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De door de werkgroepen onderzochte gedeelten liggen binnen de dikke zwarte lijnen

3

~nleiding
De aanleiding tot het ontstaan van deze speciale uitgave "Klooster Hulsbergen" was voomarnelijk het
idee om in samenwerking met alle werkgroepen van onze afdeling de kennis te bundelen die we over dit
zeer interessante gebied niet alleen al hadden- maar vooral ook kregen door een gericht onderzoek dat
voornamelijk in 1998 plaatsvond.
Bovendien - zo dacht het bestuur - kan een dergelijk project de samenwerking binnen onze KNNVafdeling intensiveren en het zou kunnen meehelpen aan de verwezenlijking van een zo goed mogelijk
behoud van dit waardevolle gebied.
Er is na uitvoerige discussie gekozen voor "Klooster Hulsbergen", ofschoon dat voor de meesten van
ons vrij ver van de woonplaats ligt. Het tenein valt binnen ons afdelingsgebied, maar is ook landelijk
gezien zeer interessant, niet alleen cultuurhistorisch, maar ook door wat de vroegere bewoners ervan
gemaakt hebben.
Op de hiernaast afgedrukte kaart kunt U zien welke gedeelten onderzocht zijn.
We pretenderen niet dat we tot een complete inventarisatie gekomen zijn, ook al omdat 1998 een nogal
nat jaar was.
Wat van Klooster Hulsbergen heel speciaal is, met name van het "Kloostcrbos", is dat de uitlopers van
het stuw-vallencomplex van de Veluwe zich uitstrekken tot in de uiterwaarden van de IJssel, zodat er
van oudsher in dit gebied geen dijken nodig waren om droge voeten te kunnen houden.
Het IJsselwater stroomde er wel binnen- en doet dat nog bij hoog water- maar werd door de "bergen"
gekeerd. Bewoning was hier dus zonder te veel extra moeite al vroeg mogelijk.
Dat dit project tot stand heeft kunnen komen, is mede te danken aan onze sponsors, te weten :
DE STICHTING "HET GELDERSCH LANDSCHAP",
EN
"BERGHUIZER PAPIERFABRIEK" TEW APENVELD.

Wij willen hen bij deze graag dankzeggen voor hun steun en hartelijke medewerking.
Vanzelfsprekend wil het bestuur verder graag alle leden bedanken, die aan het project meewerkten.
Speciale dank aan Micky Haselhoff-Marsman, die het benodigde typewerk, de tekstverwerking, de
layout en nagenoeg al het tekenwerk verzorgde, aan Bauke Terpstra, die het geheel coördineerde en aan
onze drukker, Roei Pannekoek, die er een gaaf eindproduct van maakte. En dat alles in een aanzienlijk
korter tijdsbestek dan ervoor uitgetrokken was.
Tenslotte wensen we eenieder die dit leest een paar interessante uurtjes en wij hopen met deze speciale
uitgave bij te dragen aan het behoud van het unieke gebied:

Klooster Mulsbergen, te titapeniJeld.
Namens het bestuur van de Afdeling Epe/Heerde
van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging (Vereniging voor Veldbiologie):
T.M. Faber, voorzitter.
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feologie en feomorfologie uan Klooster Mutsbergen
Tussen Het Kanaal en de Grote weg even ten
noorden van Wapenveld draait de "wederopstanding" van de in 1980 afgebrande molen "De Vlijt".
De molenaar verricht er nog zijn ambachtelijke werkzaamheden om een slinkend aantal
bakkerijen en een handvol particulieren van
de nodige grondstoffen te kunn~ voorzien,
zich wellicht onbewust van het feit dat zijn
molen op een heel bijzondere plek staat.
Het is duidelijk dat het oude spoorlijntje
Apeldoorn-Zwolle hier langs ging en dat de
molen op een heuvel staat, strategisch gekozen, vooral als je werkzaamheden van de
wind afhankelijk zijn. Echter, deze heuvel is
niet zomaar een heuvel die vlak voor het
kanaal abrupt werd doorsneden. De contouren van deze lang-gerekte heuvel worden aan
de oostzijde van Het Kanaal weer zichtbaar
in Klooster Hulsbergen, een stukje natuur en
landschap van beeldbepalende waarde, ingeklemd tussen IJsseldal en Veluwemassief
Tijdens een groot deel van het Pleistoceen
(veel nieuw leven) is er in dit gebied waarschijnlijk nog niet veel anders te zien geweest
dan wilde, vlechtende riviersystemen die
bijna onafgebroken materiaal toevoegden aan
de al aanwezige preglaciale basis.
Zowel vanuit het Oostzeegebied als uit Midden- en Noord Duitsland zocht een "Baltische Oerstroom"
van rivieren zijn weg naar Nederland, die hier de bekende "Witte Zanden" achterlieten, hekend als de
Formatie van Enschede. Maar bovenal bouwden Rijn, Maas en in mindere mate de Schelde vanuit het
zuiden aan hun delta. Beide systemen lieten een complex sediment achter.
Toen brak de meest dramatische periode aan voor het Nederlandse landschap. Tijdens het Saalien, de
meest ijzige periode van het Pleistoceen, vloeiden ijslobben diverse laaggelegen gebieden binnen, waaronder ook het huidige IJsseldal, van waaruit de bevroren bodem, in enorme schubben, werd opgeduwd
tot de huidige stuwwal op de Noord Oost Veluwe.
Het fundament voor het Klooster Hulsbergen was gelegd.
In het Midden-Saallen had de ijsdeken zijn maximale uitbreiding bereikt en soms zelfs werden de stuwwallen bij kleine ijsuitbreidingen overreden, waarna vaak noordelijke gesteenten op de stuwwallen achterbleven. De ijskap bereikte ook zijn grootste dikte. Gemeten naar de hoogte van de huidige stuwwalruim honderd meter nabij het Aardhuis ten westen van Apeldoorn - en de diepe ligging van keileem in
het IJsseldal is dit vermoedelijk meer dan tweehonderd meter geweest.

Tijdens en na het Saalien ontstonden er als gevolg van allerlei smeltwaterbewegingen bijzondere contouren in het stuwwallenlandschap. Op kleine schaal zullen zich ook in de omgeving van Wapenveld spoelzandwaaiers, kameterrassen en smeltwaterdalen hebben gevormd. De erosie van het stuwwallenlandschap was begonnen.
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Dan breekt een interglaciaal aan, het Eemien, een relatief korte periode van ongeveer tienduizend jaar.
Het werd aanzienlijk warmer, zelfs warmer dan nu.
Er ontwikkelde zich een bostype dat vergelijkbaar was met wat we nu in Zuid Frankrijk vinden. En in de
IJsselzwommen Nijlpaarden rond. Ook botvondsten van Damhert en Bosolifant wijzen op een "Warme
fauna".
Echter, opnieuw werd de omgeving van het huidige Klooster Hulsbergen in een ijzige greep genomen:
het Weichselien liet zich gelden. Maar in plaats van opnieuw een ijsdek kregen we nu alleen te maken
met toendra-achtige omstandigheden, met extreme koude en droogte. De bodem raakte over een lange
periode weer permanent bevroren met alleen tijdens korte interstadiaten spaarzame begroeiingen. Aan
het eind van deze ongeveer honderdduizend jaar lange periode ontstonden er opnieuw omstandigheden
die vergelijkbaar zijn met het einde van het Saalien. Sneeuwsmeltwater haalde nog meer de scherpe
kanten uit het landschap, steeds vaker zette een één tot twee meter dikke bodemlaag zich in beweging
tijdens de steeds warmer wordende zomers, vulden vorstscheuren zich op, en een afwisseling van dooi
en vorst verstoorden de oorspronkelijke gelaagdheid van de bodem. Bij graafwerkzaamheden door de
Woldberg tussen Wezep en Heerde ten behoeve van de aanleg ASO waren deze verschijnselen vaak heel
fraai zichtbaar in het midden van de jaren '70.
Aan het einde van deze Glaciale periode was het nog steeds kaal en winderig en gedurende de late Dryastijd ontstonden de vele dekzandafzettingen en dekzandruggen die voor Klooster Hulsbergen zo typerend zijn. Veel van deze dekzandruggen op- en rond de Veluwse stuwwallen werden gevormd uit lokaal
materiaal van matig fijn tot matig grof kalkloos en klei/leemarm zand, dat voor bijna honderd procent
uit matig afgeronde kwartskorrels bestaat. Het een en ander kan mooi getoetst worden met een paar
zandmonsters uit wat gaten (gegraven jongenshutten) in deze zandruggen. Deze dekzandruggen liggen
veelal in zuidwest~noordoost richting en maken deel uit van een complex van dekzandafzettingen met
restanten van paraboolduinen, landduinen tot vier meter hoog, en de dekzandruggen zelf, die wel tien tot
twaalf meter hoog konden worden.
De Render- en Kamperklippen passen ook in dit geheel en liggen, misschien niet eens zo heel verrassend, met de dekzandruggen van Klooster Hulsbergen in elkaars verlengde, precies in zuidwest~
noordoost richting. Ze kenmerken zich door de wat langere hellingen vanuit overwegend zuidwestelijke
richting en een vrij steile kopzijde. Mooie voorbeelden daarvan vinden we onder anderen nu nog op het
Hulsthorsterzand.
In de oudere Geologische literatuur werden ze aanvankelijk aangezien voor Osars of Eskers (onder
landijs gevonnde tunnelafzettingen). Ook op een oude geologische kaart van 1932 (27 Hattem) staan ze
ter plaatse van Klooster Hulsbergen aangegeven als Osar/Smeltwaterrug.
Na later onderzoek werd de naam al vaker gewijzigd in Pseudo-Osar, terwijl ze nu gewoon dekzandrug
genoemd worden.
Buiten Klooster Hulsbergen duiken deze ruggen vermoedelijk onder jongere rivierafzettingen van de
Betuwe-formatie, gevormd tijdens het Holoceen (geheel nieuw leven). Boven op deze fannatie vinden
we dan als laatste de, door de nog zeer jonge IJssel achtergelaten afzettingen op oeverwallen en stroomruggen en in kommen.
Uiteindelijk zijn we aangekomen in een landschap dat voomarnelijk door de mens is gevormd, maar
waar desondanks ruimte is voor een bijzonder stukje natuur:
Klooster Hulsbergen, tussen heuvel en rivier.
Bauke Terpstra.
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lle historie van Klooster Hulsbergen en OnlfJeving
VRIJ BEWERKTE NOTITIES VAN WOUTVAN SOEST

Hoewel het belang van het Klooster Hulsbergen voor ons voornamelijk in de diversiteit van natuurhistorische bijzonderheden zal liggen, is het goed - en krijgt het gebied een diepere betekenis - als we de
historische aspecten ervan eerst eens de revue laten passeren. Want zijn het niet vooral de vroegere bewoners van deze streek geweest, die het huidige aanzien ervan hebben bepaald?
Ontginnen, kappen, planten en exploiteren, maar ook bouwactiviteiten en de vele pogingen om het water
van de IJssel te beteugelen hebben hun sporen nagelaten en het gebied gevormd tot datgene wat deels nu
nog te aanschouwen is. De huidige bewoners van deze regio zullen, gesteund door diverse organisaties,
proberen dit prachtige deel van de IJsselvallei rond het "Kioosterbos" zoveel mogelijk te vrijwaren van
nivellering, schaalvergroting en andere aantastingen.
Wout van Soest heeft zich heel lang en op bijzondere wijze nauwgezet bezig gehouden met de vele historische bijzonderheden van deze streek. Alhoewel ook hij zich heeft moeten verdiepen in de reeds bestaande literatuur over dit gebied, volgen we voor een belangrijk deel zijn zoektocht en notities hierover.
Omdat de IJ ssel een relatief jonge rivier is, is het begin van het verhaal over deze streek rond het Klooster Hulsbergen niet geheel willekeurig.
"De Gelderse !Jssel kan zijn ontstaan in het laat Subboreaal. dat is de periode tussen 1650 en
640 voor Chr. Beneden het huidige Arnhem is de !Jssel dan een veenstroom, waarlangs het
veen in een eutroofmilieu kan doorgroeien."
De omgeving van het huidige Klooster Hulsbergen in die tijd geeft nog geen teken van menselijke activiteiten prijs. Pas van de Romeinse tijd af, zo blijkt uit bodemvondsten, vestigen zich mensen op de
hoge oeverwallen, die bescherming bieden tegen overstroming.
"Voor ons IJsselgebied is er sprake van een uitgebreid veengebied, ongetwijfeld plaatselijk
dicht begroeid met els, wilg en gagel. In dat oermoerasbroekbos zoekt de IJsset haar weg naar
het noorden. "
Eeuwen lang kan de IJssel zich ontwikkelen tot een volwassen rivier.
"De rivier bevindt zich in de zogeheten vlechtende fase, als gevolg van het neerslagpatroon in
het bovenstroomse Rijngebied en smeltende sneeuw, waardoor de afooeren gaan toenemen, de
!Jssel gaat wassen en verandert in een traag stromende kilometers brede rivier. "
Zo rond de lüe eeuw ontstaat er in West-Europa een ernstige droogte, die zich zelfs over de Veluwe
uitstrekt.
"Door droogte, plaggenbemesting en ontbossing op grote schaal tengevolge van de ijzerindustrie ontstaan de zandverstuivingen. "
De gevolgen voor onder anderen de Veluwe zijn desastreus: hongersnood doet beginnende gemeenschappen wankelen. Op grote schaal wordt voedsel aangevoerd.
"Er wonen dus al mensen die handel drijven met het achterland. We weten dat in 765 in Wilp
de zendeling I"ebuinus zich vestigt en daar een houten kerkje bouwt, en in de richting van Deventer zijn zending\'>t'erk voortzet. "
Langzaam breidt de Geestelijkheid zich uit en krijgt steeds meer vat op het openbare leven. Bisdommen
vonnen in die tijd ware machtsblokken, van waaruit de kerkelijke invloed zich over het land uitstrekt.
"Na de hongersnood in de J(f eeuw ziet het ernaar uit alsof de Veluwe volkomen ontvolkt is.
Eerst twee eeuwen later, om precies te zijn in 1176, geeft de Utrechtse Bisschop Godefrodus
een akte uit, waarin het Kerspel Epe gesplitst wordt in de Kerspelen Epe, Heerde. Hattem en
Vorchten. In diezelfde akte wordt ook Oene vermeld. dat toebehoorde aan de Kapel van Passen
(Vaassen). Die Utrechtse Bisschop was in die tijd in onze streken een zeer machtig persoon. "
Zonder enige twijfel zal ook Wapenveld en omgeving binnen de invloedssfeer van deze kerspelen
(kerkdorpen, parochies) zijn gevallen. En er zullen nog diverse ontwikkelingen plaatsvinden die dit bevestigen, naar later zal blijken. Toch zal spoedig de bisschoppelijke macht in kracht inboeten, want als
de steden Deventer, Zwolle en Kampen zich ontwikkelen, slaan de graven hun slag.
"De Gelderse graven. die in het bezit zijn gekomen van de Graa.f.Çchap Zutphen, geraken in het
bezit van de twee machtige kastelen op de linker !Jsseloever, in Hattem "Het Slot" en in Voorst
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kasteel Nijenbeek. Vanuit deze bases konden zij de gehele handelsvaart op de IJsset beheersen
en daardoor ook de zich ontwikkelende steden langs de rivier. "
Als gevolg van al deze ontwikkelingen komt ook de ontginning op gang van veel moerasbroekbos tussen
Deventer en Zwolle. De Gelders graaf Reinout II schenkt een aantal West-Nederlandse emigranten een
oorkonde, waarin hun het recht verleend wordt:
"om het gehele broek en al de wildernis, dat wij voortaan Hijbroek geheten willen hebben en
dat gelegen is tussen Scanenburgh en Werven"
te gaan ontginnen. Die ontginning wordt voortvarend ter hand genomen en verloopt zo effectief dat ruim
veertig jaar later de inmiddels hertog geworden Gelderse edelman Eduard op een gedenkwaardige avond
voor Allerheiligen in 1370 de kerspelen van Terwolde, Nijbroek, Oene, Heerde en Vorchten een Dijkbrief schenkt:

ltlij lduardt bij dtt gnadm fods Jtntogke t~an fdrt m frwe t~an lutpkm dom tltrstatn aUt luydm
met, dtssm ttygmwordigkm britllt, dat gqrom ktbbm mde gwm t~oor ons ms t~or onsse nakomtlinggm em Jijkrtgt t~an B\undigkts Mttkt tot Hulsbnge an dm lllngk tkot dm karspd t~andtr ltlolde t~an de ltijmbrotkt, t~an tlm, t~an Mttrdt md t~an liorrigtm.
Dan valt ineens de naam Hulsbergen.
"De naam Hulsbergen is heel oud. De naam Hulsbergen zegt ons twee dingen: Allereerst liggen in hel gebied terreinen die heuvelachtig zijn. Bovendien duidt het woord "Huls" op de
Hulstboom. Hulsbergen was in die lijd al een buurtschap in het in 1176 gevormde kerspel
Heerde. In die streek was de naam al zo ingeburgerd dat ze door de eeuwen heen gebruikt werd
als vervanger van de naam van het daar ter plaatse, in 1407 gestichte klooster. "
Aan het einde van de 14e- en het begin van de 15e eeuw daalt een deken van vroomheid neer over de
streek. Onder deze Moderne Devotie worden er Fraterhuizen gevestigd in Diepenveen, Windesheim en
Agnietenberg, waarin fraters en zusters leefgemeenschappen vormen volgens de grondbeginselen van
deze Moderne Devotie. Op 10 oktober wordt in de kleine buurtschap Hulsbergen gestart met de bouw
van een fraterhuis (klooster) van de Broeders des Gemenen Levens. Het nieuwe fraterhuis wordt genoemd naar Hiëronymus.
"De officiële kerkelijke naam van het klooster was: Hiëronymusberg, genoemd naar de heilige
Hiëronymus, ofwel Sophronius Husebius, kerkvader en patroon der theologen.
In het Frensweger Handçchrifi over de geschiedenis van de Moderne Devotie komen we o.a. de
volgende citaten tegen:

-"lian dm btghynne dts knsts Jnntt lkmnimusbergk bij Hatttm in dit lidue.
- lotter ue fodes mde tot salitkeit dtr Jitlm was dat huts Juntt lkuonimus in ltulsbugm begonnen
dtr martttm ftreoms mdt liictom, mz."
In het prille begin van deze kloostergemeenschap was het met de.fi'nters pover gesteld

"want sij kwamm tottm dorrm mdt onbtktndm lande, m lttrdm grook armoede in btddingkt m andtre huysrade."
Na een armoedige start bleek een halve eeuw later, met een oppervlak van vierhonderd hectaren, het landelijk bezit van het klooster aanzienlijk. "
[n 1423 wonen er onder leiding van rector Dirc Herxen (de naam van het plaatsje Herxen aan de andere
zijde van de IJssellijkt geen toeval) al veertien fraters in het klooster, waar inmiddels ook al een kapel
gebouwd is. Gestaag nemen de bezittingen van het Hiëronymushuis toe en het grondbezit wordt door
ontginning, aankoop en schenkingen uitgebreid tot aan Hoorn, Veessen en Wijhe toe.
Echter, ondanks deze rijkdom wordt men gedwongen te blijven vechten tegen de nukkige uithalen van
de IJ ssel, die de veiligheid van de bewoners keer op keer danig op de proef stelt.
Jan van Alcmaer, rector van het fraterhuis van 1492 tot 1504, heeft de leiding over de aanleg van een
nieuw dijkvak, niet ver van Hulsbergen. Er zijn nog steeds sporen van deze "Nije Dijk" in het huidige
landschap.
"Uit een middelnederlandse kroniek, geheten De Historie van het Gelech der Sclusen bi
Hulsberghe uit het klooster, blijkt dat deze tijd een aaneenschakeling van rampen heeft gekend.
Een in 13 70 gereed gekomen sluis moet in J./00 al vervangen worden. In I 421 wordt bij hoog
water deze sluis al weer ·weggespoeld.
Een nieuwe sluis die gereed kwam in 1427 verdwijnt drie jaar later al weer. Ook op Sint Anthoniusdag, de 17januari van hetjaar 1552, tijdens een noordwesterstorm, een "gruwelijk
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tempeest", is het water zo hoog als nooit eerder aangegeven op de stadsmuren. En passant
wordt vermeld dat er vijf kolken in de dijken zijn geslagen: drie in het gebied Gietelo-Appen,
één in Welsurn bij het veer en "een bi Hulsbergen bie dien Santberch tender dxen gesciagen
dijck".
Uit de rectoraatspenode van Hendrik van Doesburg zijn talrijke meldingen bewaard gebleven, die erop
wijzen dat het onderhoud van dijken en sluizen de voortdurende aandacht van de fraters had. Zo moest
het onderhoud van de benedenloop van de grift (het huidige Apeldoornsch kanaal) door de broeders van
Hulsbergen gedaan worden. Ook hadden ze de zorg voor het onderhoud van sluizen en het beheer van
kaden.
Ondertussen gaat de gebieds- en bezitsuitbreiding gestaag door. Het een en ander blijft niet onopgemerkt
door de monniken van het vijfkilometer noordelijker gelegen klooster Klaarwater onder Hattem, die het
-na enkele mislukte pogingen - pas met hulp van de Hertog Karel van Gelre voor elkaar krijgen hun
broeders uit het Hulsberger klooster te verdrijven.
Onder de naam Benedictijnenklooster Hulsbergen werken de nieuwe bewoners aan onder anderen de
uitbreiding van de toch al forse veestapel, die in het jaar 1526 bestaat uit achtentwintig paarden, honderdtien runderen, vierenzeventig varkens en driehonderdzesenveertig schapen.
Na de dood van Hertog Karel van Gelre stellen de oorspronkelijke fraters van Hulsbergen alles in het
werk om hun voormalige bezit weer in gebruik te kunnen nemen, en met succes.
Met het aantreden van de laatste rector van Hulsbergen, Gerardus van Wachtendonck, gaat het klooster
roerige en gewelddadige tijden tegemoet. In de jaren die aan het uitbreken van de Tachtigjarige oorlog
voorafgaan, wordt alles in het werk gesteld om de aanstonnende Refonnatie tegen te houden.
Na veel Geuzengeweld en verwoestingen rond 1580 houdt het fraterhuis Sint Hiëronymus op te bestaan.
Via de Kerkelijke Rekenkamer komt rond 1600 het totale bezit onder beheer van de Gedeputeerden van
de Veluwe.
Ondanks het roemloze einde van dit klooster dwingt het niets ontziende water van de IJsset zijn streekbewoners blijvend alles in het werk te stellen om de veiligheid van het achterland te waarborgen. Oude
kronieken uit de 17e eeuw maken hier gewag van, en daarin wordt vooral het hoge water van 1658 beschreven:
"Op sommige punten kwam het water twee voet over de dijk; de oude dijkschrijver vermeldde
erbij dat ze in Twello met schepen door de straten van het dorp voeren om de mensen te redden.
Ook werden er totaal negen gaten in de dijk geslagen. Het laatste hoogwater dat een dijkdoorbraak veroorzaakte, vond plaats op 18 .fèbruari 1814. [fit het dagboek van de Nijbroeker dominee d'Exalto d'Almaras blijkt dat de dijkdoorbraak plaats vond te Wapenveld en weer in de
Dwarsdijk "
Maar ook een aantal jaren hieraan voorafgaand, onder anderen in 1670, 1672 en 1682, veroorzaakt het
water veel overlast en dijkdoorbraken. In die tijd zijn vermoedelijk ook de kolkenen/ofwielen ontstaan.
Gaandeweg nemen de graaf- en bouwactiviteiten toe om het IJsselwater te keren, maar het fraterhuis
raakt door de tand des tijds steeds meer in verval. Veel materiaal wordt versleept en in andere opstallen
toegepast.
Na een splitsing in 1648 wordt het bezit van het fraterhuis verdeeld over twee erven, die vermoedelijk
hebben gelegen op de plaats van de huidige percelen Kanaaldijk 85 en Ellenhoorn 6.
De boerderij aan de Ellenhoorn brandt in 1948 geheel af, maar in het pand aan de Kanaaldijk vinden we
nog enkele onderdelen terug, waarvan voornamelijk de buitenmuren nog stenen van het fraterhuis bevatten. Later worden er ook nog enkele grafstenen teruggevonden.
Het Kloosterbos dat deel uitmaakt van het huidige landgoed, is aangelegd in de 17e en 18e eeuw.
In de Franse tijd worden de landerijen algemeen "Staatseigendom der Bataafse Republiek", waarna in
1847 de percelen rond het voormalige fraterhuis in bezit komen van de familie Daendels. Bij een laatste
veiling in 1932 valt ook dit bezit van de familie Daendels in tal van percelen uiteen.
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De kwaliteit van de civiel-technische werkzaamheden worden geleidelijk beter; men krijgt steeds meer
vat op de waterstaatkundige situatie van deze streek Weteringen worden gegraven, sluizen gebouwd,
bemalingen aangebracht en stoom wordt vervangen door elektriciteit. Tot en met de laatste en modernste
zichtbare snufjes.
"De dijken en sluizen, de weteringen, de kolken, zijn allen zichtbare tekenen, dat reeds eeuwen
lang de mens met het landschap is bezig geweest. Die mens was in onze streken voornamelijk de
agrariër, de boer. Hij was de grote gebruiker van het land. "
Er is door de eeuwen heen veel schade geweest; dijkdoorbraken volgden elkaar in rap tempo op. Maar
door ervaring leerde men steeds beter de omstandigheden op de juiste wijze aan te pakken.
"Dat hadden we te danken aan het stugge volhouden van dat leger naamlozen, dat steeds weer
na een ramp de schop pakte en aan het werk toog. En het ook steeds weer klaarde.
Zo ontstond het prachtige !Jssellandschap. Laten we er zuinig op zijn.
Veel namen zoals Kloosterbos, Kloosterbrug, Ellenhoom, Monnikenbos, Herxen en Evergeune herinneren ons aan de geschiedenis van het klooster en zijn omgeving. En misschien zullen archieven nog onvermoede bijzonderheden en geheimen bevatten.
Bauke Terpstra.
Bronnen:
-Aantekeningen en delen van artikelen van Wout van Soest (cursief).
- Beheersplan Klooster Hulsbergen, Stichting Het Geldersch .I..J. .,,.u"''"....

Rechts nog een gedeelte van de stuifrug die zich
tot in de uiterwaarden uitstrekt

10

Je lltlferuerdijk
" .... Langs een rozenkwekerijtje kwamen we weer op onzen Veluwsen Bandijk, die hier door den
Kloosterdijk met de hoogegronden van de Veluwe is verbonden. De Weteringen, die thans het oude
overstromingsgebied van de IJsel doorstromen, monden door dezen Kloosterdijk door een paar
sluisjes uit op de Waard. Dijk en sluisjes, wetering en heuvelrand, weiden en kolken zijn aDeraardigst begroeid en maken deze buurt tot een van de levendigste van de IJselstreek.
Nu zetten wij ons schrap voor een frisch ritje langs den Bandijk. AUeen het stukje tot Vorchten was
nieuw, van daar was het aDemaal bekend terrein en ons reeds zeer dierbaar. De rijwielen zongen
het liedje van den voortreffeRijken grindweg, een heel zacht liedje van fijn geruisch, als de kleine
kiezelkorreltjes onder de banden roDen en zoo de beweging bevorderen. 't Liep tegen den avond,
het lage licht deed aDe bomen en torens, molens en andere gebouwen duidelijk te voorvoorschijn
treden, die we nu aDemaal als oude kennissen konden begroeten. De rivier blonk en wriemelde en
overal zagen we schilderijen van Voerman. De bloemen waren gaan slapen: van gele streepzaden en
boksbaard, van blauwe cichorei was niets meer te zien, die hadden aDe hun bloemkorfjes stijf gesloten. De knikkende distels bogen nog ootmoediger dan in den morgen, peen en pimpernel volgden
hun voorbeeld, evenals de lichtblauwe scabiosen. Al die duizenden planten in de houding van rust,
hoe mooi was dat. .. "
Jac.P.Thijsse, "De IJsel", Verkade-album 1916, pag. 87.
Rovenstaand citaat samen met het hieronder volgend artikel hebt U al
eerder onder ogen gehad. Het stond in 1996 ajgedmkt in het september/
oktobernummer van "Natuurklanken ".
l I zult in de beide andere artikelen van de hand van Henk Menke, die een
paar bladzijden verderop beginnen, wel wat zinsneden tegenkomen, die U
- als [I dit stuk net herlezen hebt - erg bekend voorkomen, maar wii vonden dat geen onoverkomelijk bezwaar.
Kijk en vergelijk- wij zelfhebben alles met veel plezier her- en gelezen.
Red.

