetje 
Coprinus plicatilis Plooirolge s Geelwitte russuJa 
Cordyceps militaris Rupsendoder p Gekarteld leemkeiige 
Crepidotus variabilis Wit oorzwammetje s Gekroesde fopzwam 
Cudoniella acicularis Houtknoopje s Gele aardappelbovist 
Dacrymyces stillatus Oranje druppelzwam s Gele knolamaniet 
Daedalea quercina Doolhofzwam s Gele knolamaniet 



Nederlandse naam Functie Nederl. namen allfabetisch 
p Gele knolamaniet 

Daldinia concentrica s Gele korstzwam 
Fistulina Biefstukzwam p Gele trilzwam 

ss s 
metmos 

Platte tonderzwam p 

Eikhaas p 

Prachtvlamhoed s Gewone 
Dennevlamhoed s Gewone hertezwam 

M Gewone krulzoom 
Hebeloma mesophaeum Tweekleurige vaalhoed M Gewone oesterzwam 
H elvella crispa Witte kluifzwam s Gewone 
Helvella lacunosa Zwarte kluifzwam s Gewone 
Hirneola auricula-judae Echtjudasoor p Gewoon 
Humaria Kleine bruine bekerzwam M Gewoon eekhoorntjesbrood 
Hymenoscyphus fructigenus Eikeldopzwam s Gewoon 
Hypocrea citrina perfect Platte kussentjeszwam s Gewoon elfenschermpje 

Roestbruine s Gewoon 
kogelzwam s Gewoon 

lnocybe cookei Gladde M Gewoon meniezwammetje 
Inocybe hirtella var. bispora Amandelvezelkop M Gladde 
Inocybe maculata Valse M Goudvliesbundelzwam 
lnocybe Bruine knolvezelkop M Graskleefsteelmycena 
lnonotus Eikeweerschljnzwam p Grauwe amaniet 
Inonotus radiatus p 

Laccaria Amethistzwam M 
Laccaria laccata M 
Laccaria tortilis M 
Lachnum Gewoon s 

lacrymabunda Tranende franjehoed s 
Lactarius blennius Grijsgroene melkzwam M 
Lactarius Kruidige melkzwam M 
Lactarius Zwavelmelkzwam M 
Lactarius necator melkzwam M 
Lactarius obscuratus M 
Lactarius melkzwam M 
Lactarius Rossige melkzwam M Grote stinkzwam 
Lactarius Watermelkzwam M 
Lactarius subdufcis Bitterzoete melkzwam M 
Lactarius melkzwam M 
Lactarius veilereus M 

p 

Leotia lubrica s 
s 
s 
s 

Zwartwordende stuifzwam s 
Parelstuifzwam s 

stuifzwam s 
s 
s 

Marasmiellus vaillantii s Kleine kaaszwam 
Marasmius bulliardii s 
Marasmius s 
Marasmius oreades s 

s 
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Wetenscha e ··kenaam Nederlandse naam Functie 
Melanophyllum haemato- Verkleurzwammetje s melkzwam 

