
 

 

  

   

  

 

 

 

 

Flora en Fauna in Schaveren 

 

 

 

Rapport van KNNV Epe-Heerde                                                        December 2019 

   

   

   



Rapport Schaveren                                                                                 

 

1  

 

 

Colofon 

Een uitgave van de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging)  
afd. Epe-Heerde, Vereniging voor Veldbiologie. 

Secretariaat : Yvonne Zeegers 

secretaris@epe-heerde.knnv.nl 

Redactie : Adrie Hottinga 

Arrienne Bosch 

Herman Snoek 
 
Wim Oosterloo 

Auteurs : Gert Prins (amfibieën en reptielen, wintervogels) 

Egbert de Boer (planten) 

Adrie Hottinga (broedvogels) 

Bauke Terpstra (geologie en landschap) 

Gerard Plat (insecten) 

Herman Snoek en Menno Boomsluiter (paddenstoelen) 

Herwin Looman (sprinkhanen) 

Mariet van Gelder (mossen) 

Frans Bosch (zoogdieren) 

Gert Prins, Adrie Hottinga en Wim Oosterloo 
(natuurbeheer) 
 
De betreffende werkgroepen hebben meegewerkt aan de 
inventarisaties. 

 

   

Overname van tekst en afbeeldingen is toegestaan met bronvermelding KNNV Epe-Heerde 
Website:  www.knnv.nl/epe-heerde 

Foto’s en afbeeldingen zijn gemaakt door (in willekeurige volgorde) Adrie Hottinga, Matthijs Bootsma, Gerjan 
Petter, Wim Oosterloo, Mariet van Gelder, Herwin Looman, Egbert de Boer, Herman Snoek, Frans Bosch, Gerard 
Plat en Henk van Woerden.



Rapport Schaveren                                                                                 

 

2  

 

  



Rapport Schaveren                                                                                 

 

3  

Flora en fauna in Schaveren 

Inhoudsopgave 
 
1. Samenvatting en conclusies ..................................................... 4 

2. Inleiding ........................................................................... 12 

3. Natuurbeleid/Natura 2000 ...................................................... 16 

4. Geologie en Landschap .......................................................... 17 

5. Mossen ............................................................................. 24 

6. Hogere planten ................................................................... 28 

7. Paddenstoelen .................................................................... 40 

8. Vogels .............................................................................. 49 

9. Vissen, amfibieën en reptielen ................................................ 63 

10. Zoogdieren ........................................................................ 69 

11. Insecten ........................................................................... 77 

12. Aanbevelingen .................................................................... 96 

13. Literatuur ....................................................................... 109 

14. Inventarisatielijsten en bijlage .............................................. 111 

 

  



Rapport Schaveren                                                                                 

 

4  

1. Samenvatting en conclusies 

Eén van de activiteiten van de KNNV afdeling Epe-Heerde ter gelegenheid van het 70 jarig 
bestaan in 2017 was het gezamenlijk uitvoeren van een project. Gekozen is voor een 
inventarisatie van een gebied bij Schaveren, waar ruim dertig jaren geleden (1985) ook een 
inventarisatie door onze afdeling is uitgevoerd. In 2016 en 2017 is uitvoerig onderzoek in het 
gebied gedaan door alle werkgroepen van de afdeling. 

Geologie en landschap. 

Alleen op de Woesterberg is enig aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd op de 
inventarisatie van 1985. Conclusie is dat er niet veel kan worden toegevoegd aan het verhaal 
over de smeltwaterafzetting. Aangetroffen zijn restanten van zowel oude als jonge 
podzoleringen, grindrijke- en grove zandlagen die op spoelzandstroming duiden. 
Bodemverstoring door menselijke activiteiten uit het einde van de 19e en 20e eeuw als 
graven, ploegen en aanplant van douglas was eerder regel dan uitzondering. 

Mossen 

Vanwege de kleine bezetting van de mossenwerkgroep is beperkt onderzoek naar mossen 
uitgevoerd. De focus lag op het gebied met de retentievijvers. In totaal zijn hier 50 soorten 
mossen gevonden. Hiervan zijn 10 zeldzame tot zeer zeldzame soorten. Eén daarvan 
(speldenknopmos) staat op de rode lijst als gevoelig. Opvallend zijn de levermossen smal 
watervorkje, dik landvorkje en hol moerasvorkje. 

Planten.  

Met een totaal van 436 soorten, waarvan er 12 op de rode lijst staan (2,7%), is Schaveren in 
onze omgeving een redelijk soortenrijk gebied. Behalve de akkerandoorn (Rode Lijst – 
kwetsbaar) zijn er geen extreem zeldzame soorten gevonden. 

In het onderzochte gebied zijn sinds 1985 een aantal zeldzamere en kritische soorten 
verdwenen. Het merendeel komt elders in onze omgeving nog wel ergens voor, zoals 
korenbloem, klein warkruid, blauwe knoop, wateraardbei, grasklokje, zandblauwtje. Maar van 
slofhak, weidehavikskruid en roomse kervel zijn geen recente vondsten uit de directe 
omgeving bekend. 

Vergeleken met de lijst van 1985 is er sprake van een forse toename van het aantal soorten; 
229 soorten (52%) van de huidige lijst zijn in 1985 niet genoemd. Robertskruid, grauwe wilg, 
klein streepzaad, kantige basterdwederik, hopklaver, waterpeper en taxus zijn nieuw en 
komen nu in (bijna) alle zes kilometerhokken voor. Andere nieuwe soorten zijn duidelijk een 
gevolg van menselijke activiteit (verwildering vanuit tuinen of agrarische activiteiten), zoals 
glanzige ooievaarsbek, roze winterpostelein, maagdenpalm, schijnaardbei, glad vingergras, 
geelrode naaldaar en Europese hanenpoot. Ook klein hoefblad, brede wespenorchis en 
muursla zijn nieuw. Ze zijn zeker niet opzettelijk ingebracht, maar zijn eerder als gevolg van 
veranderde omstandigheden verschenen. 

Dat menselijke activiteit oorzaak is van het verdwijnen van verschillende meer natuurlijke 
soorten geeft te denken.  

Dat de plantengroei in Schaveren ook in negatieve zin met de tijd meegaat, blijkt uit de 
aanwezigheid van vier soorten die worden beschouwd als exoten: Watercrassula, Japanse 
duizendknoop, reuzenberenklauw en reuzenbalsemien. 
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Wat er nog over is van de bijzondere soorten uit het verleden zullen we zo goed mogelijk 
moeten proberen te behouden. Daarbij verdienen het heideterrein bij de Woesterberg en de 
omgeving van ’t Rengel als kleine oases in een agrarische omgeving bijzondere aandacht. 

Paddenstoelen  

In 1985/1987 zijn 40 soorten geïnventariseerd, die in 2016/2017 niet meer zijn aangetroffen. 
En in 2016/2017 zijn 125 nieuwe soorten gevonden die niet in 1988 zijn gevonden. De 
stijging van het aantal soorten zal (groten)deels te wijten zijn aan de uitgebreidere 
inventarisaties in 2016/2017. 

Door de droge maanden september en oktober in 2016 werden er weinig paddenstoelen 
gevonden; in 2017 waren er duidelijk meer paddenstoelen. In grote lijnen gaat het in het 
onderzoeksgebied om algemene tot zeer algemene soorten. In 2016/2017 zijn 5 soorten 
gevonden, die op de rode lijst staan (gaffelhoorntje, oranje berkenboleet, bruine ringboleet, 
gewone knopvezelknop, kale knoflooktaailing en bruine moeraszwavelkop). Wat betreft 
zeldzaamheidscore hebben 7 soorten de kwalificatie vrij zeldzaam en 4 zeer zeldzaam. De 
Spoelsporige vaalhoed is een soort die voor het eerst op de Veluwe is waargenomen. 

De bufferende werking van de schelpen, die vroeger gebruikt zijn om het fietspad langs de 
Lange weg te verharden, zorgen voor een aantal extra soorten; het gaat dan bijvoorbeeld om 
de witte kluifzwam, kleine bruine bekerzwam en de gekraagde aardster. 

Vogels 

Broedvogels  

In 2016 en 2017 zijn in totaal 103 soorten vogels waargenomen, waarvan 73 soorten 
territorium houdend waren met een totaal van 621 territoria binnen het begrensde gebied. 
Ten opzichte van de broedvogelkartering van 1985 zijn 10 soorten verdwenen en zijn 22 
soorten als nieuwe broedvogel vastgesteld. Deze verschuiving van broedvogels past in de 
landelijke trend van de ontwikkeling van broedvogelpopulaties in Nederland. 
Boerenlandlandvogels zijn vrijwel in Schaveren verdwenen, daarentegen zijn een aantal bos- 
en struweelvogels toegenomen. Dat geldt ook voor een aantal moeras- en watervogels, door 
de aanwezigheid van de retentievijvers ter hoogte van de Oranjeweg. 

 

Vogels door retentievijver  
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Van alle waargenomen vogelsoorten hebben 23 soorten een rode lijst status, waarvan 10 
soorten territorium houdend zijn. Van de vogelsoorten die een beschermde status genieten 
in het kader van Natura 2000 Veluwe zijn roodborsttapuit en boomleeuwerik als broedvogel 
aangetroffen.  

Van de top tien van meest voorkomende broedvogels is de merel nummer één met 53 
territoria en nummer 10 de zwartkop met 22 territoria.  

Wintervogels 

Zowel eind 2016 als eind 2017 zijn de wintervogels geteld in het kader van het project Punt 
Transect Tellingen van SOVON (overwinteraars en standvogels). In totaal zijn bij de twee 
tellingen 44 soorten vogels gezien. In 2016 werden 37 soorten geteld met 568 vogels en in 
2017 34 soorten met 1.018 vogels. Opvallend is dat in de top tien van de wintervogels 
(exclusief ganzen) slechts 5 soorten in beide jaren voorkwamen (houtduif, vink, koolmees, 
merel en pimpelmees). 

Een groot deel van de vogels die in de winter in Schaveren aanwezig zijn bestaat uit de 
standvogels die jaarrond voorkomen en ’s zomers bijvoorbeeld ook broeden (kraaiachtigen, 
boomklever, boomkruiper en spechten). Een kleiner deel van de vogels behoort tot de vogels 
die van elders komen; doortrekken of overwinteren (o.a. goudhaan). Van veel vogelsoorten 
geldt dat deze vogels zowel standvogel als gedeeltelijk doortrekker en overwinteraar zijn, 
bijvoorbeeld merel, roodborst, koolmees en pimpelmees. 

Opvallend is dat in dit cultuurlandschap (graslanden en akkers) weinig tot helemaal géén 
kleine zangvogels pleisteren (o.a. veldleeuwerik, graspieper, keep, kneu, ringmus, rietgors, 
geelgors). Dit zijn allemaal vogels, waarvan het aannemelijk is dat die hier vroeger algemeen 
voorkwamen. 

Vissen, amfibieën en reptielen 

In de Smallertse beek zijn enkel tiendoornige stekelbaars en driedoornige stekelbaars 
aangetroffen. Bermpje is niet aangetroffen, ofschoon het milieu geschikt is. 

Zowel in 1985 als in 2016/2017 is de rugstreeppad in het gebied aangetroffen; een soort als 
gevoelig vermeld in de rode lijst. Hazelworm, zandhagedis en levendbarende hagedis zijn 
ook in beide onderzoeksperioden aangetroffen. De ringslang in 2016/2017 en de adder in 
1985. De reptielen zijn hiermee één van de meest kenmerkende soortgroepen in het 
onderzoeksgebied. De Woesterberg is duidelijk het belangrijkste gebied voor reptielen, 
gevolgd door het heidegebied langs de Heideweg met z’n raatakkers. 

Zoogdieren 

Met in totaal 8 onderzoeksmethoden zijn 28 soorten zoogdieren aangetroffen. De 
verschillende onderzoeksmethoden zijn nodig om een redelijk compleet beeld van de 
soortensamenstelling te krijgen. Zo is o.a. een batdetector onmisbaar om soorten 
vleermuizen te onderscheiden en braakballenonderzoek zeer geschikt om de beide 
muizenfamilies spitsmuizen en ware muizen te onderscheiden. 

Er zijn 7 soorten vleermuizen geïnventariseerd. Over het algemeen zijn het algemene 
soorten behalve de franjestaart, die vrij zeldzaam is. Dassen zijn vrij algemeen in het gebied. 
Er zijn tenminste 5 burchten gevonden en bij één burcht zijn jonge dassen gezien. Verder 
zijn o.a. wezel, boommarter, vos, edelhert, ree, wild zwijn in het gebied aanwezig. Opvallend 
is het ontbreken van de eekhoorn. 

 



Rapport Schaveren                                                                                 

 

7  

Insecten 

Er zijn onuitputtelijke mogelijkheden van inventarisaties van insecten. Vrij intensief 
onderzoek is gedaan naar een aantal specifieke groepen; wilde bijen en wespen 
(Woesterberg), libellen (retentievijvers), dagvlinders (bosranden), nachtvlinders, sprinkhanen 
en algemene waarnemingen. 

Wilde bijen en wespen  

In het jaar voorafgaande aan ons onderzoek zijn er tijdens een weekend van de Landelijke 
Insectenwerkgroep 38 soorten wilde bijen waargenomen. Tijdens onze waarnemingsperiode 
hebben wij daar 12 soorten van teruggevonden en gedetermineerd en 8 soorten 
graafwespen. Door betreding zijn er veel gradiënten op de Woesterberg, waar zandbijen in 
het grofkorrelige zand graag hun nesten graven. Bovendien is de aanwezigheid van wilgen 
en andere bloeiende struiken als sleedoorn van groot belang voor de broedcellen van de 
vroege soorten. 

 

Woesterberg met doorkijk naar Wisselse Veen 

Dagvlinders  

Er zijn 17 soorten dagvlinders waargenomen in het onderzoeksgebied. Het is door de 
variatie in biotopen een mix van soorten, zoals de witjes, dagpauwogen en atalanta’s. Deze 
komen algemeen voor op plaatsen waar veel nectar te halen is. Verder zijn de 
graslandsoorten als hooibeestje, koevinkje, kleine vuurvlinder en de bruine zandoogjes goed 
vertegenwoordigd. En ook de soorten van de bosranden en heide zoals het boomblauwtje, 
heideblauwtje en het citroentje staan in de tabel. De grootste aantallen zijn gevonden in de 
graslanden aan de Steenderbultweg. Hier werd pas eind augustus gemaaid. Bij de 
retentievijvers aan de Oranjeweg werd al in begin juni 2017 gemaaid en werden er na deze 
maaibeurt nauwelijks nog vlinders gezien. 

Nachtvlinders  

De waargenomen soorten wijken nauwelijks af van de in Nederland meest waargenomen 
algemene soorten. Ook bij onze waarnemingen scoorde de Huismoeder het hoogst. De 
zwarte-c-uil en haarbos werden ook vaak waargenomen. Bij onze veldbezoeken overdag 
zagen wij de gamma-uil en later in het seizoen ook de Sint-jacobsvlinder zeer regelmatig. De 
kolibrievlinder werd maar 1 keer waargenomen. 
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Bij elk bezoek aan de Woesterberg werd de Heidedwergspanner waargenomen. Dit is in 
Nederland een zeldzame soort van de zandgronden en duinen. Een andere bijzonderheid, 
die diverse malen gesignaleerd werd, waren de rupsen van de nachtpauwoog. Tijdens één 
excursie vonden we er zelfs vier stuks. De meest bijzondere waarneming op de Woesterberg 
was de stekelbremkokermot een zeldzame soort, waarvan de rupsen strikt gebonden zijn 
aan stekelbrem.  

Libellen 

De meeste waarnemingen van libellen zijn gedaan in de maand mei en begin juni. Na het 
maaien half juni werd er nog maar een enkele keer een azuurjuffer of een variabele 
waterjuffer gezien. Ongeveer 90% van de waarnemingen is voor de maaibeurt gedaan. In 
totaal zijn 18 soorten libellen en juffers en 310 exemplaren aangetroffen. Het grootste deel 
van de soorten betreft algemene soorten behalve beekoeverlibel en tengere grasjuffer. 

Sprinkhanen  

Ondanks het feit dat de Woesterberg slechts enkele keren op sprinkhanen geïnventariseerd 
is, zijn er in totaal toch negen soorten waargenomen. De Woesterberg is daarmee een 
belangrijk biotoop voor sprinkhanen, met name voor de aan heidegebieden gebonden 
heidesabelsprinkhaan. 

Algemene conclusie 
Het is een leerzaam project voor de afdeling geweest. Er is veel kennis van flora en fauna 
door de deelnemers opgedaan en veel kennis van het gebied verkregen. 

Het is lastig om duidelijke conclusies te trekken uit vergelijkingen tussen de onderzoeken in 
1988 en 2016/2017, met name ook door de verschillende onderzoeksmethoden. 

Er zijn veel soorten flora en fauna aangetroffen. Over het algemeen zijn het (vrij) algemene 
soorten. Toch zijn er ook veel soorten aangetroffen die (vrij) zeldzaam zijn en soorten die op 
de Rode lijst staan. 

Een aantal gebieden springen er positief uit qua ecologische waarde. Ten eerste de 
Woesterberg, maar ook de retentievijvers langs de Oranjeweg en het heidegebied met de 
raatakkers hebben een hoge waarde. 

 

Retentievijver Oranjeweg 
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Aanpassing van beheer en onderhoud kan de ecologische waarde en die van landschap en 
cultuurhistorie afhankelijk van de plaats meer of minder sterk verbeteren. Een duidelijke 
verbetering is zeker ook mogelijk van gebieden die nu al een hoge waarde hebben, zoals de 
Woesterberg en de retentievijvers. Het dal van de noordelijke tak van de Smallertse beek 
heeft in principe dezelfde potentie als dat van de zuidelijke tak, maar beleidsmatig en op 
beheerniveau verdient dit van met name overheden specifieke aandacht. 

Beheeradviezen 
De ecologische en landschappelijke waarde van de verschillende deelgebieden kan 
verbeterd worden door onder andere de volgende maatregelen.  

Woesterberg 
 

• Een geleidelijker overgang (opener) van heide naar bos. Dit betekent hier en daar 
langs de randen bomen kappen. 

• De functie bos midden op de heide aanpassen en ook natuur van natuur maken. Hier 
de meest bomen kappen, enkele eiken laten staan en enkele gekapte bomen laten 
liggen. 

• Het zuidelijke deel waar gras groeit plaggen. 

• Zandgebiedjes in stand houden voor reptielen en insecten. 

Retentievijvers 
 

• Vegetatie niet in één keer maaien maar in stroken of sinusmaaien. 

• Voorkom dat de vijvers droogvallen. 

• Meer kleine stukjes handmatig plaggen. 

• Wat te doen met de invasieve exoot watercrassula? 

• Gezien de waarde voor flora en fauna en landschap en de positieve invloed op de 
waterhuishouding zouden meer retentievijvers aangelegd moeten worden. 

’t Rengel 
 

• Geleidelijker overgang open gebied naar bos. 

• Ring/wal om het open water? 

• Kaal houden van het gebied 

Heidevelden 
 

• Open houden van struiken en bomen. 

• Stobben verwijderen. 

• Zandgebiedjes voor o.a. reptielen en insecten 

• Nagaan of raatakkers zichtbaar kunnen worden gemaakt.  
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 Beekdal 
 

• Extensief beheer zoals op enkele percelen al plaatsvindt o.a. voor insecten en 
dassen. 

• Betere beleidsmatige bescherming van het gebied met een hogere prioriteit op 
natuurontwikkeling door de gemeente en provincie. 

Algemene adviezen 
 

• Isolatie opheffen, herstel relaties op landschapsschaal 

• Houtwallen en houtsingels herstellen 

• Akkerranden en overhoeken inzaaien en onderhouden voor (winter)vogels en 
insecten. 

• Effecten verkeer op fauna beperken 

• Aandacht bij renovatie van gebouwen (woningen, schuren en recreatiewoningen) 
voor o.a. vleermuizen. 

Cultuurhistorie 
Het zichtbaar maken van de landweer en raatakkers is vanuit cultuurhistorisch oogpunt 
wenselijk. Zichtbaar in fysieke zin en het geven van informatie. Het past naadloos in het 
gemeentelijke beleid. Nagegaan zal worden of samen met andere partijen als de 
terreineigenaren, de historische vereniging Ampt Epe en het Emster Belang hier invulling 
aan gegeven kan worden. 

 

Nieuwe boerderij aan de Langeweg 

Recreatie en voorlichting 
Door de verscheidenheid in landschappen en de aanwezigheid van cultuurhistorisch erfgoed 
leent het gebied zich goed voor een wandelroute. Wij gaan dit eventueel met andere partijen 
uitwerken. 
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Vervolg aanpak 
Wij hebben een flink aantal maatregelen opgesomd om natuur en landschap in het 
onderzochte gebied bij Schaveren op een hoger niveau te brengen. Wij beseffen ons heel 
goed dat de eigenaren en beheerders het met deze maatregelen eens moeten zijn en 
vervolgens mee willen werken aan de uitvoering ervan. Bovendien kunnen niet alle 
maatregelen in korte tijd tot uitvoer worden gebracht. 

Wij hopen dat met onze inventarisaties en adviezen ook andere partijen (overheden en 
private) gestimuleerd worden om acties te ondernemen. Wat overheden betreft denken we 
aan de gemeente Epe, het waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland. Private 
partijen zijn eigenaren als GLK, bewoners van het gebied, eigenaren en beheerders van 
gronden wonend binnen en buiten het gebied. We zullen deze mensen en organisaties 
benaderen en onze adviezen voorleggen. 

 

 

Langeweg Schaveren  
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2. Inleiding  

2.1 Aanleiding en doelstelling 

De afdeling Epe-Heerde van het KNNV bestond in 2017 70 jaar. Met verschillende 
activiteiten hebben we bij dit jubileum stilgestaan. Eén van deze activiteiten was het 
uitvoeren van een gezamenlijk project. Vanuit de vogelwerkgroep kwam het idee opnieuw 
een onderzoek naar de flora en fauna in Schaveren (gemeente Epe) uit te voeren. Reden om 
voor dit gebied te kiezen is dat ruim dertig jaren geleden ook een onderzoek in dit gebied 
door onze afdeling is uitgevoerd. Door vergelijking van de resultaten van beide 
onderzoekingen kan worden nagegaan of zich (positieve of negatieve) ontwikkelingen in het 
gebied hebben voorgedaan. 

Voor het onderzoeksgebied is in 2016/2017 dezelfde begrenzing aangehouden als in het 
voorgaande onderzoek (zie kaart 1 hieronder). Dit voorgaande onderzoek is hoofdzakelijk in 
1985 uitgevoerd met uitlopen in 1986 en 1987 en een rapportage in 1988 (afdeling Epe-
Heerde KNNV, 1988). 

 

Kaart 1. Onderzoeksgebied (Staatsbosbeheer) 

Aan het onderzoek is door alle werkgroepen van de afdeling deelgenomen, namelijk: 

 Geologie en Landschap (coördinator Bouke Terpstra) 

 Planten (coördinator Egbert de Boer) 

 Vogels (coördinator Adrie Hottinga) 

 Insecten (coördinator Gerard Plat) 

 Mossen (coördinator Mariet van Gelder) 

 Zoogdieren (coördinator Frans Bosch) 

 Paddenstoelen (coördinator Herman Snoek) 

Daarnaast is door Gert Prins onderzoek gedaan naar vissen, amfibieën en reptielen. In zijn 
totaliteit zijn in het onderzoek vele honderden uren gestoken. In totaal hebben ruim 60 leden 
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van de verschillende werkgroepen een meer of minder grote bijdrage aan het project 
geleverd. Deze inspanning heeft ook een schat aan gegevens opgeleverd. Het heeft de 
kennis van het gebied vergroot, maar ook de kennis van onze werkgroepleden. Niet 
onbelangrijk is het enthousiasme waarmee door de leden aan het project is gewerkt.  

Het kennisniveau van alle werkgroepen van onze afdeling is hoog en kan zich op de meeste 
onderdelen meten met de professionele sector. De betrouwbaarheid van de verzamelde data 
valt dan ook weinig af te dingen. Daar zijn we als afdeling enorm blij mee. Door wisseling van 
mensen en kennis kan vergelijking van de beide onderzoeken wel enigszins vertroebeld 
worden. 

Naast natuurbeleving is een belangrijke – zo niet belangrijker – doel van het onderzoek om 
op basis van de verzamelde data, adviezen te geven voor een optimale ontwikkeling van 
landschap, flora en fauna. Het betreft adviezen aan beheerders en eigenaren over inrichting, 
beheer en onderhoud. Met dit belangrijke onderdeel sluiten wij deze rapportage af.  

 

 

‘t Rengel  
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2.2 Algemene toelichting inventarisatie methoden 

In beginsel leveren alle werkgroepen van de KNNV afdeling Epe-Heerde (of de individuele 
leden van deze werkgroepen) hun verzamelde gegevens van planten en dieren aan 
Particuliere Gegevens-beherende Organisaties.  

Voor de werkgroepen van de KNNV zijn dit met name:  

 NMV (paddenstoelen)  

 FLORON (planten) 

 Vlinderstichting (nachtvlinders, dagvlinders en libellen)  

 RAVON (amfibieën en reptielen)  

 SOVON (vogels)  

 VZZ (zoogdieren)  

Deze organisaties beschikken over invoerportalen waarvan de gegevens na validatie worden 
opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste 
complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF bevat gevalideerde gegevens van 
beschermde en zeldzame planten en dieren. Door de validatie heeft de Gegevensautoriteit 
Natuur vastgesteld dat ze kloppen. Abonnementhouders, zoals terreinbeherende instanties 
en gemeenten, kunnen de gegevens uit het NDFF opvragen (en er zelf als waarnemer aan 
bijdragen).  

Daarnaast worden “losse” waarnemingen veelal op waarneming.nl en Telmee.nl gezet. 

 

Inventarisatie met werkgroep planten  

http://waarneming.nl/
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Bij de inventarisatie van planten en paddenstoelen ging het om (delen van) onderstaande 
zes kilometerhokken (tabel 1): 

Tabel 1 Kilometerhokken Schaveren 

Km-hok: Topografie: 

191-481 
(gedeeltelijk) 

Deel Steenderbultweg, bosje 

191-482 
(gedeeltelijk) 

Deel Steenderbultweg, bosje, deel Langeweg, Woesterberg  

192-481 Deel Hertenkampsweg, bosterrein en heideterrein Heideweg, bermen Oranjeweg, 

retentievijvers aan de Pollenseweg, Smallertse Beek 

192-482 Langeweg, Woesterberg, voormalige schietbaan, e.o., heideterrein, 
Woesterbergweg 

193-481 ’t Rengel, bosterrein langs Heideweg en Pollenseveenweg, Veldweg, Oranjeweg,  

omgeving restaurant Schaveren 

193-482 
(gedeeltelijk) 

Deel bungalowpark tussen Woesterbergweg en Langeweg 

 

Kaart 2 Kilometerhokken Schaveren 



Rapport Schaveren                                                                                 

 

16  

3. Natuurbeleid/Natura 2000  

Voor de Veluwe geldt een Europees natuurbeschermingskader – Natura 2000, Voor de 
uitvoering zijn de artikelen van de natuurbeschermingswet van kracht. Voor het 
onderzoeksgebied Schaveren – dal van de Smallertse beek is slechts een klein gedeelte van 
het noordelijk bosgebied opgenomen in het aanwijzingsbesluit Natura 2000 Veluwe.  

De landbouwenclave waar de twee beeklopen van de Smallertsebeek stromen en het 
landgoed Lanquedoc vallen niet onder het beschermingsregiem Natura 2000.  

Het landgoed ‘Hoge zand, Tongerense Veen en ‘t Rengel vallen wel onder het 
beschermingsregiem Natura 2000.  

Dit beschermingsregiem voor Schaveren betekent dat biotopen van droge heide (’t Rengel) 
en droge heide met stekelbrem (Woesterberg) bescherming genieten en dat voor de 
volgende waargenomen vogelsoorten ook de biotopen beschermd zijn; Wespendief, 
IJsvogel, Zwarte specht, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit en Tapuit.  

 

Kaart 3 Het groen begrensde gedeelte van de kaart in het aanwijzingsbesluit Natura 2000 Veluwe valt 
onder het beschermingsregiem. 

3.1 Rode Lijsten  

Bij het veldwerk is door de werkgroepen speciale aandacht besteed aan soorten die op de 
Rode Lijst staan. Rode lijsten zijn lijsten waarop per land de in hun voortbestaan bedreigde 
dier- en plantensoorten staan. Per soortgroep is er een specifieke Rode Lijst. Wettelijk is 
vastgelegd dat de overheid zich inzet voor de bescherming van deze soorten en dat zij het 
onderzoek daartoe bevordert. Van provincies, gemeenten en terreinbeherende organisaties 
wordt door de rijksoverheid verwacht dat zij bij beleid en beheer rekening houden met de 
soorten van de Rode Lijsten.  
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4. Geologie en Landschap 

4.1 Algemene gebiedsbeschrijving 

Het onderzoeksgebied Schaveren kan landschappelijk worden ingedeeld in de stuwwal, het 
enkengebied en het beekdal. Na een kort beeld van deze drie delen volgt een beknopte 
beschrijving van enkele bijzondere plekken in het gebied. 

Smallertse beek en beekdal 

Deze beek stroomt voor het grootste gedeelte in zijn natuurlijke bedding en watert af op het 
Apeldoorns kanaal. 

Het beekdal omlijst de Smallertse beek, die ontspringt als een stelsel van kwelbeekjes, deels 
ten noorden van de Oranjeweg (in het onderzoeksgebied) en deels ten zuiden ervan 
(Pollenseveen). De noordelijke tak van de beek loopt door een prachtig retentiegebied, 
aangelegd door Waterschap Vallei en Veluwe. Het beekdal is overwegend als grasland in 
gebruik. Het is een vlak en open landschap met een recht wegen- en waterlopenpatroon. 
Samen met de bossen op de aangrenzende hogere stuwwal en het enkengebied aan de 
andere zijde vormt dit beekdal een reliëfrijk en afwisselend gebied. 

Stuwwal 

Het grootste deel van het gebied ligt op een uitloper van de Veluwse stuwwal, op een hoger 
gelegen rug van zandgronden te midden van voornamelijk lager gelegen agrarische 
gronden. Dergelijke ruggen werden door de mens als eerste in gebruik genomen voor 
bewoning. Na de Middeleeuwen bestond Schaveren voor het merendeel uit heide. De heide 
is nu grotendeels verdwenen. Hiervoor zijn heide-ontginningsbossen in de plaats gekomen 
die pas na 1900 werden aangelegd. Daarnaast werd de heide omgevormd tot diverse 
landbouwpercelen. De bossen zijn in de loop van de tijd ook steeds meer als “woonbossen” 
in gebruik genomen. Het landschap hier kenmerkt zich door de aanwezigheid van bos. Het 
bosareaal bestaat voornamelijk uit naaldbos (grove den en lariks). 

Enkengebied 

Het enkengebied heeft vooral landschappelijke waarden. Duidelijk herkenbaar is het open, 
opbollende karakter van het gebied en het karakteristieke oude cultuurlandschap. Langs de 
randen, maar ook op de enken komen steilranden voor en lokaal zijn houtwallen aanwezig. 

Woesterberg 

De gemeente Epe had in 2017 plannen voor de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats op 
de Woesterberg. Gezien de ecologische en landschappelijke waarde van het gebied hebben 
wij hier bezwaar tegen gemaakt. Ook andere organisaties en omwonenden hebben 
bezwaren geuit vanwege cultuurhistorische aantasting, verstoring natuur en milieu, overlast 
van verkeer en bezoekers e.d. Gelukkig heeft de gemeente op grond van deze bezwaren de 
plannen ingetrokken. 

Retentievijvers 

Vlak voordat de noordelijke tak van de Smallertse beek onder de Oranjeweg door stroomt, 
heeft het waterschap Vallei en Veluwe een aantal retentievijvers aangelegd. Doel is om bij 
hoge afvoeren water in het gebied te kunnen bergen om benedenstrooms gelegen gebieden 
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te beschermen tegen hoog water. Dergelijke gebieden hebben ook als nevenfunctie 
ontwikkeling van natuur en landschap. 

 

Kaart 4 Retentievijvers Smallertse beek (Bekenstichting) 

 

‘t Rengel 

Behalve het kwelgebied en de daarin ontspringende beekjes kent het onderzoeksgebied nog 
een ander watertje: het plasje dat als “’t Rengel” wordt aangeduid. Er wordt wel 
verondersteld dat het een overblijfsel van een zgn. pingo is. Het Rengel mist echter de voor 
een pingo ruïne kenmerkende ringwal. De vraag dringt zich op hoe het huidige walletje rond 
het open water is ontstaan. Bodemonderzoek zou uitsluitsel kunnen geven over de aard van 
het plasje. Het ligt in een ondiepe kom en kan wellicht het beste als een ven worden 
beschouwd. Nu ontstaan vennen vooral in geaccidenteerd terrein, in het bijzonder in de buurt 
van stuifheuvelruggen, onder omstandigheden waarbij zich een waterdichte oerlaag kan 
vormen. Rond het Rengel is in beperkte mate stuifzand of dekzand aanwezig en de 
grondwaterkaart laat twijfel of de laagte tot in het grondwater reikt of dat zich in de inzinking 
toch een waterdichte oerlaag heeft gevormd, een zgn. schijngrondwaterspiegel. 

 

Pingo’s, of liever gezegd pingo-resten, zijn een gevolg van ondergrondse 
ijsophopingen, ontstaan uit meertjes in een situatie van permanent bevroren bodem, 
ijstijdomstandigheden dus. Het ijs vormt ten slotte een opwelving waar de 
bovenliggende grond vanaf glijdt. Na het einde van de glaciale periode blijft er een 
kuil over die zich meestal met water vult. Kenmerkend voor een pingo is de ringwal, 
ontstaan uit het van de ijskoepel afgegleden materiaal. Pingomeertjes komen op 
andere plaatsen in ons land wel voor, in Drenthe o.a. Ook het Bleeke Meer en het 
Uddelermeer bij Uddel worden als pingo-resten beschouwd. 
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4.2 Archeologie en cultuurhistorie 

Het onderzoeksgebied bevat een aantal archeologisch of cultuurhistorische elementen, die in 
meer detail zijn onderzocht en beschreven in het rapport van 1988. Ook in vele andere 
rapporten en boeken worden deze elementen beschreven, zoals in Brongers (1972), Van 
Baarle (2009) en Stam (1983). Hieronder vindt u slechts een summiere opsomming omdat er 
geen nieuw onderzoek naar deze elementen heeft plaatsgevonden.  

Celtic fields of raatakkers 

Ten zuiden van de Pollenseveenweg, een zijweg van de Veldweg, ligt een prehistorisch 
akkercomplex. Dergelijke complexen worden raatakkers of ‘celtic fields’ genoemd. Het totale 
complex van aarden walletjes is ruim 16 hectare groot. De akkers hebben een afmeting van 
ca. 35 tot 40 meter in het vierkant. 

 

Pollenseveenweg 

Schapendrift  

In de 19de en misschien nog 20ste eeuw was het Rengel in gebruik als zgn. “schapenwas”. 
Een watertje waar schapen werden gewassen, enkele dagen voor ze geschoren werden.  

Het weggedeelte van de Woesterweg vlak voordat deze de Oranjeweg kruist zou vroeger 
een schapendrift zijn geweest, een route waarlangs de schapen van de alom aanwezige 
heidevelden naar de schaapskooien werden geleid. Deze schapendrift kruiste naar het 
zuiden toe de Smallertse beek met zijn moerassige omgeving. Hier was vroeger een 
doorwaadbare plaats of voorde. Deze plek heet op oude kaarten Schaffoerden (Saksisch 
dialect voor Schaapvoorde, later Schafferden, welk woord verbasterde tot Schaverden.) 

Verdedigingswal 

Bij Schaveren lopen noordoost-zuidwest georiënteerde (pre)historische (handels)wegen over 
de hoger gelegen dekzanden tussen de veengebieden. Om bescherming te bieden tegen 
roversbendes werden landweren aangelegd over de zandrug tussen de veengebieden. 
Landweren bestonden uit zandwallen met greppels en doornige struiken en primitieve 
hekwerken. Bij ’t Rengel en bij de Woesterberg liggen dergelijke landweren. 
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Grafheuvels  

Op de Noord-Veluwe liggen ongeveer 700 grafheuvels uit de periode van circa 2800 voor 
Chr. tot circa 200 na Chr. (Van Baarle, 2009). Een unieke reeks grafheuvels ligt in vrijwel 
rechte lijn van Niersen naar Epe. Deze lijn loopt aan de oostkant door het onderzoeksgebied. 
Ook in de omgeving van de Langeweg en Steenderbultweg liggen grafheuvels of hebben 
grafheuvels gelegen. 

 Grindwinning 

De naam Steenderbult verwijst naar het grind dat opvallend veel in deze heuvel te vinden 
was. In het hele Woesterbergcomplex waartoe de Steenderbult behoort, is grind en scherp 
zand opvallend veel aanwezig Deze grondstoffen zijn veelvuldig geëxploiteerd. Boeren uit de 
omgeving hebben er langdurig zand en grint gewonnen voor diverse doeleinden. Hiertoe 
groef men vaak metersdiep. Zo diep dat men met ladders in de put moest afdalen. 

Centraal op de Woesterberg is hierdoor een langwerpige groeve ontstaan, die ook tijdelijk als 
schietbaan dienst heeft gedaan. Later werd het als stortgat gebruikt, waarin ook de stobben 
van een aantal bomen werden gedumpt van een stukje ontbossing, die de Woesterberg 
beter zichtbaar moest maken als glaciaalgeologisch relict.  

Lang heeft er ook een hondentrainingscentrum gezeten die echter door juridisch gekibbel 
moest verdwijnen.  

 

4.3 Geologie 

Het project Schaveren heeft voor de werkgroep Geologie en landschap vooral één object dat 
de moeite van een nader onderzoek waard is, de “Woesterberg”. Het is een nogal opvallend 
element in een relatief vlak landschap, dat aan de zuidzijde wordt begrensd door het 
nauwelijks zichtbare dal van de Smallertse beek, ie als kwelbeek is ontstaan in het Pollense 
veen en aan de noordzijde door het Wisselse veen met aansluitend enkele goed zichtbare 
enk gronden ten oosten daarvan. De Woesterberg ligt centraal in dit landschap, maar geheel 
los van de verder naar het westen gelegen “ laagte van Welna” als onderdeel van de Veluwe 
stuwwal.  

Om de opbouw van de Woesterberg beter te kunnen plaatsen moeten we ver terug in de tijd 
toen voorlopers van Rijn en Maas hun weg al zochten door een aantal tektonische breuken 
die we nu de Roerdalslenk noemen. Miljoenen jaren dumpten deze rivieren samen met het 
verdwenen Eridanos rivierensysteem uit het noorden en de Schelde vanuit het zuiden 
erosieproducten van midden- en noord Europese gebergten als sedimenten in de Noordzee, 
tot een uitgebreide delta, waar Nederland uit ontstond. Een complex van bodemdalingen en 
opheffingen maakt het verhaal van vele afzettingen er niet inzichtelijker op. Waar wij nu 
voornamelijk mee te maken hebben zijn de erosieproducten uit gebieden als Westerwald, 
Taunusgebergte (Taunuskwartsiet), Hunsrück (Nahe kwartsporfier), Eifel (vulkanische 
gesteenten) en Ardennen (o.a. Revinienkwartsiet). Alle herkenbare zuidelijke zwerfstenen 
komen uit deze streken, en zijn door Rijn en Maas en hun vele zijrivieren aangevoerd. Het 
hele afwateringsgebied van beide rivieren beslaat ruim 215.000 km². Hierin is de Maas een 
echte regen rivier, terwijl de Rijn naast regenwater ook veel smeltwater van gletsjers afvoert. 

De andere leverancier van zwerfstenen is Scandinavië, tijdens het pleistoceen hebben zich 
tijdens een aantal glaciale perioden enorme ijskappen gevormd boven noord Europa. In het 
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Elsterien (400.000-300.000 jaar geleden) was Nederland ook al voor de helft bedekt met een 
ijskap, waar overigens met uitzondering van een aantal met potklei gevulde tunneldalen 
onder de Noordzee en het waddengebied geen sporen zijn over gebleven. Het Saalien 
(200.000-130.000 jaar geleden) bracht opnieuw een dikke ijskap boven de noordelijke helft 
van het land. Gestage ijsstromen brachten grote hoeveelheden gebergtepuin naar Engeland, 
Denemarken, Noord-Duitsland, Polen en Nederland waar het werd afgezet in grote gebieden 
keileem, ook de Veluwe kreeg daar een deel van mee. Zo ook de Woesterberg (o.a. enkele 
voornamelijk uit Zweden afkomstige porfieren en granieten). Aan het eind van het Saalien 
smelt deze ijskap door opwarming van het klimaat. Er is geen sneeuw ophoping meer boven 
Scandinavië, de ijsstroom stagneert, begint te smelten en valt uiteen in grote en kleinere 
brokken doodijs. Grote hoeveelheden smeltwater zoekt zich een weg in diverse richtingen, 
vanaf de Veluwe stuwwal voornamelijk in oostelijke richting. Tussen deze brokken doodijs 
ontstaan dan zogenaamde glaciofluviale afzettingen. Dit zijn de afzettingen waaruit de 
Woesterberg mogelijk is ontstaan. Zie daar ook de vermenging van zuidelijke zwerfstenen 
van de oorspronkelijke Rijn/Maas afzettingen en de noordelijke zwerfstenen uit verspoelde 
keileemresten.  

 

Onderzoek op de Woesterberg 
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Het Eemien dient zich aan als interglaciaal, de temperaturen bereiken waarden die hoger 
liggen dan tegenwoordig, de zeespiegel stijgt aanzienlijk en vele laag gelegen gebieden 
lopen onder water. Dan slaat opnieuw de koude toe tijdens het Weichselien (120.000-13.000 
jaar geleden). Tijdens het Pleniglaciaal ihalverwege het Weichselien werd het zelfs extreem 
koud. Laagten in het stuwwallenlandschap werden door langdurige poolwinden schoon 
geblazen, waardoor op andere plaatsen dekzand gebieden ontstonden. Dit ”schoon” 
geveegde landschap kreeg een steenachtig uiterlijk, een soort “Dessert pavement” maar 
meer bekend als de Laag van Beuningen, waarin veel zwerfstenen tot windkanters werden 
gestraald waarvan er ook een aantal op de Woesterberg zijn gevonden. Later werd dit 
landschap weer afgedekt met jongere dekzanden, en gevormd tot het deels begroeide 
landschap zoals wij dat nu kennen. Ondertussen heeft het gebied de nodige “stormen” 
doorstaan. Vanuit de prehistorie zal er ongetwijfeld belangstelling zijn geweest voor deze 
bijzondere plek. Maar ook historisch gezien hebben mensen er hun stempel op gedrukt.  

4.4 Resultaten 

Diepteonderzoek 

Bij de werkgroep Geologie en landschap ontstond het idee om op de Woesterberg een 
eenvoudig diepteonderzoek te laten plaats vinden naar de bodemsamenstelling en mogelijke 
verborgen geheimen daarin. Onze boormeester Toine Jongmans bleek bereid deze exercitie 
met onverminderd enthousiasme te ondersteunen. Op de 1000-soortendag werd een 
eenvoudig raster van een 8-tal boorpunten uitgezet.  

 

Bodemmonster met grondboor 

 

 

 

 

 

                Bodemprofiel Woesterberg 
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Na het noeste boorwerk kwamen wij echter tot de conclusie dat er niet veel kon worden 
toegevoegd aan het verhaal over deze smeltwater afzetting. Wel vonden we restanten van 
zowel oude als jonge podzoleringen, grindrijke- en grove zandlagen die op 
spoelzandstroming duiden. Bodemverstoring door menselijke activiteiten uit het einde van de 
19e eeuw als graven, ploegen en aanplant van Douglas was eerder regel dan uitzondering.  

 

 

 

Bodemmonsters nemen onder leiding van Toine Jongmans 

 

Zwerfstenen 

Voor een opsomming van de gevonden zwerfstenen uit het gebied en de daarbij horende 
oorsprongsgebieden zie de inventarisatielijst 14.1. 
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5. Mossen 

5.1 Inleiding 

Mossen zoeken in het veld en het op naam brengen kost erg veel tijd. Een deel van de 
gevonden mossen is in het veld te determineren, maar veel soorten moet je toch meenemen 
en bekijken onder een binoculair of microscoop om deze met zekerheid op naam te kunnen 
brengen. 

De mossenwerkgroep bestaat uit 5 personen, van wie er twee lid zijn van de afdeling Zwolle. 
Zonder hen kan onze werkgroep niet zoveel beginnen. Ook heeft KNNV Zwolle een goede 
microscoop. Dit is voor het werk van de werkgroep noodzakelijk, omdat sommige soorten 
alleen voor opname in de soortenatlas geaccepteerd worden als ze microscopisch bekeken 
zijn. 

5.2 Inventarisatie gebied(en) 

Van de retentie vijvers is een aparte inventarisatielijst gemaakt. Van de overige bezochte 
gebieden (B1 t/m B5 en H2 op onderstaande kaart 5) staan de soorten op één lijst; hier is 
slecht door één persoon geïnventariseerd.  