STUIFRUG EN RIVIERDIJK.

Veel mensen zullen ze wel hebben: plekjes waar je graag naar toe gaat, omdat het er zo mooi is, of de natuur
er zo rijk is, of omdat er persoonlijke herinneringen aan verbonden zijn- of een mengsel van al die ingredienten. (Persoonlijke herinneringen kunnen trouwens ook andersom werken en een belemmering zijn om naar
zulke plaatsen terug te gaan).
Zo'n bijzondere plek is voor mij het stukje Veluwse Bandijk dat uit het Kloosterbos bij Wapenveld komt en
van daar naar het zuidoosten gaat - richting Werven en Marle.
Het is in de eerste plaats een bijzonder landschap. Het is een van de weinige plekken waar de Veluwse stuifzandruggen zich tot in het stroomgebied van de IJssel voortzetten. Het Kloosterbos ligt in zijn geheel op dat
flink heuvelige oude stuifgebied - de geologen spreken van dekzand.
Het complex wordt aan de zuidzijde begrensd door een lange rechte stuifiug, die nog een eind naar het westen doorloopt. De molen van Wapenveld is gebouwd op die rug, die goed te vergelijken is met bijvoorbeeld
de Renderklippen, al is hij wel wat lager.
Probeer je die rug naar het oosten te volgen, dan ontdek je dat die ongemerkt overgaat in de rivierdijk Ook
qua grondsoort is de overgang niet te zien. De dijken werden in de middeleeuwen gebouwd van het materiaal
dat ter plaatse voorhanden was, en dat was in dit geval zand. Want het zandgebied strekt zich nog een eind in
de richting van de rivier uit Dat is mooi te zien, nu er in verband met de dijkverzwaring allerlei graafwerk
gebeurt, waarbij de ondergrond bloot komt. Ongetwijfeld heeft vóór de bedijking de rivier tijdens wintervloeden flink aan de stuifheuvels geknabbeld.
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Als de temperaturen genoeg dalen kan er ook geschaatst worden.
Aan de noordkant van de dijk, buitendijks dus, heeft de Ussel nog altijd toegang tot het Kloosterbos. De
oostelijke rand ko~t wel eens onder water te staan en de weg door het bos ook. Een intrigerende situatie, die
bijzondere gevolgen heeft voor de flora in het bos.
Maar dat verleidelijke zijpaadje sla ik nu niet in. (Wel even een heel ander zijpaadje: de streek-romancière
Annie Oosterbroek-Dutschun laat in een van haar boeken- Het Oever?- iemand op die overstroomde weg in
het Kloosterbos verdrinken. Dat was de strafvoor zijn zonde, volgens de schrijfster).
Wie ook geïntrigeerd was door dit landschap, was Jac.P. Thijsse. Zijn beschrijving, tachtig jaar oud nu, is te
mooi om hier niet afte drukken. U vindt de tekst hierboven in een kaderqe.
DE DIJKBEGROEIÏNG TWINTIG JAAR GELEDEN.

Het was rond 1977 dat ik voor het eerst de dijk bij het Kloosterbos inventariseerde. Dat was niet alleen leuk
om te doen; het had een concreet doel: er werden plannen voor de dijkverzwaring gemaakt.
Alle planten die Thijsse noemde groeiden, behalve de Cichorei, op die eerste paar kilometer dijk die ik onderzocht. Dat inventariseren gebeurde per kilometerhok en het is aardig om de toen gevonden soortentallen te
laten zien.
no.
0

1

2
3
4

km-hoknummer
27.25.12
27.25.13
waarvan:
bosgedeelte
sluismuUI1jes
dijk buiten bos
27.25.14
27.25.15
27.25.25 ged.

soorten

totaal
23
194

77
26
140

111
82
74

Hok 0 is maar een klein stukje stuifrug in het bos.
Hok l ligt deels in- en deels buiten
het bos. Het totaal. van 194 is een
optelsom van soor-ten van verschillende vegetatietypen: van schraal
zand tot rivierklei, van bos naar
open dijklandschap. Het stnk dijk
buiten het bos met zijn honderdveertig soorten is vergeleken
met de volgende vakken bijzonder
rijk.
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Aan de dijk buiten het bos, aan de buitenkant (=rivierkant) vond ik iets bijzonders. Er groeide over een aantal
meters lengte een heel rijtje Blauwe knoop. Niet een plant die je op een rivierdijk verwacht, als je weet dat
bijvoorbeeld de bermen en het Landje van Jonker in het Wisselsche Veen, dus natte, venige, zure zandgrond,
zijn normale biotoop vormen. En het voorkomen in een smalle langgerekte strook maakte de vondst nog
raadselachtiger.
Er was maar één verklaring te bedenken: een ondoordringbare laag in het dijklichaam, waarlangs voldoende
water afliep om in het dijktalud een natte strook te veroorzaken. Ik heb daar toen over gesproken met het
toenmalige hoofd technische dienst van het Waterschap Oost-Veluwe, Wouter van Soest, en die bevestigde
later dat bij onderzoek in het dijklichaam een soort "horizon" was gevonden.
En lezing van Eddy Weeda's onvolprezen ecologische flora (deel 4, pag. 286) maakt de groeiplaats toch
minder vreemd:

"In Zuid-Limburg staat hij op grinderige leemaftellingen in het bovenste deel van hellingraslanden,
vooral nabij de grens tussen kalkarme grond en krijt. "
Al gaat het hier om heel andere bodemsoorten, uit de aangehaalde alinea kun je toch ook een voorkeur voor
grenslagen halen. En er blijkt bovendien uit dat de plant niet strikt aan zure bodems gebonden is.
Genoemd moeten ook worden de kademuren van de sluisjes met onder anderen Muurvaren, Steenbreekvaren
en Grasklokje. En niet te vergeten de stoere Wegdistel bij het gemaal~e. Misschien niet oorspronkelijk wild,
maar hij heeft zich daar al minstens vijftigjaar gehandhaafd.
DE DIJKBEGROEIING IN 1996

Met de dijkverzwaring in die buurt liep het jarenlang niet zo'n vaart, maar het aanpakken van de
Werverdijk is nu nabij. Dat gaf Het Geldersch Landschap aanleiding mij te vragen om eens naar de huidige
stand van zaken van de dijkflora te kijken. Deze stichting is niet alleen eigenares van het Kloosterbos maar
ook van delen van de aangrenzende binnen- en buitendijkse weilanden met kolken.
Dat verzoek leverde me weer een paar ochtenden genieten op van het nog steeds bijzonder mooie landschap,
ook al kwamen de dijkwerkers met hun zware materieel al wel erg dichtbij. Vooral de binnenzijde van de
dijk, die nog niet gehooid was, was schitterend met zijn massale groei en bloei van Geel walstro, Kruisdistel
en roze tapij~es van Grote tijm.
Mijn inventarisatie van juli 1996 omvatte vrijwel precies het open dijkgedeelte van hok 1 van 1977 (km hok
27.25.1 3), en dat maakt vergelijking mogelijk. En daaruit zie je dan ineens in cijfe~es bevestigd wat iedereen
al aanvoelt en vermoedt: de dijkflora, althans op die plaats, is fors achteruitgegaan. Het volgende tabell~e
laat dat zien.
soorten
totaal aantal
niet gevonden in 1996
niet gevonden in 1977

1977

1996

140
55

100

-

15

-

Nu zijn zulke inventarisaties momentopnamen en dus niet volledig. Je mist in de zomer bijvoorbeeld voorjaarssoorten en je hebt niet altijd tijd om niet (meer) bloeiende grassen goed te determineren. En er zit ook
veel "ruis" in de lijsten door de vele eenjarige onkruidsoorten waarvan de aanwezigheid nogal wisselvallig is.
De kritische lezer vraagt zich nu natuurlijk af: hoe betrouwbaar is dan de constatering van achteruitgang?
Dat zal toch wel meevallen: zowel in 1977 als in 1996 had de opname in de maand juli plaats: de omstandigheden waren dus gelijk.
En er is nog een toets. Als je de planten bekijkt die voor de rivierdijken min of meer karakteristiek zijn dan
wordt de indruk van achteruitgang bevestigd.
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Latijnse naam

Nederlandse naam

Elytrigia repens(glauca)
Bramus inem1is
Carduus crispus
Carduus nutans
Crepis biennis
Cynodon dactylon
J.)yngium campestre
Cruciata laevipes
Galium mollugo
Galium verum
Medicago jà!cata
Ononis spinosa
Picris hieracioides
Pimpinella sax[fraga
Plantogo media
Scabiosa columbaria
S'edum acre
S'enecio jacobaea
Thymus pulegioides
Triseturnflm'escens

"Blauwe kweek"
Kweekdravik
Kruldistel
Knikkende distel
Groot streepzaad
Handjesgras
Kruisdistel
Kruisbladwalstro
Glad walstro
Geel walstro
Sikkelklaver
Kattedoom
Bitterkmid
Kleine bevemel
Ruige weegbree
Duifkruid
Muurpeper
J acobskmiskmid
Grote tijm
Goudhaver

1977

_,,..,

2

-

2
2
2
x
3
2

2
2

I

-

2
3

3

2

1

-

I
I
I

1

-

2
I

2

I
1
3

totaal aantal somten

1996

I

-

I

3
2

2

-

I9

12

..

De CIJfers m de kolommen geven een mdruk van de mate van voorkomen:
1: één of enkele exemplaren
2: verspreide exemplaren óf op één of enkele plaatsen veel
3: algemeen, plaatselijk overheersend
4: zeer algemeen.
De tabel van het totale soortental geeft een achtemitgang van dertig procent; die van de fluviatiele(= rivier-)
soorten van veertig procent. Bovendien is van de laatste groep het aantal exemplaren per soort in het algemeen minder geworden.
Verdwenen bleek ook de Blauwe knoop. Wel was de natte dagzoom nog te herkennen. Er groeiden Kale
jonker, Brunei, Kruipganzerik en Waterkruiskruid (de laatste twee soorten waren in 1977 niet gesignaleerd).
En de varenties groeien nog steeds op de kademuurtjes.
In 1977 zijn binnen- en buitentalud afzonderlijk opgenomen. De verschillen bleken groot, al ontloopt het
aantal soorten elkaar niet veel. Een van de oorzaken is het agrarisch gebmik: de binnenkant (zuidkant) is grotendeels hooiland, dat nog niet gemaaid was in juli; de buitenkant (noordkant) werd grotendeels begraasd.
Verschil in microklimaat en de bespoeling met rivierwater van het buitentalud vergroten het verschil in floristische samenstelling natuurlijk nog

voorkomen
alleen binnendijks
alleen buitendijks
gemeenschappelijk

binnen

buiten

24
46

30
46

70

76

Wat niet uit de tabel komt is dat er binnen het dijktalu<L van voet tot wegberm ook grote verschillen optreden.
Heel veel soorten, vooral de meer karakteristieke, groeien "onder het hek", in de zeer smalle strook tussen
wegberm en weide. Dat zegt iets over de invloed van het beheer: net buiten het bereik van de gemeentelijke
bennmaaiers, en net in het stukje weiland dat het minst intensiefwordt gebmikt, handhaven ze zich.
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DE TOEKOMST?

Hoe het landschapje er na de dijkverzwaring uit zal zien is een open vraag. Toch zijn er wel redenen voor
optimisme. Alle gegevens en waarden zijn bij de verantwoordelijke instanties bekend. Het gebied is eigendom van een stichting voor natuurbehoud en die is, wanneer nodig, uitstekend toegerust om de waterbouwers
partij te geven. (Een mooi voorbeeldje was dat er bij de in uitvoering zijnde werken een dijlge, op verzoek
van Het Geldersch Landschap, keurig om een poel1je heen werd gelegd. In dat poel1je groeide veel Zwanebloem- en dat is een beschermde plant).
Maar ook het waterschap is, veel meer dan twintig jaar geleden, op de hoogte van de natuurwaarden, van het
belang ervan, en in staat en bereid om die zoveel mogelijk te behouden en goed te beheren. Ook langs de al
verzwaarde dijkvakken heeft zich hier en daar weer een interessante vegetatie ontwikkeld - al blijft er nog wel
het een en ander te wensen over.
HenkMenke.
september 1996.

Uitzicht vanaf het gemaal Pouwel Bakhuis
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Kloosttr Muisbergen -het bos
Het meest verrassende van het Kloosterbos - in dit geval niet het hele onderzoeksgebied, maar alleen het
bos dat de kern van dat gebied vormt - zijn de tegenstellingen die je daar tegenkomt. De meest opvallende is die van "arm en droog" aan de ene kant tegenover "vochtig en rijk" aan de andere kant.
Ruwweg kun je zeggen dat drie invloeden gezorgd hebben dat het bos zijn tegenwoordige uiterlijk
kreeg: de bodem, de rivier en de mens.
DE BODEM.

Onder het hoofdstukje "geologie" in dit verslag is alles te vinden over het ontstaan van de bodem. Op
"De bodemkaart van Nederland" (blad 27 Oost) wordt het grootste, westelijke deel van het boscomplex
tot "grof zand" gerekend: het is bodemkundig gewoon een uitloper van de Veluwse zanden. Het oostelijk deel is ingetekend als "overslaggrond". Dat houdt in dat de oorspronkelijke bodem is bedekt met een
ander sediment.
DE RIVIER.

Daannee zijn we al bij de volgende bepalende factor aangeland. Want die overslaggrond is gevormd
door de kleiige afzettingen die bij hoge rivierstanden in het oostelijke deel van het bos worden afgezet.
En door het stuifduinenkarakter van het gebied vormen die rivierafzettingen een heel grillig patroon.
Bij heel hoog water is mooi te zien hoe ver de rivier komt: de meest oostelijke heuveltjes liggen dan als
beboste eilandjes in het water: een situatie die zich nog vrij geregeld voordoet.
DE MENS.

De stuifruggen en -heuvels droegen mischien in de Middeleeuwen al (of nog?) bos. Hulsbergen was de
naam van een gehucht, dat ten tijde van de stichting van het Klooster in 1407 al bestond.
Hulst groeit er nog steeds in het Kloosterbos. Maar het tegenwoordige bos is nog niet zo oud. De annalen zeggen dat de bosaanplant van minstens honderdjaar na het einde van het Klooster, ±1580 dateert.
Daarvan is niets overgebleven. De leeftijd van een enkele zeer zware Beuk wordt op driehonderd jaar
geschat.
Een kaart van 1811 geeft overigens het hele terrein als bos aan. Het bos was toen zelfs groter en omvatte
ook een flink gebied aan de tegenwoordige zuidrand. Behalve die enkele cartografische gegevens is ons
helaas niets bekend van de oudere bosgeschiedenis.
Hoe zou het natuurlijke bos er lang geleden hebben uitgezien?
Die Hulst geeft wel een aanwijzing: die groeit wel op het Veluwse zand, maar niet op de allerarmste
gronden en hij vormt in z'n eentje geen bossen. Voor het hogere, drogere westelijke deel zullen we
moeten denken aan een loofbos met veel Zomereik, Berk en Beuk - een bostype dat langs de Veluweranden op drogere grond veel voorkwam. De hakhoutwallen bestonden vaak uit dat type, maar dan
zonder Beuk, want dat is geen geschikte hakhoutboom. Er moet een rijke ondergroei geweest zijn.
In het lagere, rijkere deel blijven de Zomereiken een grote plaats innemen. Beuken zullen er minder gestaan hebben - die houden niet van natte voeten. Vochtminnende bomen, deels van vruchtbaarder bodem, als Elzen, Essen, Esdoorns, maken hier een ander bostype van. En de struiklaag zal rijker geweest
zijn, met onder anderen Inlandse vogelkers.
Hoe ziet het bos er nu uit?
Al de genoemde bomen zijn er nog wel. Hier en daar denk je even dat je in een Eikenbos loopt. Maar
dat is maar even. Dan wordt dat beeld weer teniet gedaan door groepjes Grove den, door Douglassparren, Fijnsparren, Lariksen, Amerikaanse eik.
Het is duidelijk dat opeenvolgende eigenaren allerlei productieve exoten hebben aangeplant. Daardoor is
een wonderlijk allegaartje ontstaan. Het lijstje kan IJOg worden aangevuld met onder anderen Rhododendrons, Taxussen en Paardenkastanjes. De planters hadden waarschijnlijk een parkachtig bos voor ogen.
De Grove dennen staan vaak op de toppen van de stuifheuveltjes en maken daar een min of meer na
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tuurlijke indruk. Erg onnatuurlijk daarentegen is weer de plantage van Zwarte dennen aan de zuidkant
van het bos. We kunnen ons herinneren dat het daar vroeger nog vrij open en zelfs heide-achtig was - en
dat we toen al bezwaar hadden tegen die Dennenaanplant
Toch heeft het wonderlijke allegaartje iets aantrekkelijks. Dat komt ook door de afwisselende en rijke
ondergroei. Veel bramen (die krijgen straks nog een eigen paragraafje), veel varens, vooral Brede stekel varen. Maar ook Salomonszegels, Lelietje van dalen, Wilde
kamperfoelie en Bochtige smele en zelfs Muursla.
In het natte vruchtbare deel is de kruidlaag nog veel rijker, al gaat
het voor een flink deel om algemene planten van gestoorde
vruchtbare grond. Ook hier Bramen, maar ook Grote brandnetel,
Robertskruid, Geel nagelkruid, Kleefkruid, Look-zonder-look.
Een aantrekkelijke plek is een kolkje in het bos, vlakbij de oostrand. De vegetatie wordt hier laag gehouden en die profiteert met
talrijke soorten moerasplanten uitbundig van vruchtbaarheid,
vocht en licht. Een zeldzame soort in dit vruchtbare bostype is de
op het allerlaatst ontdekte Bleke zegge.
DE BRAMEN.

Robertskruid
We zijn gewend om - een paar duidelijke uitzonderingen daar- gelaten - alle Bramen op één hoop te
gooien. Toch laat de rijke Braambegroeiing in het Kloosterbos zien, dat er grote onderlinge verschillen
zijn. Er groeien Bratnen met hoge rechtopstaande spruiten, vrijwel zonder stekels en witte bloemen (de
vruchten zijn niet lekker). Een andere Braam heeft drietallig, behaard blad, vrijwel kruipende stengels en
snoepgoedrose bloemen. We hebben een (late) poging gedaan een paar van die Bramen op naam te
brengen. Het viel niet mee. Van de zes of meer soorten heet die met de roze bloemen Rubus ~prengelii.
De hoge, kale witbloemige is waarschijnlijk Rubus nessensis. Een derde soort met opvallend grote
bloemen is denkelijk Rubus gratus. En een vierde soort, die in het rijke oostelijke deel groeit is ook heel
opvallend: soms berijpte stengels, drietallige, grofgetande bladeren, vrij grote witte bloemen, nogallaag
blijvend. Het zou Rubus hystricopsis kunnen zijn. Maar hopelijk komt er eens een keer een echte Bramenkundige in het bos kijken.
VERANDERINGEN IN DE SOORTENSAMENSTELLING.

In 1998 heeft de plantenwerkgroep het onderzoeksgebied geïnventariseerd. De gegevens over het bosgebied in engere zin zijn apart zichtbaar gemaakt. Dat leverde tweehonderddrieëndertig soorten op: een
flinke score voor een bosgebied van hooguit dertig hectaren. De verklaring van die betrekkelijke soortenrijkdom is hierboven te vinden: de overgangssituatie tussen Veluwezand en IJsselklei.
Kun je iets met dat soortental? Je kunt de soortensamenstelling analyseren, de soorten ecologisch groeperen en zo een vegetatiekundig beeld van het bos proberen te krijgen. We hebben ons echter beperkt tot
de floristiek: de soort-gegevens op zich.
Er schoot ons te binnen dat we een kwarteeuw geleden het Kloosterbos al eens grondig geïnventariseerd
hadden. Een uurtje spitten in ons archief leverde inderdaad die oude gegevens op. We hebben ze eerst
kwantitatief vergeleken.
De lijsten van 1998 en begin zeventiger jaren lieten het volgende zien:
Van de tweehonderddrieëndertig huidige soorten, was natuurlijk het merendeel er vijfentwintig jaar geleden ook al: honderddrieënzestig, ofwel zeventig procent. Dat betekent ook dat van de huidige soorten
dertig procent ofWel zeventig soorten toen niet aangestreept zijn! En andersom: van het toen gevonden
totale soortental van tweehonderdzes zijn er in 1998 drieënveertig niet meer teruggevonden.
Een optimistische lezer zegt nu: mooi, in vijfentwintig jaar een stijging van ruim tien procent in het aantal soorten.
Nu, zo eenvoudig is het niet. Om te beginnen wordt het beeld vertroebeld door het grote aantal meestal
eenjarige soorten, die altijd overal opduiken en weinig met de karakteristieke vegetatie van het gebied te
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maken hebben. Verder zijn misschien de grenzen in 1998 wat anders genomen dan vijfentwintig jaar
eerder. En tenslotte is er vorig jaar zeker vaker en met meer mensen gekeken dan bij de eerste inventarisatie.
Al zulke storende factoren zijn zoveel mogelijk uit de vergelijking gehaald. Het wordt dan nu tijd om al
die getallen te laten rusten en eens te kijken wat er nu precies is verdwenen en verschenen.
VERDWENEN SOORTEN.

Van oudsher was een aantal zeldzaamheden van het Kloosterbos bekend. In de zeventiger jaren nog
aangetroffen soorten als Klein wintergroen, Stijve steenraket, Schaafstro, zijn er niet meer.
Er waren ook mondelinge mededelingen over Groot heksenkruid, Bosereprijs en Grote keverorchis.
Die hebben we zelf nooit gezien; alleen de laatste komt voor in
de "Atlas van de Nederlandse Flora".
In elk geval staan die soorten er nu niet meer en aan het vroegere
voorkomen van de Bosereprijs moet sterk worden getwijfeld.
Veel opmerkelijker is het verdwijnen van een heel rijtje planten
van open schrale zandgrond. We noemen: Brem, Vroege haver,
Struikheide, Muizenoor, Gewone veldbies, Vogelpootje, Viltganzerik, Rode schijnspurrie, Zeepkruid, Klein tasjeskruid,
Buntgras.
In mijn herinnering hoort daar ook nog Scherpe fijnstraal bij,
maar die is nooit genoteerd.
Het Klein wintergroen
is niet meer gevonden

Al die soorten stonden in de zeventiger jaren langs de zuidrand
van het bos. Dat was toen een tamelijk open, bijna heideachtig
terrein en met het geleidelijk dichtgroeien verdween die hele
lichtminnende vegetatie.
NIEUWKOMERS.

Kijken we naar de lange lijst van nieuwe aanwinsten dan blijkt dat die voor een heel groot deel bestaat
uit grassen en "onkruiden" - waarschijnlijk is de grens van de inventarisatie in 1998 toch iets ruimer
getrokken.
Klein springzaad, vijfentwintig jaar geleden niet gevonden, staat nu massaal vrijwel overal in het bos.
Een voorbeeld van een plant die in vrij korte tijd grote delen van ons land -althans in de geschikte biotoop - veroverd heeft. Precies hetzelfde geldt voor de Bonte gele dovenetel.
Andere, minder hardlopende neofieten zijn de Gele schijnaardbei en de Mahonia.
Interessanter is dat een paar echte bosplanten voor het eerst zijn aangetroffen: de Adelaarsvaren en de Valse salie. Beiden vestigen zich
niet gemakkelijk - misschien zijn ze indertijd wel over het hoofd gezien.
Om bij de bosplanten te blijven: Lievevrouwebedstro lijkt me geen
spontane verschijning - die hoort in dit bostype niet thuis.
Intussen zijn er ook een paar specifieke bosplanten niet teruggevonden: Blauwe bosbes, Hengel, Brede wespenorchis. Die laatste is
nogal wisselvallig in zijn verschijnen en kan dus best weer eens opduiken. En de Bosanemoon, die er volgens ons geheugen wel moet
staan, missen we in de oude zowel als in de recente inventarisatie.
Een opmerkelijke vondst deden we in het allerlaatste kwartiertje van
onze allerlaatste ronde: de Bleke zegge. Nieuw voor het Kloosterbos,
nieuw (voor ons) voor de hele N.O.-Veluwe.
Een aardig troostprijsje, vonden we, want we hadden nog eens speciaal naar een paar vermiste zeldzaamheden gekeken.

Valse salie
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Een opmerkelijke nieuwkomer is de Blaassilene. Hopelijk een blijver, al is het dan geen bosplant evenmin als de tweejarige Grote kaardenbol en het Slangekruid.
TOEKOMST.

Al is dit Kloosterbos-verslag in de eerste plaats een inventarisatie van de verscheidenheid van het planten- en dierenleven in dit gebied, er is toch vaak verder of minder ver in het verleden teruggeblikt. Wat
er nu is, is nu eenmaal het resultaat van een langdurige, veelzijdige ontwikkeling. Hoe gaat het verder?
De mens blijft beheren - moet dat ook ingrijpen betekenen?
Voor wat het bos betreft hebben we eigenlijk maar één wens: het verdwijnen van de meeste exoten,
vooral de gebiedsvreemde naaldbomen als Lariks, Douglas, Fijnspar en Zwarte den.
In de aanleg speelt de cultuurhistorie een bescheiden rol. Wat ons betreft mogen de Rhododendrons, de
Wilde kastanjes en de Taxussen daar best aan blijven herinneren.
HenkMenke.
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Jammer genoeg konden we van deze kaart niets beters maken. De versie waarvan de kopie. gemaakt is, is
groter, ingekleurd en dus duidelijker.
We kunnen er nog wel de bijschriften aan toevoegen, te weten:

Oct.1885.
Oude situatie vóór de bouw van de huidige sluis in de Nieuwe Wetering.
We hebben de "weg op de K.loosterdijk" gemarkeerd met - - - - - - en deze weg heeft aan twee zijden dijktaluds.
De oude waterlopen hebben we aan weerszijden een - - - - - - - - gegeven.
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Kltloster Hulsbergen -het water
Wat het water voor invloed had op het bos hebben we in een ander hoofdstuk besproken.
Wat ziet de wandelaar die het bos uitloopt richtingIJsselals hij een eindje de dijk opgaat? Een prachtig
landschap: bosranden, een paar kolken aan beide zijden van de dijk, een wetering die via een bescheiden
sluisje in de dijk op de grootste kolk afwatert.
En wat verder de Werverdijk op wordt het gebouwtje van het oude gemaal geflankeerd door het nieuwe,
veel grotere gemaal Veluwe. Het is net geopend. Het heeft een moderne architectuur, die met zijn horizontale lijnen overigens goed harmonieert met het rivierenlandschap.
Op een mooie zomerochtend ziet dit vriendelijke landschap met zijn plassen en waterlopen er arcadisch
uit en dan kun je met alle goede wil niet aan watersnoden en dijkdoorbraken denken.

Een arcadisch landschap
Maar als je de oude en nieuwe kaarten goed bekijkt en de oude kronieken leest, dan kijk je toch met
andere ogen naar dit lieflijke landschap.
Om te beginnen: die mooie plassen zijn littekens: herinneringen aan dijkdoorbraken in vroeger eeuwen.
Het historische hoofdstuk geeft daar een beeld van. Het zijn er nogal wat: een kwetsbare dijk blijkbaar.
Een blik op de huidige topografische kaart laat zien waarom de Werverdijk vroeger zo kwetsbaar was.
Het winterbed van de IJ ssel is ter hoogte van het buurtschap Werven ruim zeshonderd meter breed.
Daarna buigt de Werverdijk landinwaarts en sluit daar aan op de hogere gronden van het Kloosterbos.
De Sallandse dijk houdt een min of meer noordelijke richting. Het gevolg is dat het winterbed van de
IJssel, stroomafwaarts gerekend, zich ineens verbreedt van ruim zeshonderd meter tot twe(( kilometer!
In die verbreding ligt aan de Veluwse kant de Hoenwaard. Genoeg berging bij hoge rivierstanden!
Maar vroeger, vóór de aanleg van de Afsluitdijk konden noordwester stormen het Zuiderzeewater hoog
opjagen, de IJsselmondingen in tot aan de bijna oost-west lopende Werverdijk Want stroomopwaarts
gezien was de verbreding een vernauwing. En als dan zo'n noordwester storm samenviel met hoge rivierstanden - wat natuurlijk eens in de zoveel jaar gebeurde - dan zullen de dijken het vaak niet hebben gehouden. Het historische hoofdstuk geeft daarover een aantal jaartallen.
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DE WAARD

Van de Hoenwaard (ofHomoet, volgens een alternatieve, maar ook zeer oude naam) is veel te vertellen.
Maar omdat maar een klein deel in ons onderzoeksgebied ligt, moeten we het, wat het water betreft, bij
een paar opmerkingen laten.
De Hoenwaard was van oudsher (van 1401 om precies te zijn) een meent,een gemeenschappelijk
weidegebied van de stadsboeren van Hattem. Het lag buitendijks; slechts enkele boerderijen lagen op de
wat hogere stroomruggen vlak langs de rivier.
In 1945 werd de waard verkaveld en er werd op diezelfde oeverwal een vijftiental boerderijen gebouwd.
Sindsdien gingen er af en toe stemmen op om de Hoenwaard in te dijken. Maar na de recente hoogwaterstanden zijn dijkverzwaringen niet meer het alleenzaligmakende middel. Om overstromingsgevaar
te verkleinen is vergroting van de bergingsmogelijkheden in het winterbed een andere mogelijkheid.
Ruimte voor Rijntakken heet dit beleid. Indijking van de Hoenwaard zal dan ook wel niet meer aan de
orde zijn.
DE DIJK.