spermum 
Meripilus giganteus Reuzenzwam p Langsteelfranjehoed 
M eruliopsis eorium Papierzwammetje s Melksteelmycena 
Merulius tremellosus Spekzwoerdzwam s Melksteelmycena 
Myeena acieula Oranje dwergmycena s Melksteelmycena 
Myeena areangeliana Bundelmycena s Narcisamaniet 
Myeena cinerella Grijze mycena s Nevelzwam 
Myeena epipterygia Graskleefsteelmycena s kamrussula 
Myeena filopes Draadsteelmycena s Oranje aderzwam 
Myeena galerieulata Helmmycena s Oranje druppelzwam 
Myeena galopus Melksteelmycena s Oranje dwergmycena 
Myeena galopus var. galopus Melksteelmycena s Oranjegeel trechtertje 
Myeena galopus var. nigra Melksteelmycena s Paarse eikenschorszwam 
Myeena haematopus Grote bloedsteelmycena s Paarse knoopzwam 
Myeena inclinata Fraaisteelmycena s Paarse schijnridderzwam 
Myeenapura Gewoon elfenschermpje s Panteramaniet 
Myeena rorida Slijmsteelmycena s Papierzwammetje 
Myeena sanguinolenta Kleine bloedsteelmycena s Papilmycena 
Myeena speirea Kleine breedplaatmycena s Parelamaniet 
Myeena vitilis Papilmycena s Parelstuifzwam 
Neetria cinnabarina Gewoon meniezwammetje p Peervormige stuifzwam 
Neobulgaria pura Roze knoopzwam s 
Paecilomyees farinosus 
Panellus mitis Denneschelpzwam s 
Panellus serotinus Groene schelpzwam p 
Paxillus involutus Gewone krulzoom M 
Peniophora quercina Paarse eikenschorszwam s 
Periehaena eortiealis 
Peziza badia Bruine bekerzwam s Prachtvlamhoed 
Peziza miehelii Zwavelmelkbekerzwam s Radijsvaalhoed 
Phallus impudieus Grote stinkzwam s RegenboogrussuJa 
Phlebia radiata aderzwam s Regenboogrussula 
Pholiota alnicola Elzebundelzwam s Reuzenzwam 
Pholiota aurivella Goudvliesbundelzwam p melkzwam 
Pholiota gummosa Bleekgele bundelzwam s Rode Zwavelkop 
Physisporinus sanguinolentus Bloedende buisjeszwam s Roestbruine kogelzwam 
Piptoporus betulinus Berkezwam p Roodbruine schijnridderzwam 
Pleurotus ostreatus Gewone oesterzwam p Roodbruine slanke amaniet 
Pluteus eervinus Gewone hertezwam s 
Poeulum firmum Eiketakstromakellge s 
Poeulum sydowianum Eikebladstromakellge s 
Polyporus brumalis Winterhoutzwam s 
Polyporus varius s 
Psathyrella eandolleana s 
Psathyrella eonopilus Langsteelfranjehoed s 
Psathyrella hydrophiloides witsteelfranjehoed s 
Psathyrella piluliformis sl. s 
Psilocybe eaerulea s 
Psilocybe fascieuiaris s 
Psilocybe fascieuiaris var. 

pusilla s 
Psilocybe sublateritia s 
Pulvinula eonvexella metmos 
Riekenella fibula metmos 
Russula aeruginea s.l. Groene berkerussula M 
Russula amoenolens M 
Russula eyanoxantha M 



Wetenscha e ··kenaam Functie Neder!. namen allfabetisch 
Russula cyanoxantha f. peltereaui M Stinkparasolzwam 

Beukerussula M Tranende franjehoed 
s.l. M vaalhoed 

Russula mairei M 
Russul a M 
Russula ochroleuca Geelwitte russula M 

Berijpte russula M 
Russula pectinatoides kamrussuJa M 
Russula AbrikozenrussuJa M 
Russula undulata russula M 
Russula vesca M 
Russula virescens M Watermelkzwam 
Schizopara flavipora Abrikozenbuisjeszwam s Weidekringzwam 
Schizopara paradoxa s.l. Witte tandzwam s Winterhoutzwam 
Scleroderma areolaturn Kleine aardappelbovist M Wit oorzwammetje 
Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist M Witsteelfranjehoed 
Scleroderma verrucosum Wortelende aardappelbovist M Witte bultzwam 
Scutellinia scutellata Gewone wimperzwam s Witte kluifzwam 
Skeletocutis nivea Kleine kaaszwam s Witte koraalzwam 
Stereum gausapatum Eikenbloedzwam s Witte 
Stereum hirsutum Gele korstzwam s Witte tandzwam 
Stereum ochraceoflavum s Wortelende aardappelbovist 
Stereum rugosum korstzwam s Ziekenhuisboomkorst 
Stereum sanguinolenturn Dennenbloedzwam s Zilversteelzompzwam 
Tarzetta catinus Gekarteld leemkell\ie s Zwarte kluifzwam 
Tarzetta Klein s Zwarte 
Tephrocybe tylicolor Kleine grauwkop s 
Thelephora terrestris Gewone M russuJa 
Trametes gibbosa Witte bultzwam s Zwartwordende stuifzwam 
Trametes versicolor Gewoon elfenbanl\ie s Zwavelmelkbekerzwam 
Tremelia mesenterica Gele trilzwam s Zwavelmelkzwam 
Tubaria furfuracea s.l. Gewoon donsvoetje s Zwavelzwam 
U stulina deusta Korsthoutskoolzwam s Zwerminktzwam 
Vascellum pratense Mgeplatte stuifzwam s 
Vuilleminia comedens Schorsbreker s 
Xylaria s 