 

Kaart 5 Deelgebieden mossen inventarisatie (Staatsbosbeheer) 

5.3 Resultaten 

Wij inventariseren alleen blad- en levermossen. Korstmossen zijn erg interessant maar 
vragen specifieke kennis. Onze capaciteit is beperkt, daarom hebben we ons vooral gefocust 
op het terrein met de retentie vijvers. Dankzij de wisselende waterstanden en de kale 
stukken lemige grond is de kans groot daar de meest bijzondere soorten te vinden.  
Onze verwachting klopte helemaal, we vonden 10 zeldzame tot zeer zeldzame soorten. Eén 
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daarvan, het Speldenknopmos, staat op de Rode lijst als gevoelig en is nieuw voor dit hok. 
(rode stip) 

Helaas groeit er ook veel Watercrassula. Deze invasieve exoot is vooral te vinden op de 
oevers van de poelen. Juist de plaats waar de zeldzame Land- en moerasvorkjes zich 
kunnen ontwikkelen. 

Het Speldenknopmos werd ook gevonden op een drooggevallen oever. 

Het atlasblok, waarin ons inventarisatiegebied ligt, is al goed onderzocht op mossen. Vanaf 
2010 zijn er 201 soorten gevonden. 

Speldenknopmos 

Speldenknopmos Micromitrium tenerum, werd in 1990 voor het eerst gevonden, bij Ermelo, 
maar is nu van meerdere plaatsen bekend. De meeste vondsten komen uit Noord-Brabant. 
Het mos duikt onregelmatig op gedurende zeer droge zomers in droogvallende poelen, 
beekoevers, leemputten, etc. Micromitrium tenerum werd zowel gevonden op nat, open 
zand, modder en humus maar ook op lemige grond. Het afzoeken van bovenstaande 
habitats op het Pleistoceen in de nazomer van zeer droge zomers levert ongetwijfeld nieuwe 
vindplaatsen op. Speldenknopmos, de naam zegt het al, is een klein efemeer mosje. Planten 
van Micromitrium zijn zeer klein en bestaan uit kleine bladrozetjes op een blijvend 
protonema. Ondanks de geringe afmeting zijn kapselende planten toch vrij opvallend. De 
blaadjes staan namelijk enigszins uit waardoor de bolronde sporenkapsels goed zichtbaar 
zijn. 
 

Kleine viltmuts 

Pogonatum nanum heeft ook een voorkeur voor wat lemige grond. We vonden het op een 
hellinkje. Een kwetsbare plaats, onderhevig aan erosie. Heeft het mos geen kapsels, dan zie 
je het gemakkelijk over het hoofd. Doordat het nogal dikbladig is voor een mos lijkt het op het 
eerste gezicht wel op een kiemplantje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine viltmuts 
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Bonte haarmuts 

Bonte haarmuts 

Orthotrichum stramineum is gevonden in een bosperceel aan de Langeweg. Het is een epifyt 
en pionier op bomen met een matig rijke schors, vooral in bossen, op luchtvochtige plaatsen. 
Orthotrichum stramineum is tegenwoordig minder zeldzaam dan voorheen. De soort wordt bij  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veel inventarisaties gevonden, maar meestal niet in grote hoeveelheden. Het 
verspreidingspatroon komt overeen met dat van diverse andere vrij zeldzame Haarmutsen. 
Het valt daarbij wel op dat zij op de Veluwe beter is vertegenwoordigd. Hier vormen 
bastwonden van oude beuken voor deze soort een bij uitstek geschikte standplaats. De soort 
vormt fraaie ronde polletjes die dicht bezet zijn met sporenkapsels. De Bonte haarmuts is 
met zijn gelige huikjes, met een donkerpaars tipje en de bij rijpheid oranjebruine, urnvormige 
kapsels een uitbundig gekleurde verschijning (Verspreidingsatlas). 
 

 

Zandhaarmos en Ruig haarmos 
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Levermossen 

Riccia canaliculata - Smal watervorkje  
Riccia beyrichiana - Dik landvorkje  
Riccardia incurvata - Hol moerasvorkje  

Het zijn alle drie pioniers, afhankelijk van vochtige min of meer neutrale grond. Het Smal 
watervorkje is vooral afhankelijk van tijdelijk droogvallende oevers van vennen en plassen. 
De andere twee zijn iets mindere kieskeurig.  

 

Schaveren – terrein Gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingang Woesterberg 
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6. Hogere planten 

6.1 Inleiding en inventarisatiemethode 

In 2016 en in 2017 heeft de plantenwerkgroep zowel in groepsverband als individueel 
inventarisaties uitgevoerd. Naast speciale aandacht voor een viertal specifieke gebieden in 
het gebied deden we ook totaalinventarisaties van die delen van de zes kilometerhokken die 
in het projectgebied liggen. 

In de verslaglegging van 1985 lag de nadruk op het voorkomen van planten op bepaalde 
bodemtypen en terreintypen. In het verslag over 2016-2017 worden de gegevens 
gepresenteerd op basis van de zes kilometerhokken in het gebied. Bij deze inventarisatie 
hebben we ons gehouden aan de grenzen op de kaart in het Schaveren rapport 1988, met 
uitzondering van de oostgrens: tussen de Oranjeweg en de Langeweg, hebben we de 
Woesterbergweg als grens aangehouden.  

Tijdens diverse bezoeken was er speciale aandacht voor de Woesterberg, de retentievijvers 
aan de Oranjeweg / Pollenseweg, ’t Rengel en de bermen van diverse wegen en paden in 
het gebied. 

6.2 Resultaten 

Woesterberg (coördinaten: 192-482) 

Aan de noordkant van het gebied en ten noorden van de Langeweg ligt de Woesterberg. 

De begroeiing bestaat grotendeels uit Struikhei met hier en daar wat Gewone dophei. Ook 
Stekelbrem en Kruipbrem komen voor. Berk en Grove den trachten de begroeiing te 
overheersen, als ze niet regelmatig in bedwang worden gehouden. In de heide groeien o.a. 
Liggend walstro, Tormentil en Pijpenstrootje. Op de kalere delen groeit o.a. Buntgras, 
Heidespurrie, Dwergviltkruid en Klein tasjeskruid. Aan de zuidkant stond tot 2016 Dubbelloof, 
een varensoort, maar deze is in 2017 niet teruggevonden. 

Retentievijvers ter hoogte van Pollenseweg (coördinaten: 192-481) 

Een aantal jaren geleden werden aan weerszijden van de Pollenseweg en ten zuiden van de 
noordelijke tak van de Smallertse beek enkele retentie vijvers aangelegd.  

Inmiddels groeien hier diverse Zegge-soorten (w.o. Blauwe zegge) en Russen-soorten 
(Veldrus, Zomprus, Greppelrus, Knolrus, Tengere rus, Pitrus, Biezenknoppen, en de kruising 
tussen beide laatstgenoemde soorten). Ook is hier Borstelbies gevonden. In / langs het 
water groeien Pilvaren en Gewone waternavel. Door de wisselende waterstand weet ook de 
exoot Watercrassula zich hier goed te handhaven. Op wat hoger gelegen delen groeien o.a. 
Stijve ogentroost en Kleine leeuwentand, en soms ook Ronde zonnedauw. Ook werd hier 
Moerasvaren en Waterdrieblad gezien.  

In de beek groeit o.a. Gewone dotterbloem, Doorgroeid fonteinkruid en 
Duizendknoopfonteinkruid. 
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Poelen Pollenseweg in de winter 

 

‘t Rengel in de winter 
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Het Rengel (coördinaten: 193-481) 

Ten zuiden van een zijweggetje van de Pollenseveenweg ligt ’t Rengel, een vroegere 
schapenwasplaats, die een aantal jaren geleden grondig is gerenoveerd. Het terrein bestaat 
nu uit een plas met een ringwal en daaromheen schuin aflopende oevers. ’s Winters is het er 
vochtig tot nat, ´s zomers ligt de plas soms grotendeels droog.  

In de zomer van 2017 stonden er rondom de plas duizenden exemplaren van de Kleine 
zonnedauw te glinsteren in het zonlicht. Ook Ronde zonnedauw is er gesignaleerd. Op het 
aflopende gedeelte breidt Moeraswolfsklauw zich uit: het hele jaar zijn er liggende 
mosachtige stengels te vinden, die stevig vastzitten. In de loop van de zomer verschijnen 
hierop de tot tien cm hoge, rechtopstaande sporenaren, die tot in het najaar als gelige aartjes 
zichtbaar blijven. Struikhei en Dophei zijn ondertussen ook verschenen, evenals Stekelbrem 
en Kruipbrem. In 2016 stonden er jonge exemplaren van de Koningsvaren. In 2017 bleek 
ook een oude bekende van dit terreintje terug te zijn: Moerasviooltje.  

Er groeien diverse Zegge-soorten (w.o. Sterzegge, Zwarte zegge, Geelgroene zegge, 
Hazenzegge, Blauwe zegge, Snavelzegge) en Russen-soorten (Veldrus, Zomprus, 
Greppelrus, Knolrus, Biezenknoppen, Pitrus, Trekrus en Tengere rus). Ook Veelstengelige 
waterbies is al aanwezig. Bovendien is in 2017 de vrij zeldzame Bruine snavelbies 
verschenen. 

Wegbermen 

Langeweg (coördinaten: 193-482, 192-482, 191-482) 

De Langeweg loopt vanaf de kruising met de Woesterbergweg in westelijke richting. Het is 
een zandweg met aan de zuidzijde een verhard fietspad. Aan het oostelijk deel zijn enkele 
zijweggetjes naar de woningen van Schaveren. In het westelijk deel liggen aan weerszijden 
diverse bospercelen. 

Dat het oostelijk deel de meeste bewoning heeft, is duidelijk te merken aan de voorkomende 
planten. Sommige zullen hun oorsprong hebben in de aanliggende tuinen en zich van daaruit 
al of niet spontaan hebben verspreid, zoals Bosaardbei, Lievevrouwebedstro en de 
zeldzame Glanzige ooievaarsbek. Op het eerste gezicht lijken ze nu niet meer aanwezig in 
die tuinen. Ook verderop steken niet-wilde soorten af en toe de kop op. Zo is er verder 
westelijk een plek met duidelijk aangeplante en zich uitbreidende Adderwortel. Op plekken 
zonder nabije bewoning breidt Muursla zich uit. In het laatste geval is er zeker geen sprake 
van verwildering  

Steenderbultweg (coördinaten: 193-481, grens 192-481 / 192-481, grens 191-481 / 191-
482): 

Ook de Steenderbultweg is een zandweg die vanaf de Oranjeweg min of meer oost-west 
loopt en na twee km uitkomt op de Langeweg.  

Op het oostelijke deel tot de Pollenseweg is plaatselijk invloed van tuinen, verderop vooral 
ook van de aangrenzende akkers. Bijzondere soorten zijn o.a. Grondster, Liggend hertshooi, 
Klein vogelpootje en Eenjarige hardbloem. De laatste werd in 2017 helaas niet 
teruggevonden.  
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Oranjeweg (coördinaten:192-481, 191-481) 

Ook de Oranjeweg doorkruist het gebied oost-west. Het deel vanaf de rotonde tot voorbij de 
kruising met de Hertenkampsweg ligt in het projectgebied.  

Opvallend is hier een aantal soorten (w.o. Cichorei, Gewone margriet, Moespimpernel) die 
erop wijzen dat er oorspronkelijk is uitgezaaid. Sporadisch wordt op de grens van asfalt en 
berm ook al Hertshoornweegbree gevonden, die vaker voorkomt langs snelwegen.  

In de randen van de greppels aan weerszijden zijn nog restanten van een schralere (en meer 
oorspronkelijke) begroeiing aanwezig, met o.a. Klein tasjeskruid, Klein vogelpootje en 
Muizenoor.  

Vergelijking aantallen 

De verslaglegging van 1985 is uitgevoerd op basis van opnames van bodem- en 
terreintypen. De gegevens van 2016 en 2017 zijn gerangschikt per kilometerhok. Dat maakt 
de aantallen niet goed vergelijkbaar. 

Wel zijn er gegevens per kilometerhok uit de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna): In 
tabel 2 staat aangegeven hoeveel soorten er na 1990 bekend zijn van de zes 
kilometerhokken. De met * gemerkte kilometerhokken liggen slechts gedeeltelijk in het 
onderzochte gebied.  

Daarnaast staat per kilometerhok hoeveel soorten er in 2016, in 2017 en in totaal zijn 
gevonden. Bij de helft van de hokken (nl. 191-481, 191-482 en 193-482) is vergelijking niet 
reëel, omdat de inventarisatie in 2016 en 2017 slechts een klein deel van het kilometerhok 
betrof.  

In tabel 2 zijn de aantallen waargenomen soorten in de verschillende jaren opgenomen. 

 

 

Dotterbloem  
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Tabel 2  Schaveren; aantallen waargenomen planten 

 1985 

KNNV 

Sinds 
1990 

NDFF 

2016 

KNNV 

2017 

KNNV 

2016 

+ 
2017 

KNNV 

topografie 

191-481* - 211 52 97 105 Deel Steenderbultweg, bosje 

191-482* - 340 116 132 165 Deel Steenderbultweg, bosje, 
deel Langeweg, Woesterberg  

192-481 - 311 252 292 330 Deel Hertenkampsweg, 
bosterrein en heideterrein 
Heideweg, bermen Oranjeweg, 
retentievijvers Pollenseweg, 
Smallertse Beek 

192-482 - 290 150 197 219 Langeweg, Woesterberg, 
voormalige schietbaan, e.o., 
heideterrein, Woesterbergweg 

193-481 - 293 252 248 303 ’t Rengel, bosterrein langs 
Heideweg en Pollenseveenweg, 
Veldweg, Oranjeweg,  

omgeving restaurant Schaveren 

193-482* - 212 67 115 126 Deel bungalowpark tussen 
Woesterbergweg en Langeweg 

Totalen: 239 - 358 - 436  

Aantallen soorten 

Volgens de lijst van 1985 werden toen 239 soorten genoteerd. Eind 2016 telde de lijst 358 
soorten. Toen waren al enkele conclusies te trekken: 

 Zowel in de lijst van 1985, als die van 2016 ontbraken enkele (niet zo zeldzame) 
voorjaarssoorten, zoals Vroegeling, Speenkruid, Sneeuwklokje.  

 Sommige soorten waren wel in 1985, maar niet in 2016 gevonden: Zandraket, Zachte 
dravik, Gewone berenklauw, Veldbeemdgras, Klimopereprijs. Een voorjaarsronde 
leek dus noodzakelijk, en met gunstig resultaat!  

 Ook verschillende zeldzamere soorten uit 1985 werden in 2016 niet teruggevonden. 
Reden om tijdens het seizoen extra te letten op nog ontbrekende zeldzamere 
soorten, als Bosanemoon, Slofhak*, Korenbloem*, Wateraardbei*, Klein warkruid*, 
Bosdroogbloem, Weidehavikskruid*, Zandblauwtje*, Echte koekoeksbloem, 
Heidespurrie, Moerasviooltje, Driekleurig viooltje*. De met een * gemerkte soorten 
werden helaas niet teruggevonden. 

Eind 2017 telt de totaallijst Schaveren over 2016 / 2017 436 soorten. 

In inventarisatielijst 14.2 zijn de in 2016 en 2017 aangetroffen soorten planten weergegeven.  
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Rode lijst  

Naar de maatstaven van de Rode Lijst uit 2012, waren er; 

- in 1985 zeven Rode lijst soorten: 3x in de categorie Kwetsbaar, 4x in de categorie 
Gevoelig;  

- in 2016-2017 twaalf Rode lijst soorten: 3x categorie kwetsbaar (KW), 9x categorie 
gevoelig (GE). 

- van de Rode lijst soorten van de lijst Schaveren-1985 werden Korenbloem, Blauwe 
knoop (beide gevoelig (GE)) en Slofhak, Klein warkruid (beide kwetsbaar (KW)) niet 
teruggevonden. 

- van de Rode lijst soorten uit 1985 zijn alleen Stekelbrem (gevoelig (GE)) en Kruipbrem 
(kwetsbaar (KW)) nu nog aanwezig, De laatste in slechts enkele exemplaren (maar wel 
op twee locaties: Woesterberg, ’t Rengel). Ook Jeneverbes (gevoelig (GE)), in 1985 al 
als ‘zieltogend’ gekarakteriseerd, komt nog voor, maar de huidige exemplaren in een 
tuin aan de Steenderbultweg zijn aangeplant.  

In 2016-2017 waren acht Rode lijst soorten nieuw voor het gebied (waarvan twee alleen in 
2016 werden gezien). In de categorie gevoelig (GE) ging het om:  

- Dubbelloof (alleen in 2016, Woesterberg, zuidelijk van de voormalige schietbaan; al een 
aantal jaren aanwezig, maar lijkt in 2017 ondertussen verdwenen),  

- Gele kornoelje (bosje aan Oranjeweg, ter hoogte van de poeltjes; zal aangeplant zijn en 
is al langer aanwezig),  

- Kamgras (alleen in 2016; spontaan? / uitgezaaid?),  

- Ronde zonnedauw (in 2016 in enkele exemplaren aan de rand van de meest westelijke 
poel aan Pollenseweg; in 2017 in enkele exemplaren bij ’t Rengel),  

- Bosaardbei (bermen Langeweg, waarschijnlijk ook via verwildering vanuit tuinen),  

- Waterdrieblad (rand poelen Pollenseweg, slechts enkele exemplaren, het voorkomen 
gaat mogelijk terug op aanplant) 

En in de categorie kwetsbaar (KW) ging het om: 

- Grondster (in (tijdelijke) plasjes en rijsporen op / langs zandwegen, zoals 
Steenderbultweg) 

- Akkerandoorn (enkele exemplaren in een moestuintje aan Pollenseveenweg). 

 

  



Rapport Schaveren                                                                                 

 

34  

Tabel 3 Rode lijst soorten planten (2016-2017) 

 

Nr. Nederlandse 
naam 

Wetenschappelijke 
naam 

RL 1985  191 

481 

191 

482 

192 

481 

192 

482 

193 

481 

193
482 

      * *    * 

67 Slofhak Anthoxanthum 
aristatum 

KW 2  -- -- -- -- -- -- 

146 Dubbelloof Blechnum spicant GE -  -- -- -- +- -- -- 

279 Korenbloem Centaurea cyanus GE 2  -- -- -- -- -- -- 

1422 Kornoelje, gele Cornus mas GE -  -- -- ++ -- -- -- 

379 Warkruid, klein Cuscuta epithymum KW 1  -- -- -- -- -- -- 

386 Kamgras Cynosurus cristatus GE -  -- -- +- -- +- -- 

418 Zonnedauw, 
ronde 

Drosera rotundifolia GE -  -- -- +- -- -+ -- 

2316 Ogentroost, 
stijve 

Euphrasia stricta sl GE -  -- -- ++ -- -- -- 

529 Bosaardbei Fragaria vesca GE -  -- -- -- ++ -+ -+ 

558 Brem, stekel- Genista anglica GE 4  -- -- -+ ++ -+ -- 

560 Brem, kruip- Genista pilosa KW 2  -- -- -- ++ -+ -- 

659 Grondster Illecebrum 
verticillatum 

KW -  -+ -- +- -+ -- -- 

691 Jeneverbes Juniperus communis GE 3  -- -- -- -- ++ -- 

821 Waterdrieblad Menyanthes 
trifoliata 

GE -  -- -- ++ -- -- -- 

1243 Andoorn, akker- Stachys arvensis KW -  -- -- -- -- -+ -- 

1258 Blauwe knoop Succisa pratensis GE 1  -- -- -- -- -- -- 

  Totaal 1985  7        

  Totaal 2016   11 - - 6 4 2 - 

  Totaal 2017   10 1 - 4 4 6 1 
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Akkerandoorn 

Akkerandoorn werd in de ATLAS van de FLORA van EPE (2000) nog gemeld uit 10 kilometerhokken. 
Op de Noord-Veluwe is de soort na 2010 nog slechts tweemaal gemeld: Wenum-Wiesel (2010) en 
Epe (2013). Ook landelijk is de soort sterk achteruitgegaan: van 429 atlasblokken (1990) via 312 
atlasblokken (2000) naar 188 atlasblokken (2010). De soort is eenjarig, maar komt na verstoring soms 
spontaan weer te voorschijn komen. Een moestuin, zoals in dit geval aan de Pollenseveenweg is dus 
een heel geschikte groeiplaats voor deze soort. 

 

Akkerandoorn 

Invasieve exoten 

In het onderzochte gebied komen vier soorten voor die we liever niet zien. Het gaat hierbij 
om invasieve exoten, soorten die oorspronkelijk niet in onze flora thuishoren, maar als ze 
zich eenmaal gevestigd hebben in staat zijn zich snel uit te breiden, en zich vervolgens 
moeilijk weer laten verwijderen.  

Het gaat om:  

 Watercrassula (langs de oevers van de retentie vijvers aan de Pollenseweg)  

 Japanse duizendknoop (bermen)  

 Reuzenberenklauw (slechts enkele exemplaren) 

 Reuzenbalsemien (wordt ook wel bij deze groep gerekend; anderen zien er een mooie 
verwilderde tuinplant in). 

Vergelijking met onderzoek 1988 

Welke soorten zijn nieuw in het gebied? 

De getallen achter de soorten in de tekst hierna geeft aan in hoeveel kilometerhokken de 
soort is aangetroffen. De maximale score is dus 6.  

Van de 436 soorten die in 2016 en / of 2017 werden gevonden, stonden maar liefst 229 
(52%) soorten niet op de lijst van 1985 
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Daarbij waren een aantal voorjaarssoorten die in 1985 waarschijnlijk wel gevonden hadden 
kunnen worden, waaronder Speenkruid (4). 

Niet genoemd in 1985, maar in 2016/2017 in 5 of 6 kilometerhokken: Robertskruid (6), 
Grauwe wilg (6), Klein streepzaad (5), Geel nagelkruid (5), Klimop (5), Klein springzaad (5), 
Akkerkool (5). Ze kunnen nu zeker als ingeburgerd worden beschouwd. 

Andere nieuwe soorten zullen zich vanuit tuinen in de omgeving hebben verspreid: Roze 
winterpostelein (2), Bosaardbei (3), Glanzige ooievaarsbek (2), Oranje havikskruid (3), 
Struisvaren (1), Gehoornde klaverzuring (2), Maagdenpalm (3), Kruipend zenegroen (4), 
Bosandoorn (2), Schijnaardbei (4), Late guldenroede (3). 

Ook moet er sprake zijn geweest van uitzaai, waardoor o.a. langs de Oranjeweg nu soorten 
voorkomen als Cichorei (2), Peen (2), Gewone margriet (3), Moespimpernel (1), 
Muskuskaasjeskruid (2). 

Ook diverse bomen en struiken zijn nieuw (mogelijk na recente aanplant?): Sleedoorn (2), 
Zoete kers (3), Schietwilg (3), Gelderse roos (3), Hazelaar (4), Grauwe abeel (4). Maar 
stonden die er in 1985 echt niet? Of werden ze toen als aangeplant beschouwd en daarom 
niet genoteerd? 

Een andere groep vormen akkeronkruiden als Geelrode naaldaar (3), Groene naaldaar (2), 
Glad vingergras (2), Europese hanenpoot (3), die door een ander gebruik van de akkers zijn 
toegenomen. 

Ook de gegraven plasjes zorgden voor een aantal nieuwe soorten. Op de oevers verschenen 
soorten als Grote waterweegbree (1), Koninginnekruid (2), Grote kattenstaart (2), Viltige 
basterdwederik (4). 

Voor een aantal soorten lijkt het vreemd dat ze in 1985 niet zijn gezien: Dalkruid (1), Riet (2), 
Grote muur (2), Gewone smeerwortel (2), Rode bosbes (2), Zilverschoon (3), Gewone brunel 
(3), Klein hoefblad (4). Ze stonden er nu in elk geval wel.  

Bijzonder was de grote groeiplaats van de in onze omgeving niet algemene Bittere veldkers 
(1), langs de beek ter hoogte van de Pollenseveenweg. 

Een recente nieuwkomer in onze omgeving is Muursla (3), die zich langs de Langeweg 
uitbreidt. In de bospercelen langs de Langeweg komen Dalkruid (1) en Drienerfmuur (3) 
voor.  

 

 

 

 

        

 

 

                                                     Groot Nagelkruid 
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Naast Geel nagelkruid (5), is in 2017 ook het recent ingeburgerde Groot nagelkruid (3) 
gevonden.  

Welke soorten zijn niet teruggevonden? 

In 2016 en 2017 werden 32 soorten (13,3 %) van de lijst van 1985 niet teruggevonden. 
Het gaat o.a. om vier Rode LIJST soorten (zie hiervoor) en: 
 

 Weidehavikskruid (1) kwam tot voor enkele jaren voor in de oostelijke berm van de 
Veldweg, maar lijkt inmiddels verdwenen. 

 Roomse kervel (1) lijkt in onze omgeving ook op zijn retour. De tijden van ‘kruutmoes’ 
zijn blijkbaar voorbij.  

 Ruw walstro (1) wordt in onze omgeving de laatste jaren niet of nauwelijks meer 
gevonden. 

Maar ook soorten als Kraailook (1), Akkerwinde (1), Beemdlangbloem (6), Zandblauwtje (1), 
Hoenderbeet (3), Veldlathyrus (3), Puntkroos (1), Gewone waterranonkel (2), Krulzuring (3), 
Muurpeper (1), Moerasandoorn (1), Muurpeper (1), Voederwikke (2), Driekleurig viooltje (2) 
zijn niet teruggevonden. Voor deze soorten geldt dat ze in onze omgeving nog wel 
voorkomen, maar mogelijk zijn ze in de omgeving van Schaveren verdwenen (of over het 
hoofd gezien). 

 

 

Bittere Veldkers  
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6.3 Verslag duizendsoortendag 2017 

Zaterdag 6 mei 2017 liep de werkgroep Planten via de Langeweg (bermen), Pollenseweg 
(eerst bos, daarna retentievijvers), een gedeelte Oranjeweg (bermen), Hertenkampsweg, ‘t 
Rengel, deel Veldweg, en via Schaveren rotonde en Woesterbergweg terug. Het leverde 207 
verschillende plantensoorten op. Enkele bijzonderheden zijn: 

 Langs de Langeweg hebben zich diverse uit tuinen ontsnapte planten gevestigd. Soms is 
dat overduidelijk omdat de soort ook in aangrenzende tuinen staat. Maar soms is de 
oorsprong niet meer te achterhalen. Soorten: Dicentra formosa, Glanzige ooievaarsbek, 
Lievevrouwebedstro, Struisvaren, Roze winterpostelein, Bosvergeet-mij-nietje (zowel met 
blauwe, als met witte bloemen), Lelietje-van-dalen. 

 Opvallend vaak vinden we dit jaar in deze omgeving Groot nagelkruid, een soort in 
opmars. Groot nagelkruid is van Geel nagelkruid te onderscheiden door de veel grotere 
bloemen; vegetatief door de brede ronde top van het middelste blad van de 
stengelbladen (tegenover de puntiger top bij Geel nagelkruid); en uitgebloeid door de 
vruchtjes: tot 80 bij Geel nagelkruid, tot 200 bij Groot nagelkruid.  

 In / bij de retentie vijvers aan de Pollenseweg staan o.a. Dotterbloem, Egelboterbloem, 
Echte koekoeksbloem, Grote muur, Snavelzegge, Ronde zonnedauw. Maar ook 
Watercrassula komt er voor (een te bestrijden exoot). 

 Langs de Oranjeweg groeien diverse soorten die oorspronkelijk zijn uitgezaaid: 
Knoopkruid, Gewone margriet, Gewoon barbarakruid, Muskuskaasjeskruid, 
Moespimpernel. Maar op de voedselarme, oorspronkelijke gedeelten, groeien ook nog 
soorten als: Klein tasjeskruid en Klein vogelpootje.  

 Langs de beek die de Hertenkampsweg kruist, groeit volop Bittere veldkers (vrij 
zeldzaam in onze omgeving). 

 In de omgeving van ’t Rengel vonden we: Blauwe zegge, Ronde zonnedauw, Kleine 
zonnedauw en Moeraswolfsklauw. 

 Aan de Veldweg (zuid van Schaveren) staat een andere te bestrijden exoot: 
Reuzenberenklauw. 

Maandagavond 8 mei 2017 werd de gebruikelijke excursie ook besteed aan project 
Schaveren:  

Groep 1 ging naar het heideterrein met heuvels noord van de Langeweg (met Buntgras, 
Heidespurrie, Stekelbrem en Kruipbrem). 

 

Groep 2 liep langs de Steenderbultweg en stak door naar de Langeweg (in het bosperceel 
tussen deze wegen vonden we Bosanemoon en Dalkruid). 

Er kwamen nog minstens 36 soorten bij. 

 

 

 

 

                                                                  Stekelbrem 



Rapport Schaveren                                                                                 

 

39  

 

Geel Nagelkruid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Adderwortel  
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7. Paddenstoelen 

7.1 Inventarisatie gebied(en) 

Het gebied Schaveren bestond rond 1900 uit vrijwel uitsluitend open heide. Een kaart is te 
zien in de Historische atlas blad 274.  

Alle met excursies bezochte gedeelten die met bos bedekt zijn, lijken oorspronkelijk uit 
opslag en dichtgegroeide heide te zijn ontstaan. De ingeplante bospercelen langs de 
Langeweg zijn niet bezocht. De bezochte bosschages dragen alle kenmerken van een jong 
gemengd bos op arme zure zandgrond. Ze vallen als zodanig onder natuurtype N15.02 
Dennen-, eiken-, en beukenbos. 

Dit type bos kenmerkt zich door een lage diversiteit aan flora en fauna. De betekenis voor de 
biodiversiteit van deze bossen is in het bijzonder gelegen in grote aantallen (vaak bedreigde) 
soorten paddenstoelen. Zoals in zoveel van deze bossen zijn de gevolgen van verzuring en 
vermesting goed zichtbaar doordat er sprake is van ophoping van strooisel, van 
braamstruweel en veel Pijpenstrootje. Dit treedt overigens versneld op in bossen zonder 
bufferend leem in de ondergrond en bij dominantie van eiken en dennen die zuur strooisel 
produceren.  

In de onderzochte percelen is nog duidelijk de invloed zichtbaar van verzuring. Dikke 
pakketten slecht verteerbaar strooisel duiden hierop. De laatste 20 jaar is meer en meer de 
invloed van de vermesting te zien. De neerslag van meststoffen door ammoniakuitstoot van 
voornamelijk de landbouw bedraagt in dit gebied momenteel ongeveer 28 kg stikstof per ha. 
per jaar. Sinds 2000 dalen de concentraties van ammoniak in de lucht niet meer.  

Ammoniak is zowel verzurend als vermestend. De gevolgen zijn cumulatief. Indicaties in 
bosgebieden zijn verbraming en verruiging, De effecten zijn zeer negatief voor veel soorten 
paddenstoelen. Met name voor Mycorrhiza paddenstoelen.  

Het fietspad langs de Langeweg is vele jaren verhard met schelpen. Door de bufferende 
werking van de kalk in de schelpen is hierdoor een gunstig klimaat ontstaan voor kalk 
minnende paddenstoelen.  

Om een conclusie te kunnen trekken uit de soortenrijkdom van 1988 en 2018 is een 
overzicht gemaakt van de paddenstoelen die alleen in 1988, alleen in 2018 en in beide 
perioden voorkomen. 

7.2 Inventarisatiemethode 

In 2016 en 2017 zijn inventarisaties gedaan. In 2016 op 6 mei en 6 oktober, in 2017 op 6 mei 
(tijdens de 1000 soortendag), op 24 september en op 28 september. 

Bij de inventarisaties zijn de waarnemingen genoteerd. De waarnemingen zijn gedeeltelijk in 
waarneming.nl en verspreidingsatlas.nl opgenomen. In de inventarisatielijst 15.5 zijn de 
inventarisaties voor dit rapport evenals die van het rapport uit 1988 opgenomen ter 
vergelijking. De inventarisaties zijn door de werkgroep Paddenstoelen gedaan. Niet direct te 
definiëren soorten zijn later door Menno Boomsluiter en Lucie Wessel microscopisch 
gedetermineerd. Zij hebben eind 2017 ook nog enkele aanvullende inventarisaties gedaan. 
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7.3 Kwalificatie 

Om een uitspraak te doen over de waarde van het gebied t.a.v. de gevonden soorten wordt 
gebruik gemaakt van een aantal criteria. Deze zijn in de kolom RL in lijst 15.5 aangegeven. 
Het resultaat wordt weergegeven in de mycologische waarde. Dit is een resultante van de 
rode lijst 2008 categorie en het aantal gevonden soorten binnen deze categorie. 

Functiegroepen 

De rol van schimmels kan sterk variëren. Zo herkent men ‘parasieten’ als een boom dood 
gaat aan een paddenstoel(schimmelinfectie). Schimmels kunnen ‘opruimers’ (saprofyten) zijn 
en er kan sprake zijn van de ‘symbiose’ die schimmels aangaan met planten en bomen, 
waarbij tot wederzijds voordeel voedingsstoffen worden uitgewisseld (mycorrhiza soorten). 
Zo zijn er dus drie functionele groepen en in elke groep zijn er specifieke paddenstoelen. 

In werkelijkheid zijn de grenzen echter niet zo duidelijk. Afhankelijk van de geboden 
omstandigheden kunnen schimmels van rol wisselen. Zo kan de parasiet de Sombere 
honingzwam bomen aantasten en doden, maar na de dood van de boom blijft deze 
schimmel nog jarenlang actief als saprofyt met het opruimen van de resten.  

 

Botercollybia 

Saprotroof 

De levenswijze van veel schimmels is in beginsel saprotroof, wat betekent dat zij van dode 
resten leven. Dood organisch materiaal is makkelijk te koloniseren, doordat het geen 
weerstand biedt en omdat de schimmels zelf geen glucose kunnen maken, zullen zij de 
energie die voor hun levensprocessen nodig is vrij moeten maken uit andere organismen of 
uit hun afval: dood blad, mest, enzovoort. Doordat veel schimmelsoorten in de loop van de 
evolutie gespecialiseerd zijn geraakt, is die rol niet altijd optimaal: we zien dan dat schimmels 
onder verschillende omstandigheden een verschillende levenswijze hebben, waarbij vaak 
ook een andere verschijningsvorm hoort en een aangepaste manier van voortplanten. 
Voordat de genetische analyse mogelijk werd, werden hierdoor veel schimmelsoorten apart 
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onderscheiden, die nu niet meer dan verschillende levensvormen van dezelfde soort blijken 
te zijn. 

Specialisatie 

Bij het koloniseren van een voedingsbron ontstaat concurrentie. De schimmel die het best is 
staat is bepaalde stoffen uit de bron af te breken, heeft daarmee een voordeel op de andere 
en wint de meeste energie. Hij verkrijgt daarmee tevens de grootste kans zijn levenscyclus te 
voltooien. Als concurrentie tot strijd leidt, kost dat energie en zo bepaalt het vermogen om 
bepaalde stoffen af te breken wie de ‘overwinnaar’ is. De verliezer moet omzien naar een 
andere energiebron of sterft. Evolutionaire processen, hebben ervoor gezorgd dat schimmels 
goed zijn geworden in het afbreken van bepaalde stoffen en door de enorme variatie in het 
aanbod is hierdoor vanzelf specialisatie ontstaan. Het lijkt voor de hand dat bij het 
ontwikkelen van het vermogen om bepaalde stoffen af te breken, bij een aantal soorten ook 
het vermogen is ontstaan al in een eerder stadium tot de voedingsbron door te dringen, 
bijvoorbeeld als de gastheer nog leeft. Hiervoor is extra energie nodig, omdat de weerstand 
van de gastheer overwonnen moet worden en omdat de manier waarop de gastheer zich 
verdedigt ook verschilt, ontstaat dan weer verdere specialisatie: een bepaalde schimmel kan 
de ene gastheer wel infecteren en de andere niet. En of de infectie vervolgens tot 
verzwakking en de eventuele dood van de gastheer leidt of tot een mutualistische 
samenlevingsvorm kan gezien worden als een nieuwe specialisatie. Het succes van deze 
specialisatie is bovendien sterk afhankelijk wordt van de vitaliteit en afweermethoden van de 
gastheer. Parasieten en mycorrhiza-symbionten kunnen binnen deze context gezien worden 
als superspecialisten.  

Samengevat: Opruimers, samenwerkers en parasieten 

Opruimers zijn saprotrofe schimmels. Zij kunnen nieuw organisch afval (dood hout, 
afgevallen blad, mest, enz.) koloniseren, maar zij kunnen ook als parasiet al aanwezig zijn in 
het organisme en naderhand, na zijn dood, de rol van saprotroof gaan vervullen. 

Samenwerkers wisselen voedingstoffen uit. Dit kan tot het voordeel van de een zijn, zonder 
voordeel voor de ander of tot wederzijds voordeel, met als optimum het mutualisme, waarbij 
beide partners beter af zijn mét elkaar dan zonder elkaar. Dit optimale mutualisme vinden we 
vooral bij de mycorrhiza vormende schimmels.  

Parasieten leven ten koste van andere organismen. Indien dit vroeg of laat tot de dood leidt, 
spreken we van necrotrofe parasieten. Sommige schimmels treden op als zwakteparasiet. 
Soms gaat het om soorten die meer bekend staan als saprotroof, maar na een storm- of 
vorstschade toeslaan. 

7.4 Resultaten 

Door de droge maanden september en oktober in 2016 werden er weinig paddenstoelen 
gevonden. 2017 was veel beter. Vooral tijdens de excursies in september werden meer 
soorten gevonden. Er is uitsluitend in algemeen toegankelijke gebieden geïnventariseerd. In 
de bosgebieden staan bomen als grove den, berk, spar, eik en lijsterbes. Deze bepalen 
uiteraard mede welke paddenstoelen er staan. 
In het hier volgende verhaal is bij de criteria zeldzaamheid en functiegroep gebruik gemaakt 
van de gegevens van 2017. De huidige Rode Lijst was ook niet van toepassing in 1988. 
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Soorten 

De soortenlijst paddenstoelen is in de inventarisatielijst 15.5 opgenomen. Deze geeft de 
inventarisaties uit 1988 en 2017 aan. Als we de resultaten van de inventarisaties uit 1988 en 
2016/17 vergelijken, kunnen we stellen dat de variatie aan soorten behoorlijk is toegenomen. 
Opgemerkt moet wel worden dat voor het rapport in 1988 een beperkt aantal inventarisaties 
is gedaan. In 1988 zijn 40 soorten geïnventariseerd die niet meer gevonden zijn in 2017. In 
2017 zijn 125 nieuwe soorten gevonden die nog niet zijn gezien in 1988. 52 soorten van de 
inventarisaties zijn in beide perioden gevonden.  
In de nieuwe situatie zijn 5 soorten gevonden die op de Rode Lijst voorkomen (tabel 4): 

 

Gaffelhoorntje 

Tabel 4  Rode lijst soorten Paddenstoelen 

 

 Wetenschappelijke naam Rode lijst 

Gaffelhoorntje Calocera furcata KW 

Oranje berkenboleet Leccinum versipelle KW 

Bruine ringboleet Suillus luteus GE 

Gewone knolvezelknop Inocybe praetervisa KW 

Kale knoflooktaailing Mycetinis scorodonius KW 

Bruine moeraszwavelkop Hypholoma udum KW 

 
Het gebied Woesterberg en de omgeving van de Langeweg was rijker aan soorten dan bij 
het Rengel. 
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Zeldzaamheid  

Onderstaand zijn zeldzaamheidsklassen weergegeven; dit is een criterium dat de frequentie 
van voorkomen aangeeft.  

Zeldzaamheid  

aaaa zeer algemeen (8) 

aaa  algemeen (7) 

aa vrij algemeen (6) 

a matig algemeen (5) 

z vrij zeldzaam (4) 

zz zeldzaam (3) 

zzz zeer zeldzaam (2) 

zzzz uiterst zeldzaam (1) 

0 niet in NMV bestand (0) 

Er zijn 7 soorten met de kwalificatie z (vrij zeldzaam) en 4 met kwalificatie zzz (zeer 
zeldzaam). De zeer zeldzame soorten zijn (tabel 5): 

Tabel 5  Zeldzame paddenstoelensoorten 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

Opmerking 

Bekerzwameter 
(anamorf) 

Hypomyces 
stephanomatis 
anamorf 

 

Veelcellige 
braamroest 
(teleomorf) 

Phragmidium 
violaceum teleomorf 

de aanduiding zzz is waarschijnlijk 
onterecht omdat deze soorten nog maar 
kort en door weinigen geïnventariseerd 
worden 

Zevenbladpuntkogeltje Mycosphaerella 
podagrariae 

 

Spoelsporige 
vaalhoed 

 Voor het eerst op de Veluwe gevonden 
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In grote lijnen gaat het in het onderzoeksgebied om algemene tot zeer algemene soorten. In 
1988 is de Goudhoed (Phaeolepiota aurea) de enige soort die als vrij zeldzaam (z) voorkomt. 
De Kaneelkleurige gordijnzwam die in 1988 gevonden is een voor verzuring en vermesting 
gevoelige soort, die later niet meer is teruggevonden. 

 

Geweizwam 

De mycologische waarde is een resultante van de paddenstoelen die in de rode lijst staan 
met de waarde. De bruine ringboleet heeft de waarde Gevoelig. De andere hierboven 
genoemde soorten zijn Kwetsbaar. Alles bij elkaar geeft dat een mycologische lage waarde 
van 11. 
 

Mycologische Waarde 
 

Rode Lijst  Rode Lijst categorie  Telwaarde 

VN  Verdwenen  5 

EB  Ernstig bedreigd  4 

BE  Bedreigd  3 

KW  Kwetsbaar  2 

GE  Gevoelig 1 

TNB  Thans niet bedreigd   

OG  Onvoldoende gegevens   

NB  Niet beschouwd   
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Vergelijking met onderzoek 1988 

In het rapport van 1988, dat is gestoeld op waarnemingen in 1985, 1986 en 1987 is 
aangegeven dat er geen conclusies getrokken kunnen worden vanwege het beperkt aantal 
inventarisaties en het geringe aantal locaties. Voor dit rapport zijn er inventarisaties door de 
werkgroep gedaan in 2016 en 2017. Omdat 2016 een zeer droog jaar was, tellen de 
conclusies daarvan slechts beperkt mee. Er waren toen veel oude en verdroogde soorten. 
Voor zover mogelijk zijn de soorten van 1988 wel betrokken bij het resultaat. Niettemin kan 
de conclusie getrokken worden dat de lijsten van 1988 en 2017 elkaar goed aanvullen. Het 
zijn vrijwel allen soorten die in het natuurtype N15.02 thuis horen. 

De bufferende werking van de schelpen die vroeger gebruikt zijn om het fietspad langs de 
Lange weg te verharden zorgen voor een aantal extra soorten het gaat dan bijvoorbeeld om 
de Witte kluifzwam, Kleine bruine bekerzwam en de Gekraagde aardster 

 

Berkenzwam 

Pollense Veen 

Hoewel het Pollense Veen niet direct in het onderzoeksgebied Schaveren ligt, is het toch 
interessant om in het rapport op te nemen. De werkgroep heeft dit gebied in 2016 
geïnventariseerd, maar nauwelijks iets gevonden vanwege de droge tijd. Omdat het een 
historisch gebied is en er eerder veel inventarisaties door Menno Boomsluiter zijn gedaan, 
geeft het meerwaarde aan de conclusies voor het gebied Schaveren. 

In het rapport uit 1988 staat onder het kopje; Graslanden, Akkers en taluds Smallertse beek: 
“Het beheer van graslandcomplexen is gericht op agrarische productie”. Deze gebieden zijn 
dus ook niet onderzocht op paddenstoelen. In 2006 zijn een aantal weilanden in het Pollense 
veen voor natuurontwikkeling ingericht. Vanaf 5 januari 2007 tot en met 28 juli 2011 is er 
vrijwel elke week geïnventariseerd op paddenstoelen. Er is een standaard 
paddenstoelenmeetpunt uitgezet van 1000m2 en elke paddenstoel is genoteerd en met de 
GPS ingemeten. De nauwkeurigheid van de GPS had een afwijking van gemiddeld 1 tot 3 
meter. Daarnaast is de mossenflora geïnventariseerd door Klaas van Dort en bij de 
vegetatieopnamen heb ik hulp van Hans Grotenhuis gehad. Het onderzoek leverde een 
schat aan gegevens op over de soorten en de successie in het gebied. Het onderzoek is 
gestaakt omdat plotseling het maairegime veranderde waardoor de vaak zeer kleine 
paddenstoelen door het hoge gras niet meer te vinden waren. Er zijn in totaal 44 soorten in 
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wisselende aantallen gevonden. Het meest talrijk waren het Behaard barnsteenmosklokje (f. 
atkinsoniana), Oranjegeel trechtertje en het Blauwgroen trechtertje. Deze soorten waren 
vooral in het voorjaar regelmatig met vele honderden exemplaren aanwezig. Daarnaast 
werden zeldzame soorten geteld zoals de Hooilandwasplaat, de Waterige russula, het 
Schelptrechtertje en een nieuwe soort voor Nederland het Honingkleurig trechtertje. Van 
deze laatste prijkte jaren nadien een eenzame stip op de Verspreidingsatlas.nl. De 
mycologische waarde van dit gebied is 16 op een oppervlakte van 1000m2. Het laat zien dat 
ingrepen in natuurontwikkelingen zeer succesvol kunnen zijn. 