De lotgevallen van de dijk horen thuis in het historische hoofdstuk. Een paar bijzonderheden echter
wekken ook de belangstelling van de natuurliefhebber.
Loop je vanaf de Kanaaldijk de zandweg in, die het bos aan de zuidzijde
begrenst dan heb je aan je linkerhand een laag ruggetje. Het is de voortzetting
van een stuifrug, die veel westelijker begint en waarop ook de Wapenvelder
molen is gebouwd.
Verder wandelend zie je hoe stuifrug en zandweg geleidelijk samenvallen en
hoe de zandweg tenslotte de dijk wordt. Zo sloot de Werverdijk van oudsher
aan op het stuifi·uggencomplex van Hulsbergen, dat door zijn hoogte grotendeels gevrijwaard was voor overstromingen.
Waar de dijk, buiten het bos, duidelijk kunstrnatig is, bestaat het eerste stuk
grotendeels uit zand. Dat is allemaal prachtig terug te vinden in de flora van
dat gedeelte: van west naar oost gaande zie je geleidelijk de begroeiing met
planten van arme zandgrond op de dijk overgaan in de zavel- en kleidijkvegetaties.
Jaren geleden werd aan de buitenkant van dat eerste dijkstuk buiten het bos
een merkwaardige vondst gedaan. Er groeide op een bepaalde hoogte boven
de voet van de dijk een heel rijtje Blauwe knoop. Een soort van schrale
vochtige zandgrond, die je niet op een rivierdijk verwacht. De enige
verklaring was dat de dijk ooit opgehoogd is en er in het dijklichaam een
Blauwe knoop
verdichte laag zat. Mogelijk een vroegere wegverharding waarlangs regen(ook weer weg)
water naar het dijktalud afstroomde, een soort kunstrnatig kwelniveau dus.
De vroegere technisch directeur Wouter van Soest bevestigde later dat bij technisch onderzoek van het
dijklichaam die laag gevonden was. Intussen is de Blauwe knoop daar verdwenen, maar in de vegetatie
is die "horizon" nog wel terug te vinden.
DE GRIFT, HET KANAAL EN DE WETERINGEN.

Hulsbergen had met nog meer water te maken, al was dat, in tegenstelling tot de geregelde dreiging van
de IJssel, in de eerste plaats nuttig en meestal ongevaarlijk.
Een stukje kamt van De Man ( 1811 ), dat op technisch gronden helaas niet afgedrukt kon worden, leert
ons wat er in de laatste twee eeuwen is veranderd. We gaan even voorbij aan de verlegging van de
Nieuwe Wetering (ofEvergunne) van de oostrand van het bos. Die liep vroeger westelijk om de Zwarte
Kolk heen en nu er dóórheen. Een detailkaartje geeft duidelijk aan wanneer en hoe dat is gebeurd.
Veel ingrijpender was het verdwijnen van de Grift en het graven van het Kanaal. Dat ging ook officieel
Griftkanaal heten; een naam die nauwelijks wordt gebruikt. In feite werd van de Bonenburg af de Grift
in het Kanaal opgenomen. De kaart laat de goede beschouwer veel interessante dingen zien, maar die
vallen helaas buiten ons onderzoeksterrein.
Oost-Veluwenaren zijn gewend om Grift en Kanaal als een twee-eenheid te beschouwen. In feite is de
Grift al in de Middeleeuwen gegraven voor afwateringsdoeleinden en het Kanaal pas in 1829 voor
scheep( vracht-)vaart.

Het Klooster Hulsbergen lag aan de Grift. Als we dat niet allang wisten uit oude kronieken en kaarten,
werd het ons nog eens officieel bevestigd in 1628 door de van monnik tot dominee "hervormde" Paulus
Anthonie. Hij moest, tachtig jaar oud, getuigen hoe het vroeger zat met de Grift, want een papiermaker
(Lodewijk van Aelst) had een watermolen bij het klooster gebouwd. Daarvoor werd het water
opgestuwd en omwonenden maakten bezwaar. Hij zei dat de Grift "om het Ciaoster Hulsbergen hen
ende door der Munnicken secreet liepe ". De vraag is, waar die watermolen precies lag: "bij het klooster"
is wel een erg ruime omschrijving.
Nergens blijkt dat de monniken zelf de waterkracht van de Grift hebben gebruikt. Het klooster had
weliswaar in Heerde twee watermolens en een windmolen op de "hoge heide", westelijk van de Grift,
maar er moeten redenen geweest zijn dat ze het Griftwater, dat ze naast de deur hadden, niet hebben
benut.
Een medewerker van de Bekenstichting deed een paar suggesties. Een molen, vrij ver benedenstrooms
op de Grift zou de afwaterende functie belemmerd kunnen hebben. En opstuwend IJsselwater zou
misschien te vaak het molenrad hebben stilgelegd.
In de 19e eeuw werd alsnog gebruik gemaakt van het stromende water en het hoogteverschil bij de
Rezenberger sluis. In 1838 stichtte Lubbertus van Gerrevink een papiermolen tussen Kanaal en een
gespaard restant, een oude meander van de vroegere Grift. Die molen vormt de bakermat van de
Berghuizer Papierfabriek. En die oude Griftarm bestaat nog.
HenkMenke.

Bloem van de Slangewortel ................. en later kwamen de bessen

Foto's: Egbert de Boer
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flantengroei rondom kd Kloosterbos
ZWARTEKOLK

De Zwarte kolk is oorspronkelijk een doorbraakkolk. De oeverwalliep noordelijker. Is de kolk ontstaan
voordat er dijken kwamen?
Een rondje rondom de kolk levert een aantal leuke oeverplanten op: Echte koekoeksbloem,
Watertorkruid, Veenwortel, Watennunt, Grote kattenstaart, Gele waterkers, Waterzuring, Mattenbies,
Blauw glidkruid, Bitterzoet, Grote egelskop, Moerasandoorn, Gewone smeerwortel, Grote lisdodde,
Echte valeriaan. Ook staat er de Zeegroene muur: de kroonbladeren zijn forser uitgevallen dan bij de
Grasmuur en de stengel is enigszins blauw berijpt.
Tussen de Zwarte kolk en het bos is wat nieuwe bomenaanplant Hiertussen vinden we onder anderen
een aantal enorme horsten Ruwe smele, een grassoort. De stekeltjes op de ribben van de bladschijf
bezorgen hem zijn naam.
Het water van de kolk zelf stelde enigszins teleur: de verwachte fonteinkruiden werden niet aangetroffen.
Rondom de kolk staan enkele fraaie wilgen en een aantal aangeplante populieren, waaronder de
Ratelpopulier.
BOSKOLK

Ook de Boskolk is vanouds een doorbraakkolk en wie er dagelijks langs rijdt ziet er niet eens zoveel
bijzonders aan. Meestal graast er een groepje schapen in de buurt. En vanaf de dijk kijk je over de kolk
heen naar de ijsbaan en de sportvelden van
Wapenveld, met daarachter de dwarsdijk met
daarop het Kloosterbos.
Wie planten wil zien moet eens proberen een
rondje om de kolk te lopen. Hij zal'
ontdekken dat dat rondje niet lukt.
Laten we beginnen aan de kant van de
ijsbaan. Het ziet er een beetje verruigd uit,
maar aan de oever vinden we planten uit de
meer voedselrijke milieus: Grote egelskop,
Wolfspoot, Waterzuring, tussen manshoog
Riet.
Meer westelijk is een bosje. Tussen Vlier,
Wilg en Zwarte els staan enkele struiken van
de Gele kornoelje. In september valt hij op
door de tientallen rode bessen; in het voorjaar
moeten er veel mini-bloempjes aan gezeten
hebben. De Gele kornoelje zal hier wel
aangeplant zijn, want wild komt deze soort
alleen op het krijt in Zuid-Limburg voor.
En dan lopen we vast in het bosje.
Aan de dijkkant van de plas is het wat
zompiger. Ook hier staat een opvallende
plant. Tientallen stengels met bladeren, rond
met een punt en een hartvormige voet, en
daartussen grote witte bloemen van een
aronskelkachtige, steken net boven het water
uit. Het is de Slangenwortel, een aandachtsoort. Wie de kamerplant kent, zal al gauw
De schapen met op de achtergrond de Boskolk overeenkomsten zien: de witte bloem blijkt
bij nader inzien een schutblad, de eigenlijke
bloemen zitten op de cilindervormige bloeikolf, waarin in het najaar de vruchten als bazaltblokjes tegen
elkaar aan geklemd zitten. Later zullen het rode besvruchten worden. Slangenwortel is vaak te vinden op
plaatsen waar voedselarm, zuur water in contact komt met voedselrijk neutraal water.
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Ga je bij de Boskolk de dijk op, dan kom je in een heel andere vegetatie terecht. Hier zijn Grasklokje en
Geel walstro te vinden. Hoe dichter je bij het sluisje komt, hoe fraaier de planten van de schrale grond.
SLUISJE

Zelf vind ik dat sluisje een van de fraaiste "natuunnonumentjes" uit onze omgeving. Dat komt door de
muurplanten. Op 26 juni 1998 telde ik op de muren in totaal negenenveertig verschillende soorten. Minibomen die zich met hun wortels tussen de voegen van de stenen hebben gewunnd: Gewone esdoorn,
Zwarte els, Ruwe berk, Zomereik. Bloemplanten als Blauw glidkruid, Wilde peen, Vlasbekje, Gewone
brunel, Zandmuur, Smalle weegbree, Knoopkruid en Grote tijm. Soms is duidelijk te zien dat hun
wortels eigenlijk naast het muurtje zitten, maar vaak ontspruiten ze gewoon tussen de voegen.
Hetzelfde geldt voor grassen als Reukgras, Glanshaver, Zachte dravik, Zwenkgras, Engels raaigras en de
zeegroene vorm van Kweek. En dan natuurlijk nog de twee varens, die alleen maar tussen de voegen zijn
te vinden, narnelijk de Muurvaren en de zeldzame Steenbreekvaren. Daarbij valt het op dat de
Muurvaren zowel op de noord-, de zuid-, als de middenmuur voorkomt. De Steenbreekvaren
daarentegen staat aan de oostkant alleen op de noordmuur (minstens twaalf planten), en aan de westkant
alleen op de noordmuur (minstens negenenzeventig planten).
Steenbreekvaren houdt van een droger milieu dan de Muurvaren en dit verschil zal dus wel iets met de
voorkeur voor een bepaald milieu te maken hebben. Dat de noordmuur aan de westkant zuidwestelijk
geëxponeerd is en de meeste regen opvangt zou een reden kunnen zijn.
POELTJE

Bij de verbouwing van het Gemaal Pauwel Bakhuis is de dijk (tijdelijk) omgelegd en daarbij is langs de
noordkant van het electriciteitshuisje een kleine poel aangelegd langs de Bottenstrank.
Volgens mij was ons onderzoeksjaar, 1998, het eerste jaar van deze poel. Direct kwamen de
pioniersoorten en soorten uit het verlandingsmilieu te voorschijn: Sterrenkroos, Kleine leeuwenbek,
Naaldwaterbies, Gewone waterbies, Smalle waterpest, Greppelrus, Knolrus, Zeegroene rus, Grote
kattenstaart. Watergentiaan, Pijptorkruid, Moerasbeemdgras, Moeraszuring, Grote lisdodde, Beekpunge,
Rode waterereprijs, Schild-ereprijs, met Driekleurig viooltje als een wat vreemde eend in de bijt.
Vlakbij het poeltje op verplaatste grond groeiden enkele manshoge planten van de Zwaardherik, een
soort uit de kruisbloemenfarnlie, waarbij de afgeplatte snavel er uitziet als een zwaard.
Egbert de Boer.
VOLLEDIGHEIDSHALVE HEBBEN WIJ DE VOLLEDIGE PLANTENLIJST AFGEDRUKT.
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bos tussen Apeldoorns Kanaal en weg, noordelijk deel
Duivenbosje
bos met paden noord van de weg incl. Zwarte kolk (nz)
deel Werverdijk en deel bos noord van spmtvelden
deel Werverdijk en deel bos noord van ijsbaan
weilanden ten noorden van Werverdijk incl. Zwarte kolk (zz)
sluisje en muren (Evergunnesluis)
Boskolk

WetenschaJ1Qelijke naam
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A eer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Achillea millefólium
Achillea ptarmica
Acorus calamus
A egopodium podagraria
Aesculus hippocastanum
Agrostis capi/laris
Agrostis gigantea
Agrostis stolonifèra
Alisma plantago-aquatica

Nederlandse naam

Spaanse aak
Noorse esdoorn
Gewone esdoorn
Gewoon duizendblad
Wilde hertram
Kalmoes
Zevenblad
Witte paardekastanje
Gewoon struisgras
Hoog struisgras
Fioringras
Grote waterweegbree
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0029
0035
0036
0040
0042
1852
0060
0 16 5
0066
0070
0073
0075
2457
0089
0096
0101
0 112
0 113
0119
0123
0121
0135
1215
0140
0139
0142
0143
0144
2337
5032
0173
0174
0178
6097
0188
0198
0200
0203
0205
0208
0211
0215
0235
0247
0251
0254
0258
0273
1766
0292
0296
0295
0298
0362
0743
0450

Alliaria petiolata
Allium vineale
Alnus glutinosa
Alopecurus genieuialus
Alopecurus pratensis
Amelanchier lamarckit
Angelica sylvestris
Anisantha steri/is
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus ~ylvestris
Apera spica-venti
Aphanes inexpectata
Arctium minus
Arenaria serpyll!fà/ia
Arrhenatherum e/atius
Artemisia vulgaris
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes
Athyrium.fUix~femina

Atriplex patu/a
A triplex prostrata
Bellis perennis
Eeru/a erecta
Betu/a pendu/a
Betu/a pubeseens
Bidens connata
Bidens jrondosa
Bidens tripartita
Bromus hordeaceus
Buddleja davidii
Ca/amagrostis canescens
Calamagrostis epigejos
('alla palustris
Callitriche ",\pee"
Calystegia sepium
(~ampanula rotund~fólia

Capselia hursa-pastoris
Cardamine hirsuta
Cardamine pratensis
Carduus crispus
('a rex acuta
Carex arenaria
Carex hirta
('a rex palleseens
Carex piluliféra
Carex pseudoL)perus
('a rex remota
Castanea sativa
Centaurea jacea
Cerastium arvense
Cerastium fontmmm vulgare
Cerastium glomeratum
Cerastium semidecandrum
Ceratocapnos claviculata
Chaenorhinum minus
Chamerion angust!fó/ium

Nederlandse naam

Look-zonder-look
KraaiHook
Zwarte els
Geknikte vossenstaart
Gewone vossenstaart
Am. krentenboompje
Gewone engelwortel
IJle dravik
Gewoon reukgras
Fluitenkruid
Grote windhalm
Kleine leeuwenklauw
Gewone klit
Gewone zandmuur
Glanshaver
Bijvoet
Muurvaren
Steenbreekvaren
Wijfjesvaren
Uitstaande melde
Spiesmelde
Madeliefje
Kleine watereppe
Ruwe berk
Zachte berk
Smal tandzaad
Zwart tandzaad
Veerdelig tandzaad
Zachte dravik
Vlinderstruik
Hennegras
Duinriet
Slangewortel
Sterrenkroos
Haagwinde
Grasklokje
Gewoon herderstasje
Kleine veldkers
Pinksterbloem
Kruldistel
Scherpe zegge
Zandzegge
Ruige zegge
Bleke zegge
Pilzegge
Hoge cyperzegge
IJle zegge
Tamme kastanje
Knoopkruid
Akkerhoornbloem
Gewone hoornbloem
Kluwenhoornbloem
Zandhoornbloem
Rankende helmbloem
Kleine leeuwenbek
Wilgenroosje
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99
89
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58
99
78
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76
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89
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78
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0305
0306
0315
0316
0321
0331
0335
0336
0349
0475
1422
0355
0366
0369
0372
0390
0394
0397
0398
0406
0412
0426
0419
0421
0428
0431
0435
0437
0442
0446
0451
0457
1642
0462
0466
0480
1687
0489
0490
0498
0513
0970
0971
1873
0514
1472
1474
0519
0520
0526
0529
0531
0543
0545

naam

Chelidonium rnajus
Chenopodium album
Chenopodium polyspermum
Chenopodium rubrum
Chrysanthemum segetum
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Conval/aria rnaja/is
Conyza conadensis
Cornus mas
C'ornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crepis capi/laris
Dactylis glomerata
Daucus carota
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Digitalis purpurea
Dipsacus .fullonum
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Echinochloa crus-galli
Echium vulgare
Eleocharis acicularis
Eleocharis palustris
Elodea nuttallii
Elytrigia repens
Elytrigia repem· var. glauca
Epilobturn hirsutum
Epi/obiurn parviflorum
Epi/obiurn tetragonum
Equisetum arvense
Equisetum palustre
Erodium cicutarium cicutarim
Eruca vestearia
Euonymus europaeus
Eupatorium cannabinum
Euphorbia peplus
Fagus sylvatica
Fallopia convolvu!us
Fallopia dumetorum
Fallopia japon ica
Festuca arundinaceae
Festuca cinerea
Festuca filifórmis
festuca pratensis
Festuca rubra
Filipendu/a ulmaria
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Galevpsis tetrahit
Galinsoga parv~flora

Nederlandse naam
Stinkende gouwe
Meiganzenvoet
Korrelganzenvoet
Rode ganzenvoet
Gele ganzebloem
Akkerdistel
Kalejonker
Speerdistel
Lelietje-van-dalen
Canadese fijnstraal
Gele kornoelje
Rode kornoelje
Hazelaar
Eenstijlige meidoorn
Klein streepzaad
Kropaar
Peen
Ruwe smele
Bochtige smele
Vingerhoedskruid
Grote kaardebol
Smalle stekelvaren
Brede stekelvaren
Mannetjesvaren
Hanenpoot
Slangekruid
Naaldwaterbies
Gewone waterbies
Smalle waterpest
Kweek
Kweek (zeegroene vonn)
Harig wilgenroosje
Viltige basterdwederik
Kantige basterdwederik
Heennoes
Lidrus
Gewone reigersbek
Zwaardherik
Wilde kardinaalsmuts
Koninginnenkruid
Tuinwolfsmelk
Beuk
Zwaluwtong
Heggenduizendknoop
Japanse duizendknoop
Rietzwenkgras
Hard zwenkgras
Fijn schapegras
Beemdlangbloem
Rood zwenkgras
Moerasspirea
Bosaardbei
Gewone es
Gewone hennepnetel
Kaal knopkruid
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0544
0546
0550
0110
2376
0557
0571
0574
0576
0579
0582
0584
0585
0589
0598
0607
0611
0621
0631
0632
0639
0649
0654
0658
0661
0665
0670
0673
0675
2343
0679
0680
0684
0699
1898
0700
2464
0706
0708
0715
0723
0725
0727
0745
0755
0756
0759
0761
0763
0766
1933
0772
0780
0782
0784

Nederlandse naam

Galinsoga quadriradiata
Harig knopkruid
Galium aparine
Kleefkruid
Galium mo/lugo
Glad walstro
Galium odoratum
Lievevrouwebedstro
Galium palustre
Moeraswalstro
Galium verurn
Geel walstro
Geranium malle
Zachte ooievaarsbek
Geranium pusillum
Kleine ooievaarsbek
Geranium robertianum
Robertskruid
Geum urbanum
Geel nagelkruid
Glechoma hederacea
Hondsdraf
Glyceria jluitans
Mannagras
Glyceria maxima
Liesgras
Gnaphalium uliginosum
Moerasdroogbloem
Redera helix
Klimop
Heracleum sphondylium
Gewone berenklauw
Hieractum aurantiacum
Oranje havikskruid
Hieractum pilose!la
Muizenoor
Holcus lanatus
Gestreepte witbol
Gladde witbol
Holcus mollis
Humulus lupulus
Hop
Hypericum perforaturn
Sint-Janskruid
Gewoon biggekruid
Hypochaeris radicata
Hulst
!lex aqu!fà/ium
Klein sp1ingzaad
lmpatiens parv!flora
Gele lis
Iris pseudacorus
Veldrus
Juncus acutiflorus
Zomprus
Juncus articulatus
Greppelrus
Juncus bufonius
Knolrus
Juncus bulbosus
Biezenknoppen
Juncus conglomeratus
Pitrus
Juncus e.ffusus
Zeegroene ms
Juncus injlexus
Kompassla
Lactuca serrio/a
Lamiastrum galeobdolon cv Flor. Bonte gele dovenetel
Witte dovenetel
I"amium album
Lamium macttlatum cv VariegatumGestreepte dovenetel
Paarse dovenetel
J"amium purpureurn
Akkerkool
Lapsana communis
Veldlathyrus
Lathyrus pratensis
Klein kroos
Lemna mmor
Vertakte leeuwentand
Leontodon autumnalis
Kleine leeuwentand
Le(mtodon saxatilis
Vlasbekje
Unaria vulgaris
Italiaans raaigras
Lolium mult!flomm
Engels raaigras
Lolium perenne
Wilde kamperfoelie
Lonicera periclymenum
Gewone rolklaver
Lotus corniculatus cornicul.
Moerasrolklaver
Lotus pedunculatus
Gewone veldbies
Luzula campestris
Veelbloemige veldbies
Luzula multiflora
Echte koekoeksbloem
Lychnis .flos-cuculi
Wolfspoot
Lycopus europaeus
Penningkruid
Lysimachia nummularia
Grote wederik
Lysimachia vulgaris
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Wetenscha~~elijke

0785
2101
1934
0796
0794
0798
0799
0813
0814
0830
0839
0840
0841
0844
0865
0867
0868
0869
0896
0915
0916
0922
0967
0972
0973
0976
0977
0930
0932
0933
2238
0941
0943
0946
0947
0952
0956
0957
0958
0959
0964
0968
0978
2254
0983
1006
5117
1010
1013
1017
1019
1020
1021
2259

naam

Lythrum saliearia
Mahonia aquifolium
Malus sylvestris
Matricaria discoidea
Matricaria recutita
Medicago falcata
Medicago lupulina
Mentha aquatica
Mentha arvensis
Moehringia trinervia
Mycelis muralis
Myosotis arvensis
Myosotis laxa
Myosotis scorpioides
Narcissus spec.
Nuphar lutea
Nymphoides peltata
Oenanthe aquatica
Oenanthe fistulosa
Ornithogalum umbellaturn
Papaver dubium
Papaver rhoeas
Pastinaca sativa
Persicaria amphibium
Persicaria hydropiper
Persicaria lapath~folia
Persicaria mitis
Persicaria maculosa
Phalaris arundinacea
Phleum pratense pratense
Phragmites australis
Picea abies
Pimpinella sax~fraga
Pinus sylvestris
Plantago lanceolata
Plantago major major
Poa annua
Poa nemoralis
Poa palustris
Poa pratensis
Poa trivialis
Polygonatum multijlorum
Polygonum aviculare
Polypodium vulgare
Populus x canadensis
Poptdus tremu/a
Potentil/a anserina
Potentil/a indica
Potenti/la replans
Potentilla verna
Prunel/a vulgaris
Prunus padus
Prunus serotina
Prunus spinosa
Pseudotsuga menziesii

Nederlandse naam

Grote kattenstaart
Mahonie
Appel
Schijfkamille
Echte kamille
Sikkelklaver
Hopklaver
Watermunt
Akkermunt
Drienerfmuur
Muursla
Akkervergeet-mij-nietje
Zompvergeet-mij-nietje
Moerasvergeet-mij-nietje
Narcis
Gele plomp
Watergentiaan
Watertorkruid
Pijptorkruid
Gewone vogelmelk
Bleke klaproos
Grote klaproos
Pastinaak
Veenwortel
Waterpeper
Beklierde duizendknoop
Zachte duizendknoop
Perzikkruid
Rietgras
Timoteegras
Riet
Fijnspar
Kleine bevernel
Grove den
Smalle weegbree
Grote weegbree
Straatgras
Schaduwgras
Moerasbeemdgras
Veldbeemdgras
Ruw beemdgras
Gewone salomonszegel
Varkensgras
Gewone eikvaren
Canadapopulier
Ratelpopulier
Zilverschoon
Schijnaardbei
Kruipganzerik
Voorjaarsganzerik
Gewone brunel
Vogelkers
Am. vogelkers
Sleedoom
Donglasspar
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Nederlandse naam

1022
1037
1876
1040
1047
1048
1056
1058
0530
2105
1071
1072
1877
1074
0859
1076
1078
1643
1089
2009
1634
1091
1093
1094
1097
1098
1099
1101
1102
1112
1114
1116
1119
1126
1133
1884
1134
1155
1170
1173
2358
1183
2290
1190
1192
0807
0805
1206
1207
1211
1216
1218
1223
1224
1225

Adelaarsvaren
Zomereik
Amerikaanse eik
Scherpe boterbloem
Gewoon speenkruid
Egelboterbloem
Kruipende boterbloem
Blaartrekkende boterbloem
Sparkenhout
Pontische rododendron
Aalbes
Kruisbes
Robinia
Gele waterkers
Slanke waterkers
Moeraskers
Akkerkers
Hondsroos
Dauwbraam
Hazelaarbraam
Gewone braam
Framboos
Veldzuring
Schapezuring
Kluwenzuring
Krulzuring
Waterzuring
Ridderzuring
Moeraszuring
Liggende vetmuur
Pijlkruid
Schietwilg
Grauwe wilg
Katwilg
Gewone vlier
Peterselievlier
Trosvlier
Mattenbies
Knopig helmkmid
Blauw glidkruid
Hemelsleutel
Waterkruiskruid
Jacobskruiskruid
Baskmiskruid
Klein kruiskruid
Dagkoekoeksbloem
Avondkoekoeksbloem
Blaassilene
Herik
Gewone raket
Grote watereppe
Bitterzoet
Akkermelkdistel
Gekroesde melkdistel
Gewone melkdistel

Pteridium aquilinum
Quercus robur
Quercus rubra
Ranunculus acris
Ranunculusjicaria bulbi/ifer
Ranuncu/us jlammula
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Rhamnus .frangu/a
Rhododendron ponticurn
Ribes rubrum
Ribes uva-crispa
Robinia pseudoacacia
Rorippa amphibia
Rorippa microphylla
Rorippa palustris
Rorippa sylvestris
Rosa canina
Rubus caesius
Rubus coryl?fi.Jiius
Rubus .fi-uticosus
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex acetosel/a
Rumex conglomeratus
Rumex crispus
Rumex hydrolapathum
Rumex ohtus?fólius
Rumex palm·tris
Sagina procumhens
Sagittaria sagitt(folia
Salix a/ba
Salix cinerea
Salix vimina!is
Sambucus nigra
Sambucus nigra cv Laciniata
Sambucusa racemosa
Schoenoplectus lacustris
Scrophularia nodosa
Scutel/aria galericulata
Sedum telephium
Senecio aquaficus
Senecio jacobaea
Senecio .\ylvaticus
Senecio vulgaris
Silene dioica
Silene latifólia
Silene vulgaris
Sinapis arvensis
Si.\ymbrium officinale
Sium lat~folium
Solanum dufcamara
Sonchus arvensis
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
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1227
1231
1533
1234
1241
1245
1248
1249
1250
1254
2107
1259
1260
1264
1267
1273
1283
2277
2418
1298
1299
1301
1305
1306
0795
1316
1318