s 
Esdoornhoutknotszwam s 



Konijn 

Mol 

Eekhoorn 

Rosse woelmuis 

Bosmuis 

Ree 

Haas 

Egel 

juni 2001 
dec.2000 

okt. 2001 
febr. 2002 

okt. 2001 
febr. 2002 

okt. 2001 

okt. 2001 

dec.2001 

juni 2001 

mei 2002 
okt. 2002 

zuid: 2 foeragerende exemplaren gezien. 
lf2, lfl, 2h, 2f, lu - zuid, laan onbepaalde aantallen 
(bewoningssporen) 

bewoningssporen -locatie niet aangegeven. 
lfl, lh - zuid, laan (bewoningssporen) 
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dood exemplaar -locatie niet vermeld; med. Adrie Hottinga 
11- bewoningssporen 
(zie afzonderlijk kaartje.) 

2g en lk- twee keer 1 exemplaar gevangen en losgelaten. 

lh, 2f, lk- bewoningssporen 

Bonenburgerlaan - door ruit gesprongen en afgemaakt door 
jager (zwaar letsel) 

zuid en cl - 2 exemplaren, zichtwaarnemingen 

Bonenburgerlaan 
Generweg - verkeersslachtoffer 

(Zie ook voor de vleermuizen de afzonderlijke kaartjes.) 

Gewone dwergvleermuis 

Ruige dwergvleermuis 

Rosse vleermuis 

Meervleermuis 

Baardvleermuis 

Laatvlieger 

VVatervleermuis 

Franjestaart 

Grootoorvleermuis 

2001 la, 2a, 2b, cl, 2f, lh, 2h, lj, lk, lm, zuid, laan, 
Bonenburgerlaan - kanaal- akkerrand - Grift 

2002 2b, 1k, 2e, laan, akkerrand, kanaal, slotgracht, zuid, Grift, 
Horsthoekerschool, bosje bij sluis, weg langs de Grift 
zuidelijk deel, kanaal zwaaikom, kanaal sluis. 

2001 

2000 
2001 
2002 

apr.2001 

aug.2001 
juli 2002 

2001 

2002 

2001 
2002 

apr. 2001 

mei 2002 

juli 2002 
aug.2002 

la, 2f, lk, zuid langs Grift 
2a, kanaal Bonenburgersluis 

2g, lj, lk 
cl, c2, c3, c4, lf2, lj, lm, kanaal 
2e, lf2, 2g, lj, slotgracht, kanaal 

kanaal 

2f 
Grift 

cl, 2f, lf2, 2k, 21, 2m, kanaal, zuid, laan 

2k, zuid, kanaal, slotgracht, landhuis 

2m, Grift, kanaal, Bonenburgerlaan 
Grift, kanaal Bonenburgersluis, kanaal zwaaikom, kanaal 
sluis, Grift bruggetje, Grift waterval 

kanaal 

slotgracht, Grift, Bonenburgerlaan 

schuur: mest, vlindervleugels op zolder 
langs laan en weiland; 



Verklaring van de codes: 
w = f = foeragerend do = doortrek o = overvliegend brv = broedvogel 

Met de in onderstaande lijst wordt aangeduid dat het broedvogels betreft. 

IV 
1 • _11_ • -l V BoHGL BoHGL Ap. kan Omg Bod eR Omg V 

ISoort 2001 2002 2002 2002 2002 2002 

Fuut 1 1 
In ..:1 2 w 
la .1 .1 .1 ll_Vt;l 2 f f f f 
!Blauwe reiger 2 f f f 
lüult::Vi:l.i:U 3 do 
!Wilde eend 1 11 4 
Soepeend 1 5 1 
IKl ~.C. -l • lil ~I 2 f 
IM: .l -~. ..:1 1 2 f 
Bergeend 1 2 
Casarea 2 1 
!Grote zaagbek f 
[Grauwe _gans 2 f f f 
Kolgans 0 0 