 

Pollenseveen 

7.5 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Zoals in het begin beschreven, is het gebied Schaveren in de laatste eeuw ontwikkeld van 
heidegebied naar de huidige staat. Dat houdt in dat het relatief nieuw is en in de tijd 
ontwikkeld zonder dat er een duidelijk beheersplan was. Planologisch is het gebied 
Woesterberg in beeld geweest voor bijv. een natuurbegraafplaats. Dit is uiteindelijk niet 
doorgegaan. Vanwege de variatie aan paddenstoelen is het wel goed om dit gebied als 
natuurgebied in stand te houden. Vrijwel alle soorten zijn veel voorkomende soorten van dit 
algemeen voorkomende bostype. Wel is het aannemelijk dat met het ouder worden van de 
bomen en beperkt bosbeheer de kwaliteit van de onderzochte bosschages verder omhoog 
zal gaan voor de paddenstoelen.  

 

 

 

 

                                 Dennenvlamhoed 
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Weidegebied vanaf de Langeweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Paarse knoopzwam 

 

     Plooivlieswaaiertje 
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8. Vogels 

8.1 Broedvogels 

Inleiding 

In 2016 is een broedvogelkartering uitgevoerd door enkele leden van de vogelwerkgroep. In 
1985 is ook een broedvogelverkenning uitgevoerd en de resultaten zijn opgenomen in het 
rapport “ Flora en Fauna van Schaveren 1988 ”. In 1985 is een andere methodiek gevolgd 
voor de broedvogelkartering dan in 2016, zodat het voor een aantal vogelsoorten niet 
mogelijk is om de aantallen met elkaar te vergelijken. Wel wordt in deze rapportage ingegaan 
op verdwenen en nieuwe vogelsoorten in het onderzoeksgebied.  

In 2017 zijn nog zeven aanvullende veldbezoeken gehouden, maar dit heeft niet geleid tot 
wijzigingen van of aanvullingen op de broedvogel basiskartering van 2016. Wel moet 
vermeld worden dat in 2017 de retentievijvers ter hoogte van de Oranjeweg gedeeltelijke 
droogval vertoonden. Vogelsoorten van natte biotopen die in 2016 aanwezig waren, zijn in 
2017 niet waargenomen. In inventarisatielijst 14.6  is informatie opgenomen over een aantal 
vogelsoorten die in 2017 ontbraken. De informatie van de 1000 soorten dag en tevens de 
excursies in het kader van de Nationale vogelweek van Vogelbescherming op 6 mei zijn in 
de bijlage betrokken. In totaal zijn ruim 128 velduren besteed aan de inventarisatie van 
broedvogels in Schaveren.  

Inventarisatie gebied(en) 

In 2016 is dezelfde begrenzing van het onderzoeksgebied aangehouden als in de periode 
1985-1987. Voor de inventarisaties in 1985 is een gebiedsindeling gemaakt bestaande uit: 

 Vijf vakken in het bos    61.15.00 ha 

 Drie vakken in de heide   10.30.00 ha 

 Eén vak: dal van de Smallertse beek 77.40.00 ha 

In totaal is een oppervlakte 148.85.00 ha gekarteerd op de aanwezigheid van 
broedvogelterritoria. 

In het rapport van 1988 is een uitgebreide algemene beschrijving opgenomen van het 
landschap en zeer gedetailleerde informatie over abiotiek zoals bodem, hydrologie en 
waterhuishouding. In deze rapportage wordt volstaan met de verwijzing naar de abiotische 
informatie van het rapport in 1988 en het algemene hoofdstuk van de eindrapportage van de 
veldopnamen in 2016. Van belang is wel te vermelden welke landschappelijke wijzigingen 
zich hebben voorgedaan ten opzichte van 1985 en of die veranderingen in het landschap 
van belang zijn op de aan- of afwezigheid van broedvogels. 

Veranderingen in het landschap 

 Eigendom is van eigenaar gewijzigd en hiermee ook veelal inrichting van erven; 

 Het bos is dertig jaar ouder geworden; 

 Recentelijk is op meerdere locaties bos gedund; 
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 Op meerdere locaties zijn woningen vernieuwd en uitgebreid; 

 Op meerdere locaties is het agrarisch gebruik gewijzigd in privé gebruik met als 
hoofdzaak het verzorgen van paarden en pony’s; 

 Op meerdere locaties zijn graslandpercelen omgezet in de teelt van snijmais en ook 
in gebruik voor de teelt van kerstdennen en op de westflank van het dal de teelt van 
buxus; 

 Aan de noordwest- en zuidwestzijde van het onderzoeksgebied heeft Het Geldersch 
Landschap meerdere percelen verworven en het nieuwe natuurreservaat 
Pollenseveen gesticht; 

 Op enkele percelen wordt gebruik gemaakt van agrarisch natuurbeheer; 

 Aanleg van enkele retentievijvers door het voormalige waterschap Veluwe bij de 
noordelijke tak van de Smallertse beek aan de noord en zuidzijde van de Oranjeweg. 

Samenvattend kan gesteld worden dat vooral het agrarisch gebruik geïntensiveerd is en 
aantoonbare gevolgen heeft gehad op de aanwezigheid van enkele vogelsoorten die 
afhankelijk zijn extensief agrarisch gebruik. Bij de behandeling van de afzonderlijke 
vogelsoorten zal nader op de landschappelijke context ingegaan worden (zie 
inventarisatielijst 14.6) 

 

Inventarisatiemethode 

Als voorbereiding van het veldwerk is het rapport Flora en Fauna van Schaveren 1988 nog 
eens gelezen en is informatie via het internet van SOVON doorgenomen om inzicht te krijgen 
over aantalschommelingen van broedvogels. Er zijn geen nieuwe veldkaarten gemaakt, 
omdat de kaart die in 1985 is gebruikt, nog goed bruikbaar was voor een herhaling voor een 
broedvogelkartering in 2016. 

 

Vuurgoudhaantje 

 

Voor het veldwerk is de uitgebreide territoriumkartering toegepast, beschreven in Van Dijk & 
Boele 2011 van SOVON. Het totaal aan velduren bedraagt ruim 100 uur in 2016 en is 
gemiddeld circa 40 min per ha. De meeste veldbezoeken begonnen na zonsopgang en 
duurden tot rond 11.00 uur. Daarnaast zijn er veel extra bezoeken geweest voor het 
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verzamelen van aanvullende gegevens. Bij de bezoeken ligt de nadruk op de vroege 
ochtend, als de zangactiviteit het grootst is. In open agrarisch gebied en voor sommige 
roofvogels zijn ook bezoeken overdag zinvol. Het aantal bezoeken varieert naar soortgroep 
en vogelrijkdom van een gebied. Territoria werden voornamelijk vastgesteld aan de hand van 
zingende of baltsende vogels. Belangrijk is een goede kennis van vogelgeluiden, want een 
groot deel van de inventarisatie vindt op basis van gehoor (zingende vogels) plaats. 
Gedurende de veldbezoeken werd zoveel mogelijk gelet op uitsluitende waarnemingen  

 

 

Kaart 6 Deelgebieden broedvogelkartering 2016 (Staatsbosbeheer) 

 d.w.z. waarnemingen van tegelijkertijd zingende of baltsende individuen. Eind februari en 
begin maart zijn tijdens de veldbezoeken zoveel mogelijk nesten voor roofvogels op kaart 
ingetekend. Tijdens de veldbezoeken is ook met een aantal bewoners in het 
onderzoeksgebied gesproken en dit leverde aanvullende informatie over de aan- of 
afwezigheid van (erf) broedvogels. Vooral voor het bezoek aan grote erven waren de 
gesprekken met de bewoners waardevol. Naast de waarnemingen van de (broed)vogels is 
ook de aanwezigheid van zoogdieren en mierennesten op kaart ingetekend en de informatie 
is overgedragen aan de zoogdieren en insectenwerkgroep.  

Interpretatie 

Tijdens het veldwerk zijn de waarnemingen van zingende of baltsende individuen op kaart 
ingetekend. Na de veldbezoeken zijn in december 2016 alle waarnemingen op een kaart per 
vogelsoort ingetekend en vervolgens zijn de waarnemingen per soort handmatig geclusterd 
voor het vaststellen van alle territoria. Alle soortkaarten zijn beschikbaar en kunnen 
desgewenst digitaal ingevoerd worden. Aangezien geen gebruik is gemaakt van het 
autoclusterprogramma (BMP - A) van SOVON, zijn de territoria kaarten (nog) niet digitaal 
beschikbaar.  
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Weersomstandigheden 

Vrijwel tijdens alle veldbezoeken waren de weeromstandigheden van dien aard dat goed 
gekarteerd kon worden. Op 3 juni was er langdurige nevel, maar de nevel vormde geen 
belemmering om te karteren. Op twee data werd de kartering afgebroken vanwege 
langdurige neerslag. Dit was ook de situatie op 16 juni toen een avondbezoek voor de leden 
van de vogelwerkgroep is gehouden voor het vaststellen van de mogelijke aanwezigheid van 
nachtzwaluwen en houtsnippen.  

 

Resultaten 

Tabel 6  Aantallen en territoria vogels 2016-2017 ten opzichte van 1985 

 Totaal Totaal territoria Totaal territoria 
omgeving 

Aantal waargenomen vogelsoorten 103   

Status broedvogel (territoria) 73 621 28 

Verdwenen broedvogels tov 1985 10 25 5 

Nieuwe broedvogels tov 1985 22 51 7 

 

 

 

Langs Pollenseveenweg 
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Het getal tussen haakjes bij de nieuwe vogelsoorten betreft territoria in de directe omgeving 
van het onderzoeksgebied. 

Tabel 7 Verdwenen en nieuwe vogelsoorten ten opzichte van 1985 

Verdwenen vogelsoort Aantal Nieuwe vogelsoort Aantal 

Torenvalk 1 Grauwe gans  2 

Patrijs 1 Nijlgans 1 

Kievit 2 Waterral 1 

Turkse tortel 5 Waterhoen 3 

Zomertortel 9 Meerkoet 3 

Steenuil 2 IJsvogel 1 

Veldleeuwerik 1 Groene specht 4 

Graspieper 2 Kleine bonte specht 5 

Matkop  9 Boomleeuwerik 1? (3) 

Zwarte roodstaart 6 Huiszwaluw 7 

  Boompieper 8 

  Roodborsttapuit 3 

  Braamsluiper 1 

  Grasmus  1 (2) 

  Kleine karekiet 3 

  Raaf 1 

  Putter 3 (1) 

  Sijs 1 

  Goudvink 2 

  Kruisbek 2 

  Rietgors 1 

  Geelgors 1 

Status broedvogels 

De status van broedvogels in Nederland en Europa kan ontleend worden aan criteria die zijn 
gesteld door de Europese Unie in het kader van Natura 2000 en aan de z.g. Rode Lijsten 
van het ministerie van Economische Zaken. 

Op basis van de broedvogelkartering blijkt het volgende:  
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Twee vogelsoorten hebben een Natura 2000 status, waarvan de Wespendief tweemaal in 
mei is aangetroffen en de Zwarte specht territorium houdend is.  

Van alle waargenomen vogelsoorten hebben 23 soorten een Rode lijst status, zoals 
weergegeven in onderstaande tabel.  

Tabel 8  Status Rode lijst soorten vogels 

 Totaal Broedvogels Pleisterend 

Gevoelig 5 soorten 2 soorten 3 soorten 

Kwetsbaar 11 soorten 6 soorten 5 soorten 

Bedreigd 4 soorten 2 soorten 2 soorten 

Ernstig bedreigd 3 soorten - 3 soorten 

Totaal 23 soorten 10 soorten 13 soorten 

 

Tabel 8a  Van de 23 Rode lijst soorten zijn er 10 met de status territorium houdende broedvogel 

Soort Gevoelig Kwetsbaar Bedreigd Ernstig bedreigd 

Wintertaling   pleisterend/doortrek  

Boomvalk   pleisterend  

Slechtvalk pleisterend    

Oeverloper  pleisterend/doortrek   

Watersnip    pleisterend 

Koekoek   broedvogel  

Kerkuil  pleisterend   

Groene specht  broedvogel   

Veldleeuwerik pleisterend    

Boerenzwaluw  broedvogel   

Huiszwaluw  broedvogel   

Graspieper  doortrek   

Gele kwikstaart pleisterend    

Tapuit    pleisterend/doortrek 
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Paap    pleisterend/doortrek 

Grote lijster   broedvogel  

Kramsvogel  pleisterend   

Grauwe 
vliegenvanger 

 broedvogel   

Zwarte mees  broedvogel   

Raaf broedvogel    

Huismus  broedvogel   

Keep  pleisterend/doortrek   

Kneu broedvogel    

Natura 2000 – Veluwe 

De Veluwe is Natura 2000-gebied en geniet in het Europees kader bescherming aan 
bijzondere habitattypen en faunasoorten. Voor het dal van de Smallertse beek/Schaveren is 
van belang om te vermelden dat Roodborsttapuit en Boomleeuwerik beschermende soorten 
zijn voor wat betreft het aanwijzingsbesluit Natura 2000 Veluwe. 

Top tien broedvogels dal van de Smallertse beek/Schaveren 

Er is een top tien samengesteld van broedvogels, die scoren met de hoogste aantallen 
territoria in het onderzoeksgebied. De Merel is nummer één met 53 territoria en de Zwartkop 
staat op nummer tien met 22 territoria. 

Tabel 9  Top tien broedvogels 

 

Conclusies en analyse 

In één jaar kunnen in Schaveren veel vogelsoorten van bos en struweel waargenomen 
worden, mede door de afwisseling van biotopen en de aanwezigheid van de kleine 
retentievijvers ter hoogte van de Oranjeweg. Dit wil niet zeggen dat voor alle vogelsoorten 
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een positieve aantalsontwikkeling te zien is (gebaseerd op de onderzoeksjaren 1985 en 
2016). Er is echter een afname aan boerenlandvogels zoals Patrijs en Steenuil, al waren 
deze twee soorten in 1985 ook niet talrijk in het onderzoeksgebied. In 1985 broeden nog 
twee paar Kieviten in het beekdal, maar in 2016 zijn geen Kieviten meer waargenomen. 
Maar ook voor wat betreft bossoorten zien we dat de landelijke trend met afname van vooral 
mezen ook geldt voor de boscomplexen in Schaveren. Alleen de populatie Pimpelmezen is 
niet afgenomen en de Glanskoppen zijn toegenomen, conform de landelijke trend van deze 
soort. Ook zijn Wulpen die in 1985 in het aangrenzende Wisselse veen broedden, in 2016 
niet waargenomen. De toename van 22 vogelsoorten lijkt spectaculair maar is het niet, 
aangezien de toename grotendeels toegeschreven moet worden aan de intensieve 
karteringsmethodiek en de vele veldbezoeken ten opzichte van de kartering in 1985. Er zijn 
ook nieuwe soorten zoals de Roodborsttapuit die het landelijk erg goed doet en voor 
Schaveren geen uitzondering vormt. Dit geldt ook voor de aanwezigheid in 2016 van de 
Groene specht met vier paar. Landelijk doet de Groene specht het goed in parkachtige 
landschappen. Wellicht zijn er ook soorten die in 1985 door het gering aantal veldbezoeken 
gemist zijn, zoals de Kleine bonte specht die in 2016 met vijf paren een territorium heeft 
bezet. Er zijn ook soorten waar een hogere verwachting van was; bijvoorbeeld geldt dit voor 
de Wespendief, waarvan maar twee waarnemingen in mei genoteerd zijn. In het 
broedseizoen waren er opvallend weinig wespen; dit kan een oorzaak geweest zijn voor de 
afwezigheid van de Wespendief als broedvogel. Hoewel gedurende de periode dat voor de 
nieuwe broedvogelatlas van SOVON (1013-2015) ook geen Wespendieven in Schaveren als 
broedvogel zijn vastgesteld.  

Broedvogels en beheer (vogelgroepen) 

Broedvogelinventarisaties leveren een grote hoeveelheid informatie op. Een goed overzicht 
van deze gegevens is belangrijk om een snelle en efficiënte interpretatie mogelijk te maken. 
Wanneer de vogelbevolking wordt verdeeld in groepen van soorten die ongeveer dezelfde 
eisen stellen aan hun leefmilieu, is de hoeveelheid gegevens overzichtelijker. Het verband 
tussen de aanwezige broedvogelbevolking en de terreinkenmerken wordt zo beter overzien. 
Dit is voor de beheerder van het bos- en natuurgebied van belang. Deze beheerder kan via 
beheerde terreinkenmerken beïnvloeden en de daarmee invloed uitoefen op broedvogels. 
SOVON en Staatsbosbeheer hebben jaren geleden de methode AVIS (Avifauna Informatie 
en evaluatie Systeem) ontwikkeld. Deze methode is beschreven in het rapport ‘Broedvogels 
en beheer’ (Sierdsema 1995).  

De methode is gebaseerd op drie principes: 

- het gebruik van ecologische soortengroepen in plaats van de afzonderlijke soorten 

- het gebruik van informatie van andere goed ontwikkelde terreinen als referentie voor 
lokale broedvogelgegevens en 

- speciale aandacht voor schaarse en karakteristieke soorten als indicatoren voor 
habitatkwaliteit.  

De methode gaat uit van het indelen van vogels in vogelgroepen. Aan de hand van de 
vogelgroepen kan de betekenis van (delen van) het terrein worden geduid. De 
“vogelgemeenschappen” van bos en heide worden ingedeeld in vogelgroepen met 
soortgelijke biotoopeisen of leefwijzen: de zgn.“ecologische vogelgroepen”. Een vergelijking 
tussen de goed en slecht bezette terreindelen levert voor een beheerder waardevolle 
informatie op voor bijsturing van het beheer op lokaal niveau. Bovendien kunnen clusters van 
territoria laten zien welke terreindelen in potentie geschikt zijn voor kritische soorten. Of deze 
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soorten daadwerkelijk voorkomen of zich kunnen vestigen hangt onder meer af van de soms 
zeer specifieke voedselkeuze van deze soorten, de omvang van het terrein en de mate 
waarin het terrein geïsoleerd ligt van brongebieden.  

De verdeling van aantallen soorten broedvogels en territoria over de kenmerkende 
verschillende vogelgroepen voor Schaveren blijkt uit tabel 9. Vogelgroepen waarvan maar 
één of enkele soorten aanwezig waren, zijn niet opgenomen in deze verslaglegging. Er zijn 
in Schaveren veel vogelgroepen waarvan maar één soort aanwezig is; dit geldt met name in 
de biotopen buiten het bos en de kleine heideveldjes. Soorten die niet in Nederland broeden 
(bijv. Kleine vliegenvanger) en soorten die uiterst zeldzaam zijn (bijv. Hop) zijn in deze 
paragraaf buiten beschouwing gelaten. 

 

Vuurgoudhaantje. Broedvogel van gemengde oude naald- en loofhoutopstanden 

Tabel 10  Geelgorsgroep 

Vogelgroep Biotoop Totaal 
Soort 
Schaveren 

Totaal 
groep 

 Totaal 
Territoria 

Schaveren 

Aanwezige 
vogelsoorten 

Ontbrekende 
vogelsoorten 

702 Geelgors-
groep 

Open bos, 
bosranden, 
boomgroepen met 
kale, zandige 
bodem 

5 9 15 Groene specht, 
Boomleeuwerik, 
Boompieper, 
Gekraagde roodstaart, 
Geelgors 

Nachtzwaluw, 
Draaihals, 
Klapekster, 
Ortolaan 

Als voorbeeld is de Geelgorsgroep uitgelicht, aangezien van de vijf aanwezige vogelsoorten 
twee een Rode lijst hebben. Van de ontbrekende soorten kan vermeld worden dat voor de 
Nachtzwaluw ’t Rengel een te klein heidebiotoop is en de Draaihals een zeer schaarse 
broedvogel is en dat Klapekster en Ortolaan vrijwel zijn uitgestorven in Nederland. 
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Tabel 11 Relevante vogelgroepen Schaveren (tussen haakjes betreft territoria in de directe 
omgeving) 

 

Vogelgroep Biotoop Totaa
l 
Soort 

Totaa
l 

groep 

 Totaal 
Territori
a 

Aanwezige vogelsoorten Ontbrekende 
vogelsoorten 

602 
Roodborsttapuitgroe
p 

Lage 
struwelen en 
heggen, hoge 
ruigten (heide, 
stuifzand en 
hoogveen) 

4 5 24 Roodborsttapuit, Grasmus, Fitis en 
Kneu 

Grauwe klauwier 

702 Geelgors-groep Open bos, 
bosranden, 
boomgroepen 
met kale, 
zandige 
bodem 

5 9 15 Groene specht, Boomleeuwerik, 
Boompieper, Gekraagde roodstaart 
en Geelgors 

Nachtzwaluw, 
Draaihals, 
Klapekster, 
Ortolaan 

604 
Winterkoninggroep 

Jong bos, 
struiklaag in 
bossen 

7 10 190 Winterkoning, Roodborst, Merel, 
Zanglijster, Zwartkop, Staartmees, 
Goudvink 

Fazant, 
Zomertortel, 
Matkop 

603 Grasmusgroep Struwelen, 
opslag en zeer 
jong bos, 
bosranden met 
struiken 

4 en 
4 

11 32 en 
(25) 

Heggenmus, 
Bosrietzanger, 
Braamsluiper, 
Tuinfluiter,  

Combinatie met 
Roodborstgroe
p: 

Roodborsttapui
t, Grasmus, 
Fitis en Kneu 

Nachtegaal, 
Spotvogel, 
Grauwe klauwier 

807 Havik-groep Oud bos, 
wespen 

4 5 5 en (1) Havik, 
(Sperwer), 
Buizerd, Raaf 

 Wespendief 

806 Boomklever-
groep 

Zwaar loofhout 
(holenbroeder
s) 

3 2 17 Holenduif, 
Bosuil, 
Boomklever,  

 Middelste bonte 
specht, Kauw 

805 Kleine bonte 
specht-groep 

Opgaand bos 
met loofbomen 
(holenbroeder
s) 

4 4 49 Kleine bonte 
specht, Grauwe 
vliegenvanger, 
Glanskop, 
Pimpelmees 

 Geen 

804 Grote bonte 
specht-groep 

Oud opgaand 
bos, dood hout 
holenbroeders 

4 en 
2 

9 67 en 
(5) 

Zwarte specht, 
Grote bonte 
specht, 
Boomkruiper, 
Spreeuw 

Combinatie met 
Geelgors-
groep: 

Groene specht, 
Gekraagde 
roodstaart,  

Oehoe, 

Taigaboomkruipe
r, 

Ringmus 

803 Appelvink-
groep 

Opgaand bos 
met loofbomen 

3 3 38 Grote lijster, 
Tjiftjaf, 
Appelvink 

 Houtsnip, Fluiter, 
Wielewaal,  

802 Kruisbek-groep Opgaand bos 
met 
naaldbomen 

6 9 35 Goudhaantje, 
Vuurgoudhaantj
e, Kuifmees, 
Zwarte mees, 
Sijs, 

Kruisbek 

 Ruigpootuil, 
Keep, 

Grote kruisbek 
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801 Vink-groep Opgaand bos 5 6 99 Houtduif, 
Koolmees, Gaai, 
Vink 

 Ransuil 

901 Zwarte 
roodstaart-groep 

Erven, 
bebouwing in 
cultuurland 

4 en 
2 

13 41 en 
(27) 

Boerenzwaluw, 
Huiszwaluw, 
Witte kwikstaart, 

Huismus 

Combinatie 
met: 

Boomklever-
groep en Grote 
bonte specht-
groep 

Holenduif, 
Spreeuw,  

Turkse tortel, 
Kerkuil, Steenuil, 
Gierzwaluw, 
Zwarte 
roodstaart, Kauw, 
Ringmus 

999 Overige soorten  2 2 4 Koekoek, Bonte 
vliegenvanger 

  

703 Putter-groep Bomen en 
boomgroepen 
met struwelen, 
bosranden, 
(vrij 
voedselrijk) 

4 7 12 Ekster, Zwarte 
kraai, Groenling, 
Putter 

 Kramsvogel, 
Europese 
kanarie,  

Barmsijs 

8.2 Wintervogels 

Inleiding 

Er is in de omgeving van Schaveren ook meer specifiek onderzoek gedaan naar de 
vogelbevolking in de winterperiode - de maanden december van 2016 en 2017 om precies te 
zijn. Weliswaar is dit een globaal onderzoek op basis van steekproefsgewijze tellingen, toch 
geeft het een objectief, kwalitatief beeld van de vogelbevolking. 

Inventarisatiemethode 

Voor het onderzoek is de methode van het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) van Sovon 
gevolgd. Het PTT is het langst lopende monitoringproject van Sovon (1978). Het heeft ten 
doel om de aantallen en verspreiding vast te leggen van algemene wintervogels als 
aanvulling op andere projecten zoals watervogeltellingen. De methode geeft een beeld van 
zowel overwinteraars uit noordelijke streken (o.a. Kramsvogel, Keep) als Nederlandse 
standvogels (duiven, spechten, mezen, vinken e.d.). In Nederland zijn circa 550 routes van 
elk twintig punten waarop jaarlijks vogels worden geteld. Aan de hand van de tellingen 
worden indexen berekend voor de ontwikkeling van de vogelstand in de winter. 

Voor het PTT en het onderzoek in Schaveren is de nieuwe route ‘1296 Schaveren’ uitgezet. 
Verspreid in het onderzoeksgebied liggen 20 telpunten (zie kaart 7 volgende pagina). Deze 
punten zijn twee keer geteld, te weten op de ochtenden van 29-12-2016 en 23-12-2017. 
Beide tellingen zijn verzorgd door een groepje van vier vogelaars. In totaal leverden zes 
vogelaars een bijdrage aan dit onderzoek. Zij fietsten de 20 punten langs, een ca. 9 km 
lange route. Op elk punt zijn gedurende vijf minuten de vogels op zicht en op geluid 
genoteerd, ook overvliegende vogels zoals ganzen. Ook zijn zoogdieren genoteerd en 
doorgegeven aan de werkgroep zoogdieren. Alle gegevens zijn ingevoerd in de landelijke 
PTT database. Dit maakt het mogelijk om eventuele toekomstige tellingen te vergelijken met 
de gegevens uit 2016 en 2017. 
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Kaart 7  PTT route 1296 Schaveren. In december 2016 en 2017 zijn 20 punten twee keer op vogels 
geteld. 

Het telresultaat wordt door een groot aantal factoren bepaald zoals de vogelkennis en de 
gesteldheid van het terrein (voedsel, dekking, sneeuw/ijs), maar vooral ook door toeval en 
weersomstandigheden. In 2016 was het zonnig, koud (onder nul) en met zwakke wind kracht 
Z3. Er was zelfs zangactiviteit. Op de telling van 2017 was het volledig bewolkt, bijna tien 
graden warmer en harde wind WZW5. Deze omstandigheden voelden aan als minder 
gunstig voor een vogeltelling. Er was ook net een korte periode met sneeuw achter de rug 
wat invloed kan hebben gehad op vogels. 

Voor het project Schaveren is er (met de beperking van het aantal van slechts twee tellingen 
en de matige weersomstandigheden) nu dus een objectief beeld van de vogels in de winter.  

Resultaten 

In totaal zijn bij de twee tellingen 44 soorten vogels gezien. In 2016 werden 37 soorten 
geteld met 568 vogels en in 2017 34 soorten met 1.018 vogels. Zie bijlage 14.7 
Inventarisatielijst Wintervogels voor een tabel met de getelde aantallen soorten en vogels. 

Deze tellingen zijn niet uitputtend en geven een indicatie van de vogelstand, vooral van de 
relatieve samenstelling. Wanneer we deze steekproefsgewijze tellingen op basis van best 
professional judgement grofweg extrapoleren dan zijn er ’s winters naar verwachting ten 
minste 50 soorten vogels met een paar duizend individuen aanwezig in Schaveren. 

Als we de top tien van de beide jaren (zonder ganzen) met elkaar vergelijken dan krijgen we 
het volgende beeld. 
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Tabel 12 Top 10 Wintervogels 2016-2017  

 

Top 10 - 
2016 Aantal   

Top 10 - 
2017 Aantal 

Houtduif 71   Spreeuw 348 

Vink 48   Houtduif 199 

Koolmees 31   Vink 118 

Merel 29   Kramsvogel 109 

Huismus 21   Sijs 28 

Goudhaan 19   Zwarte Kraai 28 

Pimpelmees 19   Koolmees 27 

Glanskop 17   Pimpelmees 22 

Roodborst 16   Merel 14 

Boomklever 16   Gaai 13 

 

 

Blijkbaar kan de (zichtbaarheid) van de vogelbevolking van jaar tot jaar aanzienlijk 
verschillen, het weer speelt daarbij ook een grote rol. Slechts vijf soorten uit de top 10 van 
2016 staan ook in de top 10 van 2017: Houtduif, Merel, Koolmees, Pimpelmees en Vink. De 
Goudhaan was in 2016 talrijk vertegenwoordigd, iets wat in heel Nederland zo was. In 2017 
waren er veel minder Goudhanen, wat wellicht ook samenhing met de sneeuwval daags 
tevoren. Goudhanen trekken weg en of sterven massaal door voedselgebrek. Het gunstige 
telweer in 2016 leverde relatief veel kleine vogels op zoals Huismus, mezen, Roodborst en 
Boomklever (die zelfs zongen). Het onstuimige weer in 2017 leverde wat meer grotere 
vogels op zoals Spreeuw en Kramsvogel, die hier naar verwachting onregelmatig zijn. 
Mogelijk hadden deze zich door de sneeuwval binnen Nederland verplaatst en Schaveren 
aangedaan. Ook werden wat meer Sijzen en grote vogels zoals Zwarte kraaien en Gaaien 
gezien. 

Analyse 

Een groot deel van de vogels, die in de winter in Schaveren aanwezig zijn, bestaat uit de 
standvogels die jaarrond voorkomen en ’s zomers bijvoorbeeld ook broeden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de kraaiachtigen, boomklever, boomkruiper en spechten. 

Een kleiner deel van de vogels behoort duidelijk tot de vogels die van elders komen 
doortrekken of overwinteren. Voor de goudhaan is dit bijvoorbeeld het geval (2016) en dit 
geldt ook voor de grote aantallen van spreeuw, houtduif, vink, kramsvogel en sijs.  
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Van veel vogelsoorten geldt dat deze vogels zowel standvogel als gedeeltelijk doortrekker en 
overwinteraar zijn, bijvoorbeeld merel, roodborst, koolmees en pimpelmees. 

Ook soorten zoals grote zilverreiger, kokmeeuw, koperwiek, keep, barmsijs en kruisbek zijn 
hier als wintervogel aangetroffen. Dit zijn duidelijk vogels die (buiten Nederland) broeden en 
in Schaveren overwinteren. 

Het valt op dat in dit cultuurlandschap (graslanden en akkers) van Schaveren weinig tot 
helemaal géén kleine zangvogels pleisteren. Te denken valt hierbij aan kleine vogels zoals 
Veldleeuwerik, Graspieper, Keep, Kneu, Ringmus, Rietgors, Geelgors. Dit zijn allemaal 
vogels waarvan het aannemelijk is dat die hier vroeger algemeen voorkwamen (en dat in 
beperkte mate nog wel doen op de akkers en de heide, bv. bij Gortel). 

Deze kleine zangvogels leven normaal gesproken van zaden, onkruidblaadjes en 
bodemdiertjes. Van het voorkomen van overhoekjes, graanstoppels en akkerranden 
profiteren normaal vaak ook roofvogels en uilen, zij vangen er hun muizen en andere 
prooien. Het verdient dan ook aanbeveling om voor overwinterende vogels graan te 
verbouwen en graanstoppels over te laten of speciaal vogelakkers en natuurbraakstroken in 
te richten. Groenbemesters vallen hier niet onder, die verhogen de vogelrijkdom niet. 

 

 

Sperwer 
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9. Vissen, amfibieën en reptielen 

9.1 Inleiding en inventarisatiemethode 

Het onderzoek naar het voorkomen van vissen, amfibieën en reptielen is gebaseerd op één 
groepsexcursie (11 maart 2017, met schepnetten), enkele korte excursies gericht op 
reptielen (2016, 2017), losse waarnemingen verzameld tijdens veldwerk voor insecten (2017) 
en waarnemingen van derden via waarneming.nl (periode 2010-2017). 

9.2 Inventarisatieresultaten vissen 

Er is weinig aandacht besteed aan het voorkomen van vissen. Er is slechts één 
schepnetonderzoek uitgevoerd. Onderstaande tabel is daardoor niet volledig. 

Tabel 13  Voorkomen van vissen in Schaveren in de periode 1985-1987 en 2016-2017 inclusief 
voorkomen op de Rode Lijst 

 

Vissen 2016-2017 1985-1987 Rode Lijst 

Driedoornige stekelbaars X X - 

Tiendoornige stekelbaars X X - 

Bermpje  X - 

Het schepnet-onderzoek leverde uitsluitend vangsten op van de Driedoornige stekelbaars 
en de Tiendoornige stekelbaars. Ondanks enkele uren onderzoek op twee plaatsen in de 
Smallertse beek (kruising Pollenseveenweg, kruising Pollenseweg) en enkele retentievijvers 
(Pollenseweg) zijn er géén waarnemingen (meer) gedaan van het Bermpje (en andere 
vissen). Het ligt wel voor de hand dat het Bermpje nog wel voorkomt in de Smallertse beek. 
Het Bermpje heeft een voorkeur voor ondiep stromend water met voldoende dekking in de 
vorm van stenen, takken en planten.  

Er zijn bijna vier keer zoveel Driedoornige stekelbaarzen gevangen (zowel in de beek als in 
de vijvers) als Tiendoornige stekelbaarzen (alleen in de beek). De Driedoornige stekelbaars 
is een rheofiele vissoort, dat wil zeggen dat deze graag in stromend water voorkomt. De 
Tiendoornige stekelbaars is normaal juist meer een visje van stilstaand, begroeid water. 

Dat in Schaveren de IJsvogel voorkomt is mede te danken aan de populaties stekelbaarzen! 

 

 

 

 

 

 

Tiendoornige stekelbaars 
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9.3 Resultaten Amfibieën  

Het onderzoek aan de amfibieën is merendeels gebaseerd op losse waarnemingen. Ook 
tijdens het schepnetonderzoek zijn amfibieën gezien en gevangen. Tabel 14 geeft weer 
welke soorten zijn gezien. 

Tabel 14  Voorkomen van amfibieën in Schaveren in de periode 1985-1987 en 2016-2017 
inclusief voorkomen op de Rode Lijst 

 

Amfibieën 2016-2017 1985-1987 Rode Lijst 

Kleine watersalamander X X - 

Gewone pad X X - 

Rugstreeppad X X Gevoelig 

Bruine kikker X X - 

Groene kikker complex X  - 

De meest bijzondere soort is de Rugstreeppad, die als ‘Gevoelig’ op de Rode Lijst staat. De 
Rugstreeppad is in juni 2016 gehoord in de bovenloop van de noordelijke tak van de 
Smallertse beek. Dit is langs de Langeweg bij Praktijk De Riethof. Deze vindplaats is 
opmerkelijk omdat het niet overduidelijk een warme, zonnige pioniersvegetatie bij water 
betreft, maar een ‘begreppeld’ stukje extensief beheerd, vochtig grasland. Binnen het 
werkgebied Schaveren zijn ook tweemaal Rugstreeppadden aangetroffen op de heide van 
de Woesterberg. Eénmaal is een dode Rugstreeppad gevonden, een andere keer zijn hier 
twee juveniele padjes gezien, die het voortplantingswater (in bijvoorbeeld het Wisselse 
veen?) hadden verlaten. Schaveren behoort blijkbaar in ieder geval tot het leefgebied van de 
Rugstreeppad. Het lijkt erop dat dit de randen betreft van grotere populaties van de 
nabijgelegen heide de Gortelsche berg (2 km) en het Wisselse veen (800 m). Hier is het 
leefgebied meer geschikt en wordt ook voortplanting waargenomen. 

Voor zover bekend heeft de Rugstreeppad zich helaas nooit gevestigd in de retentievijvers 
langs de Oranjeweg, dit zou je wel verwachten. Blijkbaar is deze pioniersoort hiertoe toen 
niet in staat geweest. Opmerkelijk is dat er vooralsnog ook géén aanwijzingen zijn dat de 
Heikikker in Schaveren voorkomt. Ook deze soort werd verwacht, bijvoorbeeld in de 
retentievijvers. 

 

 

  

 

 

 

Visexcursie Schaveren  
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De retentievijvers vormen een optimaal biotoop voor de Kleine watersalamander. In de 
paartijd (vanaf maart) leven de Kleine watersalamanders in het water. De mannetjes hebben 
een fraaie kam (zie foto). Kleine watersalamanders zijn niet kieskeurig in hun biotoopkeuze. 
Zolang het water maar niet te sterk beschaduwd is, wat vegetatie bevat en niet te rijk aan vis 
is. Vissen eten de eieren en larven op, dit komt het voortplantingssucces niet ten goede. 

  

 

 

 

 

 

Kleine watersalamander mannetje in prachtkleed 

De retentievijvers zijn voor de amfibieën een enorme aanwinst. Alle soorten, op de 
Rugstreeppad na, zijn ook dáár aangetroffen: Kleine watersalamander, Gewone pad, Bruine 
kikker en Groene kikker-complex (de exacte soort is niet bepaald, vermoedelijk in ieder geval 
Bastaardkikker). Van de kikkers en padden is voortplanting ook aangetoond in de 
retentievijvers. 

De retentievijvers hebben door de ligging pal naast de Oranjeweg ook een keerzijde: in 
sommige jaren levert de voorjaarstrek van padden en kikkers tientallen verkeersslachtoffers 
op. De amfibieën migreren van de omliggende bossen en tuinen naar het 
voortplantingswater. Het verkeer op de Oranjeweg wordt ten minste tientallen dieren fataal. 

De ‘schapenwasplaats’ ’t Rengel is in 2012 geschoond en het bos erom heen verwijderd. In 
het onderzoek van 2016-2017 leverde dit water nog geen waarnemingen op van amfibieën. 
Hoewel het voorkomen van de bovengenoemde vier soorten uit het recente verleden daar 
wel bekend is. 

Uitbreiding van waterbiotoop voor amfibieën is in Schaveren altijd gewenst, met name in de 
nabijheid van de loop van de Smallertse beek. Daarbij moet niet alleen aan het waterbiotoop 
gedacht worden. Ook het landbiotoop waar amfibieën een groot deel van het jaar verblijven, 
kan worden verbeterd door met bijvoorbeeld (dik) dood hout schuilplaatsen te creëren. Zie 
de beheeraanbevelingen. 

9.4 Resultaten reptielen 

Het onderzoek aan de reptielen is merendeels gebaseerd op enkele gerichte excursies in 
2016 en 2017. Ook zijn verhoudingsgewijze veel waarnemingen van derden via 
waarneming.nl. bekend.  

Anno 2016-2017 zijn in Schaveren minimaal vier soorten reptielen waar te nemen. 
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Tabel 15  Voorkomen van reptielen in Schaveren in de periode 1985-1987 en 2016-2017 
inclusief voorkomen op de Rode Lijst 

 

Reptielen 2016-2017 1985-1987 Rode Lijst 

Hazelworm X X - 

Zandhagedis X X Kwetsbaar 

Levendbarende hagedis X X Gevoelig 

Ringslang X  Kwetsbaar 

Adder  X Kwetsbaar 

De reptielen vormen een meer bijzondere diergroep, die lang niet overal binnen de 
gemeente Epe vertegenwoordigd is, maar wel in het projectgebied Schaveren. Voor reptielen 
geldt heel sterk dat de grootte en kwaliteit van hun leefgebieden van belang is voor behoud 
van levensvatbare populaties. Verhoudingsgewijze zijn reptielen erg kwetsbaar door 
bijvoorbeeld biotoopverlies en versnippering, wat tot isolatie en uitsterven van populaties kan 
leiden.  

De Zandhagedis is het meest kritisch en heeft de ‘smalste’ biotoopkeuze: droge heide met 
zandige plekken en zonnige bermen van zandwegen. De Zandhagedis is in Schaveren in 
2016-2017 alleen waargenomen op de Woesterberg en in een stuk bos met 
recreatiewoningen tussen de Pollenseweg en de Woesterbergweg. In 1985-1987 kwam de 
Zandhagedis ook nog voor in de raatakkers langs de Heideweg en de Zandhagedis lijkt daar 
nu verdwenen. Zeker is dit niet, maar de kwaliteit van het biotoop is hier minder goed dan op 
de Woesterberg. De heide is iets rijker/vochtiger en begroeid met gras en bramen. Open 
zandige plekken ontbreken hier nagenoeg en (machinaal) herstel wordt bemoeilijkt door de 
cultuurhistorische waarde. Mogelijk kan met behulp van handkracht pleksgewijze vegetatie 
worden verwijderd (plekken van enkele m² groot) om ‘eiafzetplekken’ te maken voor de 
Zandhagedis. Overigens draagt een familie Dassen hier ook al aan bij doordat enkele pijpen 
van een dassenburcht in de heide liggen. 

Iets minder ‘kritisch’ is de Levendbarende hagedis, die vaak ook voorkomt in lichte bossen 
met Grove den en berk, wegbermen of schrale, vochtige graslanden. De Levendbarende 
hagedis komt in ieder geval talrijk voor op de Woesterberg en in de raatakkers langs de 
Heideweg in ’t Rengelt, maar hoogstwaarschijnlijk op méér plekken. Het verspreidingsgebied 
is vaak iets ruimer dan dat van de Zandhagedis. In 1985-1987 was deze hagedis beduidend 
talrijker dan de Zandhagedis en dat is anno 2016-2017 nog precies zo, globaal twee keer zo 
talrijk. 

De Hazelworm (een pootloze hagedis) leeft niet alleen in de heide, maar méér dan de twee 
voorgaande soorten ook in lichte bossen, wegbermen en extensief gebruikt grasland. De 
Hazelworm is alleen een paar keer gezien op de Woesterberg. Aannemelijk is dat de soort 
meer verbreid voorkomt, maar in een lage dichtheid: de Hazelworm is zeer moeilijk waar te 
nemen en de Woesterberg is nu eenmaal het intensiefst onderzocht. 
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Hazelworm 

De Ringslang gebruikt het complete Schaverense landschap van bos, natuur en cultuurgrond 
als leefgebied. Uit de loop der jaren en ook nog in 2016-2017 zijn van verschillende plekken 
waarnemingen bekend. Ten dele zijn deze gekoppeld aan de loop van de Smallertse beek 
en aangrenzende erven en tuinen, maar er is ook een waarneming in de heide van de 
raatakkers. Ook zijn de afgelopen jaren verkeersslachtoffers bekend geworden onder de 
Ringslangen, zowel op de doorgaande Oranjeweg (minstens twee keer) als op de 
Steenderbultweg (een lokale zandweg). Dit ‘bewijst’ hoe Ringslangen het gehele landschap 
proberen te benutten. De Ringslang leeft in een lage dichtheid in héél Schaveren, vooral in 
de natuurlijk ogende terreindelen. 

In de periode 1985-1987 is één Adder waargenomen, wat toen is aangemerkt als een 
‘toevallige waarneming’ van een zwervend exemplaar. De Adder is qua biotoopkeuze 
minstens zo kritisch als de Zandhagedis, hoewel de Adder soms ook in bossen voorkomt en 
vanuit natuurgebied kan foerageren in (cultuur)graslanden. Op de Gortelse berg en bij de 
Tongerense heide komen nog Adders voor. In 2016-2017 zijn geen waarnemingen gedaan in 
Schaveren, maar het voorkomen moet zo dicht bij het genoemde geschikte biotoop zeker 
niet worden uitgesloten! Daarvoor is meer onderzoek nodig. De vraag is of de waarneming 
uit periode 1985-1987 wel zo ‘toevallig’ was, of dat de Adder deel uitmaakte van een 
‘relictpopulatie’ die nog stand hield in het dal van de Smallertse beek…? 

9.5 Betekenis voor vissen, amfibieën en reptielen 

Om de betekenis van delen van het landschap Schaveren voor vissen, amfibieën en 
reptielen uit te drukken, is het landschap Schaveren denkbeeldig opgeknipt in een aantal 
deelgebieden. 

De Woesterberg heeft onmiskenbaar de grootste betekenis voor reptielen, gevolgd door de 
heide van de raatakkers bij de Heideweg. Ook het beekdal van de Smallertse beek met 
grasland, retenties en erven/tuinen heeft betekenis voor vissen, amfibieën en reptielen. 
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Tabel 16  Top 5 vissen, amfibieën en reptielen 

 

Top 5 Deelgebied Betekenis: aanwezige/verwachte soorten 

1  Woesterberg 
(heide) 

Zandhagedis, Levendbarende hagedis, Hazelworm, 
Ringslang, Rugstreeppad 

2  Raatakkers 
Heideweg (heide) 

Levendbarende hagedis, Hazelworm, Ringslang 

3  Beekdal Smallertse 
beek (grasland, 
retenties, tuinen, 
erven) 

Levendbarende hagedis, Ringslang, Rugstreeppad, 
alle andere amfibieën, vissen 

4  Inheems bos met 
eik, berk en den 

Zandhagedis, Levendbarende hagedis, Hazelworm, 
Ringslang 

5  Overige terreinen 
(uitheems bos, 
akkers e.d.) 

Ringslang 

In vergelijking met de periode 1985-1987 is de betekenis van Schaveren voor vissen, 
amfibieën en reptielen anno 2016-2018 in grote lijnen even groot gebleven. De 
Rugstreeppad, Zandhagedis, Levendbarende hagedis en Ringslang zijn vier soorten die op 
de Rode Lijst staan. De populaties reptielen lijken wel erg onder druk te staan door 
biotoopverlies, met name de teruggang van de oppervlakte heide is een negatieve 
ontwikkeling. Voor de amfibieën en de Ringslang lijken de leefgebieden juist iets verbeterd te 
zijn door de aanleg van nieuwe natuur (net buiten het gebied Schaveren) en de aanleg van 
retentievijvers langs de Oranjeweg. 