Wilde lijsterbes
Kleine egelskop
Grote egelskop
Gewone spurrie
Veetwortelig kroos
Moerasandoorn
Grasmuur
Grotemuur
Vogelmuur
Zeegroene muur
Sneeuwbes
Gewone smeerwortel
Boerenwormkruid
Gewone paardebloem
Taxus
Valse salie
Grote tijm
Hollandse linde
Gele morgenster
Liggende klaver
Kleine klaver
Basterdklaver
Rode klaver
Witte klaver
Reukeloze kamille
Klein hoefblad
Grote lisdodde
Iep
Grote brandnetel
Echte valeriaan
Veldereprijs
Beekpunge
Rode waterereprijs
Gewone ereprijs
Klimopereprijs
Mannetjesereprijs
Grote ereprijs
Tijmereprijs
Vogelwikke
Smalle wikke
Heggewikke
Bleekspong bosviooltje
Driekleurig viooltje

1321
1333
1347
1349
1350
1351
1352
1355
1358
1363
1369
1368
1373
1387
1390

Sorbus aucuparia
Sparganium emersum
Sparganium erectum erectum
Spergula an'ensis
Spirode/a polyrhiza
Stachys palustris
Steilaria graminea
Steilaria holostea
Steilaria media
Steilaria palustris
Symphoricarpos a/bus
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Taxus baccata
Teucrium scorodonia
Thymus pulegioides
Tilia x vuigarts
Tragopogon pratensis prat.
Trifolium campestre
Tr!folium dubium
Trifolium hybridum
Tr!fólium pratense
Trifolium repem·
Trip/eurospermum maritimum
Tussilago farjàra
Typha lat!fólia
[!!mus ,\pee.
Urtica dioica
Valeriana oificinalis
Veronica arvensis
Veronica beccabunga
Veronica catenata
Veronica chamaedrys
Veronica hederifolia
Veronica o.fjicinalis
Veronica persica
Veronica serpyll!fölia
Vicia cracca
Vicia sativa nigra
Vicia sepium
Viola riviniana
Viola tricolor
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llnstdtn in lloosttr Jtulsbtrgtn
INLEIDING

In een verslag van Nico Dijkshoom over de Oostvaardersplassen kwam ik de treffende uitdrukking
"neerslagtig" tegen, in verband met het weer van deze zomer, met zijn vele neerslag.
Neerslag betekent dat je nauwelijks insecten ziet. Het "neerslagtige" weer van 1998 zorgde voor veel
minder waarnemingen van insecten dan we verwacht hadden. Om "even" te gaan kijken, als het zonnetje
doorbrak was het terrein voor de meesten van onze werkgroepleden te ver weg.
MONITORINGROUTE DAGVLINDERS LANGS DE DIJK

Belangrijk was dat de twee leden, die op zich genomen hadden een dagvlindermonitoring uit te voeren,
te weten Trudy Looman-Drok en Etienne van Dissel, in Wapenveld wonen, dus wèl dichtbij Klooster
Hulsbergen. Hun notities werden opgenomen in de
maanden mei tot en met september.
Hun waarnemingen op deze - met medewerking van
de Vlinderstichting uitgezette - route vormen een
belangrijk onderdeel van het verslag, omdat ze een
aaneengesloten periode bestrijken. Hieronder volgen
enkele gegevens uit hun lijst.
De grootste aantallen van één soort waren die van:
• Bruin zandoogje
68 exx. op 27 juli;
• Koevinkje
26 exx. op 13 juli;
• Zwartsprietdikkopje 16 exx. op 13 juli;
• Kleine vuurvlinder 7 exx. op 18- en 25 mei;
• Argusvlinder
9 exx. op 18 mei, 7 augustus en 28 september.
Opvallend is het ontbreken van twee "gewone" dagvlinders op deze lijst, als Atalanta en Dagpauwoog.
Verrassend is dat het Hooibeestje op de lijst voorkomt. Dit vlindertie is de laatste jaren erg schaars
geworden.
De monitoringroute loopt ongeveer aan de zuid- en de
noordzijde van de IJsseldijk (hier Dwarsdijk geheten),
van even voorbij de Boskolk tot halverwege het Gemaal Pauwel Bakhuis, benevens een stukje dijk zuidwest van de Evergunnesluis (zie kaartje). Dat is dus
buiten het bosgebied.
De negen secties van de monitoringroute
HET BOSGEBIED

Door het slechte weer bleef het bij twee excursies van de Insectenwerkgroep, die vooral het bosgebied
besloegen. Zij vonden plaats op 14 mei en 9 augustus. Die dagen was het mooi weer met respectievelijk
28- en 30° C en veel zon.
Het meest interessant zijn uiteraard die gedeelten van het terrein waar zon komt. Dat is vooral aan de
zuidkant, nabij de ijsbaan, op open paden en langs de randen van de Hoenwaard, noord van de Zwarte
Kolk.
Heel interessant, maar wel kort bekeken, bleek in de ochtendzon een wat rommelig terreintje met distels
en brandnetels aan de noordoostzijde. Er waren hier veel zweefvliegen, libellen, kevers, sprinkhanen en
vlinders te zien. Tijd en kennis ontbraken om allen op naam te brengen.
Om te weten te komen wat er in het jonge groen aan insecten voorkomt hebben we in mei takken geklopt en geschud met een paraplu eronder. Verrassend veel rupsjes bleken in de bomen te huizen, vooral
spanrupsjes, waarvan die van de Grote wintervlinder (Erannis defoliaria) en van de Kleine wintervlinder
(Operophtera brunata) gedetermineerd werden (op Eiken).
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Voor eenieder was nieuw een kever die wel Rupsenaaskever wordt genoemd
(Dendroxena quadrimaculata). Hij viel, met de rupsen waarvan hij leeft, in de
paraplu. Merkwaardig is dat deze aaskever geen aas eet, maar levende rupsen. We
zagen er twee van.
Als andere verdelgers van de kleine spanrupsjes bleken de Rode bosmieren heel
belangrijk. Deze mieren hadden een forse mierenhoop opgebouwd aan de rand van de
ijsbaan. Ze sleepten constant rupsjes naar hun nest, als voer voor hun eigen broed. Het
moeten er in die meimaand vele honderden per dag zijn geweest.
Rupsenaaskever

De meeste algemene dagvlinder die in het bos voorkwam was het Bont zandoogje. Dit
bosrandvlindertje was ook in de regio buiten Klooster Hulsbergen heel algemeen.
Op de hiema afgedrukte totale vlinderlijst is te zien welke vlinders alleen op de monitoringroute óf
alleen in het bosgebied, óf in beide gebieden zijn gezien.
De insectenlijst geeft dit niet aan.
CONCLUSIE

Insectenwaamemingen waren erg onvolledig doordat het zonnige weer ontbrak en veel waamemers in de
zomer elders met vakantie verbleven. Het is bij een eerste kemlismaking gebleven; we ervaren het als
onbevredigend dat ons verslag zo onvolledig is.
Veel gebieden (weiden, hagen, waterkanten) zijn helemaal niet bezocht, terwijl die toch voor
insectenonderzoek belangwekkend kunnen zijn. We gaan graag in begin 1999 nog door. De
vlindermonitoring wordt in elk geval voortgezet.
Voor de Insectenwerkgroep:
Els Koopmans-Grommé.
OVERZICHT WAARGENOMEN VLINDERS KLOOSTER HULSBERGEN
DAGVLINDERS

OP MONJTORINGROllTE

BliJTEN MONITORINGROOTE

DIKKOPJES

Zwartspriet dikkopje Thymelicus lineola
Groot dikkopje Och/odes venata

x

x

WITJES

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni
Groot koolwitje Pieris brassica
Klein koolwitje Pieris rapae
Klein geaderd witje Pieris napi
Oranjetipje Anthocharis cardamines

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

BLAUWTJES

lcarusblauwtje Polyammalus icarus
PAGES

Kleine vuurvlinder J,ycaena phlaeas
AU RELlA'S

Atalanta Vanessa atalanta
Distelvlinder (ynthia cardui
Kleine vos Ag/ais urticae
Dagpauwoog Jnachis ia
Landkaartje Araschnia levana

x
x
x
x

x
x

ZANDOOGJES

Bont zandoogje Pararge aegeri
Argusvlinder Lasiommata megera
Koevinkje Aphantopus hyperantus
Hooibeestje Coenonympha pamphilu

x
x
x
x

x
x
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NACHTVLINDERS

OP MONITORINGROUTE

UITEN MONITORINGROUTE

EENSTAARTJES

Beukeneenstaart Watsona/la cuttraria

x

SPANNERS

Lieveling Timandra griseata

x

Kleine wintervlinder Operophtera brunata
Grote wintervlinder Erannis defoliaria
Oranje bremspanner Jsturgia limbaria

x

x
rups + vlinder

UILEN

Gammauil Autographa gamma

x

x

SPINNERS
Tauvlinder Ag/ia tau

x

OVERZICHT VAN DE WAARNEMINGEN VAN ANDERE INSECTEN DAN VLINDERS
Phymatocera aterrima (larven op Salomonszegel)

BLADWESPEN
KEVERS

Zwart soldaatje Cantaris rustica
Geel soldaatje Cantharis livida
Zwartkopvuurkever Pyrochroa coccinea
Kniptor spec. (? Ampedus cinnebarinus)
Rozenkever Phyllopertha horticola
Rupsenaaskever Dendroxena quadrimaculata

Zwartkopvuurkever

SPRINKHANEN

Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima
Diverse veldsprinkhanen

LIBELLEN

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula
Watersnuffel Enallagma cyathigerum
Lantaarntje Jschnura elegans
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineurn

AANVULLING.

Vuurjuffer

Zoals bekend en ook al in het vorenstaand verslag is gememoreerd, leende het koude en natte 1998 zich
wel bijzonder slecht voor een betrouwbaar onderzoek naar het voorkomen van "klein gedierte".
De Insectenwerkgroep had op 15 mei 1999 opnieuw een excursie naar het Klooserbos, en trof er een
aantal insecten aan waarvan met stelligheid aangenomen mag worden, dat die er een jaar eerder ook
waren. Alleen waren de omstandigheden toen niet dusdanig dat ze ook in het onderzochte gebied werden
gesignaleerd.
Daarom hieronder nog een kleine aanvulling van vondsten, weliswaar buiten de tijd, maar niet buiten het
gebied.
Op de bospaden en bij water:

Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum.
Bruine korenbout Libellulafu!va

Op Eikenkatjes:

Het Besgalletje, een vorm van de Galwesplarve Neuroterus quercusbaccarum. In het najaar vormt deze wesp de bekende Lensgalletjes op
Eik. De Besgalletjes zijn er in de bloeitijd van de Eiken op katjes en
jong blad.

Ruigtes bij de uiterwaarden:

Roodkopvuurkever Pyrochroa serraticornis
Oranje aaskever Oiceoptoma thoracica
Brandnetelsnuitkever Phyllobius urticae
Veertienstippelig lieveheersbeestje Propylea quatordecim punctata.
EKG.
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Md Kloosterbos van het landgoed Nulsbergen.
INLEIDING.

De Werkgroep Paddestoelen heeft haar werkzaamheden beperkt tot het Kloosterbos en dit gedeelte in de
nazomer en herfst van 1997-'99 en in het begin van het seizoen 1998-'99 zo'n veertien keer bezocht.
In het begin was de aandacht vooral gericht op het vinden en op naam brengen van de diverse soorten,

maar gaandeweg veranderde dit. Toen ontstond er meer inzicht in de verschillende biotopen waaruit het
bos bestaat, met de daarbij te verwachten soorten. We zochten dan bijvoorbeeld naar de Grote
stinkzwam in een stukje bos, waar we die soort al eerder gevonden hadden. En van deze soort vonden
we dan soms opnieuw verse exemplaren of het beginstadium in de vonn van het Duivelsei .

Boterverse Grote stinkzwam

. . . . en wat eraan voorafging

In dit verslag hebben we voor enkele soorten aangegeven waar U deze misschien weer kunt vinden, met

een uitvoerige beschrijving van die paddestoel. Overigens: lang niet alle soorten vind je t~rug waar je ze
al eens eerder gezien hebt.
Achteraf is het jammer, dat we niet eerst het bosgebied zodanig verkend hebben, dat we de opbouw
ervan in verschillende gebiedjes wat helderder hadden. Dit komt vooral doordat in het begin de kennis
en ervaring op dit niveau in onze werkgroep te beperkt waren. Al "werkend" is hierin wat verbetering
gekomen en dat is juist zo leuk van een "werk"groep.
Behalve een typering van de verschillende biotopen met daarbij zo mogelijk één of meer aangetroffen
soorten, treft men uiteraard ook een overzichtlijst aan van de gevonden soorten.
Maar op het gebied van de vondsten is er meer te vermelden. Uit het archief zijn namelijk lijsten
tevoorschijn gekomen van wijlen de Heer Sieders, die jarenlang de paddestoelendeskundige was van
onze afdeling. Ook zijn herbarium en de aantekenboeken van verschillende excursies zijn erbij
betrokken. Met al deze gegevens was het mogelijk een totaallijst te maken over de jaren 1979- 1999, en
ook om bepaalde periodes met elkaar te vergelijken voor wat betreft het voorkomen van de diverse
soorten.
Daarbij moet wel bedacht worden, dat de aantallen van de vondsten per soort niet bekend zijn. Dat
hebben wij ook nu niet geïnventariseerd.
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Tenslotte vermelden we nog op deze plaats dat de Werkgroep Paddestoelen ten tijde van de afsluiting
van dit verslag bestond uit: Lammert Bonhof, Menno Boomsluiter, Janus Crum, To Crum-Hendriks,
Elja van Dongen, Micky Haselhoff-Marsman, Agnès Herweijer-Smit, Els Koopmans-Grommé, Mia
Leurs, Gerard Plat en An W esterweeL
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GLOBALE BESCHRIJVING VAN HET GEBIED VANVIT DE WERKGROEP PADDESTOELEN BEKEKEN.

(zie kaartje hierboven)
Als men vanaf de weg Wapenveld-Hattem het Kloosterbos binnengaat en de geasfalteerde weg volgt,
krijgt men eerst een bocht naar rechts en vervolgens één naar links. In die laatste bocht heeft men een
Beukenlaan voor zich, afgesloten met een toegangsboom. Die laan met oude Beuken, stobben en
stukken stam herbergt nogal wat soorten. We hebben ons daar wel eens afgevraagd of aan het begin één
van die Beuken met zijn flesvormige stam, misschien aangetast is door de Korsthoutskoolzwam., zonder
dat de vruchtlichamen al zichtbaar zijn.
Een interessant gebiedje met Dennenbomen treft men al gauw rechts aan. Uiteindelijk loopt de
Beukenlaan dood tegen een recent aangelegd stukje wal, dat het verlengde is van een reeds bestaande
wal. Qua hoogte vormt die wal het verlengde van de IJsseldijk
De plek waar de reeds langer bestaande wal begint, bovenaan, zal bij ons in de herinnering blijven als
het stukje met de vele Pijpknotszwarnmen, die als verdroogde stengeltjes aan de aandacht dreigden te
ontsnappen. Boven over de wal loopt een pad, dat op een bepaald moment afdaalt naar de asfaltweg.
Langs dit pad vonden we nooit zoveel.
Men kan ook de wal oversteken naar een breed pad, vanwaar men beneden de ijsbaan ziet liggen. Als we
dat pad naar links volgen, in de richting van de IJssel, is er dikwijls in de strook aan de boskant in het
begin genoeg te vinden. Daar stond de Echte kopergroenzwam bijvoorbeeld te pronken en ook groeiden
er talrijke Dwergwieltjes.
Als we de asfaltweg oversteken komen we in wat we in het begin van onze excursies de noordkant van
het bos noemden. Maar dat is wel een erg globale aanduiding gebleken.
Zo halfweg het bos loopt er een pad licht omhoog naar de plek, waar de oude Beuk staat, die
langzamerhand door verschillende parasieten aangevallen wordt. We zagen de Porseleinzwam erop
groeien en we vonden een tak met de Beukenweerschijnzwam, die meestal hoog in de boom groeit. Daar
op die plek, bij die oude boom met zijn lange geschiedenis, ontwikkelde zich tijdens de excursies van de
Werkgroep Paddestoelen zo nu en dan het begin van een sage als het ging over de functie ervan in
vroegere tijden.
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De indrukwekkende Beuk, waaronder vanzelf de griezelverhalen opborrelden

en de Porseleinzwammen die erop groeiden
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Voordat men bij die hoogte met de oude Beuk is, passeert men
in het begin aan de rechterkant bemoste stukken, waarin zich op
een dag een grote paddestoel statig in zijn eentje stond te
ontvouwen, een "mega-paddestoel'': Megacollybia platyphylla
oftewel de Breedplaatstreephoed.
Een eindje verderop omhoog is menigmaal de Grote stinkzwam
al te ruiken, voordat je hem ziet. Het is daar waar een pad
rechtsaf gaat, ook enigszins omhooglopend, waarna men over de
hoogte heen afdaalt naar een soort holle weg.

Breed plaatstreephoed

De westkant van het bos in dit gedeelte is nogal onduidelijk als
het erom gaat hoe de paadjes daar lopen. Die rommelbosjes daar zijn de moeite waard. In het voorjaar
vindt men er Echt judasoor (op oude Vlier) en twee soorten trilzwammen: de Gele trilzwam en de
Eikentrilzwam.
Je komt er ook behoorlijk dicht bij een woonhuis en wat meer naar het noorden liggen er wat
vakantiehuisjes in een grasveldje. Bijzonder dat die huisjes hier zo maar liggen; diep in de herfst is er
niemand en toen zagen we ook de piepschuimachtige resten van de Reuzenbovist, waarvan het leek of
ennee gevoetbald was. Hij moet er gestaan hebben, maar we hebben hem toch maar niet bij de vondsten
genoteerd.
We hadden het zojuist al over de "holle weg" die ook te volgen is vanaf de asfaltweg. Bij hoog water
blijkt dit stuk vol te staan en één van de deelnemers aan een zoektocht vertelde over het schaatsen op dit
gedeelte. Een bijzondere vondst was daar, vlakbij de doorgaande weg, de Gewone wimperiwam op een
substraat van oude kranten, die tenslotte ook "houtachtig" zijn. De doorsnede ervan haalt die van een
dubbeltje meestal niet, maar doordat ze er in dit geval massaal groeiden (in een roodachtige tint), vielen
ze ons op. Ook de Doolhofzwam vind je er; op lijsten van zo'n twintig jaar geleden komt deze op Eik
levende parasiet niet voor. Nu leeft hij op een stomp als saprafiet verder.
Van die "holle weg" hebben we niet zo'n duidelijke indruk kunnen krijgen als het om paddestoelen gaat.
De kanten ervan zijn nogal begroeid en van zulk soort terrein houden de meeste soorten niet.
Meer verderop het bos in komt het pad weer vlakker te liggen en de omgeving ervan is er nogal vochtig.
Uiteindelijk is er een paadje naar rechts, dat uitkomt op het bredere pad aan de bosrand langs het
weiland (de oostzijde van het Kloosterbos). Op dat paadje geldt "Wie het kleine niet eert, is het grote
niet weerd", want op oude eikels tref je daar miniscule paddestoeltjes aan: het Eikelbekertje (bruinig) en
de Eikeldopzwam (gelig); het zijn meer kelkjes op een steeltje.
We brachten het pad langs het weiland zo net al ter sprake. Het loopt ook weer vanaf de geasfalteerde
weg het bos in, vlak voordat deze weg overgaat in de dijk. Bij hoog water staat het pad met het weiland
onder water; ook een deel van de asfaltweg daar staat dan onder alsmede een stuk aan de zuidzijde van
die weg.
Het pad aan de zoom van het bos leidt na een dertigtal meters naar de meermalen aangetroffen
Stinkparasolzwam, die voor sommigen een duidelijke gaslucht heeft, maar dat heeft er misschien mee te
maken of men de oude gasfabrieken nog meegemaakt heeft, want niet door iedereen wordt de geur
herkend. Het pad maakt op een bepaald moment een duidelijke bocht naar links en als we langs de rand
van het weiland willen blijven lopen, ook weer naar rechts.
Zouden in die bocht naar links de twee koraalzwammen vaker te vinden zijn, de Asgrauwe en de Witte?
En verderop ook weer het Verkleurzwammetje (met rode plaatjes toen wij hem vonden)? Het was half
oktober toen, maar dat zegt niet zoveel. Als ze weer zich vertonen, dan hangt het moment waarop ook
samen met de weersomstandigheden in de periode ervoor. Vooral vochtig weer, gevolgd door een wat
drogere periode met behoorlijke temperaturen heeft een goede uitwerking.
Het laatste stuk van dit pad loopt wat op; in die omgeving vindt men dikwijls de altijd weer
indrukwekkende Grote parasolzwam. De weilandrand die we gepasseerd zijn, is trouwens ook de moeite
waard, bijvoorbeeld als we denken aan de Blanke champignonparasol (Leucoagaricus leucothites,
agaricus is ook de geslachtsnaam van de champignons).
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We besluiten dit gedeelte met enkele uitgewerkte beschrijvingen van soorten die genoemd zijn.
Verderop in de bijdrage van de Werkgroep Paddestoelen komen we hierop terug, als we enkele delen
van het bos wat nader zullen beschrijven, omdat ze voor ons er wat uitsprongen als interessante
gebiedjes.
Bij de uitwerkingen wordt verwezen naar twee boeken die allebei de moeite waard zijn. We bedoelen:
G.J. Keizer- Paddestoelenencyclopedie (laag geprijsd en goed genoeg) en R. Phillips- Paddestoelen en
schimmels van West-Europa (met meer foto's van details).
DE WAT IDTVOERIGERE BESCHRIJVINGVAN ENKELEVAN ONZE VONDSTEN ZIET ER ALS VOLGT IDT:

Takruitertje
Wetenschappelijke naam en betekenis: Marasmiellus ramealis. Marasmiellus =kleine marasmius,

waarin de betekenis "vergankelijk"zit; ramealis = met een twijg te maken hebbend.

Beschrijving:
(eigen waarneming cursief MB.)

Hoed met een doorsnede van 2-20mm. Halfbolvormig tot halfrond. Halfrond tot afgeplat crèmekleurig,
rozebruin of geelbruin; soms met een citroengele rand als met bloem bestrooid.
Doorlopende plaatjes, 10-20 tussenplaatjes, 1-3 breed aangehecht tot iets aflopend. Zelden een kraag
rond de steel vormend, vuil crème tot geelbruin vaak met een iets roze tint. Met een gelijkgekleurde
gewimperde rand. Steel2-20 mm lang bij een doorsnede van 0,3-lmm, centraal ingeplant, zelden
excentrisch cilindrisch tot iets afgeplat, naar de basis iets toelopend. Roze aan de top, roodbruin naar
onderen, soms bruinzwart aan de basis. Steel over de gehele lengte bedekt met fijne plukjes haartjes tot
zichtbaar geschubd; de schubben in dezelfde kleur als de steel. Kleur binnenkant van de steel gelijk aan
de buitenkant.
Geen duidelijke reuk of smaak.
Sporen wit 7.5-ll.Ox2,5-4,0(4,5) (m Q=2,3-3,5
Basidia 15-30x6-8,5 (m met 4 sporen en een gesp, hyfen met gespen; cheilosystiden talrijk.

Tijd van het jaar: juli tot en met november.

Biotoop:

In groepen op takjes en bast van bladverliezende
bomen en struiken. Algemeen en op veel
uiteenlopende plaatsen te vinden in het oosten,
zuiden en in Drenthe. Zeer zeldzaam in het westen
en langs de kust.
Op kruidachtige gewassen, dode grassen en
grasachtigen.

Takruitertje
Marasmiellus ramealis.
Verwarring mogelijk met/te onderscheiden van:

Marasmiellus vaillantii (Halmruiterje)

Keizer: pag. 191
Phillips: pag. 66
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Halmruitertje
Wetenschappelijke naam en betekenis: Marasmiellus vaillanti. Marasmiellus =kleine marasmius, waarin
de betekenis "vergankelijk"zit; vaillanti = ?

Vindplaats: Kloosterbos (13 september 1998). Op dode takken van braam.

Beschrijving:
(eigen waarneming cursiefMB.)

Hoed met een doorsnede van 3-20 mm (5-8mm) halfrond tot afgeplat of met een verdieping naar het
midden, een papil. Zwak tot duidelijk radiaal gerimpeld op de rug van de plaatjes. (Hoed radiale
structuur.) Wit tot vuil oker crèmekleurig met een donker centrum. Als de paddestoel nat is donker roze
bruin of geelbruin, als zij droog is fijn bebloemd tot gedeeltelijk fijn behaard onder vergroting.
Doorlopende plaatjes 11-23 (20-25), tussenplaaûes 0-3 (0-1) wijd uiteen, vaak gevorkt (verscheidene
gevorkt) of met anastomen. Breed aangehecht tot aflopend, wit tot crème gekleurd met een
gelijkgekleurde gladde rand.
Steel 5-25 mm lang (8-llmm) bij een doorsnede van 0,3-1,0 mm; cilindrisch soms afgeplat naar de
basis iets toelopend.
Wit of crème gekleurd aan de top, naar beneden oranje tot roodachtig bruin, zwartbruin aan de basis.
Steel wit bebloemd op het bovenste deel, naar beneden toe gedeeltelijk fijn behaard. Kleur binnenkant
van de steel gelijk aan de buitenkant.
Sporen (7.0-)8.0-IO.Ox3.0-4.5(-5.0) (m Q2,0-3,0 (7,2-8,8x3,1-4,2 (m gem. 7,8x3,6 Q2,15)
Basidia 20-30-x7-12(m (25(m) met 4 sporen en gespen Hyfen met gespen. Cheilocystiden algemeen.

Tijd van het jaar: juni tot en met november.

Biotoop:
In groepen, zelden solitair, op levende en dode
kruidachtige planten, speciaal grassen en
grasachtigen maar ook op bladeren van
bladverliezende bomen en op afval van
naaldbomen, inclusief dunne takjes (eigen
waarneming).
Vrij algemeen en wijdverspreid met de nadruk op
het westen van het land en langs de grote rivieren.

Halmruitertje
Veawarring mogelijk met/te onderscheiden van:

Marasmiellus ramealis (Takruiterûe)
Alleen met zekerheid te onderscheiden door de
duidelijk waarneembare verschillen in de
cheilocystiden.
Keizer: pag. 192
Phillips: pag. 67
Flora Ag_aricina Neerlandica: pag. 125

Marasmiellus vaillanti.
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Eikelbekertje
Wetenschappelijke naam en betekenis: Ciboria batschiana. Ciboria =kelk, schaal; batschiana =?

Beschrijving:
(eigen waarneming cursief G.P.)

Eerst schotelvormig later afgeplat, het schoteltje 0,5 tot 1,5 mm diameter. Kaneelkleurig, op een
donkerbruin ±2 cm lang steeltje. De buitenkant is fijn donzig en heeft dezelfde kleur als de binnenkant.

Tijd van het jaar: Herfst.

Biotoop:

Uitsluitend op oude eikels die door de zwam tot
zwarte klompjes worden gemummificeerd.

Verwarring mogelijk met/te onderscheiden van:

Andere bekerzwammetjes, zoals
Anemonebekerzwam en Kelkbekerzwam. Bij de
detenninatie is het substraat waarop ze groeien van
groot belang.

Eikelbekertje

Ciboria batschiana

Keizer: pag. 60
Phillips: pag. 274
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Eikeldopzwam
Wetenschappelijke naam en betekenis: Hymenoscyphus fructigenus. Hymenoscyphus =verwijst naar het

vlies, de schaal, waarin je iets op kunt vangen; fructigenus = van de vrucht

Beschrijving:
(eigen waarneming cursief G.P.)

Beker tot vlak schotelvormig met een doorsnede van 1 tot 4 mm. De binnenzijde van het bekertje is
witgeel tot wittig okergeel. Buitenzijde wittig geel. Staat op een klein wittig geel steeltje.

Tijd van het jaar: Herfst

Biotoop:
Komt algemeen voor op de vruchtschalen en napjes
van eikels. Maar ook wel op beukendoppen en
vruchtschalen van Haagbeuken, hazelnoten en op
elzenproppen.

Eikeldopzwam
Hymenoscyphus fructigenus

Keizer: pag. 64
Phillips: pag. -
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Breedp laatstreephoed

Wetenschappelijke naam en betekenis: Megacollybia platyphylla, megacollybia =grote collybia, platyphylla =met brede platen. Oudere Nederlandse namen zijn: Breedplaatwortelzwam en Wortelcollybia.
Oudere wetenschappelijke geslachtsnamen: Oudemansiella, Collybia, Tricholomopsis (Oudemansiella =
naar Oudemans genoemd).