[Rietgans 0 0 

IN ijlgans 1 1 1 f 
IKl ,1-l ~ ~ .waau 1 f 
Zwarte zwaan 1 1 
In. .. ! _j 2 f f f -. ·; ru 

Sperwer 2 f f f 
Havik 2 f f f f 
I,; T~ _J 5 do V 
[Buumvalk 2 f f f 
!Torenvalk 2 f f brv 
Fazant 1 1 1 2 
w 1_ 1 4 1 1 
Mtt: -~u- 1 8 2 
(\ -

1
- -,l~k:•.JP.r 1 f f 

!Kievit 1 f 2 3 5 
ITT 2 do do , 1:-il IJ 

!Wulp 1 0 
IK .t LW 1 f f 
IC'I 2 f 'U lW 

[Zilv lW 2 0 0 0 

[Visdief 2 f f 
1q ~1 ~~~r- :.c 2 6 1 
,TT 1 •{' 1 14 4 7 , Jl Hl 11 

Zomertuitel 2 1 1 
[Turkse tortel 1 2 5 5 
IK oP.koP. k 1 1 1 
!Bosuil 2 1 2 
'.n. i1 2 f f 
Glerzwaluw 2 f f f f 
IJsvogel 3 1 1 f f f f 
Groene specht 2 1 ex 
IGrote bonte specht 1 3 f f f 
IK1P.i11P. bonte specht 3 3 f 
[Vf'1r1 twerik 1 do do 
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V = veeleisendheid V BoHGL BoHGL Ap. kan Omg BodeR Omg 

Soort 2001 2002 2002 2002 2002 2002 
Boerenzwaluw 1 f f f f f f 
Huiszwaluw 2 f f f f f f 
Graspieper 1 do f f 
Gele kwikstaart 2 do 
Witte kwikstaart 1 1 1 3 
Grote gele kwikstaart 3 do 
Winterkoning 1 21 6 1 6 
Heggenmus 1 10 8 2 11 
Grote lii ster 1 4 2 1 
Kramsvogel 2 do do do do do 
Zangl~ister 2 9 1 2 
Koperwiek do do do do do 
Merel 1 26 4 2 9 
Roodborst 1 11 2 1 2 
Roodborsttapuit 2 f 
Bosrietzanger 1 do do 
Kleine karekiet 1 5 2 
Spotvogel 2 2 1 
Zwartkop 1 10 4 1 1 
Tuinfluiter 1 5 2 1 
Grasmus 2 4 
Fitis 1 0 2 
Tiiftjaf 1 15 2 1 7 
Goudhaantje 1 
Grauwe vliegenvanger 2 2 2 
!Bonte vliegenvanger 2 1 
Koolmees 1 8 3 4 
Pimpelmees 1 13 4 6 
Kuifmees 1 
Glanskopmees 2 4 
Matkopmees 1 3 
Staartmees 1 4 1 
!Boomklever 2 12 1 
Boomkruiper 1 11 4 2 
Rietgors 1 f f 
Appelvink 2 f 
Groenling 2 3 4 6 
Sijs 1 f f f f f f 
Kneu 2 2 
Barmsijs 2 
Vink 1 12 3 f 6 
Keep 1 
Huismus 1 8 6 f 16 
Ringmus 1 3 2 f 6 
Spreeuw 1 14 8 f 12 
Wielewaal 2 do 
Zwarte kraai 1 2 2 f 2 
Roek 2 
Kauw 2 16 2 f 2 
Ekster 1 0 1 f 5 
Gaai 1 3 f 2 





flantenkaart 1 

plantenwerkg 

N 

A 

Gebieden 
1 Bos 
2 Boslaan 
3 Grift 
4 .kanaal en 
5 
6 en 
7 Berm-s!o otkant 

Nieuvve deel 



Jlanttnkaad 2 



Landgoed 
Verspreiding 

nesten en v~::~rr1P.nn1 

N 

A 

ltkhDoms 



N 

Landgoed 
Verspreidi 
soorten 



N 

11Uttrmuiitn 2 

Landgoed 
Verspreiding 
soorten vleermuizen 

A 



Landgoed Bonenbu 
Verspreiding van 

enkele 