9.6 Conclusies 

Het landschap van Schaveren heeft vooral betekenis voor reptielen. De Levendbarende 
hagedis, Zandhagedis, Hazelworm en Ringslang komen momenteel nog voor. Daarnaast is 
het voorkomen bekend van de Rugstreeppad. Op de Hazelworm na zijn dit soorten van de 
Rode Lijst. 

De reptielen komen vooral voor op de kleine heideveldjes. Die zijn een relict van vroeger 
tijden toen het gehele Schaverense landschap één grote heideontginning was. Het meest 
belangrijke terreindeel is de heide van de Woesterberg, gevolgd door de heide met de 
raatakkers bij de Heideweg. Ook een groot deel van het beekdal met grasland, 
retentievijvers, cultuurgrond, tuinen en erven heeft betekenis als leefgebied van de 
Ringslang en een groot aantal amfibieën. De ontwikkeling van nieuwe natuur en de aanleg 
van retentievijvers is gunstig voor amfibieën en reptielen. 

Monitoring en verder onderzoek zijn altijd gewenst om na te gaan of er wellicht méér soorten 
voorkomen zoals Adder, Gladde slang en Heikikker. Ook kan daarbij aandacht besteed 
worden aan het zomer- en winterbiotoop van de Ringslang. Ook is het goed de verspreiding 
en ontwikkeling van hagedissen in het algemeen in beeld te blijven brengen. 



Rapport Schaveren                                                                                 

 

69  

10.  Zoogdieren 

10.1 Inleiding 

Het onderzoek naar zoogdieren is in 2016 veel intensiever geweest dan in 2017. Er is op 
verschillende manieren naar zoogdieren gezocht. Het rapport van 1988 geeft vier manieren 
van onderzoek aan, die worden in het rapport besproken. Daarbij wordt niet aangegeven in 
welke mate de dieren voorkomen. Er is daarom moeilijk een vergelijking te maken. 
Vergelijken is toch al moeilijk, doordat de techniek nieuwe mogelijkheden biedt om naar 
zoogdieren te zoeken. 

10.2 Inventarisatiemethode 

Het rapport van 1988 geeft vier manieren van onderzoek naar zoogdieren: waarnemen, 
speuren, informeren en observeren. Deze technieken zijn nu ook gebruikt en aangevuld met 
nieuwe mogelijkheden zoals het gebruik van wildcamera’s, batdetectors en batloggers. Van 
deze technieken stond alleen onderzoek met de batdetector in 1988 in de kinderschoenen. 
Verder is er gebruik gemaakt van lifetraps voor het vangen van kleine zoogdieren en van 
mistnetten voor het vangen van vleermuizen.  

Door middel van braakbalonderzoek zijn een aantal kleine zoogdieren vastgesteld. Deze 
mogelijkheid bestond dertig jaar geleden ook, maar is niet toegepast. Tenslotte is er achter 
luiken naar vleermuizen gezocht. 

Waarnemen 

Tijdens bezoeken aan het gebied zijn vooral dagactieve zoogdieren waargenomen of zijn 
sporen van zoogdieren geconstateerd. De vogelwerkgroep en waarneming.nl hebben 
aanvullende waarnemingen opgeleverd. 

Speuren 

Bij speuren is gericht gezocht naar vooral sporen van zoogdieren. Een speciale vorm van 
speuren is het zoeken achter luiken. Vleermuizen kunnen daar hun dagrustplaats hebben. Bij 
een adres aan de Langeweg is vooraf bekend dat er vleermuizen achter de luiken kunnen 
zitten. 

Informeren 

Hiervan is weinig gebruik gemaakt. Wel zijn er met enkele bewoners gesprekken geweest, 
die informatie opgeleverd hebben. 

Observeren 

Bij deze manier van onderzoek wordt bijvoorbeeld op een dassenburcht gepost om meer 
informatie over de daar levende dieren te krijgen. Dit is echter weinig gebeurd. 

Wildcamera’s  

Deze apparaten zijn verschillende keren ingezet op dassenburchten en op meer willekeurige 
plaatsen in het gebied. Hiermee is geprobeerd informatie te krijgen die anders door 
observeren vergaard kan worden.  
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Mostela  

Om kleine marterachtigen vast te kunnen stellen, is een kist met een ingebouwde 
wildcamera ontwikkeld. Kleine marterachtigen en andere kleine zoogdieren worden met 
geurstoffen de kist ingelokt. Ze worden vervolgens met de camera vastgelegd. Om dit te 
kunnen doen is een mostela gebouwd. Deze methode is ingezet bij particulieren aan de 
Oranjeweg en aan de Langeweg. 

 

Kist met ingebouwde wildcamera 

Batdetector  

Met een batdetector kunnen geluiden van vleermuizen gehoord en deels ook herkend 
worden. Het apparaat biedt de mogelijkheid steeds één geluid op te nemen voor latere 
analyse op een computer. Met de batdetector is een aantal keren een ronde gemaakt.  

Batlogger 

Een batlogger slaat alle gehoorde vleermuisgeluiden op. Met een computerprogramma is 
later een analyse te maken. Het apparaat is twee maal ingezet op een route door het gebied. 
De tweede keer is in tegengestelde richting gelopen. Daarnaast heeft er een batlogger 
aangestaan tijdens een vangactie. De loggers zijn gebruikt met hulp van leden van de 
Vleermuiswerkgroep Gelderland. 

Mistnetten 

Met mistnetten kunnen vleermuizen gevangen worden. Er zijn twee vangacties geweest op 
de Woesterberg: in de herfst van zowel 2016 als 2017. Hierbij is hulp geweest van een lid 
van de Vleermuiswerkgroep Gelderland.  

Braakbalonderzoek 

Een paar honderd meter buiten het gebied bevindt zich een nestplaats van een kerkuil. De 
prooiresten van deze locatie worden sinds 2012 door de afdeling gedetermineerd. De 
resultaten van 2015, 2016 en 2017 zijn in dit onderzoek meegenomen. De kerkuilen jagen zo 
goed als zeker ook voor een deel in het onderzoeksgebied. Prooidieren zullen ook vormen 
van uitwisseling tussen de gebieden kennen. 

Inloopvallen  
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In de herfst van 2017 zijn plastic Trip-trap-vallen gebruikt op de Woesterberg. Deze vallen 
zijn al lange tijd in het bezit van de afdeling. Er is in de loop der jaren veel schade aan de 
vallen ontstaan. Met kunst- en vliegwerk zijn er negentien valletjes in het gebied geplaatst. 
Enkele weken later komen er twintig Heslingavallen beschikbaar. Die zijn gebruikt bij de 
retentiebekkens aan de Oranjeweg. 

10.3 Resultaten  

Er zijn bijna twee maal zo veel soorten zoogdieren vastgesteld als bij het vorige onderzoek. 
Dat is voor een groot deel aan moderne technieken te danken.  

Waarnemen, speuren, informeren en observeren 

Een aantal zoogdieren is overdag actief en zo makkelijk waar te nemen. In Schaveren zijn 
hazen en reeën door het hele gebied gezien. Edelherten en wilde zwijnen zijn met name 
tijdens het vogelonderzoek waargenomen. Konijnen zijn slechts enkele keren genoteerd. 
Tijdens de vleermuisinventarisatie zijn ook waarnemingen aan dassen gedaan.  

Door te speuren worden vooral prenten gevonden. Dassen en hoefdieren zijn zo op 
meerdere plaatsen vastgesteld. Er zijn uitwerpselen van boommarters, konijnen en 
hoefdieren gevonden. Van de das zijn mestputjes gezien. 

Er is weinig aan informeren gedaan. Een gesprek met een bewoner leverde wel een 
waarneming van een eekhoorn, die een jong verplaatste, op. Het is wel de enige 
waarneming van deze soort. Er zijn ook geen knaagsporen van eekhoorns gevonden. 

Observeren is niet gedaan. Wildcamera’s zijn hier geschikte vervangers voor.  

Wildcamera en mostela 

Vooral in 2016 is gebruik gemaakt van meerdere wildcamera’s. Door het hele gebied zijn 
hiermee opnames verkregen van reeën, edelherten, wilde zwijnen, dassen, boommarters en 
vossen. Langs de Smallertse beek zijn op die manier bruine ratten opgenomen.  

Een mostela is twee maal gebruikt. Er zijn slechts bosmuizen mee vastgesteld.  

Batdetector en batlogger 

Met de batdetector zijn vooral gewone dwergvleermuizen, laatvliegers en rosse vleermuizen 
herkend. Deze drie soorten komen algemeen voor en worden ook het makkelijkst met de 
detector herkend. De dichtheid per soort is niet hoog. De rosse vleermuis is alleen bij de 
retentiebekkens langs de Pollenseweg vastgesteld. Dit gebeurde o.a. tijdens de 1000-
soortendag.  

Tweemaal is er een ronde gelopen met een batlogger en een lid van de Vleermuiswerkgroep 
Gelderland (zie kaarten 8 en 9) Tijdens één van deze wandelingen is een vleermuis 
waargenomen, die erg hoge echolocatie geluiden maakte. Er is gedacht aan een kleine 
dwergvleermuis (Pipistrellus pygmeus). De geluidsopnamen sluiten echter een gewone 
dwergvleermuis niet uit. De waarneming blijft op onzeker tussen deze beide soorten staan. 
Dat is eigenlijk ook het geval bij een waarneming van deze soort op de Woesterberg (15-08-
2017, Stuart van Baren, waarneming.nl).  
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Kaart 8 Looproute batdetector 

 

Kaart 9 Looproute batdetector 

Boven de Pollenseweg zijn vroeg in de avond grotere aantallen gewone dwergvleermuizen 
gehoord en gezien. De dieren huizen vermoedelijk in een van de woningen net buiten het 
onderzoeksgebied. 

De batlogger heeft wel een waarneming van een ruige dwergvleermuis opgeleverd. 
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Tijdens een vangavond op de Woesterberg is ook een batlogger gebruikt. Na analyse van de 
geluiden zijn hier naast gewone dwergvleermuizen en laatvliegers, gewone 
grootoorvleermuizen genoteerd. 

Mistnetten 

In de herfst van 2016 is een poging ondernomen vleermuizen te vangen aan de westrand 
van de heide van de Woesterberg. Er zijn wel vleermuizen gehoord met de batdetector, maar 
geen enkel dier liet zich vangen. 

In 2017 zijn de netten opgesteld over het pad achter de slagboom en op geschikte plaatsen 
langs en op de aangrenzende heide. Er zijn twee vrouwelijke gewone dwergvleermuizen 
gevangen die beide zwanger waren. De dieren zijn pas laat in de nacht gevangen. Ze 
kunnen al een lange weg afgelegd hebben voordat ze gevangen werden.  

Braakbalonderzoek 

Er loopt al vanaf 2012 een braakbalonderzoek van kerkuilen aan de Lage Veenweg. Deze 
locatie ligt ongeveer 200 meter van de grens van het onderzoeksgebied. Voor een kerkuil is 
dit een afstand die makkelijk te overbruggen is. Uit het onderzoek komen jaarlijks 8 tot 10 
soorten kleine zoogdieren. In 2015 is zo ook een franjestaart gevonden. Deze vleermuissoort 
huist dus ook in het (grens)gebied van Schaveren. Het aandeel per soort kan van jaar tot 
jaar veel verschillen. 

Inloopvallen 

Tijdens twee periodes zijn inloopvallen gebruikt. Eerst is er met 19 plastic Trip-trapvallen 
gewerkt op de heide van de Woesterberg en in de aangrenzende aanplant. Hierbij zijn vooral 
bosmuizen en rosse woelmuizen gevangen. Twee keer is er een bosspitsmuis in een val 
aangetroffen. 

Enkele weken later is er met 20 Heslingavallen gewerkt. Dit is gebeurd bij de 
retentiebekkens aan de Oranjeweg. Een aantal vallen is ongeveer een halve meter hoog op 
een paal in het riet geplaatst om de kans op dwergmuizen te vergroten. Ook hier zijn 
voornamelijk bosmuizen en rosse woelmuizen gevangen en een huisspitsmuis. 

Insecteneters 

De mol is alleen vastgesteld aan de hand van de molshopen. Die zijn in het gebied in de 
weilanden vrijwel overal gevonden. 

Drie soorten spitsmuizen komen waarschijnlijk vrij algemeen in het gebied voor. Ze zijn 
echter moeilijk vast te stellen. Met inloopvallen zijn twee bosspitsmuizen (Woesterberg) en 
een huisspitsmuis (retentiebekkens) gevangen. Beide soorten komen veel voor in de 
braakballen van de kerkuil. Dit geldt ook voor de dwergspitsmuis in 2015. Voor en na dat jaar 
is dit hoge aantal niet benaderd.  

Bosspitsmuis is de verzamelnaam van twee soorten: de bosspitsmuis een de tweekleurige 
bosspitsmuis 

Vleermuizen 

De dichtheid aan vleermuizen in het gebied is niet erg hoog. Het overgrote deel aan 
waarnemingen betreft gewone dwergvleermuizen. De meest bijzondere waarnemingen zijn 
die van vermeende kleine dwergvleermuizen. Met de batlogger zijn geluiden waargenomen 
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die voor gewone dwergvleermuizen erg hoog zijn, maar voor kleine te laag. Zowel de eigen 
waarneming als die op waarneming.nl verscheen, moet voor onzeker worden gehouden. 

Op de Woesterberg, langs het toegangspad met de slagboom, is tijdens een vangactie een 
gewone grootoorvleermuis waargenomen. Dit is een algemeen voorkomende soort, die in dit 
onderzoek slechts een maal is opgemerkt. Watervleermuizen zijn een enkele keer gevonden 
in de opnamen van de batlogger. Ze vlogen niet boven het water, maar in het omringende 
gebied. Een waarneming van een franjestaart is bijzonder. Tot voor kort was dit een soort 
van de Rode Lijst. Met de soort gaat het goed. De IJsselvallei is een van de kerngebieden in 
de verspreiding. Het bijzondere is ook dat de soort opdook in de braakballen. Vleermuizen 
worden maar weinig door uilen gegeten. 

Laatvliegers en rosse vleermuizen zijn soorten die zich makkelijk laten herkennen in de 
vlucht aan de hand van hun echolocatiegeluiden in combinatie met het vlieggedrag. De 
soorten hebben het de laatste jaren wat moeilijker gekregen. Rosse vleermuizen zijn een 
paar keer vastgesteld bij de retentiebekkens aan de Oranjeweg. Daar foerageren ze even en 
trekken dan weer door. De laatvlieger laat zich vooral zien boven weilandjes langs 
bosranden waar hij foerageert. Bij het zoeken achter luiken is een laatvlieger aangetroffen bij 
een huis aan de Steenderbultweg. Bij twee andere woningen zijn gewone dwergvleermuizen 
achter de luiken gevonden.  

Ruige dwergvleermuizen zijn wat minder algemeen dan gewone dwergvleermuizen. Ze 
trekken in de herfst van Oost-Europa (o.a. vanuit de Baltische staten) naar Nederland waar 
ze kunnen overwinteren. Er zijn ook ruige dwergvleermuizen die het hele jaar hier blijven. 
Waarnemingen met de batlogger van juli 2016 doen vermoeden dat het hier om dieren gaat 
die niet naar Oost-Europa trekken. 

Haasachtigen  

In het hele gebied zijn hazen waargenomen. De meeste waarnemingen zijn in het open veld 
gedaan. Daar laten hazen zich ook het makkelijkst zien. Ze gebruiken de bossen en 
struwelen ook om zich te verschuilen en om er te foerageren. 

Konijnen zijn minder gezien. De meeste waarnemingen zijn gedaan aan de oostkant van het 
gebied. Het konijn staat inmiddels als gevoelig op de Rode Lijst. 

Knaagdieren 

Rosse woelmuizen zijn op de Woesterberg en in mindere mate bij de retentiebekkens veel in 
de inloopvallen aangetroffen. Kerkuilen vangen ook rosse woelmuizen, maar het aandeel 
van deze soort is op het menu toch beperkt in verhouding tot sommige andere soorten.  

Aardmuizen houden van ruig terrein. In het veld zijn ze te vinden. In de vallen zijn ze niet 
aangetroffen. Wel zijn ze in beperkte mate door de kerkuil gegeten.  

In de weiden zijn op veel plaatsen holletjes van veldmuizen waargenomen. Die zijn niet altijd 
genoteerd en in de waarnemingenlijst terecht gekomen. Als prooi van de kerkuil neemt de 
veldmuis ook een hoog aandeel in. 

Onder een boom op de heide langs de Heideweg is een braakbal van een ransuil gevonden. 
Er blijkt een schedel van een woelrat in te zitten. Het is geen soort van de heide. De uil zal 
de woelrat waarschijnlijk in de buurt van een beek gevangen hebben. 

Naar de dwergmuis is relatief veel gezocht. Het dier maakt goed herkenbare, ronde nestjes 
op kniehoogte in de vegetatie. Bij de retentiebekkens zijn enkele nestjes gevonden. Ook in 
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de hoge rand rond ’t Rengel zijn nestjes gevonden. Daar liggen ze op de aarde. Het gaat om 
nesten waar ze in kunnen overwinteren. 

De bosmuis is een algemene soort. Hij is veel aangetroffen in de braakballen en in de 
inloopvallen. In het veld zijn op veel plaatsen de holletjes te zien. Die komen zoveel voor dat 
ze niet allemaal genoteerd zijn. 

 

Bosmuis in mostela 

De bruine rat is veel vastgesteld bij de retentiebekkens langs de Smallertse beek. Er zijn 
holen gevonden en er zijn veel beelden met de wildcamera verkregen. Waarschijnlijk zijn de 
prooiresten van kikkers en padden gevonden zijn, door de bruine rat achtergelaten. Resten 
in braakballen kunnen niet altijd met zekerheid gedetermineerd worden, maar zijn zo goed 
als zeker ook van de bruine rat. Het aandeel ratten in braakballen is laag.  

De eekhoorn wordt in het gebied gemist. Er is door de zoogdierwerkgroep of door de 
vogelwerkgroep geen enkele waarneming gedaan. Er zijn ook geen sporen gevonden als 
kaal geknaagde dennen- of sparrenkegels. Opmerkelijk is dan ook de waarneming van een 
bewoner aan de Langeweg, die een eekhoorn met een juveniel in de bek in zijn tuin gezien 
heeft.  

Roofdieren 

Op 24 april 2015 is een wezel gezien op de Langeweg aan de rand van Langedoc. Het dier 
duikt in een holletje en komt weer tevoorschijn, kijkt even rond en is dan verdwenen. Het 
blijkt de enige waarneming.  
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De boommarter is een paar keer voor de wildcamera verschenen (’t Rengel en 
Woesterberg). Daarnaast is er een keer mest van de boommarter gevonden. Op grond van 
deze paar waarnemingen kan niet veel gezegd worden, behalve dat het dier hier voorkomt. 

Dassen zijn algemeen in het gebied. Er zijn minstens vijf burchten gevonden. Een burcht op 
de Woesterberg is al uit de jaren ’80 bekend. Andere burchten lijken recenter nu het beter 
gaat met de das. Op de burcht op de Woesterberg zijn op 19 februari 2016 m.b.v. een 
wildcamera drie adulte dieren gezien. Op 6 mei zijn zo ook twee juveniele dieren vastgesteld. 
De drie adulte dieren zijn op die dag ook nog steeds aanwezig. Op de andere burchten zijn 
geen tekenen van voortplanting vastgesteld. In de directe omgeving van het 
onderzoeksgebied zijn nog een aantal burchten bekend. Voor de das zijn maatregelen 
genomen om verkeersslachtoffers tegen te gaan. Zo is er onder de Oranjeweg een 
dassentunnel aangelegd. De dieren maken daar gebruik van blijkens opnamen met de 
wildcamera. 

Ook de vos maakt gebruik van de dassentunnel. De aanwezigheid van de vos is verder ook 
op andere plaatsen vastgesteld met de wildcamera, door sporenonderzoek en door een 
aantal waarnemingen. Bij een burcht langs de Heideweg is voortplanting geconstateerd. Het 
gaat hierbij slechts om een juveniel. 

Evenhoevigen  

Edelherten, reeën en wilde zwijnen komen door het hele gebied voor. Edelherten en wilde 
zwijnen worden het meest gezien in het noordwestelijk bosgebied, maar er zijn ook 
waarnemingen van herten bij ’t Rengel (wildcamera) en van zwijnen bij de retentiebekkens 
aan de zuidkant van de Oranjeweg.  

Reeën zijn vooral op de weilanden gezien. Meestal gaat het om een exemplaar of om kleine 
groepjes van twee tot vier dieren.  

Gemiste soorten 

De eekhoorn is in het gebied gemist. Eekhoorns worden in bosgebieden minder gezien dan 
in de dorpen. In die zin is het minder verrassend dat ze in Schaveren niet waargenomen zijn 
op de ene melding van een bewoner na. 

De egel is niet waargenomen. In het onderzoek van 1988 wordt deze soort wel vermeld, 
zonder dat duidelijk is hoeveel waarnemingen dit betrof. Dassen eten wel egels. De relatief 
hoge dichtheid aan dassen kan de afwezigheid van egels mogelijk verklaren. 

 

 

 

 

 

 

Dassenburcht in dit gebied  
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11. Insecten 

11.1 Inleiding 

Na lezing van het “Rapport Flora en Fauna van Schaveren” uit 1988 kan geconcludeerd 
worden dat van een gericht onderzoek naar de zogenaamde entemofauna geen sprake was, 
maar dat het gebied door variabele landschapstypen voor insecten wel aantrekkelijk was. 
Ook nu is het gebied nog zeer variabel. Dat niet al die verschillende biotopen in korte tijd 
voldoende en verantwoord onderzocht kon worden hebben wij ons direct al gerealiseerd. 
Bovendien ontbrak ons ook de kennis van een aantal families zoals muggen, luizen, vliegen 
en sprinkhanen. In 2014 hadden we al eens tijdens een paar algemene excursies van de 
insectenwerkgroep geconstateerd, dat in het gebied eigenlijk wel leuke waarnemingen op 
insectengebied te doen waren. Zo zagen we daar bijvoorbeeld veel nestgaten van graafbijen 
en Groentjes op de Woesterberg en veel andere dagvlinders in de bermen van de Lange 
Weg. Ook de retentievijvers langs de Oranjeweg hadden al onze aandacht op het gebied van 
juffers en libellen. En tijdens een andere excursie werd de rups van Nachtpauwoog 
gevonden. Tijdens twee weekenden in 2015, waarin de landelijke insecten werkgroep (LIW) 
in het Wisselse Veen verbleef, werden door de werkgroep Hymedoptera (Vliesvleugelen) 
een groot aantal waarnemingen gedaan op de Woesterberg. In totaal 37 soorten wilde bijen 
en 41 soorten wespen. Hierbij was een grote kolonie van de Pluimvoetbij (circa 3000 
exemplaren) misschien wel de meest opvallende waarneming (Smit, J., 2017). 

Het voorgaande heeft geleid tot een vijftal onderwerpen voor dit huidige rapport: Wilde bijen 
en wespen (paragraaf 11.3), dagvlinders (paragraaf 11.4), sprinkhanen (paragraaf 11.5), 
libellen (paragraaf 11.6) en nachtvlinders (paragraaf 11.7). Overige algemene waarnemingen 
met betrekking tot mieren en kevers zijn vermeld in paragraaf 11.2) 

11.2 Resultaten 

Tijdens onze excursies in het gebied zagen we diverse insecten die niet in één van de hierna 
volgende paragrafen vallen. Dit beschouwen we hier als algemene waarnemingen en 
bijvangsten. Daarnaast zagen wij nog diverse andere soorten insecten, die we lang niet altijd 
op naam konden brengen. Denk hierbij aan zweefvliegen, gewone vliegen, haften, wantsen, 
boskakkerlakken, oorwormen, lieveheersbeestjes enzovoort. Insecten vormen met ruim 1 
miljoen beschreven soorten de meest soortenrijke diergroep. Een aantal soorten waar de 
insectenwerkgroep zich mee bezig houdt is in dit rapport beschreven.  

Mieren 

Bij de excursies van de vogelwerkgroep zijn een drietal mierenhopen aangetroffen. Deze zijn 
door de insectenwerkgroep nagelopen om de soort te bepalen. In alle drie gevallen ging het 
om de behaarde bosmier (Formica rufa). Hoewel ze niet meer beschermd zijn, worden rode 
bosmieren meestal wel met rust gelaten. Ze geven een goede indruk van de biodiversiteit in 
een gebied, maar zijn ook een belangrijke factor in een evenwichtig bosbeheer. Doordat een 
groot nest wel zo’n 6 miljoen prooidieren per jaar kan vangen, beperken ze 
bevolkingsexplosies van het aantal soorten dat als plaagdier in een bosgebied kan optreden.  

Kevers 

De belangrijkste kevers die werden waargenomen zijn de zandloopkevers, een onderfamilie 
van de loopkevers. Ze vertonen over het algemeen een zeer actief gedrag. Het meest 
worden ze rennend en half vliegend waargenomen. Alle zandloopkevers zijn carnivoor en 
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bovendien erg roofzuchtig en jagen actief op levende prooien. De larven jagen ook op 
levende prooien. Vanuit hun zelf gegraven gangen in het zand loeren op alles wat beweegt 
en grijpen dat vanuit deze hinderlaag. Wij zagen twee soorten, namelijk 
basterdzandloopkever (Cicindela hybrida) en groene zandloopkever (Cicindela campestris). 
Beide soorten komen vrij algemeen voor in heide en op open plekken in het bos, maar gaan 
wel achteruit. 

Conclusies en aanbevelingen 

De meeste van de beschreven soorten zeggen wel iets over de biodiversiteit van het gebied. 
Op grond daarvan verdienen de meeste soorten bijzondere aandacht van de beheerders. 
Sommige soorten zouden zelfs beschermd moeten worden en het beheer van de 
Woesterberg verdient extra aandacht van de beheerder voor het in standhouden van het 
leefgebied voor wilde bijen, wespen, sprinkhanen en vlinders. 

 

Heidesprinkhaan 

 

 

 

11.3 Wilde bijen en wespen 

Inleiding. 

In Nederland komen ongeveer 350 soorten wilde bijen voor en ruim 400 soorten wespen 
voor. Ook hommels behoren tot de wilde bijen. 

Een groot deel daarvan is ernstig bedreigd en ook meer algemene soorten komen in steeds 
kleinere aantallen voor. Het is dan ook verwonderlijk dat er helaas maar weinig soorten zijn 
die een beschermde status hebben. Die beschermde status zou dan ook moeten leiden tot 
het handhaven van hun leefgebieden, die in een rap tempo verdwijnen. Dat er in 
natuurbeschermingskringen veelal gedacht wordt aan behoud van grote leefgebieden heeft 
voor wilde bijen, wespen en andere insecten niet zoveel zin. Deze moeten het vooral hebben 
van kleine plekjes met bijzondere omstandigheden. Bovendien moet daarbij nog voldoende 
voedsel aanwezig zijn in de vorm van bloeiende bomen, struiken en andere planten. Maar 
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ook hebben ze vaak zeer specifieke eisen op het gebied van nestgelegenheid. Veel soorten 
graven hun nesten zelf uit in de bodem, op schaars begroeide plekjes. Andere soorten 
nestelen in dood hout of holle stengels of iets dergelijks. Hommels maken graag gebruik van 
oude muizenholletjes. Bovendien houden bijen en wespen van warmte en moet hun nest een 
groot deel van de dag in de zon liggen. Hoe meer variatie er in het terrein is aan 
zogenaamde microstructuren des te beter het geschikt is voor wilde bijen en wespen.  

Belangrijk is dat alle bijen bloemen nodig hebben; voor hun eigen energiebehoefte drinken 
ze nectar en verder verzamelen ze daar stuifmeel voor hun larven. Om voldoende stuifmeel 
te verzamelen moet de bij een aantal keren per dag tussen het nest en de bloemen heen en 
weer vliegen. De bloemen moeten dus niet te ver van het nest staan. Graafwespen waarvan 
de larven opgroeien met dierlijke prooien hebben als volwassen exemplaar ook bloemen 
nodig. Ze komen daar nectar drinken voor hun eigen energie behoefte.  

 

Inventarisatiemethode 

Voor het op naam brengen van wilde bijen en wespen is het helaas noodzakelijk om soms 
een exemplaar te vangen en te doden om deze thuis onder het binoculair te determineren. 
Dit is zeer specialistisch werk en bovendien zou de soort dan vergeleken moeten worden 
met een dier uit een wetenschappelijke referentiecollectie. Hiervan is zo min mogelijk gebruik 
gemaakt. In de meeste gevallen is door waarnemingen in het veld gecombineerd met de 
gemaakte foto’s en eerdere waarnemingen de naamgeving tot aan het geslacht vastgesteld. 
Soms bood de combinatie van zeer specifieke soortkenmerken in gedrag of bijvoorbeeld 
vliegtijd in combinatie met voedselplant, uitkomst. 

Vanaf maart werd er maandelijks een speciale excursie georganiseerd waarin voornamelijk 
naar bijen en wespen werden gezocht. Door al in maart te beginnen konden vroege soorten, 
die o.a. wilg als voornaamste voedselbron hebben, worden waargenomen. De laatste 
excursie was in september voor de wat latere soorten op heide. 

De methode was simpel; waarnemen, netvangsten in loeppotje stoppen, fotograferen en 
soms overzetten in stikpotje met azijnether om thuis verder te onderzoeken. Op geschikte 
plaatsen werd er ook met het insectennet gesleept om exemplaren te verzamelen. 

In totaal zijn er 7 gezamenlijke excursies geweest. Tijdsduur telkens ongeveer 3 uur. 
Bovendien zijn enkele leden nog een paar keer terug geweest om te fotograferen. Daarnaast 
zijn er buiten de excursies om nog enkele losse waarnemingen verzameld. Het aantal 
waargenomen soorten bedraagt 12 soorten wilde bijen en 8 soorten graafwespen. 

Resultaten 

Wilde bijen 

Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes) 

De opvallendste soort was de pluimvoetbij, die in zeer grote mate aanwezig was. Deze 
solitaire soort nestelt dicht bij elkaar in het losse zand (dit is geen kolonie maar heet een 
aggregatie) op de vlakke gedeelten net achter de oude schietbaan. Dat er een aantal dagen 
per jaar juist op deze plaats gekampeerd wordt schijnt deze soort niet te deren. De vrouwtjes 
zijn gemakkelijk herkenbaar aan de grote pluimen op de achterpoten. Deze bijen zijn sterk 
afhankelijk van kleine gele composieten als biggenkruid, leeuwentand en havikskruid. Op 
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andere bloemen halen ze wel nectar voor de eigen energiebehoefte. De soort komt 
algemeen voor in Nederland. 

 

Pluimvoetbij 

 

 Zandbijen (Andrena) 

De grootste bijenfamilie, ongeveer 80 soorten, voor beginnende onderzoekers een familie 
met enkele goed herkenbare soorten, maar verder zeer moeilijk te determinerende soorten. 
Bovendien zijn ze nogal variërend en zijn er soms grote verschillen tussen het vrouwtje en 
het mannetje. Hieronder van een aantal deze met zekerheid vastgestelde soorten een korte 
beschrijving. Bij huidige indeling zie je niet dat volgende soorten tot zandbijen behoren 

Vosje (Andrena vulva) 

Het vrouwtje heeft een oranjekleurig en een oranjerood borststuk. Ongeveer even groot al 
honingbij en kop en poten geheel zwart behaard. Het mannetje is kleiner en heeft als enige 
soort uit deze familie een 3e antenne lid dat 2x zo groot is als het 4e antenne lid. Het is een 
vroege soort die al half maart te vinden is op vroeg bloeiende wilgen en sleedoorns en later 
op meidoorns. Nestelt vooral langs de zandpaden in het terrein. Ook de parasiet uit de 
Nomada groep de sierlijke wespbij (Nomada panzeri) is in de buurt van deze soort 
gevangen. 

Grijze zandbij (Andrena vaga) 

Het vrouwtje heeft een borststuk dat geheel grijs behaard is. Bij nadere beschouwing heeft 
deze beharing een bruingelige tint. Het achterlijf is glimmend zwart. De mannetjes hebben 
een sterk naar beneden gebogen achterlijf. Deze soort verzameld uitsluitend stuifmeel op 
wilgen en is erg afhankelijk van wilgen vlakbij open zandige terreinen voor hun nesten. De 
parasiet (Nomada lathbruiana) de roodharige wespbij is ook diverse malen gezien. 

Witbaardzandbij (Andrena barbilabris) 

Het vrouwtje heeft een roodbruine beharing op de bovenkant van het borststuk en gelige 
haren aan de zijkant. En aan de achterranden van de tergieten lichte haarbandjes. Het 
mannetje heeft dit veel minder maar maakt een zilverkleurige indruk door lange witte 
beharing aan de zijkant van het borststuk. Bezoekt sleedoorns en wilg, maar ook 
paardenbloemen en schermbloemen. Nestelt in losse zandige heuvels. De parasiet uit 
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bloedbijen familie (Sphecodes pellucidus) Schoffelbloedbij hebben we waarschijnlijk wel 
gezien, maar is niet verzameld voor verdere determinatie. 

Verder nog gezien: 

 Grijze asbij (Andrena cineraria) 

 Heidezandbij (Andrena fucipes) 

Door de werkgroep Hymenoptera gevonden soorten in 2015; 

 Zwartbronzen zandbij (Andrena nigroaenea) 

 Bremzandbij ( Andrena ovatlula) 
 

 
 
Grijze zandbij 

 

Hommels (Bombus) 

Hommels zijn grote, sterk behaarde insecten die tot de familie van de bijen behoren vaak 
met zwarte en gele banden en een gele, witte, oranje of rode achterlijfspunt.  

Een kolonie begint meestal met een bevruchte koningin die je in het vroege voorjaar vaak 
ziet rondvliegen bij vroegbloeiende bolgewassen, judaspenning en dovenetel. Vaak zie je ze 
dan ook allerlei gaatjes verkennen op zoek naar een geschikte nestplaats. Daarin legt ze de 
eieren en voedt ze de eerste larven. Hieruit komen dan de werksters en pas later in het 
seizoen verschijnen de jonge koninginnen en de mannetjes. Deze paren met de nieuwe 
koninginnen. De mannetjes sterven voor de winter waarna alleen de bevruchte koninginnen 
overwinteren. 

Naast de sociale soorten die in kolonies leven en er zijn broed parasitaire soorten 
(koekoekshommels). Deze koekoekshommels zijn veel minder behaard en missen 
bovendien de verzamelkorfjes aan achterpoten. Koekoekshommels hebben een wat 
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ingewikkelder levenswijze, maar in het kort komt het hierop neer dat ze hun eieren leggen in 
het nest van sociale hommels. Die moeten dan opdraaien voor het koekoeksjong. 

We hebben 4 soorten hommels gevonden op de Woesterberg, namelijk:  

 Tuinhommel (Bombus hortorum) 

 Steenhommel (bombus lapidarius) 

 Akkerhommel (Bombus pascuorum) 

 Aardhommel (Bombus terrestris) 
In 2015 is door de werkgroep Hymenoptera nog een exemplaar gevonden van de 
vierkleurige koekoekshommel (Bombus sylvestris). 

Naar de heidehommel (Bombus humulis), die hier waarschijnlijk wel voor komt, is nog 
speciaal gezocht, maar die is helaas niet gevonden. Dat het onderscheiden van hommels 
nog niet zo eenvoudig is als dat je op het eerste gezicht zou denken, hebben we ervaren. En 
bovendien is aan te nemen dat ervaring opdoen en dan nogmaals inventariseren nog meer 
soorten zal opleveren. 

Wespbijen (Nomada) 

Deze niet al te grote bijen zijn niet behaard en hebben een wespachtige tekening. Alle 
soorten uit deze familie zijn broedparasiet, vooral bij de zandbijen. De vrouwtjes leggen eitjes 
in de nog niet gesloten broedcellen van de gastheer. De larve die daaruit komt eet eerst het 
eitje of de larve op en daarna de inhoud van de broedcel. De meeste soorten zijn aan een 
gastheer gebonden en je ziet de vrouwtjes dan ook steeds bij de nesten rondhangen. 
Determinatie van deze Nomada soorten is zeer specialistisch werk en wordt dan ook maar 
door een enkeling gedaan. Vaak is het nodig om hiervoor de kaakpunten te bekijken of de 
haakjes aan de achterpoten. Hiervoor is goed vergelijkingsmateriaal nodig. We hebben 
verschillende soorten gezien, maar de exacte namen moeten tussen aanhalingstekens staan 
en dan beschouwd worden als vermoedelijk waargenomen. 

 Bleekveldwespbij (Nomada albogutata) bij nesten van de witbaardzandbij. 

 Roodharige wespbij (Nomada lathburiana) nesten van de grijze zandbij. 

 Bruinsprietwespbij (Nomada fusciornus) in de buurt van de kleine roetbij. 

Door de werkgroep Hymenoptera zijn nog gevonden. 

 Smalbandwespbij (Nomada goodeniana) 

 Heidewespbij (Nomada rufipes) 

 Geeltipje (Nomada scheppardana) 

Andere soorten. 

Naast deze beschreven soorten zijn er in 2015 nog verschillende andere soorten gevonden 
door de werkgroep Hymenoptera zoals bv. een groefbij, heideviltbij, de al eerder genoemde 
kleine roetbij, enkele soorten uit de familie van de bloedbijen en ook een metselbij. 

In totaal zijn er 38 soorten wilde bijen gevonden op de Woesterberg. Een aantal dat in de 
loop der jaren misschien nog wel zal oplopen met het vergroten van de kennis van wilde 
bijen. 

Wespen.  

Wespen zijn niet de meest populaire dieren van Nederland. De meeste mensen denken 
hierbij aan de zogenaamde limonadewesp de gewone wesp (Vespula vulgaris). Maar er zijn 
nog veel meer soorten die soms een heel bijzondere leefwijze hebben maar er soms ook 
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heel mooi uit zien. Denk maar eens aan goudwespen, spinnendoders of de zogenaamde 
langsteelgraafwespen. Enkele soorten die we op de Woesterberg gevonden hebben wil ik 
hier bespreken, voor de anderen verwijs ik naar het lijst met waargenomen soorten. Wat voor 
bijen geldt, is ook belangrijk voor wespen, zonnige en zandige open plekjes met gradiënt. 

Gewone wegwesp of Roodzwarte borstelspinnendoder (Anoplius viaticus) 

Deze soort zagen we bijna op elke excursie die we hielden op de Woesterberg. In het 
voorjaar worden de bevruchte vrouwtjes actief en beginnen te jagen op spinnen. Het liefst op 
vrouwtjes die aanmerkelijk groter zijn. Dat betekent meer voedsel voor de larve. De spin 
wordt verlamd door een steek en verborgen in de vegetatie. Dan wordt op een geschikte 
plaats in het zand een nestholte gegraven en wordt de verlamde spin in het nest gesleept en 
legt daar vervolgens een ei op. Daarna wordt het nest zorgvuldig afgesloten. Dit wordt 
meerdere malen herhaald. In de zomer komen de poppen uit en vind de paring plaats. De 
mannetjes sterven vlak hierna. De bevruchte vrouwtjes graven in de herfst een 
overwinteringsnest en zo is de cyclus rond. Dat wij ze gedurende de hele 
waarnemingsperiode vrijwel altijd zagen, wil zeggen dat we in het voorjaar de reeds 
bevruchte vrouwtjes van het vorig jaar zagen en daarna hun nageslacht. Verschillende keren 
zagen we ze met reeds verdoofde spinnen rondslepen. 

Grote rupsendoder (Ammophila sabulosa) 

De Grote rupsendoder is een soort uit de familie van de langsteelgraafwespen. Deze vrij 
grote wespen met hun uiterst dunne uitgerekte wespentaille kunnen wel 25 mm lang worden. 
De nestgang wordt loodrecht naar beneden gegraven en het vrijgekomen zand wordt 
zorgvuldig verdeeld in de omgeving zodat het nest niet opvalt. Aan het eind van de gang is 
de nestkamer. Het nest wordt eerst gegraven voordat er naar een prooi gezocht wordt. Dan 
wordt het zorgvuldig afgesloten met een steentje. Als de wesp met een permanent verlamde 
rups aankomt, dit is heel vaak slepend, dan wordt het steentje verwijderd vervolgens de rups 
in de nestkamer getrokken en er een ei op gelegd. Dan wordt de nestgang met zand 
afgesloten en met de kop stevig aangestampt en daarna met een steentje afgesloten. 
Meestal wordt het dan ook nog gecamoufleerd met materiaal uit directe omgeving. Dit vele 
werk wordt niet alleen gedaan ter bescherming van natuurlijke vijanden, maar ook tegen 
diefstal van soortgenoten. Sommige vrouwtjes zijn gespecialiseerd in het roven van prooien. 
Zij kneden vervolgens de rups een beetje zodat het eitje van de rechtmatige eigenaar kapot 
gaat. Dan nemen ze de rups mee naar hun eigen nest en leggen daar dan een eitje op. 

Wij zagen de grote rupsendoder op bloeiende guldenroede om nectar voor de eigen 
energiebehoefte te zorgen. 

Andere soorten. 

Naast deze beschreven soorten zijn er in nog verschillende andere soorten gevonden, 
namelijk: 

 Duitse wesp (Vespula germanica) 

 Gewone wesp (Vespula vulgaris) 

 Bijenwolf (Philanthus triangulum) 

 Drie Goudwesp -soorten. Deze zijn vaak op Duizendblad te vinden 

 Veel soorten uit de grote familie van de graafwespen o.a. Blokhoofdwespen 
(Ectemnius), Vliegendoders (Mellinius) en Spieswespen (oxybelius) 

De meeste van de soorten vangen vliegen als prooidier. 
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Er komen nog veel meer soorten voor op de Woesterberg, maar voor beginnende 
liefhebbers zijn deze nog niet te determineren. 

 

 

Bijenwolf 

 

Conclusies en aanbevelingen 

De Woesterberg lijkt door betreding hier en daar erosiegevoelig. Maar juist door deze 
betreding zijn er veel gradiënten in het gebied waar zandbijen in het grofkorrelige zand graag 
hun nesten graven. Bovendien is de aanwezigheid van wilgen en andere bloeiende struiken 
als bijvoorbeeld sleedoorn, in de nabije omgeving, van groot belang voor de broedcellen van 
de vroege soorten. In het terrein zelf moet er voor gezorgd worden dat de kleine 
composieten in voldoende mate blijven voorkomen en verruiging zoveel als mogelijk worden 
tegengegaan. De omringende bloemrijke weilanden, veelal in particulier bezit, worden laat 
gemaaid. Dit is een belangrijke voedselbron voor veel bijen in de vorm van nectar voor hun 
eigen energiebehoefte, maar ook als stuifmeel voor larven. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Een aantal leden van de Insectenwerkgroep heeft zich in 2017 speciaal gericht op het leren 
herkennen van wilde bijen en wespen. De Woesterberg was hiervoor een uitstekend gebied. 
Door de variatie van gebied, zand, hoogteverschillen, zonnige plekjes en bloeiende planten 
in de directe omgeving is de Woesterberg een bijzonder geschikt gebied voor wilde bijen en 
wespen. De diversiteit is groot en voor beginnende “ Hymanopteralogen” een uitstekend 
studiegebied waar we nog jaren kunnen door brengen om onze kennis te vergroten. 
Betreding van het gebied is voor bijen en wespen niet erg, in sommige gevallen zelfs wel 
gunstig. Wel moet er voor gezorgd worden dat het gebied niet dichtgroeit en dat er 
voldoende bloeiende planten ( vooral kleine composieten) voor nectar en stuifmeel aanwezig 
blijven. 
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11.4 Dagvlinders 

Inventarisatiemethode  

Tijdens alle excursies werden de waargenomen soorten genoteerd. Dat leverde niet altijd 
een juist beeld op van het aantal, dat in het onderzoeksgebied Schaveren voorkomen. Soms 
lag de focus op een andere groep insecten of was het weer niet direct geschikt voor vlinders. 
Daarom zijn nog een aantal aanvullende inventarisatierondes geweest. Deze extra 
inventarisaties vielen gedeeltelijk onder de inventarisatie die in het kader van de SNL 
monitoring werden gedaan. (Bos-Groenendijk, G., Huskens, K. (2017). SNL-monitoring met 
vrijwilligers: Particuliere gebieden in Gelderland 2017. Rapport VS2017.028, De 
Vlinderstichting, Wageningen). 