Beschrijving:
(eigen waarneming cursief E.K.)

Vrij forse paddestoel met steel, hoed en lamellen.
Hoed: doorsnede 4 - 12 cm. Rondachtig vaak met centrale deuk. Oppervlakte glad vezelig, radiair
getreept. In het midden in zeer kleine schubbetjes openbrekend. Kleur: donkergrijs - bruin. Rand vaak
wat gekerfd of gescheurd.
Lamellen: breed (1 - 2 cm), wijd uiteen staand; wit, soms met grijze snede.
Sporen: wit.
Steel: kleur als hoed of lichter, iets gestreept. Onderaan licht verdikt en met substraat verbonden door
lange, vrij taaie witte myceliumstrengen met rhizoïden, die om het substraat heen gewonden zijn.
Smaak en geur: volgens de ene auteur geur- en smaakloos, volgens de ander bitter smakend. Marcel Bon
vermeldt over eetbaarheid: "Nicht immer bekommlich".

Tijd van het jaar: zomer- herfst.

Biotoop:

Op meestal onderaards rottend hout van Beuk/Eik.

()
epore

Verwarring mogelijk met/te onderscheiden van:

Beukwortelzwam (Xeru/a radicata,
vroeger
Oudemansie/la radicata; radicata = met wortels,
wortelend).
Heeft
ook
lange
witte
myceliumstrengen, die met het substraat verbonden
zijn en bij uitgraven van de paddestoel meekomen;
vandaar de naam radicata.
Hij groeit op oude dode beukenstobben en ernaast
op de wortels en takken onder de grond. De
Beukwortelzwam is naar mijn ervaring minder bol
van hoed dan de Breedplaatstreephoed en lichter
van kleur. Geen deuk in het midden, eerder een
umbo. Wel vaak radiaal gestreept. De steel is ook
vaak witter en vaak langer. Plaatjes wit en breed,
wijd uiteen. Deze paddestoel schijnt eetbaar te zijn,
maar niet smakelijk.

Keizer: pag. 168
Philli s: a'· 44

0

epore

Beukwortelzwam
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Gele aardappelbovist
Wetenschappelijke naam en betekenis: Sc/eroderma citrinum. Scleroderma =wrattig, citrinum =

citroenkleun
Beschrijving:
(eigen waarneming cursief E.K. )

Bolvormig vruchtlichaam, ongesteeld.
Doorsnede 2 - 10 cm.
Mycelium onder de zwam in het midden in de bodem, niet draderig bij plukken. Barst onregelmatig
open. Inhoud van het vruchtlichaam paarszwart, gleba met witte aderen. Bij rijpheid vol sporen
(bruinzwart). Doordat dieren erop trappen of regen, hagel, en dergelijken erop vallen, worden de sporen
verspreid.
De resten van het vruchtlichaam die tenslotte overblijven, lijken vooral in de winter vuile lappen
zeemleer, die plat uitgespreid niet meer als bovist herkenbaar blijken. Bovendien vestigen zich er algen
op.
De geur van de zwam is vooral bij ouder worden als van rubber of lichtgas.
De paddestoel is giftig.

Tijd van het jaar:± juni tot in december (als het niet

hard vriest)

Biotoop:

Zure bodem, zandgrond op heidevelden en in
bossen (loof- en naaldbomen). Zeer algemeen.
Mycorrhizavormend. Wordt soms geparasiteerd
door Kostgangerboleet (Boletus parasiticus)

Wortelende aardappelbovi5t
Verwarring mogelijk met/te onderscheiden van:

Wortelende bovist (Scleroderma verrucosum), die
donkerder is en kleiner, veel fijnere wratjes heeft en
een dunnere huid. Lange wortels bij het "plukken".
Ik vind hem vaak in de eigen tuin, hoewel Marcel
Bon vermeldt dat hij kalk prefereert. (Zou ook
Scleroderma areolaturn (Kleine aardappelbovist)
kunnen zijn, die een kortere steel heeft.)

Keizer: pag. 251, 204/205
Phillips: pag. 148, 272.

Gele aardappelbovi5t
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Verkleurzwammetje
Wetenschappelijke naam en betekenis: Melanophyllum haematospermum.
Mela = zwart, phyllum = lamellen, haema = rood, spermum = spore

Beschrijving:
(eigen waarneming cursief TC.)

Hoed: grijsbeige, korrelig, met velumresten aan de rand; doorsnede ± 3 cm.
Lamellen: wijnrood
Steel: steeltop wijnrood, onder ringzone grijsbeige bepoederd; hol, 3,5 cm.
Vruchtvlees: wit, bij beschadiging roodverkleurend.
Sporen: eerst olijfgroen, verkleuren daarna roodachtig. Waarschijnlijk onder invloed van licht. Vandaar
de naam?
Bij drogen wordt de hele paddestoel zwart.

Tijd van het jaar: Vooral eind septembernovember.

Biotoop:
Groeit op voedselrijke klei en humusrijke bodem in
parken en loofbossen. Vooral in rivierengebied.
Niet algemeen. Gevonden langs het pad aan de
Ijsselkant tussen gras en brandnetels.

Verkleurzwammetje

Melanophyllum haematospermum
Verwarring mogelijk met/te onderscheiden van:
Onmiskenbaar! Detenninatie interessant om de
sporenverkleuring waar te nemen

Keizer: pag. 165
Philli s: a . 3 1
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Echte kopergroenzwam
Wetenschappelijke naam en betekenis: Psilocybe aeruginosa (voorheen: Stropharia aeruginosa).

Psilocybe = verwijst naar glad zijn en naar de hoed; aeruginosa = blauw-groen, groen.

Beschrijving:
(eigen waarneming cursief A. W)

Hoed: 2 - 8 cm, klokvormig tot gewelfd, later uitgespreid met zwakke umbo. Jong: levendig
blauwgroene kleur met concentrisch geplaatste witte schubjes in het slijm van het hoedoppervlak Bij het
ouder worden verdwijnen slijm en schubjes en wordt de hoed geel-groen.
Steel: 40- 100 x 4 -12 mm, witachtig tot blauw, top glad, onder de vliezige uitstaande ring bedekt met
witte schubjes.
Lamellen: eerst wit, later grijs-bruin met witte snede.
Vruchtvlees: blauwig wit.
Geur: niet opvallend.
Sporen: bruinpurper.

Tijd van het jaar: zomer tot late herfst.

Biotoop:

In naald- en loofbos, vooral op zure, voedselarme
bodem. Algemeen op het vaste land. Komt tot op
heden niet voor in de IJsselmeerpolders. (Door de
kalk in de bodem?)

Verwarring mogelijk met/te onderscheiden van:

Valse kopergroenzwam (Psilocybe caeulea). De
belangrijkste, makkelijk vast te stellen kenmerken
van de Echte kopergroenzwam zijn de donkere,
violetgrijze tot zwarte sporen, die ook te zien zijn
aan de bovenzijde van de niet vergankelijke ring.
Ook de lamellen hebben diezelfde kleur, waarbij de
witte lamelsnede duidelijk te zien is.
De Valse kopergroenzwam heeft bruine sporen, de
ring is zeer vergankelijk, de lamellen zijn geligbruin, een witte lamelsnede.
Keizer: pag. 245
Philli s: a . 171

Echte kopergroenzwam
Psilocybe aeruginosa
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Stinkparasolzwam
Wetenschappelijke naam en betekenis: : Lepiota cristata Lepiota = schubbig, cristata =gekamd.

Beschrijving:
(eigen waarneming cursief TC.)

Het geslacht Lepiota wordt gekenmerkt door een ring, vrije plaatjes en een schubbige hoed.
Hoed: licht crèmekleurig met roodbruin bul~e, omgeven door vezelige bruine schubjes.
Doorsnede 2- 5 cm.
Lamellen: wit, vrij en dicht opeenstaand.
Steel: teer, breekbaar, wit met rose tint en vergankelijk ringetje.
Vruchtvlees: wit.
Sporen: wit.
Geur: naar gas.

Tijd van het jaar: Zomer- herfst.

Biotoop:

Groeit op voedselrijke humeuze bodem in bossen
en lanen, en rommelbosjes (zoals aan ons pad,
waar we hem herhaalde malen vonden).
Algemeen.

Verwarring mogelijk met/te onderscheiden van:

Stinkparasolzwam

Lepiota cristata
Keizer: pag. 162
Phillips: pag. 29
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Blanke champigonparasol

Wetenschappelijke naam en betekenis: Leucoagaricus /eucothitus, leuco =wit. Agaricus =oude naam

voor paddestoel.

Vindplaats: Het weiland dat grenst aan het pad langs de IJsselkant

Beschrijving:
(eigen waarneming cursief TC.)

Hoed: bolvormig, daarna gewelfd tot vlak; licht-crèmekleurig, glad zijdeachtig.
Doorsnede 5 - 8 cm.
Lamellen: wit tot vleeskleurig.
Steel: wit met afstaande ring, 6 - 8 cm.
Vruchtvlees: wit, bruin verkleurend.
Sporen: wit.

Tijd van het jaar: Herfst.

Biotoop:

Groeit op grazige voedselrijke bodems: in
weilanden, wegbermen en aan randen van bossen.
Vrij algemeen.

Verwarring mogelijk met I te onderscheiden van:

Weidechampignon - te onderscheiden door de
plaatjes: Weidechampignon heeft bruine lamellen,
Blanke champignonparasol witte.
Keizer: pag. 163
Phillips: pag. 25

Blanke champigonparasol

Leucoagaricus leucothitus
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Pijpknotszwam
Wetenschappelijke naam en betekenis: Macrotyphu/a jistulosa

synoniem: Ciavaria fistulosa, Clavariadelphus fistulosus. Ciavaria = koraalzwam fistulosa =pijpachtig

Beschrijving:
(eigen waarneming cursiefG.P.)

Vruchtlichaam 7 tot 30 cm hoog en maar 2 tot 8 mm dik. Eerst geelbruin, daarna geelbruin tot
zeemkleurig. In het jonge stadium hebben ze nog een spitse top, later vlakt dit af. Door hun geringe dikte
missen ze stevigheid en zijn ze vaak misvormd.
Sporen wit.
Saprofiet.
Schijnt vrij zeldzaam te zijn, maar is ook moeilijk te vinden.

Tijd van het jaar: Herfst

Biotoop:

Vaak in groepjes, maar ook wel alleen staand op
humus, bladeren en takjes in loofbos.
Gevonden op een vennolmd berkenstammetje onder
Douglasspar; wellag er ook veel beukenblad bij.

Keizer: pag. 135
Phillips: pag. 257

Pijpknotszwam
Macrotyphu/a fistulosa
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Doolhofzwam
Wetenschappelijke naam en betekenis: Daedalea quercina. Daedalea =verwijst naar Daedalos, de maker
van het labyrint van koning Minos; quercus = eik.

Beschrijving:
(eigen waarneming cursief A. W)
Vruchtlichaam: 4- 20 cm breed, 3-5 cm vanaf de basis, 1,5- 5 cm dik, hard en kurkachtig, solitair of
in groepen boven elkaar. Hoedoppervlak ongelijk, crème- of okerkleurig met grijze tinten, bleek-bruin
opdrogend.
Buisjes: 10-30 mm lang, crème tot okerkleurig.
Poriën: groot, onregelmatig, doolhofachtig, soms op plaatjes gelijkend.
Vlees: bleek-houtkleurig.
Geur: zwak, scherp of schimmelachtig.
Sporen: wit.

Tijd van het jaar: vanaf het vomjaar. De meeste
vruchtlichamen zijn éénjarig maar ze kunnen ook
wel een jaar overwinteren.

Biotoop:
Vrij algemeen. Liefst op eikenhout. Hij leeft vaak
als wondparasiet tot enkele meters boven de grond
op plaatsen waar het kernhout bloot ligt. Verder
leeft hij als saprofiet en groeit graag op zaagsneden
van dode bomen.

Doolhofzwam
Daedalea quercina

onderkant
Verwarring mogelijk met I te onderscheiden van:

Keizer: pag. 123
Philli s: a . 233
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OVER DE DOOR ONS GEDANE VONDSTEN.

We presenteren zo dadelijk de lijst met onze vondsten in twee versies, namelijk geordend op volgorde
van de wetenschappelijke namen en eveneens op die van de Nederlandse. Het zijn geen echte
inventarisatielijsten, want daarvoor zijn ze niet systematisch genoeg tot stand gekomen. Soms werd nog
wel eens vergeten om een soort te noteren, omdat de aandacht vooral uitging naar iets bijzonders. Er
moest bijvoorbeeld gefotografeerd worden of een verhaal kreeg de aandacht die het nodig had. De vraag
van het bestuur om ons als "Werkgroep Paddestoelen" met het Kloosterbos bezig te houden, liet
daarvoor ook alle ruimte. Maar op een enkele soort na is dit wel wat we konden thuis brengen.
Inhoudelijk willen we nog wat opmerkingen maken.
Allereerst een toelichting bij de tweede kolom van de lijsten, waar men de aanduiding M, S en P
aantreft. We geven hiermee aan welke functie de desbetreffende paddestoelsoort heeft, althans volgens
ons menselijk redeneneringsvermogen en door de Werkgroep Paddestoelen weer nagepraat van
deskundigen via hun boeken (in dit geval vooral ontleend aan de Paddestoelenencyclopedie van G.J.
Keizer).
M slaat dan op Mycorrhiza., S op Saprotieten en P op Parasieten. We lichten dit toe:
MYCORRHIZA.

Als paddestoelen in symbiose leven met bomen, dan omgeeft het mycelium de wortels van die bomen
en beschermt ze tegen uitdrogen, zware metalen en parasieten. Dat wordt een schimmelwortel of
ectomycorrhiza genoemd.
Via dit netwerk vindt de aanvoer van water en daarin opgeloste voedingszouten voor de boom plaats. De
paddestoel haalt hiermee suikers en zetmeel van de boom weg als groeistoffen voor de eigen
ontwikkeling. Paddestoelen hebben geen bladgroen en kunnen daarom niet zelf deze voedingsstoffen
produceren.
Er is een wederzijdse afhankelijkheid tussen de boom en de mycorrhiza-paddestoel. Als de bomen
aftakelen, dan gaat het met dit soort paddestoelen ook bergafwaarts, en andersom: als de leefomstandigheden van deze
paddestoelen bedreigen worden, dan is ook het voortbestaan
van de boom in het geding.
Ongeveer achthonderd van de ruim vijfendertighonderd in
Nederland voorkomende paddestoelen hoort tot de
micorrhiza-vormers. Sommige soorten zijn specifiek voor één
boomsoort, zoals in ons geval de Donkere elzenzompzwam
van het geslacht Alnicola, waarin alni- verwijst naar Els en cola naar bewoner.
Andere soorten zijn niet kieskeurig, zoals de Gewone
krulzoom, die zelfs als saprafiet verder kan groeien. En tot
onze verrassing wordt ook de Gele aardappelbovist als een
Krulzoom
mycorrhiza-soort beschreven.
SAPROFIETEN.

Deze soorten zijn in staat om met behulp van enzymen dood organisch materiaal om te zetten in
groeistoffen voor zichzelf en andere organismen. Ze worden ook wel saprotrofen genoemd en hiervan is
het in gebruik zijnde bijvoeglijk naamwoord "saprotroof' weer afgeleid.
De Mycena's horen hiertoe, de zwavelkoppen en het elfenbankje en nog zoveel meer.
Sommige saprotieten zijn sterk gespecialiseerd, zoals Ciboria-soorten, waartoe het Eikelbekertje
behoort, dat alleen maar op eikels voorkomt. En als we zo omstreeks maart hadden gezocht, dan hadden
we misschien ook wel Ciboria amentacea gevonden (Elzenkatjemurnmiekelkje), dat alleen op in de
grond liggende mannelijke elzenkatjes voorkomt.
Het onderscheid tussen saprotrooflevende paddestoelen en parasieten is niet altijd zo duidelijk, omdat er
nogal wat parasieten zijn die als saprofiet op dood hout verder leven, zoals bijvoorbeeld de Echte
tonderzwam.
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PARASIETEN.

Een aantal parasieten doodt de gastheer niet, terwijl zwakteparasieten een zieke of verzwakte boom
zullen doden. Hierbij kunnen we denken aan de Honingzwammen, maar ook aan de Doolhofzwam (die
overigens ook lange tijd als saprafiet wordt aangetroffen).
NU NOG IETS OVER DE LEVENSDUURVAN PADDESTOELEN.

Dit onderwerp is bij het aangeven van de aantallen gevonden soorten behoorlijk van belang, want het is
een komen en gaan van al die vruchtlichamen, terwijl het voor onze werkgroep de enige manier is om te
weten te komen welk mycelium er daar in de grond, in de boom of in een ander substraat leeft. Dan
moet je er maar net op het goede moment zijn.
Meestal waren de excursies om de veertien dagen, een enkele keer dichter op elkaar, maar er hebben ook
wel eens drie weken tussen gezeten.
De houtzwammen hebben een lange levensduur en de vruchtlichamen zijn soms nog meeljarig ook. Zo
zagen we de Doolhofzwam elke excursie opnieuw. Maar het Verkleurzwammetje bijvoorbeeld, troffen
we slechts één keer aan.
Als iemand je een vondst meldt die je zelf ook graag zou willen zien, dan kun je doorgaans het best
meteen gaan kijken. Alleen al door de weersomstandigheden kan een paddestoel zo verdwenen zijn: ze
kunnen verregenen, verdrogen of bevriezen. Verder kunnen ze worden aangevreten, maar ook op een
andere manier worden beschadigd of vernield.
Ook de levensduur per soort is van belang. L. Leusink heeft daarover in Coolia 38(3)-1995 een artikel
geschreven. Coolia is het contactblad van de Nederlandse Mycologische Vereniging; de naam van het
blad is een eerbetoon aan een vroegere paddestoelendeskundige die sommigen van U wel kennen van de
boeken van Cool en Van der Lek (zij ondertekende met Cath.Cool).
Aan dat artikel ontlenen we de volgende gegevens van soorten die ook in ons overzicht voorkomen.
De eerste en derde kolom spreken voor zichzelf. In de tweede kolom staan de zojuist beschreven
functiegroepen. In kolom vier de datum waarom wij onze vondst noteerden en in kolom vijf de
gemiddelde levensduur in dagen en de afwijking van dit gemiddelde.
Als we bijvoorbeeld naar de Muizenstaartzwam kijken, dan heeft deze een gemiddelde levensduur van
5,8 dagen, waarbij men kan verwachten dat deze schommelt tussen 4,6 en 7 dagen (wat wordt
aangegeven met± 1,2). In het geval van het Kleverig koraalzwammetje met een gemiddelde levensduur
van 23,1 dagen, kan dit schommelen tussen 9,2 en 37 dagen.
Wetenschappelijke naam
Baeospora mymmra
Calocera viscosa
Collybia butyracea
Collybia peronata
Coprinus micaceus
Crepidotus variabi/is
Laccaria amethystina
Mycena epipterygia
Mycena galeriClilata
Mycena galopus var. candida
Paxi/lus involutus
Phallus impudicus
Psilocybe aeruginosa
Psilocybe fascieuiaris
Riekenel/a fibula
Scleroderma citrinum
Scleroderma verrucosum s.f.

Functie

s
s
s
s
s
s
M

s
s
s
s
s
s
s
s
M
M

Nederlandse naam
Muizenstaartzwam
Kleverig koraalzwammetje
Botercollybia
Scherpe collybia
Gewone glimmerinktzwam
Wit oorzwammetje
Amethistzwam
Graskleefsteelmycena
Helmmycena
Melksteelmycena
Gewone krulzoom
Grote stinkzwam
Echte kopergroenzwam
Gewone zwavelkop
Oranjegeel trechtertje
Gele aardappelbovist
Wortelende aardappelbovist

Gevonden
971129
971129
971019
970906
971019
980826
971005
971129
970906
971019
971002
970921
971012
971005
971005
970906
971012

Gem. levensd.
5,8
23,1
10,2
>58,6
2,8
12,7
26,0
9,7
10,5
6,4
12,8
26,8
12,1
14,0
10,7
>72,0
43,7

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1,2
13,9
3,1
15,3
0,5
9,7
11,5
3,5
3,9
2,9
6,8
10,1
6,7
4,8
5,7
17,3
18,3

Het betrof hier een gebied in de omgeving van Wijster in de natte herfst van 1993. In het artikel staat
hierover: "Men moet wel rekening houden met de mogelijkheid dat in een ander jaar met andere
weersomstandigheden of op andere standplaatsen de levensduur anders kan zijn. "
Maar goed, als we daarmee rekening houden, dan zijn er nog wel meer conclusies te trekken met het oog
.
.
op onze etgen waamemmgen.
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Als men één keer in de tien dagen een gebied bezoekt, dan is er een kans dat je bijvoorbeeld de volgende
soorten net gemist hebt: Muizenstaartzwam, Gewone glimmerkinktzwam, Graskleefsteelmycena en
Melksteelmycena. De levensduur van deze soorten is betrekkelijk kort. Bij een bezoekfrequentie van
veertien dagen komen daar nog bij: Botercollybia, Wit oorzwammetje, Helmmycena, Gewone
krulzoom, Echte kopergroenzwam en Oranjegeel trechtertje.Dat de Grote stinkzwam en de Gele
aardappelbovist je niet zo makkelijk zullen ontgaan ligt met de lange levensduur voor de hand.
Met dit overzicht wordt nog eens verduidelijkt wat we in de praktijk vaak merkten: als we nog eens even
gingen kijken of die of die paddestoel er nog stond, dan was deze vaak niet meer te vinden.
WAT WE ZOAL VONDEN:

Wetenschappelijke naam (alfabetisch)
Alnicola (Naucoria) scolecina
Armi/laria mellea s.l.
Armi/laria ostoyae
Ascocoryne sarcaides s.f.
Baeospora myosura
Bjerkandera adusta
Boletus badius
Boletus chrysenteron s.f.
Calocera cornea
Calocera viscosa
Cerocorticium conjluens
Chrondostereum purpureurn
Ciboria batschiana
Clavulina cinerea
Clavulina coralloides
Clitocybe clavipes
Clitocybe ~ibba
Clitocybe nebuiaris
Collybia butyracea
Collybia confluens
Collybia caokei
Collybia dryophila
Collybia maculata
Collybia peronata
Coprinus damesficus
Coprinus micaceus
Coprinus plicatilis
Crepidotus variabi/is
( 'udoniella acicularis
Cyathus striatus
Dacrymyces stillatus
Daedalea quercina
Daedaleopsis confra~osa
Delicatula inte~rella
Exidia truncata
Fistulina hepatica
Fomus fomentarius
Ganoderma lipsiense
Gymnopilusjunonius (!>pectabili!>)
Gymnopilus sapineus
Helvel/a elastica
Hirneola auricula-judae
Humaria hemisphaerica

Functie
M
p
p

s
s
s
M

M

s
s
s
p

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
p

s
s
p
p
p

s
s
s
p

s

Nederlandse naam
Donkere elzenzom_l)_zwam
Honingzwam
Sombere honin_g_zwam
Paarse kno~zwam
Muizenstaartzwam
Grijze bui~eszwam
Kastanjeboleet
Roodsteelfluweelboleet
Geel hoorntje
Kleverig koraalzwammetje
Ziekenhuisboomkorst
Paarse korstzwam
Eikelbekertje
Asgrauwe koraalzwam
Witte koraalzwam
Knotsvoettrechterzwam
Slanke trechterzwam
Nevelzwam
Botercollybia
Bundelcollybia
Okerknolcollybia
Eikenbladzwammetje
Roestvlekkenzwam
Scherpe collybia
Geschubde inktzwam
Gewone ~glimmerinktzwam
Plooirokje
Wit oorzwammetj_e
Houtknoo_pj_e
Gestreept nestzwammetje
Oranje druppelzwam
Doolhofzwam
Roodporiehoutzwam
Plooiplaatzwammetje
Eikentrilzwam
Biefstukzwam
Echte tonderzwam
Platte tonderzwam
Prachtvlamhoed
Dennenvlamhoed
Holsteelkluifsteelzwam
Echt Ju dasoor
Kleine bruine bekerzwam
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Hymenoscyphus fructiJZenus
Hymenoscyphus scutula
Hypoxilon fragiforme
Inonotus cuticularis
Inonotus nodulosus
Laccaria amethystina
Lactarius theiogolus
Laetiporus sulphureus
Lenzites betulinus
Leptata cristata
Lepista.flaccida
Leptsta nuda
LeucoafZaricus leucothites
LycoJZala epidendrum
Lycoperdon f2etidum
Lycoperdon perfatum
Macro/epiotaprocera
Marasmiel/us vail/antii
Marasmius selasus
MeJZacol/ybia (l'richolomopsis) platyphylla
Melanophyllum haematospermum
Meripulis JZiganteus
Meruliopsis corium
Merulius tremeliasus
Mycena acicula
Mycena adscendens
Mycena epipte!)J_gia
Mycena erubescens
Mycena fi/opes
Mycena fZa/ericulata
Mycena fZa/opus var. candida
Mycena haemalopus
Mycena inc/inata
Mycenapura
Neetria cinnabarina
0/ifZoporus caesius s.f.
0/if?oporus ptychof?aster
Oudemanstelle mucida
Panellus mitis
Panellus serotinus
Panellus stipficus
Paxillus involutus
Peniophora quercina
Phallus impudicus
Phellinusferreus
Phlebia radtata
Piptoporus betulinus
Pleurotus pulmonarius
Pluleus cervinus
Polyporus brumalis
Polyporus varius
Psathyrella spadicea
Psilocybe aeruJZinosa
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Eikeldo_p_zwam
Wimper~ori_g_vlieskelkle

Roestbruine kogelzwam
Dunne weerschijnzwam
Beukenweerschijnzwam
Amethistzwam
Ri~elende melkzwam
Zwavelzwam
Fopelfenbankje
Stinkparasolzwam
Roodbruine schijnridderzwam
Paarse schijnridder
Blanke champignonparasol
Blote billetj_eszwam
Zwartwordende stuifzwam
Parelstuifzwam
Grote parasolzwam
Halmruitertje
Tengere beuk:entaailing_
Breedmaatstre~hoed

Verkleurzwammetj_e
Reuzenzwam
Papierzwammetje
Spekzwoerdzwam
Oranje dwei"g!!lycena
Suikefii!Ycena
Graskleefsteelm_ycena
Bittere m_ycena
Draadsteelm_ycena
Hellllilly_cena
Melksteein!Y_cena
Grote bloedsteelmycena
Fraaisteelmycena
Gewoon elfenschermpje
Gewoon meniezwammetje
Blauwe kaaszwam
Boompuist
Porseleinzwam
Dennenschelp_zwam
Groene schelp_zwam
Sche_rpe schelpzwam
Gewone krulzoom
Paarse eikenschorszwam
Grote stinkzwam
Langspori_g_e korstvuurzwam
Oranje aderzwam
Berkenzwam
Bleke oesterzwam
Gewone hertenzwam
Winterhoutzwam
Waaierbuisjeszwam
Dadelfranjehoed
Echte kopergroenzwam
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Psilocybe fascieuiaris
Psi/ocybe sublateritia
Riekenelia .fibula
Russula emetica s.f.
Russula fl!llea
RussuJa ochroleuca
Russula parazurea
Schizopara paradoxa
Scleroderma citrinum
Scleroderma verrucosum s.f.
Scutellinia scutellata
Sepedonium chrysospermum imperfect
Stereum hirsutum
Stereum rugosum
Stereum sanguinolenturn
Trametes gibbosa
Trametes versica/ar
Tremelia encephala
Tremelia mesenterica
Trichaf!_tum abietinum
Tricholomopsis rutilans
Ustelina deusta
Xylaria hypoxylon
Xviaria polymorpha
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Gewone zwavelkop
Rode zwavelkop
Oranjegeel trechtertje
Braakrussula
Beukenrussul a
Geelwitte russula
Berijpte russula
Witte tandzwam
Gele aardappelbovist
Wortelende aardappelbovist
Gewone wimperzwam
Goudgele zwameter
Gele korstzwam
Gerimpelde korstzwam
Dennenbloedzwam
Witte bultzwam
Gewoon elfenbankje
Kerntrilzwam
Gele trilzwam
Paarse dennenzwam
Koningsmantel
Korsthoutskoolzwam
Geweizwam
Houtknotszwam

EN TENSLOTTE DEZELFDE LIJST MET DE NEDERLANDSE NAMEN VOOROP:

Nederlandse naam (alfabetisch)
Amethistzwam
Asgrauwe koraalzwam
Berijpte russula
Berkenzwam
BeukenrussuJa
Beukenweerschijnzwam
Biefstukzwam
Bittere mycena
Blanke champigt1onparasol
Blauwe kaaszwam
Bleke oesterzwam
Blote billetjes
Boompuist
Botercollybia
Braakrussul a
Breedplaatstreephoed
Bundelcollybia
Dadelfranjehoed
Dennenbloedzwam
Dennenschelpzwam
Dennenvlamhoed
Donkere elzenzompzwam
Doolhofzwam
Draadsteelmycena
Dunne weerschijnzwam
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Wetenschappelijke naam
Laccaria amethystina
Clavulina cinerea
Russula parazurea
Piptoporus betulinus
Russula.fellea
lnonotus nodulosus
Fistulina hepatica
Mycena erubescens
Leucoagaricus leucothites
0/igoporus caesius s.l.
Pleurotus pulmonarius
Lycogala epidendrum
0/igoporus ptychogaster
Collybia butyracea
Russula emetica s.l.
Megacol/ybia (Fricholomopsis) platyphylla
Collybia confluens
Psathyrella spadicea
Stereum sanguinolenturn
Panellus mitis
Gymnoptlus sapineus
Alnicola (Naucoria) scolecina
Daedalea quercina
Mycena filopes
Inonotus cuticularis
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Echt Judasoor
Echte kopergroenzwam
Echte tonderzwam
Eikenbladzwammetje
Eikelbekertje
Eikeldopzwam
Eikentrilzwam
Fopelfenbankje
Fraaisteelmycena
Geel hoorntje
Geelwitte russuJa
Gele aardappelbovist
Gele korstzwam
Gele trilzwam
Gerimpelde korstzwam
Geschubde inktzwam
Gestreept nestzwammetje
Geweizwam
Gewone glimmerinktzwam
Gewone hertezwam
Gewone krulzoom
Gewone wimperzwam
Gewone zwavelkop
Gewoon elfenbankje
Gewoon elfenschermpje
Gewoon meniezwammetje
Goudgele zwameter
Graskleefsteelmycena
Grijze buisjeszwam
Groene schelpzwam
Grote bloedsteelmycena
Grote parasolzwam
Grote stinkzwam
Halmruitertje
Helmmycena
Holsteelkluifzwam
Honingzwam
Houtknoopje
Houtknotszwam
Kastanjeboleet
Kerntrilzwam
Kleine bruine bekerzwam
Kleverig koraalzwammetje
Knotsvoettrechterzwam
Koningsmantel
Korsthoutskoolzwam
Langsporige korstvuurzwam
Melksteelmycena
Muizenstaartzwam
Nevelzwam
Okerknolcollybia
Oranje aderzwam
Oranje druppelzwam
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Hirneola auricula-judae
Psilocybe aeruginosa
Fomus fomentarius
Collybia dryophila
Ciboria batschiana
Hymenoscyphus fructi~enus
Exidia truncata
Lenzites betulinus
Mycena inclinata
Calocera cornea
Russula ochroleuca
Scleroderma citrinum
Stereum hirsutum
Tremelia mesenterica
Stereum rugosum
Coprinus domesticus
éyathus striatus
Xylaria hypoxylon
Coprinus micaceus
Pluleus cervinus
Paxi/lus involutus
Scutellinia scutellata
Psilocybe .fàscicularis
Trametes versicolor
Mycenapura
Neetria cinnabarina
Sepedonium chrysospermum imperfect
Mycena epiptery}4ia
Bjerkandera adusta
Panellus serotinus
Mycena haemalopus
Macrolepiota praeera
Phallus impudicus
Marasmiellus vaillantii
Mycena galericulata
Helvel/a e/astica
Armillaria mellea s.f.
Cudoniella acicularis
Xylaria polymorpha
Boletus badius
Tremelia encephala
Humaria hemisphaerica
Calocera viscosa
Clitocybe clavipes
Tricholomopsis rotilans
Ustelina deusta
Phellinusfèrreus
Mycena ~a/opus var. candida
Baeospora myosura
Clitocybe nebuiaris
Collybia caokei
Phlebia radtata
Dacrymyces stillatus
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Oranje dwergmycena
Oranjegeel trechtertje
Paarse dennenzwam
Paarse eikenschorszwam
Paarse knoopzwam
Paarse korstzwam
Paarse schijnridder
Papierzwammetje
Parelstuifzwam
Platte tonderzwam
Plooiplaatzwammetje
Plooirokje
Porseleinzwam
Prachtvlamhoed
Reuzenzwam
Rimpelende melkzwam
Rode zwavelkop
Roestbruine kogelzwam
Roestvlekkenzwam
Roodbruine schijnridderzwam
Roodporiehoutzwam
Roodsteelfluweelboleet
Scherpe collybia
Scherpe schelpzwam
Slanke trechterzwam
Sombere honingzwam
Spekzwoerdzwam
Stinkparasolzwam
Suikermycena
Tengere beukentaailing
V erkleurzwammetie
Waaierbuisjeszwam
Wimpersporigvlieskelkje
Winterhoutwam
Wit oorzwammetje
Witte bultzwam
Witte koraalzwam
Witte tandzwam
Wortelende aardappelbovist
Ziekenhuisboomkorst
Zwartwordende stuifzwam
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Mycena acicula
Riekeneliafibula
Trichaptum abietinum
Peniophora quercina
Ascocoryne sarcaides s.f.
Chrondostereumpurpureum
Lepista nuda
Meru!iopsis carturn
Lycoperdon perlaturn
Ganoderma lipsiense
Delicatula intewella
Coprinus plicatilis
Oudemansie/Ie mucida
Gymnopilusjunonius (spectabilis)
Meripulis giganteus
Lactarius theiogolus
Psi/oc_ybe sublateritia
Hypoxilon fragiforme
Collybia maculata
Lepistaflaccida
Daedaleopsis confra~osa
Boletus chrysenteron s.t.
Col/ybia peronata
Panellus stipticus
Clitocybe gibba
Armi/laria ostoyae
Merulius tremellosus
Lepiota cristata
Mycena adscendens
Marasmius setosus
Melanophyllum haematospermum
Polyporus varius
Hymenoscyphus scutula
Polyporus brumalis
Crepidotus variabi/is
Trametes ~ibbosa
Clavulina coralloides
Schizopara paradoxa
Scleroderma verrucosum s.f.
Cerocorticium confluens
Lycoperdon Joelidurn
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Md Kloosttrbos vanuit dt wtrkgrotp paddtstotltn nog ttns nadtr btlttlttn.
We hebben eerder in deze tekst al een globale beschrijving van het gebied gegeven en hebben toen opgemerkt, dat in het begin onze kennis en ervaring ontoereikend waren om de opbouw in verschillende
gebiedjes wat helderder te maken.
Nu, werkend aan dit verslag, willen we alsnog een poging wagen. Het is achteraf niet meer mogelijk om
de vondsten voor de verschillende kleinere biotopen uitgesplitst weer te geven; we hadden voor dat doel
onze vondsten verder gespecificeerd moeten noteren dan waarmee we aanvankelijk volstonden, namelijk
Kloosterbos Noord, resp. Zuid! Het zou kunnen dat er nog een moment komt om opnieuw het Kloosterbos te bestuderen met het oog op de diverse door ons onderscheiden gebiedjes; mogelijk is dit voor het
beheer van het bos ook van belang. We sluiten niet uit dat de indeling die we nu presenteren dan bijgesteld moet worden.
Voor de typeringen van de biotopen hebben we vooral gebruik gemaakt van de oecocodes voor landschaps- en vegetatietypen, zoals die zijn opgenomen in "Overzicht van de paddestoelen in Nederland"
van de Nederlandse Mycologische Vereniging (1995).
We hebben de volgende biotopen onderscheiden:
A.
Het loofbos, dat bijna uitsluitend op de lagere gronden voorkomt. Het iets hogere voedselarme deel
ervan komt het meest overeen met
1. 7. Loofbossen (meest Eik, Beuk, Berk) op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zandofleembodems (Quercion robori-petraeae, voornamelijk op Pleistoceen).
De lager en naar het noorden en oosten gelegen randen zouden we willen typeren als
1.5. Loofbossen (meest Eik, Es, Iep) op vochtig tot droog (matig) voedselrijk zand of lernig zand
(Alno-Padion p.p., voornamelijk binnenduinrand, polders, beekdalen).

B.
Het gemengde loof- en naaldbos in zijn geheel voorkomend op de wat hogere gronden en overeenkomendmet
3.6. Gemengde loof- en naaldbossen op matig vochtige tot droge, kalkanne, voedselarme zand- of
leembodems (voornamelijk op Pleistocene zandgrond).

c.
De meest oostelijke rand heeft het meest weg van
2.3. Sleedoom-Meidoornstruwelen buiten de duinen (Rubion subatlanticum; voornamelijk langs de
rivieren en in Zuid-Limburg).

D.
De Beukenlaan die het meest overeenkomt met
4.9. Lanen op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zand- of leembodems (voornamelijk
op het Pleistocene zandgrond).

E.
Het Elzenbroekbos zouden we willen typeren als
1.2. Elzenbroekbossen op natte tot vochtige bodems (Alnion glutinosae).

F.
Het naaldbosje, hoewel nogal klein om te onderscheiden, typeren we als
3.1. Naaldbossen op matig vochtige tot droge, kalkanne, voedselarme zand- of leembodems (voornamelijk op het Pleistocene zandgrond).
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Al eerder in dit verslag presenteerden we een kaartje met enkele oriëntatiepunten:

Dit kaartje komt er nu zo uit te zien:

We eindigen op deze wijze ons verslag met een mogelijk nieuwe opdracht:
Opnieuw het Kloosterbos bestuderen
met het oog op de diverse door ons onderscheiden gebiedjes.
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~nltrprdatit van paddtstoelgtgtutns van htl Kloosltrbos
Aantal soorten voorkomend in
periode 1 en 2

200
150
100
50
OT-~~~----~~L_~

105
9
32

2
105
14
11

Het Kloosterbos is een gebied waar al sinds jaren naar
paddestoelen wordt gezocht. In het computerbestand bevinden
zich vijfhonderddertien waarnemingen van in totaal
tweehonderdtachtig soorten. Deze vondsten zijn gedaan in de
jaren 1979 tot begin 1999.
Het leek zinvol om te kijken in hoeverre er veranderingen zijn
opgetreden in het aantal soorten en ook hoe de verhouding
van mycorrhiza, parasitaire en saprofietische paddestoelen is
veanderd in de loop der jaren. Een kwantitatieve beschouwing
waarbij niet alleen op soorten wordt gelet maar ook op de
hoeveelheden van deze soorten, is helaas niet mogelijk omdat
gegevens hierover ontbreken.

De problemen die zich voordoen bij het interpreteren van deze
historische gegevens spitsen zich toe op de volgende drie:
A Paddestoelen zijn lastige klanten, soms zie je ze elk jaar en
dan weer jaren niet.
B. Sommige paddestoelen zijn bijzonder klein, of zijn alleen te
vinden in seizoenen wanneer er weinig naar wordt gezocht.
C. Zonder microscoop blijft het in vele gevallen onmogelijk
zeker te zijn van de juiste naam.

Procentuele verhouding tussen
groep 1 en 2

100%
80%
60%
40%

A. Paddestoelen zijn lastige klanten, soms zie je ze elk jaar en
dan weer jaren niet.

20%

De paddestoelgegevens omvatten twintig jaar, van 1979 tot
2
en met het begin van 1999.
Deze periode is in de volgende drie groepen gesplitst:
Groep 1. De periode van 1979 tot en met 1989.
ln deze periode is het vooral wijlen de heer A Sieders geweest die gegevens heeft verzameld.
Groep 2. De periode van 1989 tot en met maart 1999.
Deze periode is vooral door de nieuwe paddestoelenwerkgroep ingevuld.
Groep 3. Deze groep bestaat uit paddestoelen die zowel in groep 1 als in groep 2 zijn gevonden en
dus gemiddeld al meer dan tienjaar aanwezig zijn.

B. Sommige paddestoelen zijn bijzonder klein, of zijn alleen te vinden in seizoenen wanneer er
weinig naar wordt gezocht
Het blijkt dat hoofdzakelijk van de periode september tot en met november gegevens aanwezig zijn.
Aangezien dit ook de petiode is dat het leeuwendeel van de excursies gehouden wordt, doet het zich
voorkomen dat er nog een aantal specifieke voorjaarspaddestoelen over het hoofd gezien is.
Zeer kleine paddestoelen, zoals verschillende Taailing-soorten (Marasmie/lus), zijn wel regelmatig
gevonden. Dit heeft te maken met het vaak massaal optreden van veel kleine paddestoelen.
C. Zonder microscoop blijft het in vele gevallen onmogelijk zeker te zijn van de juiste naam..

Waarom zijn er bijvoorbeeld geen Gordijnzwammen soorten meer gevonden in periode 2?
Met moeilijke groepen paddestoelen is de neiging om deze voorbij te lopen groter, dan wanneer men ze
herkent of meent te herkennen. Voor het laatste geldt ook nog dat veel paddestoelen slechts na
microscopisch onderzoek goed van elkaar te onderscheiden zijn. Zo is het goed mogelijk om
bijvoorbeeld het Takruitertje (Marasmiellus rameali.\~ en het Halmruitertje (Marasmiellus vaillantii)
met elkaar te verwarren. Als werkgroep hebben wij regelmatig te maken gehad met dit soort problemen.
We hebben misschien nogal eens moeilijk in het veld te onderscheiden soorten toch routinematig
opgeschreven. Echt harde conclusies zullen dus niet getrokken kunnen worden uit de ons ter beschikking
staande gegevens.
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Uiteindelijk hebben we antwoord proberen te krijgen op drie vragen:
1. Is er verandering te zien in de soorten die in het Kloosterbos voorkomen over de laatste twintig jaren
en is deze verandering anders dan de landelijke trend?
2. Is er een stabiele situatie zoals je die in een bosgebied als het Kloosterbos mag verwachten?
Heeft het Kloosterbos een hoge mycologische waarde?
ACHTERUITGANGVAN MYCORRHIZA PADDESTOELEN

onderlinge verhoudingen
binnen groep 1,2 en 3
100%
80%
60%
40%
20%

3

2

Het is in Nederland al enige tijd duidelijk dat met name
mycorrhiza paddestoelen veel te lijden hebben van luchtverontreiniging en dat deze paddestoelen overal afnemen.
Gekeken is dan ook of deze landelijke trend ook terug te
vinden is in ons Kloosterbos.
In de grafiek links wordt de verhouding van de Mycorrhiza,
Parasitaire en Saprofiete paddestoelen naast elkaar gezet van
groep 1 ( 1979-1989),groep 2 ( 1989-1999) en groep 3
(1979-1999). Om de grafiek beter tot uiting te laten komen
is gebruik gemaakt van groep 3 als aparte tussengroep. Elke
groep in deze grafiek heeft zijn eigen soorten die niet in één
van de andere groepen voorkomen. Enige statistische
vertekening treedt op door deze manier van afbeelden maar
dit laat wel heel duidelijk de mate van achteruitgang in
mycorrhiza paddestoelen en de vooruitgang in parasitaire
paddestoelen zien.

IN HOEVERRE IS ER SPRAKE VAN EENSTABIELE SITUATIE IN HET KLOOSTERBOS?

Hoewel er altijd sprake is van verandering in een levensgemeenschap als het Kloosterbos, kan verwacht
worden dat deze zich zo'n historisch oud bosgebied slechts langzaam voltrekt. Of althans zo was onze
gedachte.
Bij het aangeven van beheersmaatregelen van met name paddestoelen moet dan ook rekening worden
gehouden met de mate van verandering.
Bij het bestuderen van de gegevens valt het op hoeveel nieuwe soorten er worden gevonden in de tweede
periode en hoeveel soorten uit de eerste periode al zeker tien jaar niet gezien zijn.
In beide gevallen is dit rond de vijftig procent. De aantallen soorten van saprotrofe paddestoelen die in
periode 2 zijn gevonden ten opzichte van periode 1 zijn exact gelijk. Dit maakt het niet aannemelijk dat
de hoeveelheid strooisel en dood hout sterk zou zijn toegenomen.
Het aantal parasitaire soorten is echter met vijftig procent toegenomen. Dit kan een aanwijzing zijn dat
de vitaliteit van het bos verminderd is. Met het hoge percentage paddestoelen dat komt en gaat kan dus
niet gesproken worden van een stabiele situatie.
HOEWAARDEVOL IS HET KLOOSTERBOS ALS WE KIJKEN NAAR DE PADDESTOELEN DIE ER GROEIEN?

In het kader van een landelijke zoektocht naar mycologisch

waardevolle terreinen is een formule ontwikkeld om deze
waarde meetbaar te maken. Het komt erop neer dat soorten
die op de rode lijst staan en die daar in vijf categorieën
ingedeeld staan elk een waarde hebben gekregen van 1 tot en
met 5. Een soort die als verdwenen te boek staat, levert 5
punten op en een gevoelige soort 1 punt. De som van deze
punten die diverse paddestoelen opleveren, is de waarde van
het terrein. Dat de waarde weinig te maken heeft met
bijvoorbeeld de esthetische waarde, een bos vol kleurrijke
paddestoelen, zal duidelijk zijn. "Gewone" soorten leveren in
deze formule 0 punten op.
Als we kijken naar de mycologische waarde van het Kloosterbos dan blijkt dat deze in groep 1 (1979-1989) 27 is. Voor
groep 2 ( 1989-1999) is de waarde fors gedaald en is niet
meer dan 8.

Kwetsbare en zeldzame soorten
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In vergelijking is de mycologische waarde van een gebied als de "Motketel" in Niersen in dezelfde

periode van 16 naar 86 omhoog gegaan en het "Tongerense bos" van 77 naar 41 naar beneden. Dit
neemt niet weg dat een aantal paddestoelen, dat juist in het Kloosterbos groeit door de invloed van de
U ssel en de bijzondere ligging van het bos, voor ons als werkgroep erg interessant was.
Met behulp van deze formule is het niet goed mogelijk om meest waardevolle gedeelten aan te geven
voor de mycoflora. Wel blijkt dat het aantal kwetsbareen/of zeldzame soorten sterk teruggelopen is van
11 in periode 1 tot 3 in periode 2. Twee van de drie kwetsbare soorten groeien in het elzenbosje.
Conclusies.
het Kloosterbos
Voor zover we conclusies zouden willen trekken lijkt het gerechtvaardigd te stellen
een landelijke trend volgt van achteruitgang in mycorrhiza paddestoelen.
De levensgemeenschap die door het bos gevormd wordt, is aan vrij grote veranderingen onderhevig. Op
grond van de toename van het aantal soorten parasitaire paddestoelen, waaronder een waarneembaar
groot aantal Honingzwarnmen, lijkt het waarschijnlijk dat het bos weinig vitaal is.
Maar het Kloosterbos blijft een leuk en interessant bos om paddestoelen te zoeken die wij in onze
omgeving niet veel zien. Als belangrijk gebied voor zeldzame soorten scoort het echter laag.
Janus Crum.

Berkenzwam
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loogdieren van Klooster Mutsbergen
Zoogdieren zijn door hun vaak verborgen en nachtelijke leefwijze ook binnen de Vozovar werkgroep
een onderbelichte groep. Het verzamelen van gegevens vergt de nodige inspanning en tijd. Daarom is het
des te moeilijker om in een jaar een goed beeld te krijgen van het voorkomen van de zoogdiersoorten in
het Kloosterbos.
Door tijdgebrek is er bijvoorbeeld niet geïnventariseerd met behulp van vallen (life-traps). De waarnemingen zijn genoteerd tijdens de diverse inventarisaties van met name de vogelwerkgroep, tijdens twee
nachtelijke vleermuisinventarisaties met behulp van een bat detector en door het pluizen van Kerkuilenbraakballen afkomstig van twee broedlocaties van deze vogel in het gebied.
De verzamelde gegevens zijn helaas onvolledig en te gering om een goed beeld te geven van de zoogdierenpopulatie in het inventarisatiegebied.

WAARGENOMEN SOORTEN:
11

INSECTENETERS 11
Egel
Erinaceus europeus L., 1758.
Dit uitgesproken schemerings- en nachtdier, dat zich overdag
schuil houdt in een nest onder begroeiing of in gebouwen, is aangetroffen als dood exemplaar op de asfaltweg door het bos.
Aangenomen mag worden dat er zich in het gebied nog een behoorlijk aantallevende exemplaren ophouden.

Egel

Gewone bosspitsmuis
Sorex araneus L., 1758.
Deze spitsmuis is gevonden in braakballen van de Kerkuil en een aantal malen dood aangetroffen op de
bospaadjes. Aangenomen mag worden dat deze soort algemeen voorkomt in het inventarisatiegebied.
Dwergspitsmuis
Sorex minutus L., 1766.
De kleinste spitsmuis van ons land werd aangetroffen in kerkuilenbraakballen. Bodembedekkende vegetatie met voldoende voedsel en schuilmogelijkheden zijn voor bovengenoemde soorten van belang.
Met name de bosspitsmuis doet het goed als het grondwaterpeil hoog is.
Waterspitsmuis
Neomys fodiens (Pennant, 1771 ).
Dit is de grootste spitsmuis van ons land. Tot onze verrassing troffen
we ook deze soort enkele malen aan in braakballen. Schoon en voedselrijk water met voldoende waterplanten zijn voor deze kwetsbare
soort van levensbelang, evenals een goed ontwikkelde oevervegetatie.
Huisspitsmuis

Waterspitsmuis

Crocidura russula (Hermann, 1780).
Deze soort werd in betrekkelijk grote aantallen aangetroffen in de braakballen. Deze soort houdt zich op
in de drogere delen van het biotoop en is een echte cultuurvolger. V aak wordt zij in de directe omgeving
van menselijke bebouwing gevonden.
Rijke ondergroei van bodembedekkende planten en ruigtes met een ruim voedselaanbod zijn belangrijk.
Mol Ta/pa europaea L., 1758.
Regelmatig zijn ritten en molshopen in het onderzochte terrein aangetroffen. De dichtheid is echter niet
hoog.
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11

VLEERMUIZEN 11
Watervleermuis
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817).
Deze middelgrote vleermuis jaagt vrijwel uitsluitend boven het
water, vaak dicht langs de oever. De soort is aangetroffen boven de Zwarte Kolk, Botlenstrang en ander open water.
De kraamkamers bevinden zich vaak op niet te grote afstand
van het foerageergebied en worden in holle bomen gevormd, in
spechtenholen of andere holtes. De routes naar de foerageergebieden lopen bijna altijd langs landschappelijke elementen als
heggen, bosranden en beschutte sloten.
Het handhaven- en waar mogelijk uitbreiden van (dode) holle
bomen en lintvormige landschapselementen is van levensbelang
voor deze soort.

Watervleermuis

Meervleermuis
Myotis dasycneme (Boie, 1825).
Dit is een grotere soort, die ook boven water jaagt, vaak ver uit de oever. Deze vleermuizen verplaatsen
zich vrijwel uitsluitend boven water. De kraamkolonies kunnen zich op grote afstand van het foerageergebied bevinden, vaak in gebouwen. Bij voorkeur in spouwmuren of onder daken van relatief nieuwe,
goed geïsoleerde gebouwen.
Gewone dwergvleermuis
Pipistre/lus pipistre/lus (Schreber, 1774)
Deze kleinste vleermuissoort werd in het bosgebied aangetroffen. Kraamkamers en overwinteringsverblijven worden vaak aangetroffen in gebouwen. Lintvormige landschapselementen zijn belangrijk om
zich langs te verplaatsen van het ene biotoop naar het andere.
Ruige dwergvleermuis
Pipistrellus nathusii (Keyderling en Blasius, 1839)
Deze vleermuis lijkt veel op de vorige soort. Deze boombewonende soort werd voornamelijk langs de
bosranden aangetroffen. Kraamkolonies worden in ons land zelden gevonden. Zomers worden vaak
alleen mannetjes aangetroffen. De vrouwtjes komen in de nazomer uit het noorden. In deze tijd vindt
ook de paring plaats. De mannetjes roepen vanuit boomholten en -spleten naar de langskomende
vrouwtjes.
Het handhaven van voldoende bomen met holtes en spleten is van levensbelang voor deze soort.
Gewone grootoorvleermuis
Plecotus auritus L., 1758
In de zomer bevinden de kolonies van deze soort zich in bomen gebouwen en nestkasten. 's Winters zoeken ze bij voorkeur (ondergrondse) vorstvrije ruimtes. Deze vleermuizen
kunnen langzaam vliegen en plukken vaak insecten van
boombladeren. Wij troffen de soort in het bosgebied aan.
Rosse vleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Nyctalus noctuJa (Schreber, 1774)
Deze grote soort jaagt hoog in de lucht op snelvliegende insecten. Hij werd aangetroffen boven het
weiland, maar jaagt ook boven het bos en de bomen en heeft een voorkeur voor waterrijke gebieden.
De onderzochte biotoop is wellicht optimaal voor hem. Bossen en bomen met voldoende holtes als verblijfplaats en kraamkolonie zijn ook weer noodzakelijk voor de instandhouding van deze soort. Zieke,
kwijnende en dode bomen dienen zoveel mogelijk gespaard te worden.
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Laatvlieger
Eptescus serotinus (Schreber, 1774)
Deze soort doet in grootte weinig voor de voorgaande soort onder. Hij bewoont het gehele jaar door
gebouwen. Voorallangs de bosranden werd zij aangetroffen. Bij voorkeur wordt gejaagd tussen de toppen van de bomen, rond lantaarnpalen en als er veel voedselaanbod is ook boven water. Laatvliegers
vangen vaak grote kevers. Ze knagen voor de waarnemer hoorbaar eerst de vleugels af, waardoor het
soms lijkt alsof ze chips eten. Soms worden zelfs lopende kevers van de grond afgepikt. Een combinatie
van bos, water en lantaarnpalen is een ideaal foerageergebied.

Vos
Vulpes vulpes L., 1758
Deze soort werd aangetroffen in het Duivenbosje.
(Niet aangetroffen soorten, maar vrijwel zeker wel aanwezig in het gebied Hermelijn, Wezel, Bunzing.
In het recente verleden zijn krabsporen aangetroffen van de Boommarter. Naar onze mening zijn er vestigingsmogelijkheden voor de Das.)

~EVENHOEVIGEN!!
Ree
Caprealus caprealus L., 1758
Er komt een kleine sprong reeën voor in het gebied.
Ze foerageren soms over een groot gebied en rusten vaak in of nabij het Duivenbosje een enkel
maal werden ze 'morgens vroeg in het Kloosterbos
aangetroffen.

!I KNAAGDIEREN I!
Reebok
Aardmuis
Microlus agrestis L., 1761
Deze moeilijk van de Veldmuis te onderscheiden soort werd met name in de braakballen, die op De Belt
zijn verzameld aangetroffen.
Veldmuis
Microlus arvalis (Pallas, 1779)
Deze muis is een typische bewoner van het cultuurland. Droge, korte vegetaties met alleen een kruidlaag
zijn goede biotopen. Om de drie/vier jaar treedt er een topjaar in de cyclus van de populatie op, hoewel
niet meer zo prominent als vroeger. Echte veldmuisplagen komen nog maar zelden voor.
1998 was een voorloper van het topjaar 1999.
Rosse woelmuis
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)
Deze muis werd voornamelijk aangetroffen in de braakballen
van de kerkuilen van de Belt en bijna niet in de braakballen
van de uilen bij het gemaal. De holen zijn vooral te vinden in
de houtwallen en langs wegen en bospaden. Zij lijkt enige """"'~~~~,..... -----.
voorkeur te hebben voor loofbos.
Rosse woelmuis

64

Woelrat
Arvicola terrestris L., 1758
In de oevers van de sloten zijn holen van de woelrat waargenomen.
Muskusrat
Ondatra zibethicus L.. , 1766
In de Zwarte Kolk bevond zich een winternest van de Muskusrat.

Dwergmuis
Micromys minutus (Pallas, 1771)
Muskusrat
Onze kleinste muis is een paar keer aangetroffen in braakballen.
Zijn leefgebied is vooral in hoogopgaande kruid- en houtachtige begroeiing zoals riet- en graanvelden,
struwelen, houtwallen en hagen. Er is geen duidelijke voorkeur voor droge of natte terreinen. Van belang
is dat de vegetatie in de zomer niet gemaaid wordt. Als er toch gemaaid moet worden verdient het aanbeveling om tenminste enkele hoger delen te laten staan.
Bosmuis
Apodemus sylvaticus L., 1758
De Bosmuis is een soort van de bosrandvegetaties.
Hij komt algemeen voor in de bossen en de houtwallen van het gebied ~ ..!y- ·
overal voor. De soort is gevonden in braakballen en er zijn enkele zicht- s. "'W"~~""'·::::!::::;~.;:..";-~IIf=..-..-L--waarnemingen.
Bosmuis
Bruine rat
Rattus norvegius (Berkenhout, 1769)
De rat is eenmaal waargenomen (in het water) tijdens een vleermuizeninventarisatie.

p'

Huismuis
Mus domesticus Rutty, 1772
Deze muis komt voor in en in de nabijheid van de woningen.