De methode, die gebruikt werd bij deze monitoring, werd ook gebruikt bij de inventarisatie 
van de retentievijvers aan de Oranjeweg en de route langs de Lange Weg. Omdat sommige 
gebieden veel vaker zijn bezocht dan andere zijn in tabel 17 alleen de waargenomen soorten 
opgenomen. Door de methode en het tijdstip waarop de monitoring begon (eerste ronde half 
mei), zou bovendien het aantal waargenomen vlinders van vroeg vliegende soorten als bv. 
het Oranjetipje ernstig onderteld zijn. Ook de Groentjes zijn hiervan de dupe geworden. Ze 
zijn wel gezien op de Woesterberg maar niet in de waarnemingsperiode en zijn dus niet in de 
tabel opgenomen. 

Resultaten 

Er zijn 17 soorten dagvlinders waargenomen in het onderzoeksgebied Schaveren (zie tabel 
17). Het is door de variatie in biotopen een mix van soorten die als de zogenaamde 
kroeglopers bekend staat. Dit zijn bv. de witjes, dagpauwogen en atalanta’s. Deze komen 
algemeen voor op plaatsen waar veel nectar te halen is. Verder zijn de graslandsoorten als 
hooibeestje, koevinkje, kleine vuurvlinder en de bruine zandoogjes goed vertegenwoordigt. 
En ook de soorten van de bosranden en hei zoals het boomblauwtje, heideblauwtje en het 
citroentje staan in de tabel. De grootste aantallen zijn gevonden in de graslanden aan de 
Steenderbultweg (een particulier weiland dat aangemeld is voor SNL subsidie). Hier werd 
pas eind augustus gemaaid. Bij de retentievijvers aan de Oranjeweg werd al in begin juni 
gemaaid en werden er na deze maaibeurt nauwelijks nog vlinders gezien. 

 

Citroenvlinder 
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Tabel 17  Aangetroffen soorten dagvlinders 

X=soort gezien 

 Woesterberg  Weiland 
Steenderbultweg 

Retentievijvers 
Oranjeweg 

Verspreid langs 
de Lange Weg 

Klein koolwitje X X X X 

Groot koolwitje X X X X 

Citroentje  X X X X 

Kleine vos X X X X 

Boomblauwtje  X  X  

Heideblauwtje  X    

Icarusblauwtje  X  X  

Klein geaderd 
witje 

X X X X 

Oranjetipje   X X  

Atalanta  X X X X 

Bont zandoogje X X X X 

Bruin zandoogje   X X  

Dagpauwoog  X X X X 

Hooibeestje   X X  

Kleine 
vuurvlinder 

 X   

Landkaartje   X   

Koevinkje  X X X  

Groot dikkopje    X 

 

11.5 Sprinkhanen 

Inleiding 

Sprinkhanen en krekels zijn vooral bekend door de geluiden die ze vooral tijdens warme 
zomerdagen produceren. De meeste sprinkhanen houden van warmte. Tijdens een 
wandeling door een heidegebied op een warme dag kun je dan ook diverse sprinkhanen 
horen ‘zingen’, terwijl ze vlak voor je voeten wegspringen. De harde ratel van een grote 
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groene sabelsprinkhaan in de tuin zal menigeen kennen, echter lang niet alle soorten 
produceren een dergelijk luid volume. Krekels en sabelsprinkhanen maken geluid door de 
beide voorvleugels tegen elkaar aan te wrijven, terwijl veldsprinkhanen geluid maken door de 
achterpoot tegen de voorvleugel te wrijven. De kleine doornsprinkhanen maken geen geluid. 
Net als bij vogels zijn ook bij sprinkhanen de meeste soorten goed aan het geluid te 
herkennen. Dit is dan ook een handig hulpmiddel bij de inventarisatie van sprinkhanen en 
krekels. De meeste sprinkhanen zijn te horen en te zien tussen half juni en half september. 

Inventarisatiemethode  

In het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) is het voor 
terreinbeheerders verplicht om eens per zes jaar de kwaliteit van hun terrein te (laten) 
monitoren. Veel grote beheerders regelen deze monitoring zelf. Voor een aantal kleinere 
gebieden in de provincie Gelderland is de SNL monitoring van onder meer sprinkhanen door 
vrijwilligers uitgevoerd, onder coördinatie van De Vlinderstichting. 

De monitoring is uitgevoerd volgens het ‘Monitoring protocol dagvlinders, libellen en 
sprinkhanen via SNL methode’. Het doel van deze monitoring is om, wat betreft de 
sprinkhanen, de SNL doelsoorten vlak dekkend in kaart te brengen bij gunstige 
weersomstandigheden. Hierbij wordt een gebied zodanig doorkruist dat de waarnemer 
steeds een gebied van maximaal 100 meter breed overziet. Op de Woesterberg is de 
monitoring vooral op de met heide begroeide delen uitgevoerd, over het algemeen 
nauwkeuriger dan voorgeschreven vanwege het relatief kleine oppervlak. 

De Woesterberg is tussen half juli en begin september tijdens 3 bezoekronden 
geïnventariseerd op sprinkhanen. Daarnaast zijn tijdens de insectenexcursie op de 
‘duizendsoortendag’ in mei 2017 en door individuele waarnemers ook sprinkhanen 
doorgegeven. In mei was het nog te vroeg voor sprinkhanen, maar toch werden er al enkele 
(nimfen van) sprinkhanen aangetroffen. Nimfen zijn onvolwassen sprinkhanen die vaak een 
geheel ander uiterlijk hebben dan de volwassen dieren. Sprinkhanen kennen meerdere 
nimfenstadia. 

 

 

Tijgerlangpootmug 
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Resultaten 

Waargenomen soorten van de Woesterberg 

In onderstaande tabel zijn de waargenomen soorten sprinkhanen weergegeven. Enkele 
kenmerkende of opvallende soorten worden onder de tabel nader toegelicht. 

 

Tabel 18  Soorten sprinkhanen 

Wetenschappelijke naam 
(alfabetisch) 

Nederlandse naam Soortgroep 

Chorthippus biguttulus Ratelaar Veldsprinkhanen 

Chorthippus brunneus Bruine sprinkhaan Veldsprinkhanen 

Tetrix ceperoi Gewoon doorntje Doornsprinkhanen 

Metrioptera brachyptera Heidesabelsprinkhaan Sabelsprinkhanen 

Myrmeleotettix maculatus Knopsprietje Veldsprinkhanen 

Nemobius sylvestris Boskrekel Krekels 

Omocestus rufipes Zwart wekkertje Veldsprinkhanen 

Omocestus viridulus Wekkertje Veldsprinkhanen 

Tettigonia viridissima Grote groene sabelsprinkhaan Sabelsprinkhanen 

 

Heidesabelsprinkhaan. 

De heidesabelsprinkhaan is één van de SNL soorten en is ook ruim vertegenwoordigd op de 
Woesterberg. Het zijn vrij grote sabelsprinkhanen met een bruine grondkleur en groene 
bovendelen. Het vrouwtje heeft een licht gebogen legboor. Zowel het mannetje als het 
vrouwtje hebben vrij korte vleugels die tot halverwege het achterlijf reiken. Zoals de naam als 
suggereert komt de heidesabelsprinkhaan vooral in droge en natte heidegebieden voor. De 
soort zit vaak verborgen in wat ruigere heide en pollen pijpenstrootje. 

Heidesabelsprinkhanen maken een hoog geluid en zijn hierdoor zeer moeilijk te horen. Het 
geluid klinkt als een hoog en aanhoudend ‘sri…sri…sri…’. Voor veel mensen ligt het geluid 
op de gehoorgrens en is daardoor vaak al niet meer horen. Een batdetector kan dan een 
uitkomst zijn. Batdetectoren worden vooral gebruikt om de geluiden van vleermuizen 
hoorbaar te maken door de frequentie te verlagen. Hetzelfde principe werkt ook voor de 
geluiden van sprinkhanen zoals de heidesabelsprinkhaan. Hierdoor kan blijken dat er in een 
heideveld veel meer exemplaren zingen dan wat op basis van het eigen gehoor gedacht 
werd.  
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Grote Rupsendoder 

Zwart wekkertje. 

Het zwart wekkertje is ook een kenmerkende soort van (vochtige) heide en komt daarnaast 
ook voor op zandige open plekken in naaldbossen. De mannetjes en vrouwtjes kennen een 
sterk verschillend uiterlijk. De mannetjes vallen op door de bijna zwarte kleur, rode 
achterlijfspunt en gele buik. De witte tasters steken sterk af tegen de zeer donkere kop. De 
vrouwtjes hebben groene bovendelen met een donker vleugeluiteinde en vaak ook een rode 
achterlijfspunt. 

Het ratelende geluid dat het zwart wekkertje maakt wordt vaak vergeleken met het geluid van 
een tuinsproeier. De soort is goed te horen, maar het geluid lijkt sterk op dat van het 
wekkertje die soms in dezelfde gebieden voorkomt. Beide soorten zijn op de Woesterberg 
waargenomen. 

Knopsprietje. 

Knopsprietjes zijn kleine, zeer bont gekleurde veldsprinkhanen die op de Woesterberg in 
grote aantallen voorkomen op de open, zandige plekken. Bij de mannetjes zijn de sprieten 
aan het eind verdikt. De soort maakt een snorrend en aanzwellend geluid. 

Boskrekel. 

De enige krekelsoort die op de Woesterberg aangetroffen is en dan vooral in de bosranden. 
De kleine, bruinzwarte krekels worden maximaal 11 millimeter groot en leven in de 
strooisellaag op zonnige plekken. Het vrouwtje heeft een legboor.  

Ook de boskrekel is goed te vinden op basis van het geluid, al moet je daarvoor wel goed 
zoeken. Het geluid is namelijk zeer ijl en lijkt van heel ver te komen. Als je de soort voor het 
eerst hoort denk je al snel dat het geluid van boven komt, terwijl ze in werkelijkheid bijna 
onder je voeten zitten. Door even de strooisellaag te beroeren kan je deze leuke, kleine 
krekels al snel te zien krijgen. 
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Waargenomen soorten retentievijvers Oranjeweg 

Tabel 19  Waargenomen soorten sprinkhanen bij de retentievijvers langs de Oranjeweg  

Wetenschappelijke naam 
(alfabetisch) 

Nederlandse naam Soortgroep 

Chorthippus albomarginatus Kustsprinkhaan   

Chorthippus biguttulus Ratelaar Veldsprinkhanen 

Chorthippus brunneus Bruine Sprinkhaan Veldsprinkhanen 

Conocephalus dorsalis Gewoon Spitskopje   

Conocephalus fuscus Zuidelijk Spitskopje   

Omocestus viridulus Wekkertje Veldsprinkhanen 

Stethophyma grossum Moerassprinkhaan   

Tetrix ceperoi Zanddoorntje   

Tettigonia viridissima Grote Groene Sabelsprinkhaan Sabelsprinkhanen 

Conclusies en aanbevelingen 

Ondanks het feit dat de Woesterberg slechts enkele keren op sprinkhanen geïnventariseerd 
is zijn er in totaal toch 9 soorten waargenomen. Zoals verwacht zijn de meeste soorten 
aangetroffen op de (droge) heidedelen en de open, zandige plekken. De Woesterberg is 
daarmee een belangrijk biotoop voor sprinkhanen, met name voor de aan heidegebieden 
gebonden heidesabelsprinkhaan.  
Hoewel de soort nu niet is aangetroffen zijn de zandige terreindelen een geschikt biotoop 
voor de blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens). De hoogteverschillen, de open 
plekken en de combinatie van heide en bos maken de Woesterberg tot een interessant 
gebied om sprinkhanen waar te nemen.  

11.6 Libellen 

Inleiding 

De waarnemingen van libellen zijn allemaal gedaan tijdens de reguliere tellingen van de 
monitoringroute uit het “meetnet vlinders en libellen” van de Vlinderstichting. Deze 2 routes 
lopen langs de Smallertse beek (route L1496) en om de retentievijvers aan de Oranjeweg 
(route L1497). 

Deze routes worden wekelijks gelopen, mits het geschikt libellenweer is. Bij temperaturen 
onder de 17 graden Celsius en bij volledige bewolking en harde wind wordt niet geteld.  

Inventarisatie gebied(en) 

Route L1496 heeft 2 secties van 50 meter links en rechts van de Smallertse beek over een 
breedte van ongeveer 2 meter. De route L1497 heeft 8 secties van 50 meter langs de randen 
van de verschillende retentievijvers. 
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Inventarisatiemethode 

De methode staat beschreven in de handleiding “Landelijke Meetnet Vlinders en Libellen” op 
de site van de Vlinderstichting.  

 

Grote keizerlibel 

Resultaten 

Route L 1496 

In totaal is de route langs de Smallertse beek 12 x gelopen. De meeste waarnemingen zijn 
gedaan in de maand mei en begin juni. Na het maaien half juni werd er nog maar een enkele 
keer een azuurjuffer of een variabele waterjuffer gezien. Ongeveer 90% van de 
waarnemingen is voor de maaibeurt gedaan. De waarnemingen zijn in tabel 20 
weergegeven. 

Tabel 20  Waarnemingen L 1496 

 soort   2017  

 azuurwaterjuffer   36  

 bruinrode/steenrode heidelibel   2  

 grote roodoogjuffer   3  

 houtpantserjuffer   1  

 lantaarntje   26  

 variabele waterjuffer   46  

 vuurjuffer   9  

 watersnuffel   1  

 weidebeekjuffer   1  
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Route L1497 

Ook deze is 12x gelopen. Het aantal waarnemingen is net als de vorige route in 2017 ernstig 
beïnvloed door de grondige maaibeurt half juni en bovendien daalde het waterpeil in de 
vijvers toen sterk als gevolg van de droogte in de zomermaanden. Half juli en augustus 
stonden zelf voor een groot deel helemaal droog. Ook hier is ongeveer 90% van de 
waarnemingen gedaan voor half juni. De waarnemingen zijn in tabel 21 weergegeven. 

Tabel 21  Waarnemingen L 1497 

 

 soort   2017  

 azuurwaterjuffer   58  

 beekoeverlibel   5  

 bruine glazenmaker   3  

 bruinrode/steenrode heidelibel   1  

 gewone oeverlibel   18  

 grote keizerlibel   2  

 lantaarntje   8  

 paardenbijter   1  

 platbuik   35  

 tengere grasjuffer   3  

 variabele waterjuffer   22  

 viervlek   14  

 vuurjuffer   3  

 watersnuffel   1  

 zwarte heidelibel   11  

 

In totaal zijn dus 18 soorten libellen en juffers en 310 exemplaren aangetroffen. 
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11.7 Nachtvlinders 

Inleiding 

De gegevens van nachtvlinders zijn verzameld van drie avonden nachtvlinderobservatie met 
licht en smeer aan de rand van het inventarisatiegebied aan de Woesterbergweg. Verder zijn 
er nog wat losse waarnemingen verwerkt van nachtvlinders die overdag vliegen en van 
soorten waarvan alleen de rupsen werden gevonden. 

Inventarisatiemethode 

Op 2 september 2016, 5 mei 2017 en 25 augustus 2017 werd op twee plaatsen (de laatste 
keer zelfs op drie plaatsen) een opstelling gemaakt met sterke UV lampen. Hierdoor worden 
de vlinders sterk aangetrokken. Door achter en onder de lamp een wit laken te plaatsen zijn 
de vlinders goed te bekijken en op naam te brengen. Sommige vlinders komen liever op een 
smeersel af. In ons geval was dit een brouwsel van donker bier en stroop. Het smeersel had 
2 dagen gestaan en was al een beetje aan het gisten, wat goed te ruiken was. Dit smeersel 
werd op verschillende plaatsen rondom het huis op bomen gesmeerd. Om de zoveel tijd 
werden deze bomen gecontroleerd op de aanwezigheid van nachtvlinders. Dat sommige 
nachtvlinders liever op smeer dan op licht afkomen was zichtbaar doordat sommige soorten 
wel op het smeersel zaten maar niet op het laken kwamen. 

Resultaten 

Bij de twee eerste inventarisaties hadden we te maken met ongunstige weersinvloeden, de 
eerste keer begon het al vrij vroeg te regenen en de tweede keer was het eigenlijk iets te 
koud en waaide het behoorlijk. De derde keer was het meest geschikt en werden ook de 
meeste soorten gezien. Aanvankelijk dachten wij dat door de opstelling van de lampen 
gekeerd naar de open zijde vanuit het Wisselsche Veen de nachtvlinders uit dit gebied ook 
wel zouden aantrekken. Hiervan is in de resultaten niets terug te vinden en ook de soorten 
van de heide waren bij deze inventarisaties niet aanwezig. Wel hebben we een goede indruk 
kunnen krijgen van soorten die in gemengde bossen voorkomen en dus waarschijnlijk een 
goed afspiegeling zijn van het grootste deel van het onderzoeksgebied. Van de eerste avond 
hebben we geen gegevens opgenomen (niet representatief door de regen eerder gestopt). 
De tweede en derde avond leverden ons respectievelijk 15 en 48 soorten op. Met nog een 
aantal soorten die we overdag hebben gevonden, hebben we een mooi beeld van wat er in 
het gebied is waar te nemen. Enkele opvallende of bijzondere soorten worden hieronder 
even kort belicht. 

Opvallende soorten 

Volgens een artikel in het tijdschrift Vlinders van De Vlinderstichting waren in 2017 ongeveer 
evenveel waarnemingen als in voorgaande jaren, maar lag het aantal waargenomen soorten 
nachtvlinders lager dan in voorgaande jaren. In tabel 21zijn de door ons waargenomen 
soorten vergeleken met de Top 10 van de afgelopen jaren.  
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Tabel 22 Top10 (Bij Schaveren staat x voor: waargenomen soort en niet voor aantal 
waarnemingen) 
 

Soort  Wetenschappelijke naam 2015 2016 2017 Schaveren 
2017 

Huismoeder  Noctua pronuba  3  2  1  x 

Gamma-uil Autographa gamma  1  1  2  x 

Kolibrievlinder Macroglossum stellatarum  2  48  3  x 

Taxusspikkelspanner  Peribatodes rhomboidaria  6  5  4  - 

Sint-jacobsvlinder Tyria jacobaeae  4  4  5  x 

Buxusmot  Cydalima perspectalis  63  45  6  - 

Hagedoornvlinder Opisthograptis luteolata  7  6  7  - 

Zwarte-c-uil Xestia c-nigrum  9  9  8  x 

Haarbos  Ochropleura plecta  12  10  9  x 

Paardenbloemspanner  Idaea seriata  23  20  10  x 

Uit deze lijst blijkt dat de door ons waargenomen soorten nauwelijks afwijken van de in 
Nederland meest waargenomen algemene soorten. Ook bij onze waarnemingen scoorde de 
Huismoeder het hoogst (vooral op smeer). De Zwarte-c-uil en Haarbos werden ook vaak 
waargenomen. Bij onze veldbezoeken overdag zagen wij de Gamma-uil en later in het 
seizoen ook de Sint-jacobsvlinder zeer regelmatig. De Kolibrievlinder werd maar 1x 
waargenomen. 

Tandvlinders 

Tijdens onze vlindernacht op 4 mei zagen we 3 soorten tandvlinders. Het geslacht 
Tandvlinders (Notodontidae) kent wereldwijd een groot aantal soorten maar in Nederland is 
dat beperkt tot 32. De rupsen van deze soort leven vaak zeer specialistisch op hun 
voedselplant, veelal bomen. De vlinders zitten vaak hoog in de bomen of op de stam en zijn 
goed gecamoufleerd. Gelukkig komen ze gemakkelijk op licht af en zijn dan goed 
waarneembaar. Wij vonden de o.a. de Eikentandvlinder een soort die in oude loofbossen en 
oude eiken voor komt. Belangrijk bij deze soorten is een goede strooisellaag, waarin de pop 
kan overwinteren. 

Waarnemingen tijdens excursies overdag 

Naast de al eerder genoemde soorten, de algemeen voorkomende soorten als de Gamma-
uil in graslanden en de Sint-jacobsvlinder (vooral de rupsen) op Jacobskruiskruid, zagen we 
tijdens elk bezoek op de Woesterberg de Heidedwergspanner. Dit is in Nederland een 
zeldzame soort van de zandgronden en duinen. De soort is zeer variabel en we zagen ze 
ook in diverse variaties van licht tot donker. De Heidedwergspanner heeft een generatie met 
een lange vliegtijd van maart tot september en de rupsen zijn er vaak al in augustus. Ook 
deze poppen overwinteren in de strooisellaag. 
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Een ander bijzonderheid die we diverse malen zagen waren de rupsen van de 
Nachtpauwoog. Tijdens 1 excursie vonden we er zelf 4 stuks. De meest bijzondere 
waarneming op de Woesterberg was de Stekelbremkokermot (Coleophora genistae) een 
zeldzame soort waarvan de rupsen strikt gebonden zijn aan Stekelbrem.  

 

 

 

Kamperen op de nestagregatie van de Pluimvoetbij  
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12. Aanbevelingen 

Beleidsaanbeveling 

Provincie Gelderland en TBO’ s (terrein beherende organisaties) kunnen zorgen voor een 
krachtige impuls om de natuur- en landschapswaarden in het dal van de Smallertse beek 
veilig te stellen. Dit geldt met name voor mogelijke verwerving van weilanden en maïsakkers 
die direct grenzen aan de twee takken van de Smallertse beek. Een groot deel van de 
Smallertse beek ligt in intensief agrarisch cultuurland, waar nog veel aan natuur- en 
landschapsbeheer te verbeteren is. Het betreft vooral een beleidsmatige ambitie van de 
provincie Gelderland. 
 

Aanbevelingen voor organismegroepen 

Voor een aantal specifieke diergroepen zijn beheeraanbevelingen geformuleerd. 
 

Planten  

Wat er nog over is van de bijzondere soorten uit het verleden zullen we zo goed mogelijk 
moeten proberen te behouden. Daarbij verdienen het heideterrein bij de Woesterberg en de 
omgeving van ’t Rengel als kleine oases in een agrarische omgeving bijzondere aandacht!  
 

Paddenstoelen 

Het gebied Schaveren is in de laatste eeuw ontwikkeld van heidegebied naar de huidige 
staat. Dat houdt in dat het relatief nieuw is en in de tijd ontwikkeld zonder dat er een duidelijk 
beheersplan was. Planologisch is het gebied Woesterberg in beeld geweest voor bijv. een 
natuurbegraafplaats. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan. Vanwege de variatie aan 
paddenstoelen is het wel goed om dit gebied als natuurgebied in stand te houden. Vrijwel 
alle soorten zijn veel voorkomende soorten van dit algemeen voorkomende bostype. Wel is 
het aannemelijk dat met het ouder worden van de bomen en beperkt bosbeheer de kwaliteit 
van de onderzochte bosschages verder omhoog zal gaan voor de paddenstoelen. 
 

Vogels 

Dood hout en op stam stervende bomen in het bos is een levensvoorwaarde voor veel 
insecten en dus als voedsel voor vogels erg belangrijk. Vooral van de terrein beherende 
organisaties mag verwacht worden dat zij een bepaald aandeel op stam stervende bomen 
niet verwijderen. De kap van bomen is veelal gerelateerd aan houtteeltkundige 
doelstellingen. Oude bomen in het bos zorgen voor diversiteit in het bos: schaduw, 
humusvorming, dode takken en uiteindelijk sterfte en dus meer dood hout. Veel bosranden 
zijn recht en missen struweelranden. Voor veel kruiden in boszomen is het van belang dat 
zon en schaduw elkaar afwisselen. Wanneer bosranden transparant zijn, dan ontstaan 
microklimaten en zijn veel biotopen beschikbaar voor insecten en dagvlinders. Er zijn veel 
vogelsoorten die graag in struwelen broeden. Voor heidesoorten als Boompieper en 
Boomleeuwerik is het van belang dat de kleine heideveldjes periodiek geschoond worden. 
Ook voor Gekraagde roodstaarten zijn transparante bosranden langs open heideveldjes 
noodzakelijk als broedbiotoop. 
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Aanpassing waterhuishouding westelijk gelegen retentievijvers, zodat deze waterhoudend 
blijven.  
Op en rond de (overigens beperkt voorkomende) akkers in het gebied worden vrijwel geen 
kleine zangvogels (zoals geelgors) en patrijzen aangetroffen, terwijl ze hier vroeger veel voor 
zouden moeten komen gezien het biotoop. Er wordt in het cultuurlandschap vaak te netjes 
gewerkt, verruiging van vegetatie treedt bijna niet meer op. Naast een negatief effect op 
kleine zangvogels is dit ook slecht voor onder andere insecten (zoals vlinders). 
Ook in dit gebied zou het inzaaien van akkerranden gestimuleerd moeten worden. In 
Gelderland loopt het Gelderse Actieplan Akker- en Weidevogels. Op veel locaties in 
Gelderland worden hiervoor akkerranden ingezaaid met speciale plantenmengsels met veel 
zaden voor vogels. Wellicht kan Stichting Landschapsbeheer Gelderland hier een rol in 
spelen. Voor overwinterende vogels zou graan kunnen worden verbouwd. 
Ook verruiging van overhoeken heeft een positieve invloed op flora en fauna. Vaak is wel 
enig onderhoud nodig om optimale situaties te bereiken resp. te behouden. 

Vissen 

Bij het beheer van de Smallertse beek mag meer diversiteit in het water nagestreefd worden, 
bijvoorbeeld door de beek plaatselijk dieper of juist ondieper te maken en dood hout in het 
water te leggen. Een zekere verscheidenheid in het leefgebied (onder water) leidt doorgaans 
tot verscheidenheid in bijvoorbeeld de visstand. 

Amfibieën 

Amfibieën worden vaak geassocieerd met water, wat terecht is omdat zij zich daarin 
voortplanten. Amfibieën leven echter het grootste deel van het jaar ook buiten het water. 
Voor de amfibieën is het daardoor van belang zowel het waterbiotoop te verbeteren als het 
landbiotoop, in grote lijnen komt dit overeen met het zomer- en winterbiotoop. Door het 
aanbrengen van structuurvariatie in de vegetatie kan de voedselsituatie worden verbeterd en 
schuilgelegenheid worden gecreëerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbeter waterbiotoop amfibieën 

• Niet te sterk beschaduwd 

• Diepte > 1 meter met ondiepe delen 

• Stilstaand of zwak stromend water 

• Helder water (niet troebel) 

• Schoon water (pH>4,5) 

• Mesotroof tot eutroof = (matig) voedselrijk 

• Geleidelijk aflopende oever (<1:3) 

• Oevervegetatie 

• Watervegetatie (eiafzet/schuilgelegenheid) 

• Niet bevolkt door grote vissen 

• Liever groot dan klein water (heterogener) 

•Verwijderen bezinksellaag: 

- Tegen droogvallen of als rottend blad waterkwaliteit aantast 

- Niet het gehele water in één keer 

- Zonnige N-oever sparen 

- Schonen in O-W-richting 

• Gedeeltelijk verwijderen houtopslag 
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Amfibieën zijn er niet bij gebaat als de retentievijvers bevolkt zijn met (grote) vis, doordat 
vissen eieren van amfibieën eten. 
 

 

Streefbeeld water voor amfibieën en ringslang 

Reptielen 

Reptielen stellen strikte eisen aan hun leefgebied, ze houden erg van afwisseling en 
structuur. Voor een heideveld met Struikheide is het belangrijk dat het aandeel oude 
Struikheide groot is. Struikheide kan als plant tientallen jaren oud en wel 1-1,5 meter hoog 
worden. Een oude heidevegetatie is vaak structuurrijk: een dikke strooisellaag, plaatselijk 
wat open zand, open en dichte vegetatie, lage en hoge begroeiing, schaduw en zon. Dit 

Verbeter landbiotoop amfibieën 

• Voedselsituatie en schuilgelegenheid door structuurvariatie: 

- Soortenrijke vegetatie, kruidlaag (in en buiten bos) 

- Hagen, houtwallen, boomgroepen (buiten bos) 

- Liggend dood hout van enige afmetingen 

- Plantenresten 

• Ongestoorde winterslaap 

- In water, onder dood hout, onder plantenresten 
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Verbeter landbiotoop reptielen 

• Geef heide de kans oud te worden 

• Plag niet waar vergrassing of oude heide is, maar waar geen reptielen 
zijn! 

• Vergroot structuur op heidevelden o.a. met dood hout, opslag, randen, 
overgangen 

• Beheer kleinschalig uitvoeren 

 

levert schuilplaatsen en voedsel op. Het open zand wordt door de Zandhagedis gebruikt om 
eieren af te zetten. Ook belangrijk in een heideveld is reliëf doordat dit warme, beschutte 
plekjes oplevert om te zonnen. Reptielen zijn koudbloedig en warme plekjes en rust zijn van 
levensbelang, vandaar dat begrazing ook ongunstig is voor reptielen. Reptielenheide mag 
gerust een groot aandeel grassen zoals Pijpenstrootje, Bochtige smele of zelfs Pitrus 
bevatten. Ook takken en stammen dood hout dragen bij aan structuur in het leefgebied van 
reptielen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het is voor reptielen niet goed om heide te plaggen, te branden, te maaien of te begrazen. 
Door het vernieuwen van heidevegetaties verdwijnt de structuur over grote oppervlakten. 
Oude Struikheide kan zichzelf verjongen, bijvoorbeeld na een wintersterfte. Ook een teveel 
aan bomen, te veel schaduw en bladval is ongunstig. Bij het verwijderen van bomen moeten 
heidestruiken niet vertrapt of machinaal kapot gereden worden. Als er hout gekapt wordt, 
dan kan dit ook worden gebruikt om het leefgebied te verbeteren, door het afgezaagd achter 
te laten. Er is verder heel weinig beheer nodig, het verwijderen van opslag voldoet 
doorgaans voor een lange periode. Enige opslag van braam, Brem, berk of Grove den is 
toelaatbaar. Als er al geplagd of gemaaid wordt dan moet dit dienen om de structuur te 
verbeteren en daarmee reptielen te helpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Struikheide 
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Streefbeeld heide voor Zandhagedis 

 
Het deel van de Woesterberg dat op ‘stuifzand’ lijkt functioneert voor reptielen nog redelijk 
goed (genoeg).Het grootste bezwaar is dat dit intensief belopen wordt door wandelaars met 
honden (bemesting) en er voor reptielen weinig dekking en weinig rust is, waardoor het 
opwarmen van de reptielen wordt bemoeilijkt. Concreet is voor de heide op de Woesterberg 
vegetatiebeheer anders dan het tegengaan van de verbossing van de heide is de komende 
5-10 jaren voor reptielen niet direct noodzakelijk. 
 
Ringslangen en Adders hebben een zomer- en winterbiotoop. Uit het beperkte veldwerk voor 
Schaveren is niet duidelijk geworden waar bijvoorbeeld de Ringslang zich voortplant en 
overwintert. Het is echter aannemelijk dat nu al erven en tuinen met bladhopen, 
composthopen en mestvaalten een rol spelen bij de voortplanting van de Ringslang! 
Particulieren kunnen aan het behoud van de Ringslang een bijdrage leveren door de aanleg 
van een broeihoop op het eigen erf. Het voedselgebied omvat héél Schaveren en 
hoogstwaarschijnlijk vooral bosranden, de heide, de natte graslandjes, de beekloopjes en de 
retentievijvers langs de Smallertse beek. Overwinteren doen slangen hoog in het landschap, 
zoals op de Woesterberg, in de bossen, in holen e.d. 
 

Vleermuizen 

In en aangrenzend aan het gebied staan verspreid vrij veel woningen, boerderijen, schuren 
en recreatiewoningen. Vooral de oudere bebouwing en bebouwing met luiken bieden goede 
huisvesting voor vleermuizen. Veel van de gebouwen zijn of worden geheel of gedeeltelijk 
gerenoveerd, waarbij isolatie vaak een onderdeel van de renovatie vormt. Vanuit 
duurzaamheid is isolatie belangrijk. Nest- en slaapgelegenheden voor vleermuizen komen 
hierdoor echter sterk onder druk te staan. Bij renovatie wordt uitdrukkelijk aandacht voor 
nest- en slaapgelegenheid voor vleermuizen gevraagd. De gemeente Epe heeft (ambtelijk en 
bestuurlijk) toegezegd een natuurtoets bij de aanvraag van een omgevingsvergunning uit te 
laten voeren, waarbij onder andere aandacht aan de aanwezigheid van vleermuizen wordt 
geschonken.  
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Andere mogelijke acties die we zouden kunnen nemen zijn;  
• een voorlichtingsfolder maken,  
• vleermuizenkasten plaatsen waarbij te denken valt aan samenwerking met 

particulieren, GLK, Vereniging Emster belang, gemeente e.d.. 
 

Insecten  

De meeste van de geïnventariseerde soorten zeggen wel iets over de biodiversiteit van het 
gebied. Op grond daarvan verdienen de meeste soorten bijzondere aandacht van de 
beheerders. Sommige soorten zouden zelfs beschermd moeten worden en het beheer van 
de Woesterberg verdient extra aandacht van de beheerder voor het in standhouden van het 
leefgebied voor wilde bijen, wespen, sprinkhanen en vlinders. 
 

Aanbevelingen voor specifieke gebieden 

Isolatie opheffen, herstel relaties op landschapsschaal 

De heidevelden in Schaveren zijn zeer klein en van elkaar geïsoleerd geraakt. Dit vergroot 
de kans op uitsterven van soorten. De Zandhagedis lijkt anno 2017 bijvoorbeeld al 
verdwenen van de raatakkers langs de Heideweg. Als vuistregel kan worden aangehouden 
dat hagedissen 5 tot 50 hectare geschikt leefgebied nodig hebben voor een populatie, met 
een dichtheid van 50 tot 150 dieren per hectare. Voor slangen is dit 50-300 hectare met een 
veel lagere dichtheid van 1 tot 10 per hectare (Van Delft e.a. 2010). Ringslangen gebruiken 
Schaveren op landschapsschaal, de hagedissen leven in veel kleinere leefgebiedjes. De 
maximale afstand die dieren af kunnen leggen verschilt per soort en ligt voor de meeste 
soorten tussen de 300 m en 5 kilometer. Verbinding met de Gortelse berg (2 km) en het 
Wisselse veen en de Tongerense heide (< 1-2 km) is dus belangrijk voor behoud en 
uitwisseling van populaties reptielen. 
 

 

Kaart 10  De heidevelden van Schaveren zijn anno 2017 zeer klein en van elkaar geïsoleerd geraakt. 
In 1900 bestond bijna het gehele plangebied uit (natte) heide en natte graslanden, een perfect 
leefgebied voor amfibieën en reptielen 

 

Maatregelen 

Méér natuurontwikkeling op de flanken van het beekdal van de Smallertse beek, zoals in het 
Pollense veen, wordt sterk aangemoedigd, vooral op de overgangen van hoog naar laag en 
van droog naar nat. Het beheer richt zich op systemen met gradiënten. 
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Om de isolatie van de heidevelden op te heffen is het van belang om de zandwegen met min 
of meer natuurlijke grasbermen in stand te houden als verbindingsweg. Dit draagt bij aan 
herstel op landschapsschaal. Dit geldt voor de Oranjeweg (berm), de Pollenseveenweg, de 
Langeweg en de Steenderbultweg. Ook een natuurlijk, extensief gebruik van grasland, zoals 
aan de noordzijde van de Woesterberg richting Wisselse veen is gunstig. Ten slotte fungeren 
lichte bossen met berk en Grove den als migratieroute. Buiten de heidevelden is het 
aannemelijk dat de beekloopjes als migratiezone fungeren voor bijv. amfibieën en Ringslang. 

Biotoopverlies tegengaan 

Sinds 1900 is het landschap enorm veranderd. De levensgemeenschappen van (natte) heide 
en natte graslanden zijn bijna volledig verdwenen. Ten tijde van het vorige Schaveren-
rapport (1975-1985) kende dit een dieptepunt. De laatste 20-30 jaar zijn er weer initiatieven 
geweest om natuur te ontwikkelen zoals in het Pollense veen en het Wisselse veen. Dit is 
van groot belang voor het herstel van de biodiversiteit op landschapsschaal. Maar in de 
huidige, kleine relicten van heidevelden ligt verder biotoopverlies nog steeds op de loer. 

Maatregelen 

De heide van de raatakkers langs de Heideweg is juist in 2015/2016 open gekapt nadat dit 
bijna volledig was dichtgegroeid. De bodem is cultuurhistorisch gezien van belang, dus hier 
kunnen alleen handmatig werkzaamheden worden verricht (zonder machines te gebruiken) 
zoals opslag verwijderen of ‘eiafzetplekken’ maken voor de Zandhagedis. 

Effecten van verkeer minimaliseren 

De aanleg van retentievijvers heeft een positieve uitwerking op het voorkomen van vele 
soorten planten en dieren, ook amfibieën en reptielen. De ligging van deze retentievijvers 
heeft echter ook een keerzijde. Namelijk dat vooral onder amfibieën veel 
verkeersslachtoffers kunnen vallen. Door de zachte winters is de voorjaarstrek de afgelopen 
jaren vaak meer gespreid in de tijd. Maar in jaren waarbij in het voorjaar de temperatuur 
plotseling stijgt, is de voorjaarstrek meer gepiekt. Dan valt het op dat tientallen slachtoffers 
vallen onder met name Gewone pad en Bruine kikker. Ze migreren vanuit de bossen over de 
weg naar voortplantingswater. Zoals vermeld vallen er ook verkeersslachtoffers onder de 
Ringslangen. 

Maatregelen 

Wellicht is het een idee ooit ter hoogte van de retenties speciale voorzieningen aan te 
brengen voor het onder de weg door migreren van amfibieën en reptielen. Hiervoor is nader 
onderzoek op zijn plaats. 

Woesterberg 

Eén van de meest waardevolle gebieden (qua landschap, flora en fauna) binnen Schaveren 
is de Woesterberg. Het heuvelachtige gebied is landschappelijk fraai evenals de doorkijk 
naar het Wisselse veen. De hoge ecologische waarde uit zich o.a. in het voorkomen van veel 
reptielen (zandhagedis en levendbarende hagedis), bijzondere soorten wilde bijen, wespen, 
sprinkhanen en vlinders en planten als stekelbrem en verfbrem. 
De heide van de Woesterberg is aan meerdere zijden omgeven door hoge bomen, onder 
meer Douglas, waardoor ook in toenemende mate bladval in en beschaduwing van de heide 
optreedt. Het verdient aanbeveling de bosrand een boomlengte diep terug te zetten, vooral 
aan de zuid- en zuidwestzijde van het heideveld. Er kan bijvoorbeeld een strook Douglas 
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worden gekapt. Als hier licht bos van eik en berk voor terugkomt, leidt dit tot verbetering van 
het reptielenbiotoop. Voorgesteld wordt ook een geleidelijker overgang te maken tussen bos 
en open heidegebied. Uitdunning (een geleidelijke overgang tussen bos en heide) werkt 
positief op veel soorten flora en fauna, zoals bijvoorbeeld vele soorten insecten.  
Ook zou het goed zijn om het dennenbos dat rond de voormalige schietbaan groeit geheel te 
verwijderen. Deze bosopslag heeft in het recente bestemmingsplan ten onrechte de 
bestemming ‘Bos’ gekregen. De bestemming ‘Natuur’ was meer passend geweest. Het bos 
kan in kaalslag gekapt worden en eventueel spontaan weer opgroeien, dit leidt tot tijdelijke 
biotoopverbetering voor reptielen. Er kan gerust wat dood hout blijven liggen. Beter is een 
bestemmingswijziging tot ‘Natuur’, dan kan het bos definitief worden verwijderd. 
 
Midden op de Woesterberg groeien in een strook veel bomen. Dit heeft de bestemming bos 
en het heidegebied is als natuur aangegeven (Bestemmingsplan buitengebied Epe, 2017). 
Voorgesteld wordt het merendeel van deze bomen te kappen, behalve een aantal (zomer- of 
wintereiken) eiken. Een dergelijke vrij dichte begroeiing doet afbreuk aan het heidegebied. 
Enkele van de gekapt bomen laten liggen voor o.a. paddenstoelen en insecten. 
Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat de zuidelijke strook van de heide van de 
Woesterberg, parallel aan de Langeweg, beheerd wordt als grasland ten behoeve van 
hondentrainingen. Er wordt ook met auto’s gereden. Dit was ooit heide, maar de vegetatie 
wordt gemaaid en zelfs is ooit waargenomen dat hier kunstmest is gestrooid. Gelet op het 
belang dat deze strook voor reptielen kan hebben dient het huidige gebruik (maaien/mesten) 
te worden beëindigd. De heidevegetatie zou hier hersteld kunnen worden, bijvoorbeeld door 
een strook ondiep te plaggen. 
 
Ook aan de westkant van het gebied is een meer veel minder harde overgang van heide 
naar bos wenselijk. Ook hier de bosrand uitdunnen. 
Bestaande zandgebiedjes in het terrein moeten vrij gehouden worden van begroeiing (kaal 
zand) voor insecten (o.a. zandbijen) en reptielen. Dit kan deels bereikt worden door de 
huidige vorm van recreatie te handhaven of door handmatig in stand te houden. Daarnaast is 
het gewenst in de heide op enkele plaatsen (buiten de paden) circa 1 m2 kaal maken tot de 
zandbodem voor de eiafzetting van zandhagedis en voor specifieke soorten bijen. Voor 
insecten dienen in en rond het terrein voldoende bloeiende struiken (o.a. sleedoorn) te staan. 
Zorg er bij het onderhoud van de heide voor dat stekelbrem blijft staan, omdat deze soort 
essentieel is voor de zeldzame en in het terrein voorkomende Stekelbremkokermot. 
Een rode stip op de stammen van Amerikaanse eiken betekent waarschijnlijk dat ze gekapt 
moeten worden. Prima, maar hier geen Douglas of andere bomen herplanten.  
Het gebied is gebaat bij het open houden door de huidige vorm van recreatie. Op deze 
manier blijven de zandgebiedjes intact voor bijen, zandhagedissen e.d. 
LCKV (Leidse Christelijke Kampeervereniging) heeft op de Woesterberg een paar gebouwen 
voor jeugdvakanties staan. Er zou maximaal 2 maal per jaar gekampeerd mogen worden 
met een beperkt gezelschap. Deze mogelijkheid staat niet op hun website. Met deze 
minimale gelegenheid wordt in principe weinig schade aan het gebied gedaan. Uitbreiding is 
wel problematisch. Stille sanering zou de beste oplossing zijn. 
De begroeiing tussen de Woesterberg en Langeweg handhaven, maar wel zorgen voor een 
doorkijk van Woesterberg naar het Wisselse veen. 
 

 Retentievijvers  

De retentievijvers langs de Smallertse beek bij de Oranjeweg zijn landschappelijk en qua 
flora en fauna waardevol. Om deze waarde te behouden en/of verder uit te breiden zijn een 
aantal beperkte beheers- en onderhoudsmaatregelen noodzakelijk. Zo is het essentieel niet 
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het gehele gebied in één keer te maaien, zoals in 2017 is gebeurd. Door het rigoureuze 
maaien waren er in 2017 aanzienlijk minder vlinders en libellen dan in 2016. Een 
natuurvriendelijker maaibeheer is nodig, waarbij rekening wordt gehouden met de 
biodiversiteit van met name bestuivers als vlinders en bijen. En dit is hard nodig, met de 
huidige achteruitgang van insecten, waaronder vlinders en bijen. Alles in één keer maaien 
dient te worden omgezet naar gefaseerd maaien, bijvoorbeeld maaien in stroken of 
sinusmaaien. Hierbij ontstaan gradiënten en worden stukken overgeslagen, die bij de 
volgende maaibeurt worden meegenomen. 
Droogvallen van de vijvers in de zomer dient te worden voorkomen. In 2017 vielen de 
retentievijvers gedeeltelijk droog, wat direct tot gevolg had dat vogelsoorten van natte 
biotopen, die wel in 2016 aanwezig waren, in 2017 niet zijn waargenomen. Daarnaast zal het 
ongetwijfeld, alhoewel niet onderzocht, ook invloed hebben op de aquatische marcofauna. 
Daarnaast wordt voorgesteld kleine stukjes handmatig te plaggen om vegetatie van nattere 
delen te bevorderen zoals zonnedauw. 
In het natte deel komt helaas veel van de invasieve exoot watercrassula voor. De soort heeft 
inmiddels een grote verspreiding in ons land en is lastig te bestrijden. Soms wordt de 
oplossing gevonden in het langdurig bedekken met plastic. De vraag is of het werkt en het is 
een onooglijk gezicht. Handmatig verwijderen is nog de beste oplossing. Wel zaak om een 
goede bestemming voor het afval te vinden om te voorkomen dat de oplossing grotere 
problemen geeft dan nu het geval is. 
Geadviseerd wordt op geschikte plaatsen meer retentievijvers aan te leggen. Naast een 
positieve invloed op de waterhuishouding (in natte en droge perioden) hebben dergelijke 
vijvers een grote bijdrage verbetering van landschap en flora en fauna.  

Kruising Smallertse beek met Veldweg 

Vanaf de Veldweg heeft men met name in westelijke richting een prachtig uitzicht op het 
beekdal. Het is een waardevol landschap met mooie hoogteverschillen. Hier moeten we erg 
zuinig op zijn en het beschermen meer dan waard. 
 