Eekhoorn
Sciurus vulgaris L., 1758
De Eekhoorn is slechts eenmaal waargenomen.

HAASACHTIGEN
Konijn
Oryctolagus cuniculus L., 1758
Langs de bosranden komen een beperkt
aantal konijnen voor.
Haas
Lepus europaeus (Pallas, 1778)
In het open terrein en een enkele keer in het bosgebied
waargenomen.

Konijn
Hany van Diepen.
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Mulsbtrgtn -brotduogtlinutntarisatit
INLEIDING.

In 1997 en in 1998 is door de Vogelwerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Epe en Heerde een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in het object Klooster Hulsbergen te Wapenveld.
Deze inventarisatie is het gevolg van de wens van het afdelingsbestuur en een aantalleden om in groepsverband aandacht te besteden aan vogelgeluiden en deel te nemen aan een gezamenlijk project.
VERSLAG.

Dit verslag is bestemd voor leden van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Epe/Heerde en Het Geldersch Landschap.
De gegevens van 1997 zijn niet afzonderlijk gepubliceerd, aangezien in 1998 een vervolgkartering uitgevoerd is en de gegevens van de twee onderzoeksjaren integraal verwerkt zijn.
In dit verslag wordt naast de resultaten van de inventarisatie en het overzicht van broedvogels ook aandacht besteed aan dichtheden van broedvogelterritoria, en aan het belang van het Kloosterbos voor
broedvogels.
VERANTWOORDING.

Gedurende twee seizoenen is het object Klooster Hulsbergen dertien maal geïnventariseerd door leden
van de vogelwerkgroep. Vanafzonsopgang tot koffietijd zijn de geluiden van de vogels geïnventariseerd
en op veldkaarten verwerkt. Via de methodieken die SOVON heeft ontwikkeld voor interpretatie van
broedvogelterritoria zijn de veldkaarten verwerkt tot soortkaarten.
De volgende leden hebben deelgenomen aan de inventarisaties: Frans Bosch, Hany van Diepen, Henk
van Gelder, Rudi Heideveld, Bertus Hilberink, Jan Douma, Fred Broekman, Jeroen Haas, Jan Kuiper en
Adrie Hottinga.
DOEL.

Tijdens de werkgroepbijeenkomsten van de vogelwerkgroep is de wens geuit om in groepsverband meer
aandacht te besteden aan vogelgeluiden tijdens het broedseizoen.
Deze wens van de leden heeft geleid tot drie doelen;

* De organisatie van vroege vogelexcursies in Klooster Hulsbergen tijdens het broedseizoen.
* Opname van gegevens tijdens de excursies.
* Verwerking van de gegevens voor het gezamenlijke project.

SITUERING.

Het object Klooster Hulsbergen ligt één kilometer ten noordoosten van Wapenveld in de gemeente
Heerde. Het bos en de aangrenzende kolken en graslanden vormen een onderdeel van het uiterwaardencomplex Hoenwaard.
KENSCHETS.

Het Kloosterbos is een bos op een dekzandrug in de uiterwaarden en heeft, als object dat door Het Geldersch Landschap wordt beheerd, een totale oppervlakte van eenenvijftig hectaren.
Het object dat bestaat uit het Kloosterbos, het noordelijk gelegen Duivenbos, enkele kolken en graslandencomplexen heeft als beheersnaam bij Het Geldersch Landschap Klooster Hulsbergen . Deze naamgeving is gerelateerd aan het 15de-eeuwse fraterhuis Hulsbergen dat vlakbij aan de Kanaaldijk heeft gestaan. Delen van het Kloosterbos bestaan uit dekzandkoppen met Grove dennen en er zijn ook lage delen
die periodiek tijdens overstromingen van de Hoenwaard vollopen met IJsselwater.
In de overgangen van lage- naar hoge delen is een bijzonder gevarieerde plantengroei met kenmerken
van het hardhoutooibos. Het gedeelte dat ten zuidoosten van de Kloosterweg ligt, heeft een gevarieerde
struiklaag met Meidoorn, Sleedoorn, Inlandse vogelkers, Gelderse roos, Lijsterbes en Vlier.
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Oude lanen in de kernen van het bos
herinneren aan het voormalige landgoed. Het landgoedkarakter van het
Kloosterbos heeft een extra dimensie
door de aanwezigheid van een ruim
tweehonderdjarige solitaire Beuk.
Deze Beuk staat op een kruispunt van
een padenstelsel dat een sterrenbos
idee weerspiegelt.
De dekzandruggen in het bos zijn
landschappelijk niet overal direct
herkenbaar, aangezien gedurende het
begin van deze eeuw veel loofbomen
en naaldhout zijn aangeplant door de
voormalige eigenaren.
Door de verschillende geomorfologische kenmerken is het Kloosterbos
bijzonder boeiend en aantrekkelijk
voor excurs1es.
BODEMGEBRUIK.

Het object "Klooster Hulsbergen"
bestaat uit een aantal hoofdterreintypen. Hoewel de terreintypen bescheiden van omvang zijn, is wel een behoorlijke variatie in structuurelemenNog eens de solitaire Beukten aanwezig.
ook Mariabeuk genaamd
Het eigenlijke Kloosterbos beslaat
circa vijfenzeventig procent van de
totale oppervlakte van het object Klooster Hulsbergen. De terreintypen bestaan uit de volgende elementen; vijfhectaren
anderhalve hectare lanen, drie hectaren gemend loof- en naaldhout,
twee hectaren ongemengd
(Grove den en Douglas), vijfhectaren ongemengd loofhout, veertien hectaren verpacht graslanden vijf hectaren grasland in eigen beheer, vier hectaren wielen en kolken
en één hectare boomgroepen en solitaire bomen.
De onderbegroeiing is zeer gevarieerd, vooral in het zuidoostelijk gedeelte dat regelmatig verrijkt wordt
met sediment uit de IJssel.
Het bos kan gekarakteriseerd worden van oud tot rniddeloud. In het bos bestaan de oude lanen overwegend uit Beuken, maar ook Inlandse- en Amerikaanse eiken.
De graslandcomplexen met
en kolken zijn voor vogels bijzonder interessant vanwege de enorme
afwisseling van
Op de perceelsscheidingen treffen we Meidoornhagen, en langs
de Veluwse bandijk en de Zwarte kolk bevinden zich oude Populieren.
BEHEER.

""'"".-.J'"'n heeft een natuurdoelstelling. Dit betekent dat houtoogst geen doel-

stelling is en dat
processen bevorderd worden.
Recentelijk zijn door Het Geldersch Landschapeen verlande boskolk opgeschoond en boomopslag op de
oevers verwijderd.
In 1994 zijn in
tussen de Zwarte kolk en het noordelijk gelegen boscomplex
Zwarte populieren en
soorten van het zachthoutooibos aangeplant.
Het Kloosterbos
is opengesteld op wegen en paden. De buitendijks gelegen graslanden zijn niet
vanaf de IJsseldijk
toegankelijk, maar goed
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BELEVING.

Voor vogelaars is het Kloosterbos en de omgeving gedurende alle jaargetijden aantrekkelijk.
In het voorjaar en de voorzomer zijn veel broedvogels in het bos aanwezig. Tijdens het najaar heeft het
bos een functie als slaapplaats voor trekvogels. Op de Zwarte kolk
en in de weilanden pleisteren gedurende de wintermaanden veel
wintergasten, zoals Kleine zwanen en Kolganzen en op de Zwarte
kolk foerageren Nonnetjes, Smienten en Grote zaagbekken.
Niet alleen voor vogelaars is dit gebied interessant, maar ook voor
liefhebbers van planten en amfibieën. En ook voor dendrologen en
landschapshistorici is dit buitendijks gelegen bos een boeiend object. Vanwege deze uitgebreide belevingswaarde wordt ieder jaar
wel een excursie georganiseerd door een werkgroep van de KNNV
Kolgans
afdeling Epe en Heerde.
WERKWIJZE.
INVENTARISATIE:

Gedurende het vroege voorjaar zijn vier excursies voor de leden van de vogelwerkgroep georganiseerd
en zijn de overige inventarisatieronden gehouden door Jeroen Haas en Jan Kuiper, en de auteur van dit
artikel. Daarnaast is ook nog een veldbezoek afgelegd door enkele individuele leden van de vogelwerkgroep. De data van de veldbezoeken waren:
* 6-4-97
* 20-4-97
* 5-5-97
* 8-5-97
* 19-5-97
* 6-6-97

*22-03-98
*28-03-98
*05-04-98
*18-04-98
*30-04-98
* 17-05-98
*07-06-98

Naast deze inventarisatieronden zijn ook nog nachtelijke veldbezoeken afgelegd voor het lokaliseren van
uilen en tijdens de nachtelijke inventarisaties voor Kwartelkoningen in de IJsseluiterwaarden.
Een ander aspect dat van invloed kan zijn op de resultaten van de kartering is de insectenvraat op Zomereik en Amerikaanse eik. In 1997 waren de rupsen van de Eikenbladroller bijzonder actief. Tijdens de
laatste veldbezoeken waren er veel Eiken met zeer weinig blad. Uiteraard is het in het licht van deze
broedvogelinventarisatie niet duidelijk of de eikenvraat van invloed is geweest op de broedvogelpopulatie in het Kloosterbos, aangezien hiervoor aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Wel is het opvallend
dat het aantal territoria van Appelvinken die zich hoofdzakelijk bevinden in opstanden met Amerikaanse
eiken, in 1998 beduidend minder waren dan in ] 997.
WEER.

De weersomstandigheden waren in 1997 niet ideaal voor het karteren van broedvogels. Tijdens de eerste
veldbezoeken was het bijzonder "koud" voor de tijd van het jaar en gedurende de laatste veldbezoeken
was het erg warm.
In 1998 waren de weersomstandigheden bijzonder gunstig; slechts eenmaal is een inventarisatie onderbroken vanwege neerslag, maar een uur later kon de inventarisatie hervat worden.
METHODIEK.

Voor de veldbezoeken is de objectkaart van het Kloosterbos uitvergroot, zodat deze gebruikt kon worden om territoria in te tekenen.
Een standaard veldbezoek begon rond zonsopgang. Tijdens de veldbezoeken werd vooral gelet op territorium- en nestindicatieve gedragingen zoals zang, balts, ala.rm, voerdragende oudervogels, fecesvervoer, afleidingsgedrag en bedelende jongen. Nadruk werd gelegd op het verkrijgen van elkaar uitsluitende waarnemingen, dus waarnemingen van twee tegelijkertijd zingende of baltsende soortgenoten. Deze
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werkwijze is conform de gestandaardiseerde aanpak van de uitgebreide territoriumkartering ofwel de
BMP methode (Hustings et al. 1985, van Dijk 1996).
Per bezoek aan het Kloosterbos is een kaart gebruikt.
Na de veldbezoeken zijn met behulp van transparanten per vogelsoort de territoria bepaald. De territoria
zijn vastgesteld naar aanleiding van de criteria die beschreven zijn in de "Handleiding SOVON Broedvogel Onderzoek". In dit verslag wordt niet ingegaan op de inhoud van de handleiding, aangezien verondersteld mag worden dat vogelwerkgroepleden de handleiding in hun bezit hebben en Het Geldersch
Landschap bekend is met deze werkwijze.
Er is vrijwel niet afgeweken van de criteria van het handboek, behalve bij een aantal waarnemingen die
enkele dagen voor de datumgrens werden genoteerd.
RESULTATEN.

Primair is het object Klooster Hulsbergen geïnventariseerd, maar er is ook in de aangrenzende percelen
en landschapselementen en erven gekarteerd, aangezien een aantal vogelsoorten die in de omgeving een
territorium bezetten en in het Kloosterbos, kolken of weilanden foerageren.
Er zijn ook vogelsoorten geïnventariseerd die in de omgeving een territorium bezetten en niet in het
Kloosterbos gesignaleerd zijn.
Het complex Kloosterbos moet in dit kader ruim geïnterpreteerd worden, aangezien ook kolken en weilanden tot dit object van Het Geldersch Landschap behoren.
In de lijst van waargenomen broedvogels is een onderscheid gemaakt tussen het Kloosterbos, het Duivenbos en de omgeving, zodat inzichtelijk is waar de broedvogels aangetroffen zijn.
Tevens is een kaart toegevoegd waar de verschillende gebieden ingetekend zijn.
In totaal zijn in 1997 tweeënzeventig soorten
en in 1998 vierenzeventig soorten als broedvogel genoteerd.
Voor beide onderzoeksjaren komt het totaal op tweeëntachtig soorten.
Overzicht aantal soorten broedvogels Klooster Hulsbergen
Objectdeel
Kloosterbos
Duivenbos
Omgeving

Aantal soorten: 1998
59
18
46

Aantal soorten: 1997
62

17
31

Tabel1- Broedvogellijst Klooster Hulsbergen 1997 en 1998

Soort
I Fuut
2 Wilde eend
3 Slobeend
4 Bergeend
5 Grauwe gans
6 Nijlgans
7 Knobbelzwaan
8 Buizerd
9 Sperwer
lO Torenvalk
11 Fazant
12 Waterhoen
13 Meerkoet
14 Scholekster
15 Kievit
16 Wulp
17 Grutto
18 Tureluur
19 Visdief
20 Holenduif
21 Houtduif
22 Tortelduif
23 Turkse tortel

Kloosterbos
1
13
2
I
1
2
l

3
1
8
I
I

I
2
15
18
1

1998

1997

Klooster Hulsbergen - broedvogels
Duivenbos Omgeving
I
4
2

2

2

I
2
2

I
2
2

Totaal
2
17
4
I
3
4
1
1
3
2
10
I
2
2
3
2
17
21
1
2

Kloosterbos Duivenbos Omgeving Totaal
3
1
2
16
5
10
I
1

5

5

l
2
2

l
3

1
2
4
2
1
1
3
l
11

1
4
3

2
2
2
1
1
21
16

2

2

2

1
3
8
l
2

15
12

1

2
l
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Soort
24 Koekoek
25 Kerkuil
26 Steenuil
27 Bosuil
28 Ransuil
29 Groene specht
30 Grote bonte specht
3 1 Kleine bonte specht
32 Zwarte specht
33 Boerenzwaluw
34 Huiszwaluw
35 Boompieper
36 Witte kwikstaart
37 Winterkoning
38 Heggemus
3 9 Grote lij ster
40 Zanglijster
41 Merel
42 Gekraagde roodstaart
43 Zwarte roodstaart
44 Roodborst
45 Kleine karekiet
46 Bosrietzamger
47 Spotvogel
48 Zwartkop
49 Tuinfluiter
50 Grasmus
51 Braamsluiper
52 Fitis
53 Tjiftjaf
54 Fluiter
55 Goudbaantje
56 Vuurgoudbaantje
57 Grauwe vliegenvanger
58 Bonte vliegenvanger
59 Koolmees
60 Pimpelmees
61 Zwarte mees
62 Kuifmees
63 Glanskopmees
64 Matkopmees
65 Staartmees
66 Boomklever
67 Boomkruiper
68 Rietgors
69 Appelvink
70 Putter
71 Sijs
72 Kneu
73 Vink
74 Huismus
75 Ringmus
76 Spreeuw
78 Wielewaal
79 Zwarte kraai
80 Kauw
81 Ekster
82 Vlaamse gaai

Kloosterbos
1

Duivenbos Omgeving

1
2

10
2
l
4
55
3
21
6
3
8
22

2

I
22
2

12
5
3
I
11
15

I
7

2

2

3
I
21
17

1
2
2

4
I
3
6
17
2
9

l
24

Totaal

1

2

2

2
I
I
I

ll
2
2
4
55
5
22
6
4
9
23
l
I
24
9

15
5
4
l
12
18

l
I
3
2
23
20

Kloosterbos Duivenbos Omgeving Totaal
1
2
3
1
1
I
1

10
6
l
4
50

I
3
28
9
4
10
19

2

14
3
4

2

6
18
1
4
2
3

I
2

10

5

I
l
2
28

1
20

4

3

I
2

24

2
I
2

2
24
6
1
1
16
4
5

I
4

8
24
1
5
2
3
1
20
20
2
3
3
3
8
21
I
5

2

2
1

2

2
2

3
23
4
33

I
2

4
19
3
5

?

?
3
31
I
4
15

3

3
3

16
16
2
3
2
3
7
20

11

1
2

21
4

1
4
I
3
6
18
2

3
3
4

2

I
11
6
2
4
50
1
6
33
13
5

6
31
1
5
16
2
4

2
29
4
18
I
4

INTERPRETATIE BROEDVOGELS KLOOSTERBOS.

De lijst van broedvogels is indrukwekkend maar geeft geen informatie over de status van de aangetroffen vogelsoorten
Interessanter is het om de soortenlijst te toetsen aan criteria die een indicatie geven van de status van de
vogelsoort. De status van soorten is opgenomen in de rode lijst voor kwetsbare en bedreigde vogels.
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RODE LIJST SOORTEN.

Rode lijsten geven een overzicht van soorten die verdwenen zijn en soorten die sterk zijn achteruitgegaan of zeldzaam zijn en daardoor bedreigd worden.
Rode lijsten hebben een belangrijke functie voor diverse geluidsniveaus beherende instanties en vogelwerkgroepen:
• Voor het ministerie van LNV zijn de rode lijsten graadmeters voor toetsing van het gevoerde natuurbeleid.
• Van provinciale overheden en gemeenten mag worden verwacht dat zij bij hun beleid rekening houden met de soorten die op de rode lijst voorkomen.
• Voor terreinbeherende instanties hebben de soorten die op de rode lijst voorkomen een indicatorfunctie voor de betekenis van hun terreinen en zijn daarbij een belangrijke richtsnoer voor inrichting
en beheer.
• Voor vogelwerkgroepen en overige natuurverenigingen die actief zijn met de uitvoering van gebiedsinventarisaties is de rode lijst een hulpmiddel om het publiek kennis te laten nemen hoe de verantwoordelijke beleidsmakers omgaan met de natuur.
Voor dit project gaat het te ver om in te gaan op definities en criteria die ertoe leiden dat vogelsoorten
op de rode lijst worden geplaatst.
Een belangrijk aspect is of er vogelsoorten die in 1997 en 1998 zijn waargenomen in het complex
Klooster Hulsbergen in aanmerking komen voor de rode lijst.
Tabel 2 - Overzicht Rode lijst soorten
Klooster Hulsbergen

Rode lijst

Status

Kloosterbos

Grutto
Tureluur

Gevoelig
Gevoelig

Grutto
Tureluur
Visdief
Kerkuil
Steenuil
Groene specht
Geelgors

Gevoelig
Gevoelig
Kwetsbaar
Bedreigd
Kwetsbaar
Kwetsbaar
Gevoelig

Duivenbos
Omgeving

Grutto's

Naast de officiële rode lijst is er ook nog een schaduwlijst waar soorten op voorkomen die wel aan de
criteria voldoen, maar nog niet op de rode lijst zijn geplaatst.
Voor het complex Klooster Hulsbergen staan de volgende soorten op de schaduwlijst
Tabel
Klooster Hulsbergen
Kloosterbos
Duivenbos
Omgeving

Schaduwlijst

Status

Fazant
Kneu

Gevoelig
Gevoelig

Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Kneu

Gevoelig
Gevoelig
Gevoelig

Toelichting op de rode lijst soorten

Baerenzwa Iuwen

Grutto - gevoelig
De afname van de Gruttopopulatie in de Hoenwaard is dramatisch. Door de gewijzigde ontwatering en
intensivering van de veehouderij zijn Grutto's niet meer geïnteresseerd om zich als broedpaar te vestigen. In de weilanden die eigendom zijn van Het Geldersch Landschap broedt jaarlijks nog maar één
paar.
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Tureluur - gevoelig
Voor de Tureluur geldt hetzelfde als voor de Grutto. Eind jaren zestig waren in de lage delen van de
Botlenstrang en de weilanden die behoren tot boerderij Het oever Dotterbloemhooilanden aanwezig.
Vooral in deze structuurrijke drassige laagten waren altijd veel Tureluurs als broedvogel aanwezig. Op
dit moment is slechts een enkel broedpaar aanwezig in de natte weilanden ter hoogte van de kolken bij
de Bottenstrang.
Visdief- kwetsbaar
Het territorium van de Visdief in 1998 was gevestigd in een
gelegenheidsbiotoop op een zandoever achter het nieuwe
gemaal Veluwe.
Dit biotoop is inmiddels verdwenen.

Kerkuil - bedreigd
De Kerkuil is regelmatig met twee broedparen aanwezig in de omgeving van het Kloosterbos. Dit duidt
erop dat dit gebied veel voedsel biedt in vergelijking met andere gebieden langs de IJssel waar het
broedsucces van deze uilensoort ondanks een hoog aanbod van nestgelegenheid, achterblijft.
Voor de inventarisatie van Kerkuilen loopt een afzonderlijk inventarisatieproject
Steenuil - kwetsbaar
In het binnendijkse gebied komen nog op diverse locaties steenuilen tot broeden. In de omgeving van het
Kloosterbos is een paar Steenuilen aanwezig bij een boerderij met oude schuren en hoogstamvruchtbomen. Met de Steenuil gaat het echter niet goed in het IJsseldal, vanwege het verdwijnen van knotbomen,
hoogstamvruchtbomen en oude schuren.
Inmiddels zijn enkele leden van de vogelwerkgroep een monitoringproject gestart voor de registratie van
Steenuilen in de gemeenten Epe en Heerde.
Groene speebt- kwetsbaar
In het Kloosterbos worden regelmatig foeragerende Groene spechten aangetroffen die het broedterritorium aan de westzijde van het Apeldoorns kanaal hebben. Op de Oost-Veluwe worden steeds minder
Groene spechten gesignaleerd. De afname heeft zeker te maken met het verdwijnen van de Rode bosmier, de belangrijkste voedselbron. Natuurtechnisch bosbeheer kan een belangrijke impuls zijn voor de
overleving van deze spechtensoort op de Veluwe.
Geelgors - gevoelig
Hoewel maar één territorium werd vastgesteld in de directe omgeving van het Kloosterbos, heeft de
Geelgors een belangrijke indicator functie voor de aanwezigheid van oude cultuurlandschappen. Door de
intensivering van het landgebruik is de Geelgors in het IJsseldal enorm afgenomen. Tijdens de inventarisatie voor het eerste atlasproject onder auspiciën van SOVON waren nog op tal van locaties in Heerde
Geelgorzen aanwezig. Thans blijkt na een jaar inventarisatie voor het tweede atlasproject dat Geelgorzen
buiten de V eluwe vrijwel verdwenen zijn.
Wanneer we de waarde van boscomplexen uit willen drukken voor broedvogels, gebruiken we andere
criteria.
AVIS
Door SOVON is in samenwerking met Staatsbosbeheer het programma AVIS ontwikkeld.
AVIS betekent - Avifauna Informatie en Evaluatie Systeem. Het programma AVIS is gemaakt voor beheerders van natuurterreinen, maar ook voor vogelwerkgroepen is het programma een praktisch hulpmiddel om de resultaten van broedvogelkarteringen te kunnen vertalen in beheersmaatregelen. Tevens
kunnen via dit programma broedvogels in ecologische vogelgroepen worden ingedeeld en kan een uitspraak worden gedaan over indicatiewaarden.
Ook voor vogels gebruiken we de term doelsoort wanneer individuele soorten indicatiewaarden vertegenwoordigen.
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Voor het lezen van de tabellen moet de taal die gebruikt wordt, helder zijn en er mag geen verwarring
ontstaan over begrippen.
In dit verslag is bij de tabellen een korte verklaring opgenomen van de taal van het programma AVIS.
In verband met de interpretatie van het programma AVIS heeft Henk Sierdsema, werkzaam bij SOVON
het concept onderworpen aan een kritische analyse. De Vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Epe/
Heerde bedankt Henk voor zijn waardevolle opmerkingen.
Via een aantal stappen willen we informatie geven over het Avifauna Informatie en Evaluatie Systeem.
Stap 1
De eerste stap die we maken is het geven van informatie van informatie over de waarden per vogelsoort
van het object Klooster Hulsbergen. Tabel een overzicht van de groepen waar de broedvogels in ingedeeld zijn. In onderstaande tekst wordt een verklaring gegeven van de tabel3.

Veridaring tabel 3
• De kolommen 1 tot en met 3 geven een overzicht van de vastgestelde territoria per deelgebied.
• Kolom 4 geeft het totaal territoria per soort aan.
• De vijfde kolom geeft een overzicht van de indicatiewaarde per waargenomen vogelsoort:
1 = weinig kritische soorten
2 =vrij kritische soorten
3 = kritische soorten
• Kolom zes geeft een overzicht van de vogelgroep waar de desbetreffende soort is ingedeeld naar
landschapstype. Een vogelgroep bestaat uit vogelsoorten die als groep bij elkaar horen en in een
landschapstype broeden.
Bos en struweel
601 Rietgors-groep
603 Grasmus-groep
604 Winterkoning-groep
701 Buidelmees-groep
702 Geelgors-groep
703 Putter-groep
801 Vink-groep
802 Kruisbek-groep
803 Appelvink-groep
804 Grote bonte specht-groep
805 Kleine bonte specht-groep
806 Boomklever-groep
807 Havik-groep
808 Torenvalk-groep

ruigtes en lage struwelen, veelal nat tot vochtig
struwelen, heggen en hakhoutwallen, bosranden met struiken
jong bos, struiklaag in bossen
boomgroepen in rietland, rivierbegeleidend bos
open bos, bosranden, boomgroepen met kale zandige bodem
bomen en boomgroepen met struwelen, bosranden, (vrij) voedselrijk
opgaand bos
opgaand bos met naaldbomen
opgaand bos met loofbomen
oud opgaand bos, dood hout (holenbroeders)
opgaand bos met loofbomen (holenbroeders)
zwaar loofhout (holenbroeders)
roofvogels in bossen
roofvogels van open gebied met bos

• Kolom zeven geeft voor de bosvogels een indicatie van de indeling in een gecombineerde groep:
1 = bosrand- en struweelvogels
2 = loofhoutvogels
3 = holenbroeders
4 = vogels van oud structuurrijk bos
De aanwezigheid van vogelsoorten in het Kloosterbos vertaald naar deze vier categorien geeft een indicatie voor de structuren. Bijvoorbeeld zijn er veel vogelsoorten aanwezig van bosranden of zijn er bijvoorbeeld veel vogelsoorten aanwezig die in holen broeden en dus aangewezen zijn op kwijnend of op
stam stervend hout. Vooral voor de beheerder geeft deze indeling een goed houvast voor de beoordeling
van van tevoren vastgestelde streefbeelden die gerealiseerd moeten worden.
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Tabel3- broedvogellijst 1998 met indicatiewaarden
Broedvogelinventarisatie 1998- Klooster Hulsbergen
Soort
Nr
1 Fuut
2 Wildeeend
3 Slobeend
4 Bergeend
5 Grauwe gans
6
7
8
9

Nijlgans
Knobbelzwaan
Buizerd
Sperwer

Kloosterbos
2
10

Duivenbos

Omevin
1
5

Totaal
3
16
1

2

2
2

2

3

2

4
2

3

13 Meerkoet
14 Scholekster

8
1

3

11

15 Kievit
16 Wulp

2

2

2
2

Grutto
Tureluur
Visdief
Holenduif
Houtduif
Turkse tortel
Koekoek

Bosuil
Groene specht
Grote bonte specht
Kleine bonte specht

2

4
3
2
2
2

34 Winterkoning
35 Heggemus
36 Grote lijster

2

9
4

50

804
901

3

1
6

3
4

1

21

2

1

53 Koolmees

4

2

14
3

2

2

2

4

33
13
5
11
24
2
24
6

2

16
4
4
8
24

2
1
2

1
4
2
3
16

4

5
2
3
3

20

3
4

3
3
3
3
3

702
901
604

2

4
6
18

4
4

999
901

3

Roodborst
Kleine karekiet
Bosrietzanger
Zwartkop

50 Vuurgoudhaantje
51 Grauwe vliegenvanger
52 Bonte vliegenvanger

3

306
306
502
502
102
806
807
901

2
2

3

Grasmus
Fitis
Tjiftjaf
Fluiter
Goudhaantje

2
2
3
2
2
1

2
50

2

45
46
47
48
49

1

11
6

10
6

10
19

44 Tuinfluiter

103
103
807
807
808

901
806
804
804
805

3 7 Zanglij ster
38 Merel
39 Zwarte roodstaart
40
41
42
43

21
16
2
3
2

1

3
28

Gecomb.