 
 
Verrommeling van het landschap (in de vorm van bijv. grote hekwerken, schuurtjes e.d.) 
moet worden voorkomen. Dit is heel wat anders dan verruiging van de vegetatie. Dit laatste 
wordt gestimuleerd ten gunste van flora en flora.  
Benedenstrooms de Veldweg is een potentiele plaats voor de aanleg van retentievijvers 
zoals de vijvers bij de Oranjeweg. Naast een positief effect op de waterhuishouding leveren 
dergelijke vijvers een grote bijdrage aan de ontwikkeling van natte natuur. 

’t Rengel 

‘t Rengel en de omgeving (eigendom van het GLK) heeft een vrij aardige waarde voor 
landschap, flora en fauna, die door een aantal beperkte maatregelen geoptimaliseerd kan 
worden. Vele soorten flora en fauna (bijvoorbeeld vele insecten als bijvoorbeeld vlinders) zijn 
gebaat bij geleidelijke overgangen van open terrein naar bos. Bij ’t Rengel kan dit bereikt 
worden door de bosrand aan de zuid- en westkant over tenminste een breedte van 10 tot 20 
meter meer of minder sterk uit te dunnen.  
Bij ’t Rengel (plas met directe omgeving) hoort een open omgeving, inclusief de wal rond het 
plasje. 
De wal rond het plasje doet denken aan pingoruïne, maar lijkt door vorm erg kunstmatig door 
deponeren bagger. 
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‘t Rengel 

Landweer 

De landweer aan de Heideweg is cultuurhistorisch waardevol. De wallen en greppels van de 
landweer zijn nog enigszins zichtbaar. We zullen nagaan of een deel van de landweer bij ’t 
Rengel in z’n oorspronkelijke vorm herstelt kan worden, bijvoorbeeld het deel tussen de 
beide zandpaden. Primair is overleg met terreineigenaren noodzakelijk en wellicht hebben 
ook de historische vereniging Ampt Epe en het Emster Belang belang bij herstel van de 
landweer. Herstel inclusief doornige struiken zoals meidoorn en sleedoorn, zoals ze 
oorspronkelijk aangeplant werden en passen bij de flora van het gebied. Dit past geheel 
binnen de actie ‘Zichtbaar maken cultuurhistorische kenmerken Veluwe’, zoals verwoord is in 
het Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan gemeente Epe, Heerde en Voorst. 
Hierin staat o.a. de ligging accentueren met landschappelijke beplanting en herstel van de 
oorspronkelijke beplanting.  

Houtsingel 

Op circa 100 m in oostelijke richting van Pollenseveenweg (deel dat haaks op Oranjeweg 
staat) heeft een houtsingel gestaan, zo is op oude topografische kaarten van het gebied te 
zien. De grote bomen op de uiteinden van de voormalige houtsingel staan er nog. De lengte 
van de voormalige houtwal, die dwars op het beekdal staat, is ongeveer 100 meter. Wij 
juichen het herstel van deze houtsingel toe, evenals andere voormalige houtsingels en 
houtwallen in dit gebied 

Heidegebied 

Langs de Heideweg liggen verschillende heidegebiedjes, die landschappelijk, ecologisch en 
cultuurhistorisch waardevol zijn. In één van deze gebieden zijn de celtic fields (raatakkers) 
nog redelijk herkenbaar in het landschap. 
Deze heidegebiedjes moeten zo veel mogelijk open gehouden worden. Een deel van het 
heidegebied is nog niet zo lang geleden van de begroeiing ontdaan. De stobben zijn echter 
tot circa 10 cm bovengronds blijven zitten. Hierdoor lopen de bomen weer heel snel uit. 
Voorgesteld wordt deze stobben kleinschalig weg te frezen, om opslag tegen te gaan. De 
takken e.d. moeten worden afgevoerd. 
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De gekapte struiken, die er nu zijn blijven liggen, grotendeels verwijderen. 
Het is het overwegen waard een klein stukje raatakker als voorlichtingsactiviteit handmatig te 
herstellen. Bij de huidige situatie en zeker na de herstelwerkzaamheden passen andere 
vormen van voorlichting, bijv. het plaatsen van een informatiebord. Dit past geheel binnen de 
actie ‘Zichtbaar maken cultuurhistorische kenmerken Veluwe’, zoals verwoord is in het 
Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan gemeente Epe, Heerde en Voorst. 
De Levendbarende hagedis komt hier nog voor, terwijl de Zandhagedis hier is verdwenen. 
Voor beide soorten hagedissen is het aan te raden kleine stukje heide verwijderen tot op 
zand en dit open te houden van begroeiing. 

Bos langs Heideweg 

Het bosgebied is qua eigendom nogal versnipperd. Op zich niet zo’n probleem als het 
beheer en onderhoud maar op elkaar is afgestemd, maar de vraag is of dat gebeurd. Een 
deel van het bosgebied aan de zuidzijde van de Heideweg is omrasterd. Veel hout uit deze 
bosgebieden is afgevoerd en de takken zijn blijven liggen. Geadviseerd wordt 10 tot 20% 
dood hout op stam niet afvoeren voor o.a. vleermuizen, insecten en bodemdieren 
 

 
 
Opslag langs Heideweg 

Dal noordelijke tak Smallertse beek 

Het dal van de noordelijke tak van de Smallertse beek is nu open gebied met intensief 
grasland, behoudens enkele uitzonderingen. Het vormt samen met de achterliggende 
Gortelse heide een fantastische doorkijk in het landschap. Vroeger was dit een algemeen 
beeld op de Veluwe, maar is nu helaas zeldzaam. Het is wenselijk dit open karakter hier te 
behouden. Hierin past geen lage boomteelt; naast landschapsontsiering heeft boomteelt ook 
nadelige invloed op natuur en milieu door het gebruik van veel bestrijdingsmiddelen en 
grondwateronttrekking voor beregening 
Kleinere delen van het gebied worden extensiever beheerd en hebben daardoor een ruigere 
vegetatie. Hier zie je dan bijvoorbeeld direct onder andere veel meer vlinders. Extensiever 
beheer van grotere gebieden is dan ook sterk aan te bevelen. Dit kan een grote bijdrage 
leveren aan de ombuiging van de dalende aantallen (soorten) insecten naar een grotere 
rijkdom. Een visie die aansluit bij de provinciale ideeën voor het gebied, omdat ze binnen de 
zogenaamde ‘groene ontwikkelingszone’ liggen. 
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Noordelijke tak Smallertse Beek 

 
De noordelijk tak van de Smallertse beek biedt nu een geheel ander beeld dan de zuidelijke 
tak aan de andere kant van de Oranjeweg. Langs de zuidelijke tak domineert een meer 
natuurlijk beheer, terwijl langs de noordelijke tak intensieve landbouw wordt uitgeoefend. De 
noordelijke tak heeft vrijwel dezelfde potentie als de zuidelijke tak bij aangepast beheer, 
aansluitend aan de ‘groene ontwikkelingszone. 
Aan de Steenderbultweg ligt tussen een open SNL-gebiedje (ten noorden van 
Steenderbultweg) en de noordelijke tak van de Smallertse beek een wat ruiger gebiedje. Het 
is een uitzondering in het gebied. Hier zie dan ook bijvoorbeeld de Roodborsttapuit, maar 
ook meer vlinders. Het is wenselijk dat de provincie Gelderland en de gemeente Epe 
dergelijke gebiedjes langs de Smallertse beek stimuleert om uit te breiden. Water 
vasthouden en vernatten bijvoorbeeld door het aanleggen van retentievijvers) is een optie.  
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Recreatie en voorlichting 

Door de verscheidenheid in landschappen en de aanwezigheid van cultuurhistorisch erfgoed 
leent het gebied zich goed voor een wandelroute. Door de afdeling Epe-Heerde is al enkele 
keren een excursie in het gebied georganiseerd. 
Wij proberen een naast het al aanwezige klompenpad, wandelroute in het gebied te maken. 
Eventueel stimuleren we derden dit te doen of samen met ons te ontwikkelen. We denken 
hier bijvoorbeeld aan de vereniging het Emster Belang in samenwerking met eigenaren als 
GLK e.d. 
 

Vervolg aanpak 

Wij hebben een flink aantal maatregelen opgesomd om natuur en landschap in het 
onderzochte gebied bij Schaveren op een hoger niveau te brengen. Wij beseffen ons heel 
goed dat de eigenaren en beheerders het met deze maatregelen eens moeten zijn en 
vervolgens mee willen werken aan de uitvoering ervan. 
Wij hopen dat met onze inventarisaties en adviezen ook andere partijen (overheden en 
private organisaties) gestimuleerd worden om acties te ondernemen. Wat overheden betreft 
denken we aan de provincie Gelderland, gemeente Epe en het waterschap Vallei en Veluwe. 
Private partijen zijn eigenaren als GLK, bewoners van het gebied, eigenaren en beheerders 
van gronden wonend binnen en buiten het gebied. We zullen deze mensen en organisaties 
benaderen en onze adviezen voorleggen. 
 

 

Knopsprietje (man)  
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14. Inventarisatielijsten en bijlage 

Vanwege de omvang van het rapport zijn de bijlage en inventarisatielijsten in dit apart 
document ondergebracht. 

De inventarisatielijsten staan in de volgende indeling: 

- Zwerfsteenvondsten van de Woesterberg en directe omgeving 

- Planten 

- Mossen – lijst retentievijvers 

- Mossen – lijst overige gebieden 

- Paddenstoelen 

- Broedvogels 

- Wintervogels 

Achter de inventarisatielijst staat de bijlage Veldbezoeken van de Vogelwerkgroep. 

Klik op de betreffende lijst of bijlage om deze te openen. 
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14.1 Zwerfsteenvondsten van de Woesterberg en directe omgeving 
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14.2 Inventarisatielijst Planten – 2016 en 2017 

 

VERKLARING PLANTENLIJST:  

In de kolommen achtereenvolgens: 

Kolom 1  – plantnummer (vgl streeplijst FLORON, Standaardlijst) 

Kolom 2-3  – Nederlandse naam / Wetenschappelijke naam 

Kolom 4  – in de kolom R worden Rode Lijst soorten en telsoorten aangegeven: 

GE = Gevoelig 

   KW = Kwetsbaar 

   BE = Bedreigd 

   EB = Ernstig bedreigd 

 

 

D = Doelsoort 

A = Aandachtsoort (indicatieve soort)          (Rode Lijst, 2000) 

8=verwilderd; 9= aangeplant 

 
Kolom 5   - het aantal opnamen waarin de soort in 1985 werd gemeld 

Kolom 6-11  +-  geeft aan of een plant wel / niet voorkomt in het genoemde kilometerhok, 

- dus ++ (wel in 2016 en 2017) +- (wel in 2016, niet in 2017);  
- -+ (niet in 2016, wel in 2017; -- (niet in 2016 en 2017) in dit km-hok 

Kolom 12   – in de laatste kolom wordt aangegeven in hoeveel (van de 6) kilometerhokken de 
soort in 2016-2017 is aangetroffen. 
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SCHAVEREN 

-  - plantenlijst 2016 - 2017-  - 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

RL 1985 191 

481 

191 

482 

192  

481 

192 

482 

193 

481 

193 

482 

 

1071 Aalbes Ribes rubrum  - -- -+ ++ ++ +- -- 4 

6216 Aardbei Fragaria spec  1 -- -- -- -- -- -- - 

981 Abeel, grauwe Populus x canescens  - -+ -- ++ +- +- -- 4 

980 Abeel, witte Populus alba  - -- -- ++ -- -- -- 1 

969 Adderwortel Persicaria bistorta A 9 - -- -- -- ++ ++ -- 2 

5636 Akelei, tuin- Aquilegia vulgaris cv. 8 - -- ++ -- ++ -- -- 2 

708 Akkerkool Lapsana communis  - -- ++ ++ ++ ++ ++ 5 

1243 Andoorn, akker- Stachys arvensis KW - -- -- -- -- -+ -- 1 

1246 Andoorn, bos- Stachys sylvatica  - -- -+ ++ -- -- -- 2 

1245 Andoorn, moeras- Stachys palustris  1 -- -- -- -- -- -- - 

56 Anemoon, bos- Anemone nemorosa A 2 -- -- -- -+ -- -+ 2 

1934 Appel Malus sylvestris  - -- -- +- -- -- -- 1 

133 Barbarakruid, gewoon Barbarea vulgaris  - -- -- -+ -- ++ -- 2 

448 Basterdwederik, beklierde Epilobium ciliatum  - -- +- ++ ++ +- -+ 5 

454 Basterdwederik, berg- Epilobium montanum  - -- -- -- ++ -- -- 1 

1642 Basterdwederik, kantige Epilobium tetragonum  - -- ++ -+ ++ ++ -+ 5 

457 Basterdwederik, viltige Epilobium parviflorum  - -- ++ -+ ++ ++ -- 4 

455 Basterdwederik,donkergr. Epilobium obscurum  12 -- -- -- -- +- -- 1 

955 Beemdgras, plat Poa compressa  1 -- -- -- -- -- -- - 
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959 Beemdgras, ruw Poa trivialis  6 -+ ++ -+ -+ +- -- 5 

958 Beemdgras, veld- Poa pratensis  14 -+ -+ -+ -- -- -- 3 

519 Beemdlangbloem Festuca pratensis  6 -- -- -- -- -- -- - 

607 Berenklauw, gewone Heracleum sphondylium  3 -- -- -+ -- -+ -- 2 

606 Berenklauw, reuzen- Heracleum 
mantegazzian. 

EX 1 -- -- -- -- ++ -- 1 

140 Berk, ruwe Betula pendula  7 ++ ++ ++ ++ ++ -- 5 

139 Berk, zachte Betula pubescens  7 ++ ++ +- ++ ++ -+ 6 

513 Beuk Fagus sylvatica  2 -+ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

679 Biezenknoppen Juncus conglomeratus  6 -- -- -+ +- ++ -- 3 

654 Biggenkruid, gewoon Hypochaeris radicata  7 ++ -+ ++ ++ ++ -+ 6 

101 Bijvoet Artemisia vulgaris  2 + + ++ ++ ++ ++ ++ 6 

1218 Bitterzoet Solanum dulcamara  - -- -- -- -- +- -- 1 

1258 Blauwe knoop Succisa pratensis GE 1 -- -- -- -- -- -- - 

1260 Boerenwormkruid Tanacetum vulgare  3 ++ -+ ++ -- ++ -- 4 

1159 Borstelbies Isolepis setacea A - -- -- -+ -- -- -- 1 

529 Bosaardbei Fragaria vesca GE - -- -- -- ++ -+ -+ 3 

1329 Bosbes, blauwe Vaccinium myrtillus  3 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

1331 Bosbes, rode Vaccinium vitis-idaea  - -- -+ -- -+ -- -- 2 

1048 Boterbloem, egel-. Ranunculus flammula A 1 - -- ++ -- ++ -- 2 

1045 Boterbloem, knol- Ranunculus bulbosus  1 -- -- -+ -- -+ -- 2 

1056 Boterbloem, kruipende Ranunculus repens  15 -+ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

1040 Boterbloem, scherpe Ranunculus acris  12 -+ ++ ++ ++ ++ ++ 6 
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1089 Braam, dauw- Rubus caesius  - -- -- -- ++ -- -- 1 

1634 Braam, gewone Rubus fruticosus  12 +- ++ ++ ++ ++ ++ 6 

2009 Braam, hazelaar- Rubus coryfolius  - -+ -- +- +- +- -- 4 

1321 Brandnetel, grote Urtica dioica  10 -- ++ ++ ++ ++ ++ 5 

1140 Brem Cytisus scoparius  2 -- -- ++ ++ ++ -- 3 

560 Brem, kruip- Genista pilosa KW 2 -- -- -- -+ -+ -- 2 

558 Brem, stekel- Genista anglica GE 4 -- -- -+ ++ -+ -- 3 

2486 Bruidssluier, chinese Fallopia baldschuanica 8 - -- -- -- -- +- -+ 2 

1017 Brunel, gewone Prunella vulgaris  - -- ++ ++ ++ -- -- 3 

367 Buntgras Corynephorus 
canescens 

A 1 -- -- -- ++ -- -- 1 

5171 Buxus Buxus sempervirens  - -- -- -- -+ -- -- 1 

325 Cichorei, wilde Cichorium intybus  - -- -- ++ -- ++ -- 2 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke 
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786 Dalkruid Maianthemum bifolium A - -- -- -- -+ -- -- 1 

943 Den, grove Pinus sylvestris  8 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

2248 Den, zee- Pinus pinaster  1 -- -- -- -- -- -- - 

5220 Dikkemanskruid Pachysandra terminalis 8 - -- -- -- -+ -- -- 1 

331 Distel, akker- Cirsium arvense  6 -- ++ ++ -+ ++ ++ 5 

208 Distel, krul- Carduus crispus  1 -- -- -- -- +- -- 1 

336 Distel, speer- Cirsium vulgare  1 -- ++ +- ++ -+ -+ 5 

303 Dolle kervel Chaerophyllum temulum  3 -- -- +- -- -- -- 1 

1289 Doornzaad, heggen- Torilis japonica  - -- -- +- -- -- -- 1 
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473 Dophei Erica tetralix  3 -- +- -- ++ ++ -- 3 

187 Dotterbloem Caltha palustris palustris A 2 -- -- ++ -- ++ -- 2 

2259 Douglasspar Pseudotsuga menziesii   1 ++ ++ ++ ++ ++ -- 5 

1898 Dovenetel, bonte gele Lamiastrum galeobd. 
arg. 

 1 -- +- ++ ++ ++ ++ 5 

2464 Dovenetel, gestreepte Lamium maculatum var.   - -- -- ++ -+ -- -- 2 

703 Dovenetel, ingesneden Lamium hybridum  - -- +- -- -- -- -- 1 

706 Dovenetel, paarse Lamium purpureum  4 -- -+ ++ -+ -+ -+ 5 

700 Dovenetel, witte Lamium album  2 ++ -- ++ -- -+ -- 3 

165 Dravik, ijle Anisantha sterilis  - -- -- -- -- -- -+ 1 

2337 Dravik, Zachte Bromus hordeaceus  3 -+ -+ -+ -- -+ -- 4 

830 Drienerfmuur Moehringia trinervis  - -- ++ -- ++ -+ -- 3 

587 Droogbloem, bleekgele Gnaphalium luteo-album A - -- -- -+ -- -- -- 1 

588 Droogbloem, bos- Gnaphalium sylvaticum A 1 -- -- -+ -- -- -- 1 

589 Droogbloem, moeras- Gnaphalium uliginosum  1 -- ++ ++ -- ++ -- 3 

146 Dubbelloof Blechnum spicant GE - -- -- -- +- -- -- 1 

174 Duinriet Calamagrostis epigejos  1 -- -- -+ -+ ++ -- 3 

533 Duivenkervel, gewone Fumaria officinalis  - -- -- -- -- -+ -- 1 

4 Duizendblad Achillea millefolium  14 -+ -+ ++ ++ ++ -- 5 

286 Duizendguldenkruid, echt Centaurium erythraea A - -- -- -- -+ -- -- 1 

973 Duizendknoop, beklierde Persicaria lapathifolia  1 -+ ++ ++ ++ ++ +- 6 

1873 Duizendknoop, japanse Fallopia japonica EX - -- -- -+ -- -- -- 1 

975 Duizendknoop, kleine Persicaria minor  - -- -- -- -- +- -- 1 
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976 Duizendknoop, zachte Persicaria mitis  - -- -+ -+ -+ -+ -- 4 

6578 Dwergmispel Cotoneaster spec.  - -+ -- -- -+ ++ -- 2 

1645 Egelantier Rosa rubiginosa A - -- -- -- -- +- -- 1 

1229 Egelskop, grote Sparganium erectum  2 -- -- +- -- +- -- 2 

1876 Eik, amerikaanse Quercus rubra  6 ++ +- ++ ++ ++ ++ 6 

1037 Eik, zomer- Quercus robur  12 ++ +- ++ ++ ++ ++ 6 

978 Eikvaren Polypodium vulgare  2 -+ -- -+ -+ -- -- 2 

37 Els, witte Alnus incana  - -- -- -+ -- -- -- 1 

36 Els, zwarte Alnus glutinosa  2 -- -- ++ -+ ++ -- 3 

60 Engelwortel, gewone Angelica sylvestris  - -- -- ++ -- -- -- 1 

1351 Ereprijs, gewone Veronica chamaedrys  7 -- ++ -+ -+ ++ -- 4 

1352 Ereprijs, klimop- Veronica hederifolia  5 -- -+ -+ -- -+ -- 3 

1355 Ereprijs, mannetjes- Veronica officinalis  - -- -- -- -- ++ -- 1 

1363 Ereprijs, tijm- Veronica serpyllifolia  - -- -- -+ -+ ++ -+ 4 

1347 Ereprijs, veld- Veronica arvensis  3 -- -+ -+ ++ -+ -- 4 

531 Es Fraxinus excelsior  1 -- ++ +- -- -+ -- 3 

2 Esdoorn, gewone Acer pseudoplatanus  2 -- +- ++ ++ ++ ++ 5 

1850 Esdoorn, noorse Acer platanoides  - -- -- +- ++ ++ ++ 4 

475 Fijnstraal, canadese Conyza canadensis  1 ++ ++ ++ ++ ++ -+ 6 

18 Fioringras  Agrostis stolonifera  1 -+ -+ ++ ++ ++ -- 5 

70 Fluitenkruid Anthriscus sylvestris  6 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

999 Fonteinkruid, doorgroeid Potamogeton perfoliatus A - -- -- +- -- -- -- 1 

995 Fonteinkruid, drijv. Potamogeton natans  2 -- -- ++ -- -- -- 1 
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1000 Fonteinkruid, duizendkn. Potamogeton 
polygonifolius 

A - -- -- +- -- -- -- 1 

6422 Fonteinkruid, spec Potamogeton spec.  - -- -- -- -- +- -- 1 

1091 Framboos Rubus idaeus  2 -- +- ++ -+ -+ -+ 5 

306 Ganzenvoet, mel- Chenopodium album  2 ++ ++ ++ -+ ++ ++ 6 

310 Ganzenvoet, stippel- Chenopodium ficifolium  - -+ -- ++ -+ +- -- 4 

1005 Ganzerik, kruip- Potentilla anglica  - -- +- -- -- +- -- 2 

1007 Ganzerik, vilt- Potentilla argentea  2 -- -- +- -- ++ -- 2 

6867 (Gebroken hartje) Dicentra formosa 8 - -- -- -- -- -- ++ 1 

1367 Gelderse roos Viburnum opulus  - -- -- +- ++ ++ -- 3 

665 Gele lis Iris pseudacorus  - -- -- ++ -- ++ -- 2 

2391 Glanshaver Arrhenatherum elatior  6 -+ -+ ++ -+ ++ +- 6 

2214 Goudsbloem Calendula officinalis 8 - -- -- -- -- +- -- 1 

198 Grasklokje Campanula rotundifolia + 1 -- -- -- -- +- -- 1 

659 Grondster Illecebrum verticillatum KW - -+ -- +- -+ -- -- 3 

1221 Guldenroede, late Solidago gigantea  - -- -- ++ -- ++ -+ 3 

270 Haagbeuk Carpinus betulus  - -- -+ -- -- -- - 1 

428 Hanenpoot, europese Echinochloa crus-galli  - -- -- +- -+ ++ -- 3 

5511 Hardbloem, eenjarige Scleranthus annuus 
annuus 

 1 -- -- +- -- -- -- 1 

611 Havikskruid, oranje Hieracium aurantiacum  - -- -- +- ++ -- -+ 3 

625 Havikskruid, scherm- Hieracium umbellatum  1 -- -- -- -- -- -- - 

618 Havikskruid, stijf Hieracium laevigatum  9 -- ++ ++ ++ ++ -- 4 
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615 Havikskruid, weide- Hieracium caespitosum + 1 -- -- -- -- -- -- - 

366 Hazelaar Corylus avellana  - -- ++ ++ ++ ++ -- 4 

462 Heermoes  Equisetum arvense  5 -+ -- ++ -- ++ -- 3 

362 Helmbloem, rankende Ceratocapnos 
claviculata 

 6 -- ++ ++ -+ ++ -- 4 

1170 Helmkruid, knopig Scrophularia nodosa  1 -+ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

2358 Hemelsleutel Sedum telephium A 1 -- -- ++ -- -- -- 1 

2222 Hennepnetel, gespl. + 
gew. 

Galeopsis bifida + 
tetrahit 

 - -- -+ -+ -- -+ -+ 4 

540 Hennepnetel, gespleten Galeopsis bifida  - -- -- -- -+ -- -- 1 

543 Hennepnetel, gewone Galeopsis tetrahit  9 -- ++ ++ ++ ++ +- 5 

200 Herderstasje Capsella bursa-pastoris  7 -+ -+ ++ +- ++ -- 5 

1207 Herik Sinapis arvensis  - -- -- -- -- -+ -- 1 

651 Hertshooi, gevleugeld Hypericum tetrapterum A - -- -- ++ -- -- -- 1 

647 Hertshooi, kantig Hypericum macul. ssp. 
obt 

 6 -- -- -+ -+ ++ -- 3 

646 Hertshooi, liggend Hypericum humifusum A - -- -- -+ -- +- -- 2 

1316 Hoefblad, klein Tussilago farfara  - -- -+ ++ +- ++ -- 4 

701 Hoenderbeet Lamium amplexicaule  3 -- -- -- -- -- -- - 

463 Holpijp Equisetum fluviatile A 1 -- -- ++ -- -- -- 1 

582 Hondsdraf Glechoma hederacea  6 -+ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

12 Hondspeterselie Aethusa cynapium  - -- -- +- -- -- -- 1 

292 Hoornbloem, akker- Cerastium arvense  1 -- -- ++ -+ ++ -- 3 

296 Hoornbloem, gewone Cerastium fontanum 
vulg. 

 17 -+ ++ ++ ++ ++ -+ 6 

295 Hoornbloem, kluwen- Cerastium glomeratum  - -+ -- ++ -+ ++ -- 4 
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2301 Hoornbloem, viltige Cerastium tomentosum  - -- -- ++ -- -- -- 1 

298 Hoornbloem, zand- Cerastium 
semidecandrum 

 - -- -- -- -- -+ -- 1 

639 Hop Humulus lupulus  1 -- -- -+ -- -- -- 1 

799 Hopklaver Medicago lupulina  - -+ -+ ++ -- ++ -+ 5 

658 Hulst Ilex aquifolium A 2 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

1895 Iep ruwe Ulmus glabra  - -- -- -- -- +- -- 1 

691 Jeneverbes Juniperus communis GE 

9 

3 -- -- -- -- ++ 

 

-- 1 

1866 Judaspenning, tuin- Lunaria annua  - -- -- -- +- -- -- 1 
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792 Kaasjeskruid, groot Malva sylvestris  1 -- -- -- -- +- -- 1 

789 Kaasjeskruid, muskus- Malva moschata  - -- -- ++ -- ++ -- 2 

335 Kale jonker Cirsium palustre  4 -- -- ++ -+ +- -- 3 

386 Kamgras Cynosurus cristatus GE - -- -- +- -- +- -- 2 

794 Kamille, echte Matricaria chamomilla  2 -- -- +- -- ++ -+ 3 

64 Kamille, gele Anthemis tinctoria   - -- -- -+ -- -- -- 1 

795 Kamille, reukeloze Tripleurospermum 
maritim. 

 1 -- -- ++ -- ++ -- 2 

796 Kamille, schijf- Matricaria discoidea  1 -- -- ++ -- ++ +- 3 

759 Kamperfoelie, wilde. Lonicera periclymenum  9 -- ++ ++ ++ ++ -+ 5 

489 Kardinaalsmuts, wilde Euonymus europaeus  - -- -- -- +- ++ -- 2 

1823 Karmozijnbes, oosterse Phytolacca esculenta  - -- -- -- -- -- -+ 1 

273 Kastanje, tamme Castanea sativa  1 +- ++ -- -+ ++ -- 4 
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785 Kattenstaart, grote Lythrum salicaria  - -- -- ++ -- +- -- 2 

1341 Keizerskaars Verbascum phlomoides  - -- -- -+ -- -+ -- 2 

5416 Kers, laurier- Prunus laurocerasus 8 - -- -- -- -+ -- -- 1 

1018 Kers, zoete Prunus avium  - -- -+ -- +- +- -- 3 

853 Kervel, roomse Myrrhis odorata  1 -- -- -- -- -- -- - 

916 Klaproos, grote Papaver rhoeas  - -- -- -+ -- -+ -- 2 

915 Klaproos, kleine Papaver dubium  4 -- -+ -+ -- -+ -- 3 

1301 Klaver, basterd- Trifolium hybridum  - -- -- ++ +- -- -- 2 

1299 Klaver, Kleine Trifolium dubium  1 -- +- ++ -+ -- -- 3 

1305 Klaver, rode Trifolium pratense  3 -+ -- ++ +- ++ +- 5 

1306 Klaver, witte Trifolium repens  7 ++ -+ ++ ++ ++ ++ 6 

910 Klaverzuring, gehoornde Oxalis corniculata  - -- -- +- -+ -- -- 2 

911 Klaverzuring, stijve Oxalis stricta  - -+ ++ ++ -+ ++ +- 6 

546 Kleefkruid Galium aparine  5 -- ++ ++ ++ ++ ++ 5 

598 Klimop Hedera helix  - -- +- ++ ++ ++ ++ 5 

2457 Klit, gewone Arctium minus  - -- ++ ++ -+ -- -- 3 

195 Klokje, akker- Campanula 
rapunculoides 

8 - -- ++ -- -- -- -- 1 

1766 Knoopkruid Centaurea jacea  1 -- -- ++ -- ++ -- 2 

1764 Knopherik  Raphanus raphanistrum  1 -- -- -- -- -- -- - 

544 Knopkruid, harig Galinsoga quadriradiata  1 -+ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

545 Knopkruid, kaal Galinsoga parviflora  - -- -- ++ +- ++ -- 3 

805 Koekoeksbloem, avond- Silene latifolia alba  - -- +- -- -- -- -- 1 
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807 Koekoeksbloem, dag- Silene dioica  2 -- ++ ++ ++ ++ ++ 5 

772 Koekoeksbloem, echte Silene flos-cuculi A 2 -- -- -+ -- -- -- 1 

490 Koninginnekruid Eupatorium cannabinum  - -- -- ++ -- ++ -- 2 

1343 Koningskaars Verbascum thapsus  - -- -- ++ -- -- -- 1 

908 Koningsvaren Osmunda regalis A - -- -- -- -- +- -- 1 

279 Korenbloem Centaurea cyanus GE 2 -- -- -- -- -- -- - 

1422 Kornoelje, gele Cornus mas GE - -- -- ++ -- -- -- 1 

355 Kornoelje, rode Cornus sanguinea  - -- -- -+ -- +- -- 2 

1852 Krentenboompje, Amerik. Amelanchier lamarckii  6 -+ ++ ++ ++ ++ -+ 6 

495 Kroontjeskruid Euphorbia helioscopia  1 -- -- -- -- -- -- - 

723 Kroos, klein Lemna minor  5 -- -- ++ -- ++ -- 2 

724 Kroos, punt- Lemna trisulca  1 -- -- -- -- -- -- - 

390 Kropaar Dactylis glomerata  12 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

1733 Kruiskruid, bezem- Senecio inaequidens  - -- +- -- -- -- -- 1 

1190 Kruiskruid, bos- Senecio sylvaticus  5 -+ ++ ++ -+ -+ -+ 6 

2290 Kruiskruid, jac., sl Jacobaea vulgaris s.l.  - -- --- -+ -+ -+ -- 3 

1188 Kruiskruid, Jac.,ss Jacobaea vulgaris vulg.  - -- -- +- -- +- -- 2 

1192 Kruiskruid, klein Senecio vulgaris  1 -+ -+ ++ -+ ++ -+ 6 

446 Kweek Elytrichia repens  2 -+ -- ++ -+ ++ -+ 5 

715 Lathyrus, veld- Lathyrus pratensis  3 -- -- -- -- -- -- - 

75 Leeuwenklauw, kleine Aphanes australis  3 -- -+ -+ +- -- -- 3 
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725 Leeuwentand, vertakte Leontodon autumnalis  3 -- -- ++ ++ ++ -- 3 

727 Leeuwentand,kleine Leontodon saxatilis  - -- -- +- -- +- -- 2 

349 Lelietje-van-dalen Convallaria majalis A 1 - +- -+ ++ -- -+ 4 

585 Liesgras Glyceria maxima  1 -- -- ++ -- +- -- 2 

110 Lievevrouwebedstro Galium odoratum A - -- -- -- ++ -- -- 1 

736 Liguster, wilde Ligustrum vulgare  - -- -- +- -- ++ -- 2 

1227 Lijsterbes, wilde  Sorbus aucuparia  10 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

2277 Linde, hollandse Tilia x vulgaris  - -- -- ++ -- -- -+ 2 

1318 Lisdodde, grote Typha latifolia  - -- -- ++ -- -- -- 1 

35 Look, kraai- Allium vineale  1 -- -- -- -- -- -- - 

29 Look-zonder-look Alliaria petiolata  1 -- ++ -- ++ ++ -+ 4 

6566 Lork Larix spec.  - -- -- -- -- +- -- 1 

2230 Lork s.l. Larix kaempferi  2 -- -+ ++ ++ ++ -- 4 

1899 Lupine, vaste Lupinus polyphyllos  1 -- -- ++ -- -- -- 1 

801 Luzerne Medicago sativa  - -- -- ++ -- -- -- 1 

1377 Maagdenpalm Vinca minor  - -- -- ++ -+ -- ++ 3 

135 Madeliefje Bellis perennis  2 -- -+ ++ ++ ++ -- 4 

2101 Mahonie Berberis aquifolium  - -- -- -- -+ -+ ++ 3 

584 Mannagras Glyceria fluitans  6 -- -- ++ -- ++ -- 2 

421 Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas  1 -- ++ ++ ++ ++ -+ 5 

2491 Mansbloed  Hypericum 
androsaemum 

8 - -- -- -- -- -+ -- 1 

319 Margriet, gewone Leucanthemum vulgare  - -- -+ ++ -- ++ -- 3 
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369 Meidoorn, eenstijlige Crataegus monogyna  1 -- ++ ++ -- ++ -+ 4 

2394 Melde, spies- Atriplex prostrata  - -- -- -- -+ -- -- 1 

123 Melde, uitstaande Atriplex patula  - -+ +- ++ -+ -- -- 4 

2324 Melkdistel, akker- Sonchus arvensis  - -- -- -- -- -- -- - 

1224 Melkdistel, gekroesd. Sonchus asper  - -- -- ++ -+ ++ -+ 4 

1225 Melkdistel, gewone Sonchus oleraceus  1 -+ -- ++ -- ++ -+ 4 

320 Moederkruid Tanacetum parthenium  - -- -- -- -- -+ -- 1 

1076 Moeraskers Rorippa palustris  - -- -- ++ -- -- -- 1 

526 Moerasspirea Filipendula ulmaria A 3 -- -- ++ -- ++ -- 2 

427 Moerasvaren Thelypteris palustris  - -- -- -+ -- -- -- 1 

2418 Morgenster, gele s.s. Tragopogon pratensis 
prat. 

A - -- -- -- -- ++ -- 1 

621 Muizenoor Hieracium pilosella + 6 ++ -+ ++ ++ ++ -- 5 

814 Munt, akker- Mentha arvensis  - -- -- ++ -- -- -- 1 

813 Munt, water- Mentha aquatica  2 -- -- ++ -- ++ -- 2 

1772 Munt, wollige Mentha x rotundifolia  

(= Mentha x niliaca) 

 1 --- -- -- -- -- -- - 

1248 Muur, gras- Stellaria graminea  10 -- -+ ++ ++ -+ -- 4 

1249 Muur, grote Stellaria holostea  - -- --      ++ ++ -- -- 2 

1254 Muur, moeras- Stellaria uliginosa  6 -- -- -+ -- +- -- 2 

1250 Muur, vogel- Stellaria media  16 -+ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

1252 Muur, vogel-, duin- Stellaria pallida  - -- -- -- -- -+ -- 1 

1175 Muurpeper Sedum acre  1 -- -- -- -- -- -- - 

839 Muursla Mycelis muralis  - +- ++ -- -- -- -+ 3 
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1195 Naaldaar, geelrode Setaria pumila  - -+ -+ ++ -- -- -- 3 

1197 Naaldaar, groene Setaria viridis  - -- -- +- -- +- -- 2 

1219 Nachtschade, zwarte Solanum nigrum nigrum  1 -+ -+ -+ -- ++ -+ 5 

579 Nagelkruid, geel  Geum urbanum  - -- ++ ++ ++ ++ ++ 5 

5332 Nagelkruid, groot Geum macrophyllum  - -- -- -+ -+ -- -+ 3 

2316 Ogentroost, stijve Euphrasia stricta sl GE - -- -- ++ -- -- -- 1 

2303 Okkernoot Juglans regia  - -- -- -+ -- -- -- 1 

575 Ooievaarsbek, berm- Geranium pyrenaicum A - -- -- -+ -- -- -- 1 
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2443 Ooievaarsbek, glanzige Geranium lucidum 8 - -- -- -- ++ -- ++ 2 

574 Ooievaarsbek, kleine Geranium pusillum  - -+ -- ++ ++ ++ -- 4 

5406 Ooievaarsbek, rots- Geranium macrorrhizum 8 - -- -- +- -+ -- -+ 3 

571 Ooievaarsbek, zachte Geranium molle  2 -+ ++ ++ ++ ++ -- 5 

5490 Orchis, wespen-, brede Epipactis helleborine 
hell. 

A - -- -- +- -+ ++ -+ 4 

1871 Ossentong, overblijvende Pentaglottis 
sempervirens 

 - -- -- -+ -- -- -- 1 

2430 Paardenbloem Taraxacum officinale  19 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

1851 Paardenkastanje, witte Aesculus 
hippocastanum 

 - -- -- +- -- ++ -- 2 

922 Pastinaak Pastinaca sativa sativa  - -- -- -+ -- ++ -- 2 

394 Peen Daucus carota  - -- -- ++ -- -+ -- 2 

782 Penningkruid Lysimachia nummularia  - -- -- -+ -- ++ -- 2 

977 Perzikkruid Persicaria maculosa  3 ++ -- ++ -+ ++ ++ 5 
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832 Pijpenstrootje Molinia caerulea  7 ++ ++ ++ ++ ++ -- 5 

939 Pilvaren Pilularia globulifera A - -- -- ++ -- -- -- 1 

5449 Pimpernel, moes- Sanguisorba minor 
balearica 

8 - -- -- -- -- ++ -- 1 

205 Pinksterbloem Cardamine pratensis  13 -- -- ++ +- ++ -+ 4 

2254 Populier, canada- Populus x canadensis  - -- -- -- -+ -- -- 1 

983 Populier, ratel- Populus tremula  2 -+ +- -- -+ -- -- 3 

5506 Populier, zwarte balsem- Populus trichocarpa  - -- -- -+ -- -- -- 1 

2326 Prikneus Silene coronaria 8 - -- -- -- -- ++ -- 1 

            

756 Raaigras, engels Lolium perenne  5 ++ -+ ++ ++ ++ ++ 6 

755 Raaigras, italiaans Lolium multiflorum  - -- -- ++ -- +- -- 2 

1211 Raket, gewone Sisymbrium officinale  1 -+ ++ ++ -+ ++ +- 6 

1917 Reigersbek Erodium cicutarium  2 -- -- ++ -- ++ -- 2 

66 Reukgras, gewoon Anthoxanthum 
odoratum 

 14 ++ -+  -+ ++ ++ -- 5 

1862 Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera AEX - -- -- +- +- -- -- 2 

933 Riet Phragmites australis  - -- -- ++ -- ++ -- 2 

930 Rietgras Phalaris arundinacea  2 -- -- -+ -- -- -- 1 

576 Robertskruid Geranium robertianum  - -+ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

1877 Robinia Robinia pseudoacacia  1 -- -- -+ -+ -- -- 2 

2105 Rododendron, pontische Rhododendron 
ponticum 

 - -- ++ ++ +- -- -+ 4 

761 Rolklaver, gewone Lotus corniculatus  1 -- -- -+ -+ -- -- 2 

763 Rolklaver, moeras- Lotus pedunculatus  11 -- -- ++ -+ ++ -- 3 
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1643 Roos, honds- Rosa canina  1 -- -- -- +- ++ -- 2 

1085 Roos, rimpel- Rosa rugosa  - -- -- -- -- -+ -- 1 

675 Rus, greppel- Juncus bufonius  - -- -- ++ -- +- -+ 3 

2343 Rus, knol- Juncus bulbosus  2 -- -- ++ -- ++ -- 2 

680 Rus, pit- Juncus effusus  11 -- ++ ++ ++ ++ -- 4 

5178 Rus, pit x biezenknoppen Juncus x kern-
reichgeltii  

(=Juncus effusus x 
congl). 

 - 

 

-- -- -+ -- -- -- 1 

690 Rus, Tengere Juncus tenuis  3 -- ++ ++ ++ ++ ++ 5 

687 Rus, Trek- Juncus squarrosus  - -- -- -- -- ++ -- 1 

670 Rus, veld- Juncus acutiflorus A 3 -- -- ++ -- ++ -- 2 

673 Rus, zomp- Juncus articulatus  3 -- -- ++ -- ++ -- 2 

964 Salomonszegel, veelbl. Polygonatum 
multiflorum 

A 4 -- -- ++ ++ ++ -+ 4 

956 Schaduwgras Poa nemoralis  - -- -- - ++ -- -- 1 

1474 Schapengras, fijn Festuca filiformis  5 ++ -- +- ++ +- -- 4 

5117 Schijnaardbei Potentilla indica  - -- ++ ++ -+ -- +- 4 

5411 Schijnpapaver Meconopsis cambrica 8 - -- -- -+ -- -+ -- 2 

1237 Schijnspurrie, rode Spergularia rubra  1 -- -+ +- ++ -+ -- 4 

649 Sint-Janskruid Hypericum perforatum  3 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

1021 Sleedoorn Prunus spinosa  - -- -- ++ -- ++ -- 2 

67 Slofhak Anthoxanthum aristatum KW 2 -- -- -- -- -- -- - 
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1259 Smeerwortel, gewone Symphytum officinale  - -- -- -+ -- ++ -- 2 
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398 Smele, bochtige Deschampsia flexuosa  8 ++ ++ ++ ++ ++ -+ 6 

397 Smele, ruwe Deschampsia cespitosa  - -- -- -- ++ -- -- 1 

1069 Snavelbies, bruine Rhyncospora fusca A - -- -- -- -- -+ -- 1 

2107 Sneeuwbes Symphoricarpos albus  1 -- -- ++ -- ++ -- 2 

538 Sneeuwklokje, gewoon Galanthus nivalis  - -- -- -+ -- -+ -- 2 

5189 Sorbaria Sorbaria sorbifolia  - -- -- -- -- ++ -- 1 

1 Spaanse aak Acer campestre  - -- -- ++ -- ++ -+ 3 

2238 Spar, Fijn- Picea abies  - -- +- ++ ++ +- -+ 5 

1047 Speenkruid, gewoon Ficaria verna verna  - -- -+ -+ -- -+ -+ 4 

530 Sporkehout Rhamnus frangula  9 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

661 Springzaad, klein Impatiens parviflora  - -- ++ ++ ++ ++ +- 5 

1234 Spurrie, gewone Spergula arvensis  1 -+ -+ ++ ++ ++ -- 5 

1235 Spurrie, heide- Spergula morisonii A 2 -- -- -- -+ -- -- 1 

487 Steenraket, gewone Erysimum 
cheiranthoides 

 - -+ -- -- -- -- -+ 2 

419 Stekelvaren, brede Dryopteris dilatata  3 -+ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

426 Stekelvaren, smalle Dryopteris carthusiana  1 -+ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

6097 Sterrenkroos, s.l.  Callitriche spec.  5 -- -- ++ -- +- -- 2 

305 Stinkende gouwe Chelidonium majus  3 ++ -+ -+ ++ ++ ++ 6 

952 Straatgras Poa annua  5 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

372 Streepzaad, klein Crepis capillaris  - ++ -- ++ ++ ++ ++ 5 

186 Struikhei Calluna vulgaris  9 ++ ++ ++ ++ ++ -- 5 

19 Struisgras, gewoon. Agrostis capillaris  4 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 6 
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17 Struisgras, hoog Agrostis gigantea  - -+ -- -+ -- -- -- 2 

1544 Struisgras, moeras- Agrostis canina  1 -- -- -- -- -- -- - 

1545 Struisgras, zand- Agrostis vinealis  - -- +- -- -+ -- -- 2 

2232 Struisvaren Matteuccia struthiopteris D - -- -- -- -- -+ -- 1 

1199 Tandjesgras Danthonia decumbens A 2 -- +- +- ++ -- -- 3 

143 Tandzaad, zwart Bidens frondosa  - -- -- ++ -- -+ -- 2 

1268 Tasjeskruid, klein Teesdalia nudicaulis  4 -+ -+ -+ ++ -- -- 4 

1267 Taxus Taxus baccata  - -- +- ++ ++ ++ -+ 5 

6371 Teunisbloem, … Oenothera spec.  - -- -+ ++ +- -- -- 3 

2004 Teunisbloem, duin- Oenothera oakesiana A - -+ -- -- -- -- -- 1 

932 Timotheegras, s.s. Phleum pratense 
pratense 

 1 +- -- ++ -+ ++ -- 4 

8020 Toorts, kandelaar- Verbascum speciosum + - -- -- -- -- -+ -- 1 

1340 Toorts, zwarte Verbascum nigrum  - -- -- ++ -- -- -- 1 

1008 Tormentil Potentilla erecta  4 -- ++ ++ ++ -+ -- 4 

1317 Typha angustifolia Typha angustifolia  - -- -- ++ -- -- -- 1 

1333 Valeriaan, echte Valeriana officinalis  3 -- -- ++ -- ++ -- 2 

968 Varkensgras Polygonum aviculare  5 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

358 Varkensgras, kleine Coronopus didymus  1 -+ -- ++ -- -+ -- 3 

967 Veenwortel Persicaria amphibia  - -- -- ++ -- -- -- 1 

766 Veldbies, gewone Luzula campestris  9 -- -- -+ -+ ++ -- 3 

1933 Veldbies, veelbloemige Luzula multiflora ssp. 
mult. 

 2 -- +- -- -+ +- -- 3 

201 Veldkers, bittere Cardamine amara A - -- -- -+ -- -- -- 1 
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202 Veldkers, bos- Cardamine flexuosa  - -- ++ ++ ++ ++ ++ 5 

203 Veldkers, kleine Cardamine hirsuta  1 -- +- -+ ++ ++ -+ 5 

840 Vergeet-mij-nietje, akker- Myosotis arvensis  - -- -- ++ ++ +- -+ 4 

846 Vergeet-mij-nietje, bos- Myosotis sylvatica A - -- -- -- -+ -- -+ 2 

842 Vergeet-mij-nietje, veelkl. Myosotis discolor  - -- -- -+ -- -- -- 1 

841 Vergeet-mij-nietje, zomp- Myosotis laxa  6 -- -- ++ -- ++ -- 2 

1112 Vetmuur, liggende Sagina procumbens  3 -- -- ++ +- ++ -- 3 

1010 Vijfvingerkruid Potentilla reptans  - -- -- -- -- ++ -- 1 

523 Viltkruid, duits Filago vulgaris A - -- -- -- -- +- -- 1 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

RL 1985 191 

481 

191 

482 

192  

481 

192 

482 

193 

481 

193 

482 

 

524 Viltkruid, dwerg- Filago minima A - -- -- -- ++ -- -- 1 

407 Vingergras, glad Digitaria ischaemum  - -- -- ++ -- -+ -- 2 

406 Vingerhoedskruid  Digitalis purpurea  4 -+ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

1378 Viooltje, akker- Viola arvensis  9 ++ -+ ++ ++ ++ -- 5 

1390 Viooltje, driekleurig Viola tricolor  2 -- -- -- -- -- -- - 

1384 Viooltje, maarts Viola odorata A - -- -- -- -- +- -- 1 

1385 Viooltje, moeras- Viola palustris A 2 -- -- -- -- -+ -- 1 

745 Vlasbekje Linaria vulgaris  3 +- -+ ++ ++ ++ -- 5 

6946 Vleugelnoot Pterocarya fraxinifolia 8 - -- -- -- -+ -- -- 1 

1133 Vlier, gewone Sambucus nigra  1 -- ++ ++ ++ ++ ++ 5 

1884 Vlier, peterselie- Sambucus nigra 
‘Laciniata’ 

 - -- -- +- -- -- -- 1 

1134 Vlier, tros- Sambucus racemosa  - -- -- -- -- -- -+ 1 
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1020 Vogelkers, amerikaanse Prunus serotina  12 ++ +- ++ ++ ++ ++ 6 

1019 Vogelkers, gewone Prunus padus  - -- -- -- ++ +- -- 2 

897 Vogelpootje, klein Ornithopus perpusillus  2 -+ -- ++ ++ ++ -- 4 

40 Vossenstaart, geknikte Alopecurus geniculatus  4 -- -+ -- -- -- -- 1 

42 Vossenstaart, grote Alopecurus pratensis  7 -- -+ ++ -- -+ -+ 4 

21 Vroege haver Aira praecox  - -- -+ +- ++ -- -- 3 

483 Vroegeling Erophila verna   - -- -- -+ -- -+ -- 2 

1648 Vrouwenmantel, fraaie Alchemilla mollis A 8 - -- -- +- -+ +- -- 3 

            

549 Walstro, liggend Galium saxatile A 6 -- +- -- -+ -- -- 2 

2376 Walstro, moeras- Galium palustre  1 -- -- ++ -- ++ -- 2 

556 Walstro, ruw Galium uliginosum  1 -- -- -- -- -- -- - 

379 Warkruid, klein Cuscuta epithymum KW 1 -- -- -- -- -- -- - 

346 Wateraardbei Comarum palustre A 1 -- -- -- -- -- -- - 

437 Waterbies, gewone Eleocharis palustris  - -- -- ++ -- -- -- 1 

436 Waterbies, veelst. Eleocharis multicaulis A - -- -- -- -- ++ -- 1 

5307 Watercrassula Crassula helmsii EX - -- -- ++ -- -- -- 1 

821 Waterdrieblad Menyanthes trifoliata GE - -- -- ++ -- -- -- 1 

859 Waterkers, slanke Nasturtium microphylla  - -- -- ++ -- +- -- 2 

641 Waternavel, gewone Hydrocotyle vulgaris A 1 -- -- ++ -- ++ -- 2 

972 Waterpeper Persicaria hydropiper  - -- +- ++ +- ++ +- 5 

1055 Waterranonkel, gewone Ranunculus peltatus  2 -- -- -- -- -- -- - 

28 Waterweegbree, grote Alisma plantago-  - -- -- ++ -- -- -- 1 
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aquatica 

784 Wederik, grote Lysimachia vulgaris A 1 -- -- -+ -- ++ ++ 3 

947 Weegbree, grote Plantago major major  8 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 6 

944 Weegbree, hertshoorn- Plantago coronopus A - -- -- -+ -- -- -- 1 

946 Weegbree, smalle Plantago lanceolata  7 ++ -+ ++ ++ ++ ++ 6 

119 Wijfjesvaren Athyrium filix-femina  1 -- -- -+ -- ++ -- 2 

1373 Wikke, heggen- Vicia sepium  1 -- -- -- -- -- -- - 

1370 Wikke, ringel- Vicia hirsuta  1 -- -- -- -+ -+ -- 2 

5454 Wikke, smalle-, s.s. Vicia sativa nigra  1 -- -- -- -- -- -- - 

5455 Wikke, vergeten Vicia sativa segetalis  - -- -- -+ -- ++ -- 2 

1372 Wikke, voeder- Vicia sativa sativa  2 -- -- -- -- -- -- - 

1369 Wikke, vogel- Vicia cracca  5 -- -- ++ -- +- -- 2 

5 Wilde bertram Achillea ptarmica A 1 +- -- ++ -- -- -- 2 

1118 Wilg, bos- Salix caprea  - -- -- -+ -- ++ -- 2 

1117 Wilg, geoorde Salix aurita  2 +- +- +- -- ++ -- 4 

1593 Wilg, geoorde x grauwe Salix x multinervis  - -- -- -- -- +- -- 1 

1119 Wilg, grauwe Salix cinerea  - -+ ++ ++ ++ ++ -+ 6 

1126 Wilg, kat- Salix viminalis  - -- -- ++ -- -- -- 1 

1124 Wilg, kruip-  Salix repens  3 -- -- -+ ++ +- -- 3 

1116 Wilg, schiet- Salix alba   - -- +- ++ -- -+ -- 3 

450 Wilgenroosje Chamerion 
angustifolium 

 10 -+ +- ++ -+ -- -- 4 

451 Wilgenroosje, harig Epilobium hirsutum  1 -- -- -+ -- ++ -- 2 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

RL 1985 191 191 192  192 193 193  
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481 482 481 482 481 482 

350 Winde, akker- Convolvulus arvensis  1 -- -- -- -- -- -- - 

188 Winde, haag- Convolvulus sepium  1 - +- ++ -- +- -- 3 

2102 Wingerd, valse Parthenocissus inserta  - -- -- +- -- -- -- 1 

338 Winterpostelein Claytonia perfoliata  - -- -- -+ -- -- -- 1 

1679 Winterpostelein, roze Claytonia sibirica  - -- -- -+ ++ -- --- 2 

631 Witbol, gestreepte Holcus lanatus  16 ++ ++ ++ ++ ++ -+ 6 

632 Witbol, gladde Holcus mollis  20 ++ -+ ++ ++ ++ -- 5 

777 Wolfsklauw, moeras- Lycopodiella inundata D - -- -- -- -- ++ -- 1 

498 Wolfsmelk, tuin-  Euphorbia peplus  - -- -- ++ -- -- -- 1 

780 Wolfspoot Lycopus europaeus  4 -- -- ++ -- ++ -- 2 

669 Zandblauwtje Jasione montana A 1 -- -- -- -- -- -- - 

81 Zandraket Arabidopsis thaliana  4 -+ -- -+ -+ -+ -- 4 

1139 Zeepkruid Saponaria officjnalis  - ++ -- -- -- -- -- 1 

267 Zegge, blaas- Carex vesicaria  1 -- -- -- -- -- -- - 

248 Zegge, blauwe Carex panicea A - -- -- -- -- ++ -- 1 

254 Zegge, cyper-, hoge Carex pseudocyperus  - -- -- ++ -- -- -- 1 

220 Zegge, geelgroene Carex oederi oedocarpa  - -- -- ++ -- ++ -- 2 

250 Zegge, hangende  Carex pendula  A 8 - -- -- -- -- +- -- 1 

246 Zegge, hazen- Carex ovalis  5 -- -- -+ -- +- -- 2 

258 Zegge, ijle Carex remota  - -- -- -+ -- -- -- 1 

251 Zegge, pil- Carex pililufera  5 ++ ++ ++ ++ ++ -+ 6 

235 Zegge, ruige Carex hirta  - -- -- -- -- +- -- 1 
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260 Zegge, snavel- Carex rostrata  - -- -- -+ -- ++ -- 2 

228 Zegge, ster- Carex echinata  - -- -- -- -- ++ -- 1 

215 Zegge, zand Carex arenaria  1 -- +- -- +- -- -- 2 

219 Zegge, zomp- Carex curta  1 -- -- -+ -- -- -- 1 

244 Zegge, zwarte Carex nigra  1 -- -- -+ -- ++ -- 2 

24 Zenegroen, kruipend Ajuga reptans A 8 1 -- -- -- -- +- -- 1 

8081 Zenegroen, kruipend ‘atr.’ Ajuga reptans 
‘Átropurpurp.’ 

 - -- +- -- -+ -+ -+ 4 

11 Zevenblad Aegopodium podagraria  9 -- ++ ++ ++ ++ ++ 5 

20 Zilverhaver Aira caryophyllea A - -- -- -- -- +- -- 1 

1006 Zilverschoon  Potentilla anserina  - -- -+ ++ -- ++ -- 3 

417 Zonnedauw, kleine Drosera intermedia A - -- -- -- -- ++ -- 1 

418 Zonnedauw, ronde Drosera rotundifolia GE - -- -- +- -- -+ -- 2 

1095 Zuring, berm- Rumex x pratensis  - -- -- ++ -- +- -+ 3 

1098 Zuring, krul- Rumex crispus  3 -- -- -- -- -- -- - 

1101 Zuring, ridder- Rumex obtusifolius  11 +- ++ ++ ++ ++ ++ 6 

1094 Zuring, schapen- Rumex acetosella  9 ++ ++ ++ ++ ++ -- 5 

1093 Zuring, veld-  Rumex acetosa  18 -- -+ ++ ++ ++ -+ 5 

970 Zwaluwtong Fallopia convolvulus  2 -- -+ -+ ++ -- -+ 4 

515 Zwenkgras, reuzen- Festuca gigantea  - -- +- -- -- -- -- 1 

514 Zwenkgras, riet- Festuca arundinacea  7 -- -- ++ -- ++ -- 2 

520 Zwenkgras, rood Festuca rubra  17 ++ +- ++ +- +- +- 6 
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 TOTALEN: 2016  - 52 116 252 150 252 67  

  2017  - 97 132 292 197 248 115  

  2016 en / of 2017  - 105 165 330 219 303 126  

 Totalen:           

 In 1985 239 srt           

 In 2016 358 srt           

 In 2016 + 2017 436 srt           

 

14.3 Inventarisatielijst Mossen – lijst retentie vijvers 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam V M Z RL 

1 Amblystegium serpens Gewoon pluisdraadmos x   
  

2 Archidium alternifolium Oermos   x z 
 

3 Atrichum undulatum Groot rimpelmos x     

 4 Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos x     
 

5 Bryoerythrophyllum recurvirostre Oranjesteeltje   x   
 

6 Bryum capillare Gedraaid knikmos x     
 

7 Calliergon cordifolium Hartbladig puntmos x     
 

8 Calliergonella cuspidata Gewoon puntmos x     
 

9 Campylopus introflexus Grijs kronkelsteeltje x   
  

10 Cryphaea heteromalla Vliermos x   
  

11 Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos x   
  

12 Drepanocladus aduncus Moerassikkelmos   x   
 

13 Eurhynchium striatum Geplooid snavelmos  x     
 

14 Fossombronia foveolata Grof goudkorrelmos   x z 
 

15 Hypnum cupressiforme Gesnaveld klauwtjesmos x     
 

16 Hypnum jutlandicum Heideklauwtjesmos  x     
 

17 Kindbergia praelonga Fijn laddermos x     
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18 Leptobryum pyriforme Slankmos x     
 

19 Leskea polycarpa Uiterwaardmos x     
 

20 Lophocolea bidentata Gewoon kantmos x     
 

21 Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmos x     
 

22 Lophozia capitata Violet trapmos   x  z 
 

23 Marchantia polymorpha Parapluutjesmos x     
 

24 Metzgeria furcata Bleek boomvorkje  x     
 

25 Micromitrium tenerum Speldenknopmos    x zzz Ge 

26 Orthotrichum affine Gewone haarmuts x   
  

27 Orthotrichum diaphanum Grijze haarmuts x   
  

28 Oxyrrhynchium speciosum Moerassnavelmos   x   
 

29 Pellia epiphylla Gewoon plakkaatmos   x   
 

30 Phaeoceros carolinianus Geel hauwmos   x z 
 

31 Philonotus fontana Beekstaartjesmos   x   
 

33 Physocomitrium pyriforme Gewoon knikkertjesmos x   
  

34 Plagiomnium affine Rond boogsterrenmos x     
 

35 Pogonatum nanum Kleine viltmuts   x zz 
 

36 Pohlia annotina Gewoon broedpeermos   x   
 

37 Pohlia bulbifera Bolletjespeermos   x  z 
 

32 Pohlia melanodon Kleipeermos   x   
 

38 Polytrichum commune Gewoon haarmos x     
 

39 Polytrichum longisetum Gerand haarmos   x   
 

40 Pseudephemerum nitidum Vals kortsteeltje   x 
  

41 Pseudoscleropodium purum Groot laddermos x     
 

42 Rhynchostegium confertum Boomsnavelmos   x   
 

43 Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmos x     
 

44 Riccardia incurvata Hol moerasvorkje   x z  
 

45 Riccia beyrichiana Dik landvorkje   x zz 
 

46 Riccia canaliculata Smal watervorkje   x zzz 
 

47 Sphagnum fimbriatum Gewimperd veenmos   x   
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48 Sphagnum squarrosum Haakveenmos x     
 

49 Ulota bruchii Knotskroesmos x   
  

50 Zygodon conoideus Staafjesiepenmos   x   
 

V = velddeterminatie 
M = microscopisch onderzocht 
Z = zeldzaamheid 
RL = rode lijst Ge = gevoelig 
Levermossen zijn cursief gedrukt 
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14.4 Inventarisatielijst Mossen - Lijst overige gebieden  

 
 

B1 B2 B3 B4 B5 H2 

Amblystegium serpens  Gewoon pluisdraadmos         x  

Atrichum varium Groot rimpelmos x x x x x x 

Barbula convulata Gewoon smaragdsteeltje 
  

x 
 

  

Brachythecium rutabulum  Gewoon dikkopmos x x x x  x 

B. salembrosum Glad dikkopmos x 
   

  

Bryoerythrophyllum recurvirostre Oranjesteeltje 
    

 x 

Campylopus flexuosus Boskronkelsteeltje x 
   

 x 

C. introflexus  Grijs kronkelsteeltje x 
   

x x 

C. pyriformis  Breekblaadje 
    

 x 

Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos x x x x x x 

Dicranoweisia cirrata  Gewoon sikkelsterretje x x 
  

x x 

Dicranum montanum  Bossig gaffeltandmos x 
   

x  

D. scoparium Gewoon gaffeltandmos x 
 

x 
 

x x 

Eurhynchium striatum  Geplooid snavelmos x x 
 

x   

Funaria hygrometrica Gewoon krulmos x 
   

  

Hypnum cupressiforme  Gesnaveld klauwtjesmos x x x x x x 

H. jutlandicum  Heideklauwtjesmos x 
 

x x  x 

Kindbergia praelonga Fijn laddermos x 
 

x x x x 

Mnium hornum Gewoon sterrenmos  x x 
  

x  

Orthotrichum affine  Gewone haarmuts x 
   

x x 

O. lyellii Broedhaarmuts x 
 

x 
 

 x 

O. stramineum Bonte haarmuts 
  

x 
 

  

O. striatum  Gladde haarmuts 
  

x 
 

  

Plagiomnium affine  Rond boogsterrenmos 
   

x x  

Pleurozium schreberi  Bronsmos x x x x x  

Pohlia nutans Gewoon peermos x x 
  

  

Polytrichum formosum Fraai haarmos x x x x x x 

P. juniperinum Zandhaarmos 
    

x x 
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P. longisetum Gerand haarmos x 
   

  

P. piliferum Ruig haarmos 
    

x x 

Pseudoscleropodium purum Groot laddermos x x x x x x 

Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmos x 
   

 x 

Thuidium tamariscinum Gewoon thujamos x 
   

x x 

 LEVERMOSSEN 
    

  

Fossombronia spec. Goudkorrelmos x 
   

  

Lophocolea bidentata Gewoon kantmos 
    

x x 

L. heterophylla Gedrongen kantmos x x 
  

x x 

Marchantia polymorpha Parapluutjesmos 
    

x  

Metzgeria furcata  Bleek boomvorkje 
    

 x 

Ptilidium ciliare Heidefranjemos 
   

x   
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14.5 Inventarisatielijst Paddenstoelen  

In onderstaande inventarisatielijst staan de waarnemingen uit de jaren 1988, 2016 en 2017. 

 

        

jaar maand dag Nederlandse naam functiegroep zeldz RL Wetenschappelijke naam 

1988 
  

Amethistzwam M aaaa tnb Laccaria amethystina 

1988 
  

Berijpte russula M aaaa tnb Russula parazurea 

1988 
  

Berijpte russula M aaaa tnb Russula parazurea 

1988 
  

Berkenzwam P/S aaaa tnb Piptoporus betulinus 

1988 
  

Beukenrussula M aaa tnb Russula fellea 

1988 
  

Beukenrussula M aaa tnb Russula fellea 

1988 
  

Bittere kaaszwam S aaa tnb Tyromyces stipticus 

1988 
  

Blauwe kaaszwam S aaaa tnb Tyromyces caesius 

1988 
  

Bleek nestzwammetje S aaa tnb Cyathus olla 

1988 
  

Bleke franjehoed S aaaa tnb Psatyrella candolleana 

1988 
  

Botercollybia S aaaa tnb Rhodocollybia butyracea 

1988 
  

Botercollybia S aaaa tnb Rhodocollybia butyracea 

1988 
  

Botercollybia S aaaa tnb Rhodocollybia butyracea 

1988 
  

Braakrussula, incl. Naaldbos-, 
Loofbosbraakrussula M a tnb Russula emetica 

1988 
  

Broze russula M aaaa tnb Russula fragilis s.l. 

1988 
  

Bruine bekerzwam S aaa  tnb Peziza badia 

1988 
  

Dennenmoorder P/S aaaa tnb Heterobasidion annosum 

1988 
  

Dennenschelpzwam S aaa  tnb Panellus mitis 

1988 
  

Dennenvlamhoed S aaa  tnb Gymnopilus penetrans 

1988 
  

Donkere watermelkzwam M a tnb Lactarius serifluus  

1988 
  

Draadsteelmycena S aaaa tnb Mycena filopes 

1988 
  

Dwergcollybia P aaa  tnb Collybia cirrata 

1988 
  

Eikenbladzwammetje sl. S aaaa tnb Collybia dryophila sl. 

1988 
  

Geel horentje M aaaa tnb Calocera cornea 

1988 
  

Geelbruin mosklokje P aaaa tnb 
Galerina hypnorum 

1988 
  

Geelwitte russula M aaa  tnb Russula ochroleuca 

1988 
  

Geelwitte russula M aaa  tnb Russula ochroleuca 

1988 
  

Geelwitte russula M aaa  tnb Russula ochroleuca 

1988 
  

Geelwitte russula M aaa  tnb Russula ochroleuca 

1988 
  

Gele aardappelbovist M aaaa tnb Scleroderma citrinum 

1988 
  

Gele aardappelbovist M aaaa tnb Scleroderma citrinum 

1988 
  

Gele berkenrussula M aaa  tnb Russula claroflava 
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1988 
  

Gele korstzwam S aaaa tnb Stereum hirsutum 

1988 
  

Gele korstzwam S aaaa tnb Stereum hirsutum 

1988 
  

Gestreepte trechterzwam S aaaa tnb Clitocybe vibecina 

1988 
  

Gestreepte trechterzwam S aaaa tnb Clitocybe vibecina 

1988 
  

Geweizwam S aaaa tnb Xylaria hypoxylon 

1988 
  

Gewone fopzwam M aaaa tnb Laccaria laccata 

1988 
  

Gewone fopzwam M aaaa tnb Laccaria laccata 

1988 
  

Gewone fopzwam M aaaa tnb Laccaria laccata 

1988 
  

Gewone fopzwam M aaaa tnb Laccaria laccata 

1988 
  

Gewone fopzwam M aaaa tnb Laccaria laccata 

1988 
  

Gewone franjezwam M aaaa tnb Thelephora terrestris 

1988 
  

Gewone franjezwam M aaaa tnb Thelephora terrestris 

1988 
  

Gewone knolparasolzwam S aaaa tnb Chlorophyllum rhacodes 

1988 
  

Gewone krulzoom M aaaa tnb Paxillus involutus 

1988 
  

Gewone krulzoom M aaaa tnb Paxillus involutus 

1988 
  

Gewone krulzoom M aaaa tnb Paxillus involutus 

1988 
  

Gewone krulzoom M aaaa tnb Paxillus involutus 

1988 
  

Gewone melksteelmycena S aaaa tnb Mycena galopus 

1988 
  

Gewone melksteelmycena S aaaa tnb Mycena galopus 

1988 
  

Gewone vlekplaat S aaa tnb Panaeolus papilionaceus  

1988 
  

Gewone zwavelkop (var. 
fascicularis) S aaaa tnb 

Hypholoma fasciculare  
var. fasciculare  

1988 
  

Gewone zwavelkop (var. 
fascicularis) S aaaa tnb 

Hypholoma fasciculare  
var. fasciculare  

1988 
  

Gewone zwavelkop (var. 
fascicularis) S aaaa tnb 

Hypholoma fasciculare  
var. fasciculare  

1988 
  

Gewoon donsvoetje S aaaa tnb Tubaria furfuracea 

1988 
  

Gewoon elfenbankje S aaaa tnb Trametes versicolor 

1988 
  

Gewoon elfenbankje S aaaa tnb Trametes versicolor 

1988 
  

Giftige weidetrechterzwam S aaaa tnb Clitocybe rivulosa 

1988 
  

Glimmerinktzwam sl. S aaaa tnb Coprinellus micaceus sl 

1988 
  

Goudhoed S z tnb Phaeolepiota aurea 

1988 
  

Graskleefsteel mycena S aaa tnb Mycena epypterigia 

1988 
  

Graskleefsteel mycena S aaa tnb Mycena epypterigia 

1988 
  

Grauwe satijnzwam M aaa  tnb Entoloma sericatum 

1988 
  

Grijze gaatjeszwam S aaaa tnb Bjerkandera adusta 

1988 
  

Groene berkenrussula M aaa  tnb Russula aeruginea 

1988 
  

Grofplaat russula M aaaa tnb Russula nigricans 

1988 
  

Grote molenaar M aaa  tnb Clitopilus prunulus 

1988 
  

Grote stinkzwam M aaaa tnb Phallus impudicus  

1988 
  

Helmmycena S aaaa tnb Mycena galericulata 

1988 
  

Hertenzwam S aaa  tnb Pluteus cervinus 

1988 
  

Hertenzwam S aaa  tnb Pluteus cervinus 

1988 
  

Hertenzwam S aaa  tnb Pluteus cervinus 
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1988 
  

Honinggeel mosklokje P aaa tnb Galerina pumila 

1988 
  

Kaneelkleurig breeksteeltje S aaa  tnb Conocybe tenera 

1988 
  

Kaneelkleurige gordijnzwam M aa tnb Cortinarius cinnamomeus 

1988 
  

Kaneelkleurige melkzwam M aaaa tnb Lactarius quietus 

1988 
  

Kaneelkleurige melkzwam M aaaa tnb Lactarius quietus 

1988 
  

Kaneelkleurige melkzwam M aaaa tnb Lactarius quietus 

1988 
  

Kastanjeboleet M aaaa tnb Xerocomus badius  

1988 
  

Kastanjeboleet M aaaa tnb Xerocomus badius  

1988 
  

Kleverig koraalzwammetje S aaaa tnb Calocera viscosa 

1988 
  

Kleverig koraalzwammetje S aaaa tnb Calocera viscosa 

1988 
  

Kopergroenzwam S aaaa tnb Stropharia aeruginosa 

1988 
  

Korsthoutskoolzwam S aaa tnb Kretzschmaria deusta  

1988 
  

Kruidige melkzwam M aaa tnb Lactarius camphoratus 

1988 
  

Levermelkzwam M aaaa tnb Lactarius hepaticus 

1988 
  

Nevelzwam S aaaa tnb Clitocybe nebularis 

1988 
  

Okergele korrelhoed S aaa tnb Cystoderma amianthinum 

1988 
  

Oranje aderzwam S aaaa tnb Phlebia radiata 

1988 
  

Oranjegeel trechtertje P aaaa tnb Rickenella fibula 

1988 
  

Paardenhaartaailing S aaaa tnb Gymnopus androsaceus 

1988 
  

Paarse knoopzwam sl. 
 

aaaa tnb Ascocoryne sarcoides sl. 

1988 
  

Paarse korstzwam P/S aaaa tnb Chondrosterium purpureurn 

1988 
  

Paarse schijnridderzwam S aaaa tnb Lepista nuda 

1988 
  

Paarsharttrechtertje P aaaa tnb Rickenella swartzii  

1988 
  

Parelamaniet M aaaa tnb Amanita rubescens 

1988 
  

Parelamaniet M aaaa tnb Amanita rubescens 

1988 
  

Parelamaniet M aaaa tnb Amanita rubescens 

1988 
  

Rimpelende melkzwam M aaaa tnb Lactarius tabidus  

1988 
  

Rimpelende melkzwam M aaaa tnb Lactarius tabidus  

1988 
  

Rode zwavelkop S aaaa tnb Hypholoma sublateritium 

1988 
  

Roestvlekkenzwam S aaaa tnb Rhodocollybia maculata 

1988 
  

Roestvlekkenzwam S aaaa tnb Rhodocollybia maculata 

1988 
  

Roodbruine slanke amaniet M aaaa tnb Amanita fulva 

1988 
  

Roodsteel fluweelboleet sl. M aaaa tnb Xerocomus chrysenteron sl,  

1988 
  

Rossige melkzwam M aaaa tnb Lactarius rufus 

1988 
  

Rossige melkzwam M aaaa tnb Lactarius rufus 

1988 
  

Roze berkenrussula M aaaa tnb Russula betularum 

1988     Roze berkenrussula M aaaa tnb Russula betularum 

1988 
  

Roze berkenrussula M aaaa tnb Russula betularum 

1988 
  

Schubbige fopzwam M aaaa tnb Laccaria proxima 

1988 
  

Schubbige fopzwam M aaaa tnb Laccaria proxima 

1988 
  

Slanke anijstrechterzwam S aaa  tnb Clitocybe fragrans 

1988 
  

Spekzwoerdzwam S aaaa tnb Phlebia tremellosa  

1988 
  

Tweekleurige vaalhoed M aaaa tnb Hebeloma mesophaeum  

1988 
  

Valse hanenkam (f. S a  tnb Hygrophoropsis aurantiaca  
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aurantiaca) f. aurantiaca 

1988 
  

Valse hanenkam (f. 
aurantiaca) S a  tnb 

Hygrophoropsis aurantiaca  
f. aurantiaca 

1988 
  

Viltige maggizwam M aaa tnb Lactarius helvus 

1988 
  

Vliegenzwam M aaaa tnb Amanita muscaria 

1988 
  

Vliegenzwam M aaaa tnb Amanita muscaria 

1988 
  

Voorjaarshoutzwam S aa tnb Polyporus ciliatus f. lepideus 

1988 
  

Vroege leemhoed S aaa tnb Agrocybe praecox 

1988 
  

Winterhout zwam S aaaa tnb Polyporus brumalis 

1988 
  

Wit oorzwammetje S aaaa tnb Crepidotus variabilis 

1988 
  

Witsteelfranjehoed S aaaa tnb Psathyrella piluliformis 

1988 
  

Witte bundelridderzwam S aa  tnb Clitocybe connata  

1988 
  

Zandpad vezelkop M aaaa tnb Inocybe lacera 

1988 
  

Zwartgroene melkzwam M aaaa tnb Lactarius necator 

1988 
  

Zwartgroene melkzwam M aaaa tnb Lactarius necator 

1988 
  

Zwartpurperen russula M aaaa tnb Russula undulata 

2016 10 6 Berkenridderzwam M aaa tnb Tricholoma fulvum 

2016 5 6 Berkenzwam P/S aaaa tnb Piptoporus betulinus 

2016 10 6 Berkenzwam P/S aaaa tnb Piptoporus betulinus 

2016 10 6 Dikrandtonderzwam P aaa tnb Ganoderma adspersum 

2016 5 6 Echte tonderzwam P/S aaaa tnb Fomes fomentarius 

2016 5 6 Fopelfenbankje S aaa tnb Lenzites betulinus 

2016 10 6 Gele aardappelbovist M aaaa tnb Scleroderma citrinum 

2016 10 6 Gewone fopzwam M aaaa tnb Laccaria laccata 

2016 10 6 Gewone fopzwam M aaaa tnb Laccaria laccata 

2016 10 6 Gewone franjezwam M aaaa tnb Thelephora terrestris 

2016 10 6 Gewone heidesatijnzwam S aa tnb Entoloma fernandae 

2016 10 6 Gewone heidesatijnzwam S aa tnb Entoloma fernandae 

2016 10 6 Gewone heidesatijnzwam M aa tnb Entoloma fernandae 

2016 10 6 Gewone krulzoom M aaaa tnb Paxillus involutus 

2016 10 6 Gewone krulzoom M aaaa tnb Paxillus involutus 

2016 10 6 Gewone melksteelmycena S aaaa tnb Mycena galopus var. galopus 

2016 10 6 
Gewone zwavelkop (var. 
fascicularis) S aaaa tnb 

Hypholoma fasciculare  
var. fasciculare  

2016 5 6 Gewoon elfenbankje S aaaa tnb Trametes versicolor 

2016 10 6 Gewoon meniezwammetje P/S aaaa tnb Nectria cinnabarina 

2016 10 6 Grote stinkzwam M aaaa tnb Phallus impudicus  

2016 10 6 Heksenboter S aaa tnb Fuligo septica 

2016 10 6 Helmmycena S aaaa tnb Mycena galericulata 

2016 10 6 Helmmycena S aaaa tnb Mycena galericulata 

2016 10 6 Koningsmantel S aaaa tnb Tricholomopsis rutilans 

2016 5 6 Paarse dennenzwam S aaaa tnb Trichaptum abietinum 

2016 10 6 Pijpenstrootjemoederkoren P aaa tnb Claviceps microcephala 

2016 5 6 Ruig elfenbankje S aaa tnb Trametes hirsuta 
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2016 10 6 Ruig elfenbankje S aaa tnb Trametes hirsuta 

2016 5 6 Vergroeide kogelzwam S aaaa tnb Annulohypoxylon multiforme 

2016 5 6 Vermiljoenhoutzwam S aaa tnb Pycnoporus cinnabarinus 

2016 10 6 Viltige maggizwam M aaa tnb Lactarius helvus 

2016 5 6 Witte bultzwam S aaaa tnb Trametes gibbosa 

2016 10 6 Wortelende aardappelbovist M aaaa tnb Scleroderma verrucosum 

2016 10 6 Zandpadvezelkop M aaaa tnb Inocybe lacera 

2017 9 28 Amethistzwam M aaaa tnb Laccaria amethystina 

2017 10 13 Amethistzwam M aaaa tnb Laccaria amethystina 

2017 9 24 Amethistzwam M aaaa tnb Laccaria amethystina 

2017 9 28 
Behaard barnsteenmosklokje 
(f. atkinsoniana) P a tnb 

Galerina atkinsoniana  
f. atkinsoniana 

2017 10 13 Bekerzwameter (anamorf) P zzz tnb 
Hypomyces stephanomatis  
anamorf  

2017 10 13 Berijpte russula M aaaa tnb Russula parazurea 

2017 9 24 Berijpte russula M aaaa tnb Russula parazurea 

2017 11 7 Berkenzwam P/S aaaa tnb Piptoporus betulinus 

2017 9 28 Berkenzwam P/S aaaa tnb Piptoporus betulinus 

2017 5 6 Berkenzwam P/S aaaa tnb Piptoporus betulinus  

2017 10 13 Beukenrussula M aaa tnb Russula fellea 

2017 9 24 Bittere kaaszwam S aaa tnb Tyromyces stipticus 

2017 9 28 Blauwe kaaszwam S aaaa tnb Tyromyces caesius 

2017 9 28 
Blauwvlekkende 
fluweelboleet M aa tnb Xerocomus cisalpinus  

2017 9 28 Bleke franjehoed S aaaa tnb Psatyrella candolleana 

2017 9 28 Boompuist (anamorf) S aaa  tnb Postia ptychogaster 

2017 10 13 Botercollybia S aaaa tnb Rhodocollybia butyracea 

2017 9 24 Botercollybia (var. asema) S aaaa tnb 
Rhodocollybia butyracea  
f. asema 

2017 9 28 Botercollybia (var. butyracea) M aaaa tnb 
Rhodocollybia butyracea  
f. butyracea  

2017 9 28 
Braakrussula, incl. Naaldbos-, 
Loofbosbraakrussula M a tnb Russula emetica 

2017 10 13 
Braakrussula, incl. Naaldbos-, 
Loofbosbraakrussula M a tnb Russula emetica 

2017 10 13 Breedplaatstreephoed S aaaa tnb Megacollybia platyphylla 

2017 9 24 Breedplaatstreephoed S aaaa tnb Megacollybia platyphylla 

2017 10 13 Broze russula M aaaa tnb Russula fragilis s.l. 

2017 9 24 Bruine moeraszwavelkop S aa KW Hypholoma udum 

2017 9 28 Bruine ringboleet M aaa GE Suillus luteus 

2017 9 28 Bruine trilzwam S aaa tnb Tremella foliacea  

2017 10 13 Bruingrijze berkenboleet M aa tnb Leccinum cyaneobasileucum  

2017 9 24 Bundelchloormycena S a  tnb Mycena stipata 

2017 10 13 Dennenmoorder P/S aaaa tnb Heterobasidion annosum 

2017 9 24 Dennenmoorder P/S aaaa tnb Heterobasidion annosum 
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2017 11 7 Dennenmycena S aaa  tnb Mycena metata  

2017 9 28 Dennenschelpzwam S aaa  tnb Panellus mitis 

2017 11 7 Dennenvlamhoed S aaa  tnb Gymnopilus penetrans 

2017 10 13 Dennenvlamhoed S aaa  tnb Gymnopilus penetrans 

2017 9 24 Dennenvlamhoed S aaa  tnb Gymnopilus penetrans 

2017 9 28 Dennenvlamhoed S aaa  tnb Gymnopilus penetrans 

2017 9 24 Dikvoetbreeksteeltje S aa  tnb Conocybe subovalis 

2017 10 13 
Dooiergele mestzwam (var. 
titubans) S aaaa tnb Bolbitius titubans var. titubans 

2017 9 28 Draadsteelmycena S aaaa tnb Mycena filopes 

2017 9 28 Dwergzwavelkop S aaa  tnb 
Hypholoma fasciculare  
var. pusillum 

2017 9 24 Dwergzwavelkop S aaa  tnb 
Hypholoma fasciculare  
var. pusillum 

2017 11 7 Echte tonderzwam P/S aaaa tnb Fomes fomentarius 

2017 10 13 Echte tonderzwam P/S aaaa tnb Fomes fomentarius 

2017 5 6 Echte tonderzwam P/S aaaa tnb Fomes fomentarius 

2017 9 28 Eikelbekertje P/S aaa  tnb Ciboria pseudotuberosa 

2017 9 24 Eikelbekertje P/S aaa  tnb Ciboria pseudotuberosa 

2017 9 28 Eikeldopzwam S aaaa tnb Hymenoscyphus fructigenus 

2017 9 24 Eikeldopzwam S aaaa tnb Hymenoscyphus fructigenus 

2017 9 24 Eikentakstromakelkje S aaaa tnb Rutstroemia firma 

2017 9 28 Eikentrilzwam S aaaa tnb Exidia truncata 

2017 5 6 Fopelfenbankje S aaa tnb Lenzites betulinus 

2017 9 28 Gaffelhoorntje S a KW Calocera furcata 

2017 9 28 Geelbruin mosklokje P aaaa tnb 
Galerina hypnorum 

2017 9 28 Geelbruine plaatjeshoutzwam S aaa  tnb Gloeophyllum sepiarium 

2017 9 24 Geelbruine plaatjeshoutzwam S aaa  tnb Gloeophyllum sepiarium 

2017 9 28 Geelsnedemycena S aaa  tnb Mycena flavescens 

2017 10 13 Geelsnedemycena S aaa  tnb Mycena flavescens 

2017 9 28 Geelwitte russula M aaa  tnb Russula ochroleuca 

2017 10 13 Geelwitte russula M aaa  tnb Russula ochroleuca 

2017 9 24 Geelwitte russula M aaa  tnb Russula ochroleuca 

2017 11 7 Gekraagde aardster S aaa  tnb Geastrum triplex 

2017 10 13 Gekraagde aardster S aaa  tnb Geastrum triplex 

2017 11 7 Gele aardappelbovist M aaaa tnb Scleroderma citrinum 

2017 9 28 Gele aardappelbovist M aaaa tnb Scleroderma citrinum 

2017 10 13 Gele aardappelbovist M aaaa tnb Scleroderma citrinum 

2017 9 24 Gele aardappelbovist M aaaa tnb Scleroderma citrinum 

2017 9 28 Gele berkenrussula M aaa  tnb Russula claroflava 

2017 9 28 Gele knolamaniet (var. alba) M aaa tnb Amanita citrina 

2017 9 28 Gele knolvezelkop M aaa  tnb Inocybe mixtilis 

2017 9 24 Gele knolvezelkop M aaa  tnb Inocybe mixtilis 

2017 11 7 Gele korstzwam S aaaa tnb Stereum hirsutum 
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2017 9 28 Gele korstzwam S aaaa tnb Stereum hirsutum 

2017 10 13 Gele korstzwam S aaaa tnb Stereum hirsutum 

2017 9 24 Gele korstzwam S aaaa tnb Stereum hirsutum 

2017 11 7 Gele ringboleet M aaa  tnb Suillus grevillei  

2017 9 28 Gele ringboleet M aaa  tnb Suillus grevillei  

2017 10 13 Gele ringboleet M aaa  tnb Suillus grevillei  

2017 11 7 Geweizwam S aaaa tnb Xylaria hypoxylon 

2017 9 28 Geweizwam S aaaa tnb Xylaria hypoxylon 

2017 10 13 Geweizwam S aaaa tnb Xylaria hypoxylon 

2017 11 17 Geweizwam S aaaa tnb Xylaria hypoxylon 

2017 9 24 Geweizwam S aaaa tnb Xylaria hypoxylon 

2017 9 28 Gewone berkenboleet M aaa  tnb Leccinum scabrum  

2017 11 7 Gewone fopzwam M aaaa tnb Laccaria laccata 

2017 9 28 Gewone fopzwam M aaaa tnb Laccaria laccata 

2017 10 13 Gewone fopzwam M aaaa tnb Laccaria laccata 

2017 9 24 Gewone fopzwam M aaaa tnb Laccaria laccata 

2017 9 28 Gewone glimmerinktzwam S aaaa tnb Coprinellus micaceus sl 

2017 10 13 Gewone heksenboleet M aaa  tnb Boletus erythropus 

2017 9 28 
Gewone heksenboleet (var. 
discolor) M z tnb 

Boletus erythropus  
var. discolor 

2017 9 28 
Gewone heksenboleet (var. 
erythropus) M aaa  tnb 

Boletus erythropus  
var. erythropus  

2017 9 28 
Gewone hertenzwam (var. 
cervinus) S aaa  tnb Pluteus cervinus var. cervinus 

2017 9 24 
Gewone hertenzwam (var. 
cervinus) S aaa  tnb Pluteus cervinus var. cervinus 

2017 9 28 Gewone knolvezelkop M aa KW Inocybe praetervisa 

2017 11 7 Gewone korstvuurzwam S aaa tnb Fuscoporia ferruginosa 

2017 11 7 Gewone krulzoom M aaaa tnb Paxillus involutus 

2017 9 28 Gewone krulzoom M aaaa tnb Paxillus involutus 

2017 10 13 Gewone krulzoom M aaaa tnb Paxillus involutus 

2017 11 7 Gewone melksteelmycena S aaaa tnb Mycena galopus 

2017 9 28 Gewone melksteelmycena S aaaa tnb Mycena galopus 

2017 10 13 Gewone melksteelmycena S aaaa tnb Mycena galopus 

2017 9 24 Gewone melksteelmycena S aaaa tnb Mycena galopus 

2017 10 13 
Gewone 
pelargoniumgordijnzwam M aaa  tnb Cortinarius paleaceus 

2017 9 28 Gewone schorsbreker S aaaa tnb Vuilleminia comedens 

2017 9 28 
Gewone zwavelkop (var. 
fascicularis) S aaaa tnb 

Hypholoma fasciculare  
var. fasciculare  

2017 5 6 
Gewone zwavelkop (var. 
fascicularis) S aaaa tnb 

Hypholoma fasciculare  
var. fasciculare  

2017 9 28 
Gewoon donsvoetje (var. 
furfuracea) S aaaa tnb Tubaria furfuracea var. furfuracea 

2017 9 28 Gewoon eekhoorntjesbrood M aaaa tnb Boletus edulis  



Rapport Schaveren                                                                                 

 

148  

2017 9 24 Gewoon eekhoorntjesbrood M aaaa tnb Boletus edulis  

2017 9 28 Gewoon elfenbankje S aaaa tnb Trametes versicolor 

2017 10 13 Gewoon elfenbankje S aaaa tnb Trametes versicolor 

2017 5 6 Gewoon elfenbankje S aaaa tnb Trametes versicolor 

2017 9 24 Gewoon elfenbankje S aaaa tnb Trametes versicolor 

2017 9 28 
Gewoon elfenschermpje (f. 
pura) S aaaa tnb Mycena pura  

2017 10 13 Gewoon meniezwammetje P/S aaaa tnb Nectria cinnabarina 

2017 9 28 
Gewoon meniezwammetje 
(anamorf) S aaaa tnb Nectria cinnabarina anamorf 

2017 9 24 
Gewoon meniezwammetje 
(anamorf) S aaaa tnb Nectria cinnabarina anamorf 

2017 9 24 
Gewoon meniezwammetje 
(teleomorf) S aaaa tnb Nectria cinnabarina teleomorf 

2017 9 28 
Gewoon vuurzwammetje (var. 
miniata) S aaa tnb Hygrocybe miniata var. miniata 

2017 9 28 
Goudgele zwameter 
(anamorf) P aa  tnb 

Hypomyces chrysospermus  
anamorf 

2017 10 13 
Goudgele zwameter 
(anamorf) P aa  tnb 

Hypomyces chrysospermus  
anamorf 

2017 9 24 
Goudgele zwameter 
(anamorf) P aa  tnb 

Hypomyces chrysospermus  
anamorf 

2017 9 28 
Graskleefsteelmycena (var. 
epipterygia) S aa  tnb 

Mycena epipterygia  
var. epipterygia 

2017 10 13 Grijsgroene melkzwam M aaa tnb Lactarius blennius 

2017 10 13 
Groene knolamaniet (var. 
phalloides) M aa tnb 

Groene knolamaniet  
(var. phalloides) 

2017 9 28 Groene schelpzwam S aaa tnb Sarcomyxa serotina 

2017 5 6 Groot mosklokje P aaa tnb Galerina clavata 

2017 9 28 Groot oranje mosschijfje P aa tnb Octospora humosa 

2017 9 28 Grote bloedsteelmycena S aaaa tnb Mycena haematopus 

2017 10 13 Grote bloedsteelmycena S aaaa tnb Mycena haematopus 

2017 10 13 Helmmycena S aaaa tnb Mycena galericulata 

2017 9 28 
Helmmycena (var. 
galericulata) S aaaa tnb 

Mycena galericulata  
var. galericulata 

2017 9 24 
Helmmycena (var. 
galericulata) S aaaa tnb 

Mycena galericulata  
var. galericulata 

2017 9 28 Hoekig schorsschijfje S aaa tnb Diatrype disciformis 

2017 9 28 Houtknoopje S aaa tnb Cudoniella acicularis 

2017 9 28 Kale knoflooktaailing S aa KW Mycetinis scorodonius 

2017 9 28 Kaneelkleurige melkzwam M aaaa tnb Lactarius quietus 

2017 10 13 Kaneelkleurige melkzwam M aaaa tnb Lactarius quietus 

2017 9 24 Kaneelkleurige melkzwam M aaaa tnb Lactarius quietus 

2017 5 6 Kastanje inktzwam S aa tnb Parasola auricoma 

2017 11 7 Kastanjeboleet M aaaa tnb Xerocomus badius  

2017 10 13 Kastanjeboleet M aaaa tnb Xerocomus badius  
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2017 9 24 Kastanjeboleet M aaaa tnb Xerocomus badius  

2017 9 28 Kastanjeboleet (f. badius) M aaaa tnb Xerocomus badius  

2017 10 13 Kleine aardappelbovist M aaaa tnb Scleroderma areolatum 

2017 9 24 Kleine aardappelbovist M aaaa tnb Scleroderma areolatum 

2017 9 28 Kleine berkenrussula M aaa tnb Russula nitida 

2017 10 13 Kleine berkenrussula M aaa tnb Russula nitida 

2017 9 28 Kleine bruine bekerzwam M aaa tnb Humaria hemisphaerica 

2017 10 13 Kleine bruine bekerzwam M aaa tnb Humaria hemisphaerica 

2017 9 24 Kleine kale inktzwam S a tnb Coprinopsis acuminata 

2017 9 28 Kleverig koraalzwammetje S aaaa tnb Calocera viscosa 

2017 9 24 Kleverig koraalzwammetje S aaaa tnb Calocera viscosa 

2017 9 28 Knotsvoettrechterzwam S aaaa tnb Clitocybe clavipes 

2017 9 28 Koeienboleet M aaa tnb Suillus bovinus 

2017 10 13 Koningsmantel S aaaa tnb Tricholomopsis rutilans 

2017 9 24 Kostgangerboleet P aaa tnb Pseudoboletus parasiticus 

2017 11 7 Levermelkzwam M aaaa tnb Lactarius hepaticus 

2017 9 28 Levermelkzwam M aaaa tnb Lactarius hepaticus 

2017 10 13 Levermelkzwam M aaaa tnb Lactarius hepaticus 

2017 9 24 Levermelkzwam M aaaa tnb Lactarius hepaticus 

2017 11 7 Mosschelpje P z tnb Chromocyphella muscicola 

2017 9 28 Mosschelpje P z tnb Chromocyphella muscicola 

2017 9 28 Muizenstaartzwam S aaa tnb Baeospora myosura  

2017 10 13 Muizenstaartzwam S aaa tnb Baeospora myosura  

2017 9 24 Muizenstaartzwam S aaa tnb Baeospora myosura  

2017 9 28 Narcisamaniet M aaa tnb Amanita gemmata 

2017 10 13 Narcisamaniet M aaa tnb Amanita gemmata 

2017 9 28 
Narcisridderzwam (var. 
sulphureum) M a tnb 

Tricholoma sulphureum  
var. sulphureum  

2017 10 13 
Narcisridderzwam (var. 
sulphureum) M a tnb 

Tricholoma sulphureum  
var. sulphureum  

2017 10 13 Nevelzwam S aaaa tnb Clitocybe nebularis 

2017 9 28 Okergele korrelhoed S aaa tnb Cystoderma amianthinum 

2017 11 17 Okergele korrelhoed S aaa tnb Cystoderma amianthinum 

2017 9 28 Okerkleurige vezeltruffel M aa tnb Rhizopogon luteolus  

2017 9 28 Okerknolcollybia P/S aaa tnb Collybia cookei  

2017 9 28 Oorlepelzwam S aaa tnb Auriscalpium vulgare 

2017 9 24 Oorlepelzwam S aaa tnb Auriscalpium vulgare 

2017 10 13 Oranje aderzwam S aaaa tnb Phlebia radiata 

2017 9 28 Oranje berkenboleet M a KW Leccinum versipelle  

2017 9 28 Oranje druppelzwam S aaaa tnb Dacrymyces stillatus 

2017 9 28 Oranjegeel trechtertje P aaaa tnb Rickenella fibula 

2017 10 13 Oranjegeel trechtertje P aaaa tnb Rickenella fibula 

2017 9 24 Oranjegeel trechtertje P aaaa tnb Rickenella fibula 

2017 9 28 Paardenhaartaailing S aaaa tnb Gymnopus androsaceus 
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2017 5 6 Paarse dennenzwam S aaaa tnb Trichaptum abietinum 

2017 9 28 Paarse eikenschorszwam S aaaa tnb Peniophora quercina 

2017 9 28 Paarse korstzwam P/S aaaa tnb Chondrosterium purpureurn 

2017 10 13 Paarse korstzwam P/S aaaa tnb Chondrosterium purpureurn 

2017 10 13 Parelamaniet M aaaa tnb Amanita rubescens 

2017 9 28 
Parelamaniet (f. 
annulosulfurea) M aa  tnb 

Amanita rubescens  
f. annulosulfurea  

2017 9 28 Parelamaniet (f. rubescens) M aaa tnb 
Amanita rubescens  
f. rubescens 

2017 9 24 Parelamaniet (f. rubescens) M aaa tnb 
Amanita rubescens  
f. rubescens 

2017 9 24 Purperbruine fluweelboleet M a tnb Xerocomus pruinatus 

2017 10 13 Regenboogrussula M aaaa tnb Russula cyanoxantha 

2017 9 28 
Regenboogrussula (f. 
cyanoxantha) M aa  tnb 

Russula cyanoxantha  
f. cyanoxantha 

2017 9 24 
Regenboogrussula (f. 
cyanoxantha) M aa  tnb 

Russula cyanoxantha  
f. cyanoxantha 

2017 9 28 
Regenboogrussula (f. 
peltereaui) M aa  tnb 

Russula cyanoxantha  
f. peltereaui  

2017 11 7 Rimpelende melkzwam M aaaa tnb Lactarius tabidus  

2017 9 28 Rimpelende melkzwam M aaaa tnb Lactarius tabidus  

2017 10 13 Rimpelende melkzwam M aaaa tnb Lactarius tabidus  

2017 9 24 Rimpelende melkzwam M aaaa tnb Lactarius tabidus  

2017 11 17 Robertskruidkraterbultje P a tnb Coleroa robertiani 

2017 9 28 Rode zwavelkop S aaaa tnb Hypholoma sublateritium 

2017 9 24 Rode zwavelkop S aaaa tnb Hypholoma sublateritium 

2017 9 28 
Rondsporig oorzwammetje 
(var. cesatii) S aaa tnb 

Rondsporig oorzwammetje  
(var. cesatii) 

2017 9 28 Roodbruine slanke amaniet M aaaa tnb Amanita fulva 

2017 10 13 Roodbruine slanke amaniet M aaaa tnb Amanita fulva 

2017 9 24 Roodbruine slanke amaniet M aaaa tnb Amanita fulva 

2017 9 28 Roze spijkerzwam M aa tnb Gomphidius roseus 

2017 5 6 Ruig elfenbankje S aaa tnb Trametes hirsuta 

2017 9 28 Rupsendoder P aaa tnb Cordyceps militaris 

2017 10 13 Scherpe kamrussula M aaaa tnb Russula amoenolens 

2017 9 24 Scherpe kamrussula M aaaa tnb Russula amoenolens 

2017 9 24 
Scherpe schelpzwam (var. 
stipticus) S aa tnb Panellus stipticus var. stipticus 

2017 9 28 Schijfsteelmycena S aaa tnb Mycena stylobates  

2017 9 28 Schubbige fopzwam M aaaa tnb Laccaria proxima 

2017 9 24 Schubbige fopzwam M aaaa tnb Laccaria proxima 

2017 10 13 Sierlijke franjehoed S aaa tnb Psathyrella corrugis 

2017 9 28 Slijmsteelmycena S aaa tnb Roridomyces roridus 

2017 9 24 Slijmsteelmycena S aaa tnb Roridomyces roridus 

2017 10 13 Sombere honingzwam P aaaa tnb Armillaria ostoyae 
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2017 9 24 Spoelsporige vaalhoed M z tnb Hebeloma fusisporum 

2017 9 24 Stekeltrilzwam S aaa tnb Pseudohydnum gelatinosum 

2017 10 13 Stevige braakrussula M aaa  tnb Russula mairei 

2017 9 28 
Streepsteelmycena (f. 
polygramma) S z tnb 

Mycena polygramma  
f. polygramma 

2017 9 24 
Streepsteelmycena (f. 
polygramma) S z tnb 

Mycena polygramma  
f. polygramma 

2017 9 24 Suikermycena S aaaa tnb Mycena adscendens 

2017 9 24 Tweekleurige fopzwam M aaa  tnb Laccaria bicolor 

2017 11 7 Tweekleurige vaalhoed M aaaa tnb Hebeloma mesophaeum  

2017 10 13 Vaaggegordelde gordijnzwam M aaa tnb Cortinarius anomalus 

2017 11 7 
Valse hanenkam (f. 
aurantiaca) S a  tnb 

Hygrophoropsis aurantiaca  
f. aurantiaca 

2017 9 28 
Valse hanenkam (f. 
aurantiaca) S a  tnb 

Hygrophoropsis aurantiaca  
f. aurantiaca 

2017 9 24 
Valse hanenkam (f. 
aurantiaca) S a  tnb 

Hygrophoropsis aurantiaca  
f. aurantiaca 

2017 11 17 Veelcellige braamroest P zzz tnb Phragmidium violaceum 

2017 9 24 Veelcellige braamroest P zzz tnb Phragmidium violaceum 

2017 5 6 Vergroeide kogelzwam S aaaa tnb Annulohypoxylon multiforme 

2017 9 28 Vermiljoenhoutzwam S aaa tnb Pycnoporus cinnabarinus 

2017 10 13 Vliegenzwam M aaaa tnb Amanita muscaria 

2017 9 28 Vliegenzwam var. muscaria M aaaa tnb Amanita muscaria var. muscaria 

2017 5 6 Waaiertje S aaaa tnb Schizophyllum commune 

2017 10 13 Wit oorzwammetje S aaaa tnb Crepidotus variabilis 

2017 9 24 Wit oorzwammetje S aaaa tnb Crepidotus variabilis 

2017 9 28 Witsteelfranjehoed S aaaa tnb Psathyrella piluliformis 

2017 10 13 Witsteelfranjehoed S aaaa tnb Psathyrella piluliformis 

2017 9 24 Witsteelfranjehoed S aaaa tnb Psathyrella piluliformis 

2017 10 13 Witte kluifzwam M aaa  tnb Helvella crispa  

2017 9 24 Witte koraalzwam M aaaa tnb Clavulina coralloides 

2017 5 6 Witwollige dennenzwam S aaa tnb Skeletocutis amorpha 

2017 9 28 
Wollige franjehoed (var. 
artemisiae) S aaa  tnb 

Psathyrella artemisiae  
var. artemisiae 

2017 9 24 
Wollige franjehoed (var. 
artemisiae) S aaa  tnb 

Psathyrella artemisiae  
var. artemisiae 

2017 9 24 Wortelende aardappelbovist M aaaa tnb Scleroderma verrucosum 

2017 9 24 Zachtstekelige stuifzwam S aa  tnb Lycoperdon molle 

2017 9 28 Zandpadvezelkop (var. lacera) M aaa tnb Inocybe lacera var. lacera  

2017 10 13 Zandpadvezelkop (var. lacera) M aaa tnb Inocybe lacera var. lacera  

2017 10 13 Zevenbladpuntkogeltje P zzz tnb Mycosphaerella podagrariae 

2017 10 13 Ziekenhuisboomkorst S aaaa tnb Radulomyces confluens  

2017 9 28 Zilveren boomkussen S aaa tnb Reticularia lycoperdon 

2017 9 28 Zwartpurperen russula M aaaa tnb Russula undulata 

2017 10 13 Zwartpurperen russula M aaaa tnb Russula undulata 
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2017 9 28 Zwartwordende stuifzwam S aaa tnb Lycoperdon nigrescens 

2017 9 24 Zwartwordende stuifzwam S aaa tnb Lycoperdon nigrescens 
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14.6 Inventarisatielijst Broedvogels 

Voor de behandeling per soort is de Vogelbalans 2016 geraadpleegd en de landelijke trend 
aangehouden van de periode 2007 – 2016. Er is onderscheid gemaakt voor broedvogels en 
doortrekkers en wintergasten. bron: Vogelbalans 2017.  

Dodaars - Tachybaptus ruficollis: status broedvogel (85-0 en 16-1) – landelijke trend: stabiel 

In de grootste retentievijver aan de noordzijde van de Oranjeweg vond gedurende de 
maanden maart en april regelmatig balts plaats van een paartje Dodaarzen. Wij hebben niet 
vastgesteld dat er jongen grootgebracht zijn. In 2017 zijn geen Dodaarzen waargenomen. 

Blauwe reiger – Ardea cinerea: status foeragerend – landelijke trend: afname 

Ooievaar – Ciconia ciconia – doortrekker – 6 mei 2017 1 ex. noordwest – landelijke trend: 
toename 

Er werden gedurende het broedseizoen regelmatig enkele Blauwe reigers waargenomen bij 
de retentievijvers ter hoogte van de Oranjeweg. 

Kolgans – Anser albifrons: status doortrekker – landelijke trend: toename 

Gedurende de maanden februari en maart en vervolgens gedurende heft en op 8 december 
toen de vwg een wintertelling vlg. PTT methodiek heeft georganiseerd regelmatig kleine 
groepjes Kolganzen overvliegend waargenomen. 

Grauwe gans – Anser anser: broedvogel (85-0 en 16-2) – landelijke trend: toename 

Grauwe ganzen zijn tot een maximum van 20 ex. voornamelijk bij de retentievijvers 
waargenomen. Uiteindelijk hebben van de pleisterende ganzen twee paar eieren gelegd, 
waarvan één nest met vier eieren verlaten werd in de zuidelijke retentievijver. In de 
noordelijke retentievijver is één paar met een juveniel vastgesteld. Na het broedseizoen 
waren de Grauwe ganzen verdwenen; ook op 8 december tijdens de wintertelling werden 
geen Grauwe ganzen waargenomen. In 2017 werden slechts enkele malen 3 tot 5 
foeragerende ex. waargenomen. Er zijn geen broedende ex. aangetroffen. 

Brandgans – Branta leucopsis: doortrekker – landelijke trend: toename 

Op 26 maart werd tijdens de kartering met vwg leden een groep van 180 Brandganzen 
gezien die in noordwestelijke richting overvloog. 

Nijlgans – Alopochen ferrigunea: territoriumhoudend (85-0 en 16-1) – landelijke trend: 
toename 

Gedurende het voorjaar en de zomermaanden was één paartje Nijlganzen vnl. aanwezig bij 
en in de omgeving van de retentievijvers. Er is niet vastgesteld dat het paar Nijlganzen heeft 
gebroed. 

Wilde eend – Anas platyrhynchos: broedvogel (85-3 en 16-2) – landelijke trend: afname 

Ter hoogte van het schraalland in het oorsprongsgebied van de Smallertse beek was een 
paartje Wilde eenden en bij de retentievijvers werd een paar met twee juvenielen 
vastgesteld. Op 17 april 2017 werd een vrouwtje met 8 kleine pulli bij de retentievijvers 
waargenomen. 
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Wintertaling – Anas crecca: status herfst en winter pleisteraar – landelijke trend: toename 

Regelmatig worden Wintertalingen gezien in de retentievijvers ter hoogte van de Oranjeweg. 

Buizerd – Buteo buteo: broedvogel en jaarvogel (85-2 + 1 en 16-3 + 1) – landelijke trend: 
toename 

In het onderzoeksgebied broeden op drie locaties Buizerds. 

Wespendief – Pernis apivorus: zomervogel (85-0 en 16-0) – landelijke trend: ? 

Gedurende de maand mei werden enkele malen een Wespendief aan de oostzijde van de 
Woesterberg gesignaleerd. Er is geen broed indicatief gedrag waargenomen. Op 22 juli 2017 
werd door herwin Looman een ex. waargenomen. 

Sperwer - Accipiter nisus: territoriumhoudend (85-1 en 16 0 + 1) – landelijke trend: afname 

Gedurende de veldbezoeken werd regelmatig een mannetje en een vrouwtje Sperwer 
waargenomen inclusief met prooi richting een fijnsparrenopstand grenzend aan het 
noordelijk onderzoeksgebied. 

Havik – Accipiter gentilis: territoriumhoudend (85-1 en 16-1 + 1) – landelijke trend: stabiel. 

Regelmatig werden Haviken jagend waargenomen. In het onderzoeksgebied was één paar 
in een oude douglasopstand en één paar in een gemengde opstand zuidoostelijk grenzend 
aan het onderzoeksgebied.  

Slechtvalk – Falco peregrinus: jaarvogel (85-0 en 16-0) – landelijke trend: toename 

Eenmaal werd in april een jagende Slechtvalk aan de noordoostzijde van het 
onderzoeksgebied waargenomen. 

Torenvalk – Falco tinnunculus: jaarvogel (85-0 en 16-0) – landelijke trend: afname 

Regelmatig werd een vrouwtje Torenvalk waargenomen aan de noordgrens van het 
onderzoeksgebied. 

Boomvalk – Falco subbuteo: zomervogel (85-0 en 16-0) – landelijke trend: afname 

Slechts éénmaal werd op 21 mei een jagende Boomvalk waargenomen ter hoogte van het 
eind van de Steenderbultweg. 

Patrijs – Perdix perdix: jaarvogel (85-1 en 16-0) – landelijke trend afname 

Verdwenen broedvogel in Schaveren. 

Waterral – Rallus aquaticus: territoriumhoudend (85-0 en 16-1) – landelijke trend: toename 
Op 5 mei 2017 wed tijdens een vwg avondexcursie een roepende Waterral in de 
retentievijvers gehoord. 

Nieuwe zomervogel voor Schaveren: regelmatig werd een ex. gehoord in de vegetatie van 
de retentievijvers. In 2017 zijn Waterrallen waargenomen.  

Waterhoen – Gallinula chloropus: broedvogel (85-0 en 16-3) – landelijke trend: afname 
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Nieuwe jaarvogel voor Schaveren: ten noorden van de Oranjeweg zijn twee paar met 
juvenielen in de retentievijvers vastgesteld en in de vijver ten zuiden van de Oranjeweg was 
ook een paar waterhoentjes tijdens het broedseizoen aanwezig. Op 5 mei 2017 werd tijdens 
een vwg avondexcursie een roepend Waterhoen in de retentievijvers waargenomen.  

Meerkoet – Fulica atra: broedvogel (85-0 en 16-3) – landelijke trend: stabiel 

Nieuwe zomervogel voor Schaveren: ten noorden van de Oranjeweg zijn drie paar met 
juvenielen in de retentievijvers vastgesteld. Ook in 2017 hebben twee paar succesvol 
gebroed in de retentievijvers. 

Kleine plevier – Charadius dubius: zomervogel (85-0 en 16-0) – landelijke trend: toename 

Bij de retentievijvers is gedurende het voorjaar enkele malen een ex. waargenomen. 

Witgat – Tringa ochropus: doortrekker – landelijke trend: toename 

Gedurende het voorjaar en tijdens de herfst worden pleisterende ex. waargenomen bij de 
retentievijvers. 

Kievit – Vanellus vanellus: verdwenen broedvogel (85-2 en 16-0) – landelijke trend: afname 

Er zijn in 2016 geen Kieviten waargenomen in het onderzoeksgebied. 

Wulp – Numenius arquata: verdwenen broedvogel omgeving (85-0 + 1 en 16-0) – landelijke 
trend: afname 

In 2016 zijn zowel in het onderzoeksgebied als de directe omgeving geen Wulpen 
waargenomen. 

Watersnip – Gallinago gallinago: doortrekker – landelijke trend: afname 

Gedurende de nazomer en herfst worden regelmatig ex. waargenomen bij de retentievijvers. 

Oeverloper – Tringa hypoleucos – doortrekker – 6 mei 2017 – retentievijvers – landelijke 
trend: ? 

Bokje – Lymnocryptus minimus: doortrekker – landelijke trend: ? 

Begin oktober werd één ex. waargenomen bij de retentievijvers. 

Holenduif – Columba oenas – jaarvogel – ( 85-1 + 1en 16-2) landelijke trend: toename 

Schaarse broedvogel in Schaveren; twee broedparen op grote erven met kapschuren. In het 
bos zijn geen Holenduiven broedend aangetroffen. 

Houtduif – Columba palumbus – jaarvogel – (85-34 en 16-14 +1) landelijke trend: afname  

Ten opzichte van de broedvogelkartering in 1985 is het aantal Houtduiven afgenomen. 
Tijdens de veldbezoeken werden minder Houtduiven waargenomen dan wij verwachten. Ook 
de landelijke trend laat een afname zien. 

Turkse tortel – Streptopelia decaocto – jaarvogel – (85-5 en 16-0) landelijke trend: afname 

Tijdens de veldbezoeken is geen enkele Turkse tortel waargenomen. Dit beeld komt overeen 
met andere gebieden waar wij ook minder of geen Turkse tortel hebben waargenomen. 
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Zomertortel – Streptopelia turtur – zomervogel – (85-9 en 16-0) landelijke trend: afname 

In 1985 werden in ieder bosvak Zomertortels als broedvogel vastgesteld. Landelijk is een 
drastische afname van de broedpopulatie van Zomertortels. 

Koekoek – Cuculus canora – zomervogel – (85-3 en 16-1) landelijke trend: toename  

Bosuil – Strix aluco – jaarvogel – (85-2 +1 en 16-2+1) landelijke trend: stabiel 

In Schaveren zijn meerdere bosuilkasten door bewoners opgehangen. Volgens onze 
informatie zijn er in Schaveren geen Bosuilen die gebruik maken van natuurlijke nestholten.  

Ransuil – Asio otus jaarvogel (85-0 en 16-0) landelijke trend: afname 

OP 5 mei werd tijdens een vwg avond excursie ter hoogte van het parkeerterrein van 
restaurant Schaveren een Ransuil gehoord.  

Kerkuil – Tyto alba – jaarvogel (85-0 en 16-0) landelijke trend: stabiel 

In de omgeving van Schaveren is in een schuur Woesterbergweg 4 een broedpaar 
aanwezig. Dit broedpaar jaagt in het onderzoeksgebied en regelmatig rusten Kerkuilen in 
een kapschuur ter hoogte van de Steenderbultweg. In de kapschuur zijn in 2016 braakballen 
gevonden en deze zijn op muizen gedetermineerd door leden van de zoogdierenwerkgroep. 
Eind 2016 is het boerderijtje waar zich de kapschuur bevond verkocht, ontmanteld en de 
kapschuur is afgebroken. In het bosje op het erf is een bosuilkast opgehangen.  

Steenuil – Athene noctua – jaarvogel (85-2 + 4 en 16-0 en 17-0 + 1)) landelijke trend: stabiel 

19 maart 2017: waarneming één Steenuil in nestkast in oude zomereik Woesterbergweg 9.  

Het landelijke beeld geeft aan dat de afname voor 2009 is gestabiliseerd. Dit geldt niet voor 
Schaveren waar in 2016 geen Steenuilen zijn waargenomen. In 1985 is vrij intensief 
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van Steenuilen. Navraag bij bewoners in 2016 
heeft geen informatie opgeleverd voor de eventuele aanwezigheid van Steenuilen. In 2017 is 
extra aandacht besteed worden aan de inventarisatie van Steenuilen. Alleen het paartje 
Steenuilen op Woesterbergweg 9 heeft succesvol gebroed. Er zijn geen overige 
waarnemingen uit het onderzoeksgebied.  

Gierzwaluw – Apus apus – zomervogel (85-0 en 16-0) landelijke trend: afname 

Regelmatig werden Gierzwaluwen waargenomen. 

IJsvogel – Alcedo atthis – jaarvogel (85-0 en 16-1) landelijke trend: toename 

IJsvogels werden vrijwel ieder veldbezoek waargenomen in de omgeving van de 
retentievijvers. Eén paar heeft gebroed bij een vijver aan de zuidzijde van de Oranjeweg. 

Zwarte specht – Dryocopus martius – jaarvogel (85-2 en 16-1) landelijke trend: afname 

In het noordwestelijk onderzoeksgebied was een paar Zwarte spechten in het oude bos 
aanwezig. Ook in ’t Rengel werden enkele malen een Zwarte specht gesignaleerd, maar er is 
in dit gedeelte van het onderzoeksgebied geen territorium gevestigd. 

Groene specht – Picus viridis – jaarvogel (85-0 en 16-4) landelijke trend: stabiel 
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Groene spechten werden, behalve in het noodwestelijk onderzoeksgebied met veel 
naaldbos, in het hele onderzoeksgebied waargenomen. Tussen 1990 en 2006 nam de 
populatie fors toe en 2006 is de populatie stabiel volgens de informatie van de vogelbalans 
2016.  

Grote bonte specht – Dendrocopus major – jaarvogel (85-14 en 16-15) landelijke trend: 
toename 

Kleine bonte specht – Dendrocopus minor – jaarvogel (85-0 en 16-5) landelijke trend: 
toename 

Vermoedelijk is door het geringe aantal veldbezoeken in 1985 ten opzichte van de vele 
veldbezoeken in 2016 de Kleine bonte specht niet opgemerkt. 

Veldleeuwerik – Alauda arvensis – doortrekker (85-1 en 16-0) landelijke trend: stabiel  

Gedurende het voorjaar werden enkele malen ex. overtrekkend waargenomen. 
Boerenlandvogel die in Nederland en Europa sterk onder druk staat als broedvogel. 

Boomleeuwerik – Lullula arborea – zomervogel (85-0 en 16 1? en 3) landelijke trend: 
toename 

Drie territoria waren aanwezig aan de rand van het onderzoeksgebied in de 
kerstdennenplantages. Op de Woesterberg werd ook een zingende Boomleeuwerik 
waargenomen, maar dit ex. was waarschijnlijk broedvogel in het grensgebied met het 
Wisselse veen. 

Boerenzwaluw – Hirundo rustica – zomervogel (85-6 en 16-8) landelijke trend: stabiel 

Op meerdere locaties aanwezig in paardenstallen. 

Huiszwaluw – Delichon urbica – zomervogel (85-0 en 16-7) landelijke trend: toename 

Twee kleine kolonies ter hoogte van de Oranjeweg en de Steenderbultweg. 

Graspieper – Anthus pratensis – zomer- en jaarvogel (85-2 en 16-0) landelijke trend: stabiel 

In Schaveren is de Graspieper als boerenlandvogel als broedvogel verdwenen. 

Boompieper – Anthus trivialis – zomervogel (85-0 en 16-0) landelijke trend: toename 

Vermoedelijk in 1985 door het gering aantal veldbezoeken niet tijdens de broedperiode 
waargenomen. 

Witte kwikstaart – Motacilla alba – zomer- en jaarvogel (85-8 en 16-7) landelijke trend: 
toename 

Gele kwikstaart – Motacilla flava – zomervogel (85-0 en 16-0) landelijke trend: toename 

Eenmalige waarneming van een fouragend ex. in een ponyweitje. Ook in 2017 enkele malen 
begin mei foeragerende Gele kwikstaarten tijdens doortrek. 

Winterkoning – Troglodytes troglodytes – jaarvogel (85-21 en 16-52) landelijke trend: 
stabiel 
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Verdubbeling van aantal territoria zal te maken met verschil in inventarisatie intensiteit 
tussen 1985 en 2016. 

Heggenmus – Prudella modularis – jaarvogel (85-8 en 16-26) landelijke trend: stabuel 

Verdrievoudiging van aantal territoria zal te maken met verschil in inventarisatie intensiteit 
tussen 1985 en 2016. 

Roodborst – Erithacus rubecula – winter- en jaarvogel (85-27 en 16-40) landelijke trend: 
toename 

Toename van aantal territoria zal te maken met verschil in inventarisatie intensiteit tussen 
1985 en 2016. 

Gekraagde roodstaart – Phoenicurus phoenicurus - zomervogel (85-2 en 16-1) landelijke 
trend: toename 

Zowel in 1985 als in 2016 zeer schaarse broedvogel in Schaveren. Verwachting was dat 
door de leeftijdstoename van het bos meer Gekraagde roodstaarten als broedvogel 
aanwezig waren. 

Tapuit – Oenanthe oenanthe – doortrekker en zomervogel (85-0 en 16 -0) landelijke trend: 
afname 

Er zijn weinig waarnemingen genoteerd van Tapuiten tijdens het voorjaar. 

Zwarte roodstaart – Phoenicurus ochruros – zomervogel (85-6 en 16-0) landelijke trend: 
stabiel 

Alleen op 26 maart werd tijdens de inventarisatie van de vogelwerkgroep een paartje 
waargenomen aan het eind van de Steenderbultweg/kruising Langeweg. Er heeft één paar 
gebroed aan de noordoost zijde op een boerenerf. 

Paapje – Saxicola rubreta – doortrekker en zomervogel (85-0 en 16-0) landelijke trend – 
afname 

Er zijn slechts enkele waarnemingen genoteerd van Paapjes tijdens het voorjaar. 

Roodborsttapuit – Saxicola rubicola – zomervogel (85-0 en 16-3) landelijke trend: toename 

Naast de drie broedparen in het beekdal werden ook ex. waargenomen aan de westzijde van 
het landgoed Het Hooge zand in een kerstdennen culture en in de tuin aan de westzijde van 
het onderzoeksgebied waar de Smallertse beek richting Veldweg stroomt. Het betrof op 
beide locatie éénmalige waarnemingen. De Roodborsttapuit neemt in veel niet intensief 
beheerd agrarisch gebied toe. 

Zanglijster – Turdus philomelos – doortrekker en jaarvogel (85-14 en 16-17) landelijke 
trend: toename 

In ’t Rengel werd de hoogste concentratie territoria vastgesteld. 

Koperwiek – Turdus iliacus – doortrekker – landelijke trend: afname 

In februari en maart werden regelmatig vele tientallen ex. waargenomen.  

Grote lijster – Turdus viscivorus – jaarvogel (85-9 en 16-7en2) landelijke trend: stabiel 
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Kramsvogel – Turdus pilaris - doortrekker – landelijke trend: afname 

In februari en maart werden regelmatig vele tientallen en ook enkele honderden ex. 
waargenomen. 

Merel – Turdus merula – jaarvogel (85-33 en 16-53) landelijke trend: stabiel 

Toename van aantal territoria ten opzichte van 1985 zal te maken met verschil in 
inventarisatie intensiteit tussen 1985 en 2016. 

Tuinfluiter – Sylvia borin – zomervogel (85-5 en 16-4) landelijke trend: afname 

Schaarse broedvogel in Schaveren. 

Zwartkop – Sylvia atricapilla – zomervogel (85-12 en 16-22) landelijke trend: toename 

Toename lijkt gekoppeld te zijn aan het leeftijdsverschil van het bos ten opzicht van 30 jaar 
geleden. 

Braamsluiper – curruca – zomervogel (85-0 en 16-1) landelijke trend: afname 

Een territorium op een groot erf aan de noordzijde van de Oranjeweg. Voor het broedseizoen 
enkele waarnemingen van doortrekkers. 

Grasmus - Sylvia communis – zomervogel (85-0 en 16-1 en 2) landelijke trend: toename 

Naast het ene territorium langs de Smallertse beek aan de zuidzijde van de Oranjeweg ook 
twee territoria in het reservaat Pollense veen grenzend aan de Pollense veenweg. 

Kleine karekiet – Acrocephalus scirpaceus – zomervogel (85-0 en 16-3) landelijke trend: 
toename 

In de retentievijvers waren drie territoria. Het is niet bekend vanaf welk jaar na aanleg Kleine 
karekieten in de retentievijvers aanwezig zijn. 

Bosrietzanger – Acrocephalus palustris – zomervogel (85-1 en 16-1) landelijke trend: stabiel 

Fitis – Phylloscopus trochilus – zomervogel (85-31 en 16-15 en 4) landelijke trend: afname 

Afname heeft waarschijnlijk te maken met het ouder worden van het bos. In t’Rengel was 
een concentratie van Fitissen in het westelijke deel met de verstruweelde heideveldjes. 

Fluiter – Phylloscopus sibilatrix – zomervogel (85-0 en 16-0) landelijke trend: stabiel 

Op 8 mei één waarneming buiten de datumgrens van een zingend ex. op het landgoed Het 
Hooge Zand. 

Goudhaan – Regulus regulus – doortrekker en jaarvogel (85-21 en 16-14) landelijke trend: 
toename 

Geen duidelijke redenen voor de geconstateerde afname ten opzichte van 1985. 

Vuurgoudhaan – Regulus ignicapillus – doortrekker en jaarvogel (85-1 en 16-5) landelijke 
trend: toename 
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Toename lijkt gekoppeld te zijn aan het leeftijdsverschil van het bos ten opzicht van 30 jaar 
geleden.  

Grauwe vliegenvanger – Muscicapa striata – zomervogel (85-8 en 16-5) landelijke trend: 
stabiel 

Op jaarbasis kunnen fluctuaties van het aantal territoria aanwezig zijn. 

Bonte vliegenvanger – Ficedula hypoleuca – zomervogel (85-11 en 16-3 en 1) landelijke 
trend: toename 

Een reden van afname in Schaveren kan zijn dat de laatste jaren vrij veel is gedund in de 
houtopstanden en dat er relatief gezien weinig dood hout op stam is, waardoor natuurlijke 
nestholten ontbreken. Bij de woningen zijn daarentegen veel nestkastjes. Van enkele 
bewoners kregen wij informatie dat er wel Bonte vliegenvangers nestkastjes inspecteerden, 
maar na enkele dagen weer waren vertrokken. 

Koolmees - Parus major – jaarvogel (85-49 en 16-38) landelijke trend: afname 

Een reden van afname kan zijn dat de laatste jaren vrij veel is gedund in de houtopstanden 
en dat er relatief gezien weinig dood hout op stam is, waardoor natuurlijke nestholten 
ontbreken. 

Pimpelmees - Parus caeruleus – jaarvogel (85-24 en 16-26 en 1) landelijke trend: toename 

De Pimpelmezen waren vooral in het oostelijke deel van Schaveren talrijker dan in het 
westelijke deel met een hoger percentage ouder bos. 

Kuifmees – Parus cristatus – jaarvogel (85-15 en 16-8) landelijke trend: afname 

De Kuifmees volgt ook in Schaveren de landelijke trend in een afname van het aantal 
territoria. 

Glanskopmees – Parus palustris – jaarvogel (85-3 en 16-13) landelijke trend: stabiel 

Landelijk is in de bossen een toename geweest van het aantal Glanskoppen. De landelijke 
trend stabiliseert zich nu. Toename van Glanskoppen in Schaveren komt overeen met de 
landelijke trend. 

Matkop – Parus montanus – jaarvogel (85-9 en 16-0) landelijke trend: afname 

Slecht één waarneming op 19 februari 2016. 

Staartmees – Agithalos caudatos – jaarvogel (85-7 en 16-4) landelijke trend: afname 

Ook de Staartmees vertoont landelijk en ook in Schaveren een afname van het aantal 
territoria. 

Boomklever – Sitta europea – jaarvogel (85-3 en 16-13 en 1) landelijke trend: toename 

Toename van aantal territoria zal te maken met het verschil in inventarisatie intensiteit 
tussen 1985 en 2016. Het bos is ook ouder geworden en dat zal ook van invloed zijn op de 
toename van het aantal territoria. 

Boomkruiper –Certhia brachydactyla - jaarvogel (85-17 en 16-26 en 2) landelijke trend: 
toename 
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Toename van aantal territoria zal te maken met het verschil in inventarisatie intensiteit 
tussen 1985 en 2016. Het bos is ook ouder geworden en dat zal ook van invloed zijn op de 
toename van het aantal territoria. 

Ekster – Pica pica - jaarvogel (85-7 en 16-3) landelijke trend: toename 

Het is niet duidelijk waarom de Ekster in aantal is afgenomen, terwijl landelijk een toename 
is. 

Gaai – Garrulus glandarius – jaarvogel (85-8 en 16-5) landelijke trend: stabiel 

Er zijn weinig waarnemingen van Gaaien in Schaveren gedaan en ook niet gemeld via 
waarneming.nl 

Kauw - Corvus monedula jaarvogel - (85-0 en 16-0) landelijke trend: toename 

Alleen na het broedseizoen werden enkele malen Kauwen op de Woesterberg aangetroffen. 

Zwarte kraai – Corvus corone – jaarvogel (85-6 en 16-3) landelijke trend: afname 

Er zijn weinig Zwarte kraaien in Schaveren aangetroffen. Al tijdens het broedseizoen werd 
vrij regelmatig een groep van 25 exemplaren aan de noordzijde van de Woesterberg 
foeragerend in de weilanden gesignaleerd. 

Raaf – Corvus corax – jaarvogel (85-0 en 16-1) landelijke trend: toename 

Tijdens veel veldbezoeken werden twee Raven gesignaleerd; in het westelijk gedeelte van 
Schaveren was één paar territoriumhoudend. Er is geen nest gevonden en er zijn geen 
juvenielen waargenomen. 

Spreeuw – Sturnus vulgaris- jaarvogel (85-35 en 16-25) landelijke trend: afname 

Spreeuwen nemen in aantal af in Nederland, vanwege intensieve bestrijding van emelten in 
graslanden.  

Huismus – Passer domesticus – jaarvogel (85-20 en 16-19) landelijke trend: toename 

Huismussen werden voornamelijk in het westelijke gedeelte op de erven in Schaveren 
waargenomen, waar kippen aanwezig waren. 

Ringmus – Passer montanus – jaarvogel (85-0 en 16-0) landelijke trend: afname 

Er zijn in Schaveren in 2016 geen Ringmussen waargenomen. 

Vink – Fringilla coelebs – jaarvogel (85-51 en 16-42) landelijke trend: toename 

De Vink komt verspreid in het hele onderzoeksgebied voor. 

Keep – Fringilla montifringilla – wintervogel en doortrekker – landelijke trend: ? 

Kepen werden tijdens het vroege voorjaar en de wintermaanden foeragerend aangetroffen. 

Kneu – Carduelis cannabina – zomervogel – (85-8 en 16-6 en 1) landelijke trend: toename 

Kneutjes in Schaveren concentreren zich met name in het centrale beekdal. 
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Kleine barmsijs – Carduelis cabaret – wintervogel die aanwezig is gedurende de 
wintermaanden in groepen mezen. Op 20 december 2017 enkele ex. in een groepje 
Pimpelmezen in de zwarte elzen bij de retentievijvers. 

Putter – Carduelis carduelis – jaarvogel – (85-0 en 16- 5 en 1) landelijke trend: toename 

Nieuwe broedvogel voor Schaveren; neemt landelijk nog steeds in aantal toe. 

Groenling – Chloris chloris – jaarvogel – (85-3 en 16-4) landelijke trend: toename 

In Schaveren erfbewoner van enkele erven ter hoogte van de Steenderbultweg. 

Sijs – Carduelis spinus – jaarvogel – (85-0 en 16-1) landelijke trend: toename 

Regelmatig werden Sijzen waargenomen en op 3 uni 2016 werden twee adulten en twee 
juvenielen op het landgoed het Hooge Zand waargenomen. Op 30 april werden twee 
roepende Sijzen met territoriumgedrag waargenomen op het landgoed Hooge Zand en op 6 
mei 2017 werd een roepende Sijs waargenomen ter hoogte van de Woesterberg. 

Goudvink – Pyrrhula pyrrhula – jaarvogel (85-0 en 16-2) landelijke trend: toename 

Schaarse broedvogel in Schaveren: één paar op het landgoed het Hooge Zand en één paar 
in ’t Rengel. 

Appelvink – Coccothraustes coccothraustes – jaarvogel – (85-1 en 16-13) landelijke trend: 
toename 

Op het landgoed Het Hooge Zand is bijna de helft van het aantal territoria vastgesteld. In 
1985 zeker te weinig data van veldwaarnemingen om deze vroege voorjaars soort te 
lokaliseren. 

Kruisbek – Loxia curvirostra – wintervogel – (85-0 en 16-1) landelijke trend: ? 

Aan de hand van de veldwaarnemingen en de interpretatie zijn twee territoria vastgesteld. 
De bewoners van de woning in het landgoed het Hooge Zand hebben juveniele ex. op de 
voedertafel waargenomen binnen de geldende datumgrens) 

Rietgors – Emberiza schoeniclus – jaarvogel – (85-0 en 16-1) landelijke trend: stabiel 

Eén paar in het rietveldje van de retentievijvers langs de Smallertse beek. 

Geelgors – Emberiza citrinella – jaarvogel – (85-0 en 16-1) landelijke trend: stabiel  

Eén territorium in de celtic fields in ‘’ t Rengel. In 2017 is na het verwijderen van alle opslag 
in t Rengel geen Geelgors waargenomen. 
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14.7 Inventarisatielijst Wintervogels 

Wintervogels PTT-route 1296 Schaveren december 2016 en 2017. 

 

Soort 2016 2017 

Grote Zilverreiger 1   

Blauwe Reiger 1 1 

Toendrarietgans 9   

Kolgans 133 15 

Grauwe Gans   1 

Soepgans 1   

Nijlgans 2 2 

Wilde Eend   10 

Soepeend   1 

Havik   1 

Sperwer   1 

Buizerd 4 9 

Kokmeeuw 2   

Holenduif 5   

Houtduif 71 199 

Groene Specht 2   

Grote Bonte Specht 13 6 

Winterkoning 5 7 

Heggenmus 2   

Roodborst 16 5 

Roodborsttapuit 1   

Merel 29 14 

Kramsvogel 9 109 

Zanglijster 1 4 
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Koperwiek 14   

Goudhaan 19 3 

Glanskop 17 7 

Kuifmees 8 3 

Pimpelmees 19 22 

Koolmees 31 27 

Boomklever 16 10 

Boomkruiper 13 5 

Gaai 12 13 

Ekster 12   

Zwarte Kraai 6 28 

Spreeuw 2 348 

Huismus 21 9 

Vink 48 118 

Keep 6   

Groenling   2 

Sijs 14 28 

barmsijs   2 

Kruisbek   4 

Goudvink 2 3 
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Bijlage 14.8   Data veldbezoeken vogelwerkgroep Schaveren 2016  

Datum Tijd inventarisatie Totaal 

21 februari 14.00 uur – 16.15 uur 2.15 

6 maart 13.30 uur – 16.15 uur 2.45 

17 maart 6.05 uur – 11.30 uur 5.25 

18 maart 7.00 uur – 10.15 uur 3.15 

20 maart 8.10 uur – 10.15 uur  2.05 

26 maart 6.30 uur – 10.45 uur 4.15 

26 maart 13.00 uur – 16.00 uur  3 

28 maart 5.40 uur – 8.40 uur 3 

2 april 6.55 uur – 11.00 uur 3.55 

3 april 10.45 uur – 12.00 uur  1.15  

3 april 14.00 uur – 16.00 uur 2 

8 april  8.00 uur – 10.30 uur 2.50 

8 april 21.30 uur – 23.30 uur 2 

13 april 6.15 uur – 8.45 uur 2.30  

16 april 6.30 uur – 10.20 uur  3.50  

20 april 16.00 uur – 17.00 uur 2 

22 april 5.05 uur – 10.20 uur 5.15  

29 april 6.15 uur – 8.10 uur 1.55 (regen) 

7 mei 5.45 uur – 10.45 uur 4 

8 mei  13.30 uur – 17.00 uur 3.5 

11 mei 12.00 uur – 13.00 uur 1 

12 mei  5.30 uur – 10.15 uur  4.45 

19 mei 5.30 uur – 10.00 uur 4.30 

27 mei 5.15 uur – 9.00 uur 3.45 

3 juni 7.15 uur – 10.00 uur 2.45 (nevel) 

11 juni 5.20 uur – 7.45 uur  2.25 
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16 juni 21.30 uur – 22.30 uur  1 (regen) 

19 juni 13.30 uur – 15.45 uur  2.15 

26 juni 13.30 uur – 15.00 uur  1.30  

7 juli  16.00 uur – 16.30 uur 0.30  

30 verschillende dagen   81.05 uur 

Waarneming.nl   20.00 uur 

Totaal 2016   101 uur 

 

Aanvulling 2017 
Incidentele veldbezoeken 

19 maart 13.30 uur – 16.00 
uur 

 2.30  

17 april 8.00 uur – 10.00 uur  2.00 

30 april 7.00 uur – 9.00 uur  2.00 

3 mei 6.00 uur – 9.00 uur  3.00 

5 mei 9.00 uur – 11.00 uur  2.00 

6 mei 5.30 uur – 9.30 uur  4.00 

2 juli 6.00 uur – 9.00 uur  3.00 

Zeven extra incidentele bezoeken  17.30 uur 

Waarneming.nl  10.00 uur 

Totaal 2017  27.30 uur 

Totaal 2016 en 2017  128.30 uur 

 