103
102
103
102

305
203
103

2
2

30 Zwarte specht
31 Huiszwaluw
32 Boompieper
33 Witte kwikstaart

2
2
2

Groe
103

301

24 Kerkuil
25 Steenuil
26
27
28
29

1

3

2

15
12

2

5

5
1

10 Torenvalk
11 Fazant
12 Waterhoen

17
18
19
20
21
22
23

lnd.

2
2
2

603
803
604

2

604
901
604
201
603
604
603
602
603
803
803
802
802
805
999
801

2
4
4
4
2
3
2
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Nr Soort
54 Pimpelmees
55 Zwarte mees
56 Glanskopmees
57 Matkopmees
58 Staartmees
59 Boomklever
60 Boomkruiper
61 Rietgors
62 Appelvink
63 Putter
64 Kneu
65 Vink
66 Huismus
67 Ringmus
68 Spreeuw
69 Zwarte kraai
70 Kauw
71 Ekster
72 Vlaamse gaai

Kloosterbos

Duivenbos

Omgeving

16
2
3
2
3
7
20

Totaal

Ind.

Groep

20
2
3
3
3
8
21

1

805
802
805
604
604
806
804
601
803
703
603
801

3

5

l

2

2

2
2
2

5

l

20

2

2
l

2

2
2

2

29

3

23
?
4
33
4

4

18

19

2

3
5

2

4

901
804
703
806
703
801

Gecomb.
2
4
2

2
2

2

4

3
4
3
2

Stap 2.
Een tweede stap die we maken is de presentatie van een overzicht van de vogelgroepen met karakteristieke biotopen van de vogelsoorten die in het Kloosterbos broeden. De begrenzing van het Kloosterbos
is inclusiefhet gedeelte met de populierenrij langs de Zwarte kolk.
Voor de overige biotopen zoals het Duivenbos, de graslanden en de omgeving is geen verdere uitwerking gemaakt, aangezien de aantallen laag zijn of door teveel omgevingsfactoren worden bernvloed
Tabel 4- Overzicht bossoorten met indicatiewaarden (Kloosterbos)
Overzicht bossoorten 98

Buizerd
Sperwer
Torenvalk
Holenduif
Houtduif
Bosuil
Grote bonte specht
Kleine bonte specht
Zwarte specht
Boompieper
Winterkoning
Heggemus
Grote lijster
Zanglijster
Merel
Roodborst
Zwartkop
Tuinfluiter
Fitis
Tjiftjaf
Fluiter
Goudhaantje
Vuurgoudhaantje
Grauwe vliegenvanger
Koolmees

aantal

1
1
1

15
12
1
10
6
1
1
28
9
4
10
19
21
14
3
6
18
1

4
2
3
16

Ind.
Waarde

2
2
2
2
1

2
1

3
2
1
1
1
1

2
1
1

1

1
1

1
2
1

2
2
1

Vogelgroep Gecomb. Karakteristiek

807
807
808
806
801
806
804
805
804
702
604
603
803
604
604
604
604
603
603
803
803
802
802
805
801

4
4

4
4
4
3
3
3
3
1
1
1

2
1
1

1
1
1
1

1
4
4
4
3
3

oud bos
structuurrijk bos
open gebied met bos
oude loofbomen
opgaand bos
oude loofbomen
opgaand bos, kwijnend hout
loofbos, kwijnend hout
opgaand bos, dood hout
bosranden
struiken, struwelen
struwelen, jong bos, bosranden
loofbomen, bosranden
hoge-, dichte struiken
hoge-, dichte struiken
struwelen, jong bos
struiken, jong bos
struwelen, jong bos
struwelen, jong bos
loofbomen, struiklaag
loofbomen met ijle struiklaag
naaldbomen
gemengd bos met Douglas
loofbomen
loofhout, holten
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Overzicht bossoorten 98

Pimpelmees
Zwartemees
Glanskopmees
Matkopmees
Staartmees
Boomklever
Boomkruiper
Appelvink
Vink
Ringmus
Spreeuw
Zwarte kraai
Kauw
Ekster
Vlaamse gaai

aantal

16
2
.)
"''
2
.)
"''
7
20
5
20
2
29
4
18
1
4

Ind.
Waarde
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1

Vogelgroep Gecomb. Karakteristiek

805
802
805
604
604
806
804
803
801
901
901
703
806
703
801

1
1
2
1
1

3
4
3
3
1
3
3
2
4
3
3
4
3
1
2

loofhout, holten
naaldbomen, sparren
loofbomen, holten
vochtige hoge struwelen
stmiken
dikke bomen, holten
oude bomen, holten
loofbomen, Amerikaanse eik
bomen
holten, cultuurgrond
bomen, holten
bomen, cultuurgrond
grote holten, cultuurgrond
bomen, cultuurgrond
oud loofbos

Stap 3.
Bij de derde stap gaan we in op de verdeling van de sootten per vogelgroep en te\tt:ms uv dt: vtagdijkllig
vau de Lccsissuulicu dlt: aaiiwc;ûg kwme.n :lijn in goed ontwikkelde biotopen en de vastgestelde aantallen
in het Kloosterbos.
De infmmatie voor deze vergelijking van basissoorten is ontleend aan het rapport "Kwaliteiten van het
mwtifuuctionek bus bij Staatsbosbeheei ". In dit lappoft zijn \1001 de doelcomponenten aantallen vogelSOOiten vermeld die verwacht kunnen worden bij een optimale ontwikkeling van de habitats van de verschillende ecologische vogelgroepen.
In tabel 5 is het aantal basissoorten per ecologische vogelgroep vem1eld dat men kan verwachten in dt:
hoofdgroep bos en slmweeL In de tweede kolom zijn de aantallen per vogelgroep vermeld die in 1998 in
het Kloosterbos als broedvogel zijn aangetroffen.

TabelS 0\-·erzicht ecologische vogelgroepen
Hootdgroep bos en struweel
1998
603 Grasmus-groep
604 Winterkoning-groep
701 Buidelmees-groep
702 Geelgors-groep
703 Putter-groep
801 Vink-groep
802 Kruisbek-groep
803 Appelvink-groep
804 Grote bonte specht-groep
805 Kleine bonte specht-groep
806 Boomklever-groep
807 Havik-groep
808 Torenvalk-groep

Basissoorten
12
10
12

11
8
5
9
7
9
4
6
5
5

Kloosterbos
5
8
1
1
2
4
3
4
5
4
4
2
1

Uit de aanwezigheid per vogelgroep blijkt dat in het Kloosterbos in 1998 de
somten van de Vink-groep en de kleine bonte specht-groep goed vertegenwoordigd waren en dat ook de Boomklever-groep hoog scoort.
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Tabel 6- Overzicht gecombineerde vogelgroepen.
Overzicht gecombineerde
voge!groepen Kloosterbos

Totaal
40 soorten

aantal soorten

%

11

28
25
23
23

Bosrand-/struweelvogels
Loofhoutvogels
Holenbroeders
Vogels oud, structuurrijk bos

10
9
9

Stap 4.
Stap 4 is dat we kijken naar de criteria die informatie geven over de waarde van de soorten.
Om inzicht te geven in de criteria geven we eerst een overzicht van de indicatiewaarden voor veeleisendheid.
De voorbeelden van de vogelsoorten hebben betrekking op het Kloosterbos.
1. Weinig kritische soorten.
Soorten die relatief weinig eisen stellen aan hun leefomgeving. Deze soorten bewonen een breed
spectrum aan vegetatietypen of zijn tevreden met een (zeer) kleine oppervlakte van dat vegetatietype.
Voorbeelden zijn Meerkoet, Fitis en Vink
2. Vrij kritische soorten.
Soorten die tamelijk strenge eisen stellen aan hun leefomgeving. Ze bewonen een breder spectrum
aan ecotopen dan kritische soorten en hebben een vrij breed voedselspectrum.
Voorbeelden zijn Grutto, Geelgors en Boomklever.
3. Kritische soorten.
Soorten die hoge eisen stellen aan hun leefomgeving. Deze vogels hebben een grotere variatie aan
vegetaties of structuren nodig.
Voorbeelden zijn Kleine bonte specht en Tureluur.
4. Zeer kritische soorten.
Niet waargenomen in het Kloosterbos.
Tabel 7 - indicatiewaarden
Indicatiewaarden vogelsoorten Kloosterbos
Ind.
Waarde
Kloosterbos
1
Weinig kritisch
37
2
Vrij kritisch
23
3
Kritisch
2
Totaal soorten
62
Oppervlakte
25.25

13
4

Omgeving
21
10

0
17

31

Duivenbos

l

21.25

Uit tabel 7 blijkt dat van de waargenomen vogelsoorten drie soorten voldoen aan de criteria van kritische
soorten. Het zijn Kleine bonte specht, Tureluur en Kerkuil.

Doeltypen en referentiewaarden.
Om de kwaliteit van terreinen te kunnen beschrijven wordt het systeem van doeltypen-beschrijving gebruikt. Een doeltype wordt daarbij gedefinieerd als een geïntegreerde combinatie van doelen in een bepaald soort terrein.
In het doeltype worden, per functie, de nagestreefde kwaliteiten beschreven in zogenaamde doelcomponenten; één van die doelcomponenten is: broedvogels.
Voor de beschrijving van de kwaliteiten van het multifunctionele bos is het doeltype multifunctioneel
bos onderverdeeld in vijftien subdoeltypen. De splitsing in subdoeltypen is bedoeld om een verdere
onderverdeling van het doeltype, op basis van groeiplaatsverschillen, mogelijk te maken.
De terreinbeherende instanties hanteren een bedrijfssturingsmethodiek waarin de subdoeltypen gebruikt
worden om het kwaliteitsniveau voor de komende tien jaar te definiëren. Ook kunnen ze worden gebruikt om subdoeltypen voor de langere termijn aan te geven. Dit is bij uitstek het geval bij bosterreinen.
Ze worden dan streefbeelden genoemd.
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De boomsoortensamenstelling van de streefbeelden is in eerste plaats afgeleid van de in de potentieel
natuurlijke vegetatie voorkomende boomsoorten. Als hoofdingang voor de te ontwikkelen. streefbeelden
voor het multifunctionele bos is de groeiplaats gekozen. De groeiplaats differentieert namelijk op kwaliteit naar houtproductiepotenties en voor het Kloosterbos naar natuurwaardenpotenties.
Voor de natuurdoelen is er vanuit gegaan dat in de streefbeelden de soorten die in de potentieel natuurlijke vegetatie kunnen voorkomen, zich moeten kunnen vestigen en handhaven.
Voor de vogels wordt er, in de streefbeelden zonder exoten, vanuit gegaan dat de PNV-typische soorten
in maximaal vijfenzeventig procent van de dichtheid van die van de PNV voorkomen.
Daar de vogels veel directer reageren op veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld het kappen van
bomen) en deze veranderingen ook goed meetbaar zijn (via broedvogelinventarisaties) over een periode
van tien jaar, zal er voor de realisatie van het subdoeltype direct op gestuurd kunnen worden.
Belangrijk is te onderkennen dat het type bos dat we op den duur willen hebben het streefbeeld is. Zij
bepaalt altijd de richting van het beheer. Wat we over tienjaar willen bereiken, het subdoeltype dus, kan
in een gunstige situatie het streefbeeld zijn, maar het kan dus ook een tussenstap naar het streefbeeld
ZlJn.
In de streefbeelden is voor de doelcomponent vogels een relatieve norm aangegeven. Bij de beoordeling
wordt de huidige vogelpopulatie (Klooster Hulsbergen - 1998) getoetst aan deze norm. Komen bepaalde
vogelsoorten onvoldoende voor, dan zal uit de analyse moeten blijken wat daarvan de oorzaak is. Terreincondities kunnen dan bijvoorbeeld aan de orde zijn, maar ook externe oorzaken kunnen een rol spelen. Bijvoorbeeld: het niet aanwezig zijn van Gekraagde roodstaarten kan het gevolg zijn van de afwezigheid van voldoende dode bomen met geschikte nestholten.
Daarnaast kan de samenstelling van de vegetatie onvoldoende mogelijkheden bieden voor ontwikkeling
van insektenpopulaties die als voedsel voor deze vogelsoort noodzakelijk zijn. Externe factoren zijn veel
lastiger om in beeld te brengen, aangezien dan broedvogelkarteringen van vergelijkbare gebieden beoordeeld moeten worden en ook de ontwikkelingen in Europa en de condities in de overwinteringgebieden
geanalyseerd moeten worden.
Kortom het is niet altijd eenvoudig om voor alle vogelsoorten lage dichtheden of een totale afwezigheid
te verklaren.

Om de gewenste vogelkwaliteiten van de onderscheiden streefbeeldtypen aan te kunnen geven wordt
gebruik gemaakt van zogenaamde referentiegebieden. Van referentiegebieden wordt aangenomen dat zij
een relatief goed ontwikkelde broedvogelbevolking hebben. Uit de combinatie van gegevens van referentiegebieden is een aantal referenties ontwikkeld. Deze referenties worden geacht een relatief compleet
beeld te geven van de broedvogelgemeenschap en de terreincondities die daarbij horen.
Er zijn referenties gemaakt van bossen die lijken op de natuurlijke situaties met als belangrijkste kenmerken: inheemse boomsoorten, hoge leeftijd en veel structuurvariatie (jong en oud bos, open en dicht
bos, dood hout). Daarnaast zijn er referenties gemaakt van bossen waarin actief wordt beheerd met als
belangrijkste kenmerken: een omloop die boven de tachtig jaar ligt, een gemengde samenstelling (naalden loofbomen), veel structuurvariatie (jong en oud, open en dicht bos), een goed ontwikkelde struiklaag
en de aanwezigheid van staande en liggende dode bomen.
Vanwege het cultuurhistorische karakter van het Klooster Hulsbergen richt de beheerder van Het Geldersch Landschap zich op een combinatie van bovenstaande kenmerken.
Om het verband te kunnen leggen tussen de verschillende broedvogelsoorten en hun biotoop zijn de
soorten samengevoegd in groepen van overeenkomsten. De soorten zijn benoemd naar de karakteristieke
vogelsoort uit de groep. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de soortensamenstelling van het volledige
stadium van de streefbeelden met inheemse boomsoorten, in de buurt komt van die van de PNV.
De kwaliteitsgegevens van de referenties zijn gebruikt om in de onderscheiden streefbeelden aan te geven welke vogelgroepen op welk niveau verwacht mogen worden en onder welke omstandigheden.
Er wordt in de streefbeelden een onderscheid gemaakt tussen indicatorsoorten, dat zijn soorten met zeer
specifieke eisen en niet-indicatorsoorten., met als uitzondering van de Vinkgroep hebben alle groepen
indicatorsoorten.
Om doelmatig te kunnen werken met soortengroepen zijn ze geclusterd in vier hoofdgroepen namelijk in
karakteristieke soorten van loofbos, holenbroeders en soorten van oud structuurrijk bos.
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Als vergelijking voor de referentiewaarden voor het Kloosterbos is gekozen voor het streefbeeld Wintereiken-Beukenbos. Bij dit bostype zijn referentiewaarden voor broedvogels opgenomen die beschreven
zijn in het rapport "Kwaliteiten van het multifunctionele bos bij Staatsbosbeheer".
Er zijn voor de categorieën algemene soorten en kritische soorten twee tabellen samengesteld die de
referentiewaarden van vogelgroepen weergeeft voor de potentieel natuurlijke vegetatie en de aantallen
van de broedvogelinventarisatie van 1998.
DISCUSSIE GEBRUIKTE METHODIEK

•

Hierbij dient uitdrukkelijk opgemerkt te worden dat de referenties van het streefbeeld louter als indicatie gebruikt mag worden, aangezien het streefbeeld wellicht pas over vele decennia bereikt kan
worden
• De oppervlakte van het Kloosterbos is in feite te gering van omvang om te gebruiken voor de vergelijking met de referentiewaarden die gebaseerd zijn op honderd hectaren. Door het gebruik van de
honderd hectaren methodiek worden de aantallen voor de afzonderlijke broedvogels in het Kloosterbos wel erg hoog.
• Uit broedvogelinventarisaties van andere boscomplexen met grotere oppervlakten blijkt dat de aantallen broedvogels lager zijn en daardoor wel te gebruiken zijn voor vergelijkingen bij de systematiek
die door Staatsbosbeheer en SOVON zijn ontwikkeld.

>

De Vogelwerkgroep is van mening dat het in beeld brengen van de relaties tussen broedvogels en
beheer belangrijk is en ziet de introductie van de systematiek van ecologische vogelgroepen en vergelijking van de aantallen broedvogels van het streefbeeld met de aantallen broedvogels als een eerste vingeroefening.

Tabel 8 - algemene soorten streefbeeld/vergelijking Kloosterbos
Kloosterbos: algemene soorten
25.25 ha
Streefbeeld
13.8: Wintereiken-beukenbos
Vergelijking referentiewaarden PNV
Berekening: 100 ha
600
603
604

Type rio~
Struweelvogels
Grasmus-groep
Winterkoning-groep

700
702
703

Vogelgroep

Streefbeeld
PNV
PNV
PNV

Referentie

Kloosterbos ter.

391
97
294

348
92
256

Bosrandvogels
Geelgors-groep
Putter-groep

PNV
PNV
PNV

32
18
14

17
16

800
801
802
803

Bosvogels
Vinkgroep
Kruisbek-groep
Appelvink-groep

PNV
PNV
PNV
PNV

654
323
7
61

548
188
12
48

812
804
805
806

Holenbroeders
Grote bonte specht-groep
Kleine bonte specht-groep
Boomklever-groep

PNV
PNV
PNV
PNV

352
167
117
68

300
112
104
84

Rode lijst soorten
Roofvogels

PNV
PNV

4
3

0
9

1
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Toelichting tabel 8.
• De groep van de struweelvogels scoort vrij goed; de Grasmusgroep benadert de referentiewaarden.
• De groep van de bosrandvogels scoort vrij laag. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de bosranden
vrij éénvormig zijn en er vrijwel geen goed ontwikkelde zomen aanwezig zijn.
• De groep van bosvogels scoort redelijk. De groepen 80 1 tot en met 806 zijn bij elkaar opgeteld.
• De groep holenbroeders scoort goed. Vooral de Kleine bonte specht-groep en Boomklever-groep
scoren hoog. Het aantal Grote bonte spechten blijft achter bij de verwachting.
Tabel9- (vrij) kritische soorten streefbeeld/vergelijking Kloosterbos
Kloosterbos: (vrij) kritische soorten
Streefbeeld 13.8: Wintereiken-beukenbos
Vergelijking PNV
Berekening: 100 ha
Typerin2
Vo2el2roep
Streefbeeld
600
Struweelvogels
PVN
603
Grasmus-groep
PVN
604
Winterkoning-groep
PVN

Referentie
37
12
24

Kloosterbos ter.
36
4
40

700
702
703

Bosrandvogels
Geelgors-groep
Putter-groep

PVN
PVN
PVN

15
11
4

0
0
0

800
801
802
803

Bosvogels
Vink-groep
Kruisbek -groep
Appelvink-groep

PVN
PVN
PVN
PVN

243
0
2
26

205
0
8
24

812
804
805

Holenbroeders
Grote bonte specht-groep
Kleine bonte spechtengroep
Boomklever-groep

PVN
PVN
PVN

212
87
57

173
4
48

PVN

68

121

Rode lijst soorten
Roofvogels

PVN
PVN

4
4

0

806

9

Toelichting tabel9
• De groep struweelvogels scoort goed, vooral de winterkoning-groep zit ver boven de referentiewaarde van de PNV.
• De bosrandvogels scoren niet in de categorie (vrij) kritische soorten.
• De bosvogels scoren goed. De groepen 80 1 tot en met 806 zijn bij elkaar opgeteld.
• De holenbroeders scoren matig; er zijn vrijwel geen kritische soorten van de Grote bonte spechtgroep.
AANVULLENDE INFORMATIE VAN EENAANTAL VOGELSOORTEN.

Slobeend.
In 1997 werden geen Slobeenden waargenomen die
duidden op territoriumgedrag. In 1998 daarentegen
wel; in het begin van het broedseizoen werd een
paartje Slobeenden op de Zwarte kolk waargenomen
en later in het seizoen regelmatig een mannetje.
Bergeend.
Slobeend
Bergeenden worden in wisselend aantal in de omgeving van het Kloosterbos waargenomen.
Vooral bij het Duivenbos dat niet toegankelijk is voor publiek en waar konijnenholen als geschikte nestholte aanwezig zijn, worden meerdere paren aangetroffen.
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Grauwe gans.
Van de Grauwe gans is zowel in 1997 en in 1998 één territorium vastgesteld. Deze ganzensoort broedt
al in veel uiterwaarden langs de Ussel. In de Hoenwaard en bij het Kloosterbos is de Grauwe gans een
nieuwe broedvogel.
Buizerd.
In het Kloosterbos zijn tijdens ieder veldbezoek Buizerds waargenomen. In 1997 is een territoriumhoudend paar vastgesteld in een complex Beuken met Lariks. Bij het nest in een Lariks is actiefterritoriumgedrag waargenomen. Broedsucces is niet vastgesteld in dit gedeelte van het Kloosterbos.
Latere waarnemingen van Henk en Rudi bevestigen een broedsucces van een paar in een Kraaiennest in
een hoogspanningsmast tussen het Kloosterbos en de Bottenstrang.
In het Duivenbos was een succesvol broedpaar dat wel in het begin van broedseizoen geterroriseerd
werd door een paar Nijlganzen die het nest wilden kraken.
In 1998 werd naast het weer bezette nest in het Duivenbos een bewoond nest gevonden in een Grove
dennen opstand in het westelijk gedeelte van het Kloosterbos. Het is niet onwaarschijnlijk dat ook in
1997 dit nest door een Buizerdpaar is bezet.
Het lijkt erop dat het Kloosterbos ieder jaar goed is voor twee paar broedende Buizerds.

Visdief.
In 1998 werd een paar Visdiefjes aangetroffen op het zanddepot achter het in aanbouw zijnde gemaal
V el uwe. Vanwege werkzaamheden voor de toevoerleiding van het nieuwe gemaal is geen broedsucces
geconstateerd.

Tortelduif.
Het is niet bekend waarom het Kloosterbos niet geschikt is als broedbiotoop voor de Tortelduif. Niet
alleen langs de IJsselmaar ook landelijk worden steeds lagere aantallen van de Tortelduif vastgesteld. In
1997 werd slechts één paar Tortelduiven waargenomen.
Kerkuil.
Via aanvullende informatie van de Kerkuilenwerkgroep Veluwe weten we dat in de directe omgeving
van het Kloosterbos regelmatig twee Kerkuilen broeden.
Steenuil
Een aantalleden van de vogelwerkgroep besteed ieder jaar extra
aandacht aan Steenuilen. De territoria worden op kaart ingetekend. Het is opvallend dat in dit gedeelte van de Hoenwaard
geen Steenuilen worden aangetroffen. Het broedpaar dat op de
lijst is vermeld verblijft op een erf ter hoogte van de Doornbosweg. Inmiddels is bekend dat de ontwikkeling van de macrofauna in de uiterwaarden negatief beïnvloed wordt door toxische
stoffen in het slib dat met IJsselwater wordt aangevoerd.
Steenuil
Groene specht.
Onregelmatig wordt een Groene specht aangetroffen in het Kloosterbos. De Groene spechten pendelen
vanaf het westelijk gelegen bos en terrein rond de molen van Wapenveld. Op deze locatie werden vrij
vaak Groene spechten waargenomen wat duidt op een broedpaar dat het Kloosterbos onder andere als
foerageergebied benut.

Kleine bonte specht.
In 1997 werden twee paar Kleine bonten spechten waargenomen, terwijl in 1998 zes paar vastgesteld
konden worden. Het is niet onwaarschijnlijk dat in 1997 deze soort onderteld is.
De Kleine bonte specht is een vogelsoort die alleen met veel veldbezoeken goed te lokaliseren is. Gedurende een korte periode is de soort erg actief en kan dan vrij eenvoudig gelokaliseerd worden. Er zijn
ook velddagen dat de Kleine bonte specht s'morgens vroeg niet actiefis met territoriumgedrag maar aan
het einde van een inventarisatieronde ineens erg actief is.
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Kortom voor vogelaars is deze soort door zijn niet te voorspellen territoriumgedrag erg boeiend.
In het Kloosterbos bezet de Kleine bonte spechten nestholten in kwijnend en dood hout op stam, voornamelijk bestaand uit zachte houtsoorten. Langs de Zwarte kolk staat een aantal oude populieren veel
dode takken en ingerotte delen van de stam. Deze populieren zijn van groot belang voor holenbroedende
vogelsoorten als Ringmus, Kauw, Spreeuw en Holenduif, maar ook voor het paar Kleine bonte spechten
dat in 1998 een nestholte had in een dikke tak die in een vork van een populier hing.

Huiszwaluw.
Tijdens de veldbezoeken worden altijd veel Huiszwaluwen waargenomen. Het gemaal Pauwel Bakhuis
herbergt een van de grootste kolonies huiszwaluwen op de Oost-Veluwe. De kolonie wordt al vele jaren
geteld in het kader van het huiszwaluwenonderzoek Nederland. Hoewel vijfenvijftig paar in 1997 en
vijftig paar in 1998 een respectabel aantal is, herinneren wij ons nog de jaren zeventig dat er honderdvijftig nesten onder de daklijsten van het gemaal door Huiszwaluwen bewoond waren.
Heggenmus.
De gegevens van de Heggenmus voor het inventarisatiejaar
1997 zijn onvolledig. Het is onwaarschijnlijk dat maar zes
territoria vastgesteld zijn. De uiteenlopende frequentie van
de veldbezoeken moet debet zijn aan de lage notering van
het aantal Heggenmussen. Daarnaast is de trefkans voor het
vaststellen van territoria van Heggenmussen sowieso laag in
verband met de wisselende zangfrequentie.
Dit blijkt uit de resultaten van 1998; vergeleken met 1997
werden vijftig procent meer territoria vastgesteld.

Heggemus

Gekraagde roodstaart.
Via de informatie van SOVON weten we dat de Gekraagde roodstaart als broedvogel in Nederland afneemt. In een tuin bij het Kloosterbos is 1997 één territorium vastgesteld, terwijl in 1998 deze soort niet
werd aangetroffen. Wellicht dat in het Kloosterbos te weinig dood hout aanwezig is voor deze soort die
graag in holten van kwijnende bomen (Grove dennen) broedt.
Kleine karekiet.
De kleine karekiet is in wisselende aantallen aanwezig in de rietkragen bij de Boskolk en de Zwarte
kolk; in 1997 negen paar en in 1998 zes paar.
Grasmus en Braamsluiper.
Grasmussen zijn goed vertegenwoordigd in de spaarzame Meidoornheggen bij het Kloosterbos. Wellicht dat het aantal hoger kan zijn wanneer de heggen aangesloten zouden zijn.
Voor een echte struweelvogel als de Braamsluiper zijn te weinig zomen in de bosranden aanwezig om in
hoge aantallen territoria te vestigen.
Fluiter.
In 1998 werd een Fluiter zingend waargenomen in een Beukenopstand van zeer geringe omvang ten
oosten van de Kloosterweg.
Bonte vliegenvanger.
Van deze soort die laat in het vooljaar arriveert en graag gebruik maakt van nestkasten om te broeden is
het Kloosterbos niet echt aantrekkelijk. Hoewel in de tuinen nestkastjes aanwezig zijn, beperkt zich deze
soort toch tot een enkel broedpaar.
Kuifmees.
Of de Kuifmees met een territorium onderteld is, valt moeilijk te zeggen. De zang en territoriumgedrag
zijn opvallend genoeg om deze mezensoort te inventariseren. Wellicht dat de naaldhout opstanden in het
Kloosterbos van te geringe omvang zijn.
Eén paar is vastgesteld in de nouglasopstand bij de Mariabeuk.
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Boomklever.
De verwachting is dat veel hogere aantallen Boomklevers in het Kloosterbos zijn. Het lage aandeel dood
hout in de lanen kan debet zijn aan de aanwezigheid van slechts zes paren Boomklevers in 1997 en zeven paar in 1998.
Appelvink.
De Appelvink is een lastige soort om territoria vast te stellen, vanwege de wisselende zangfrequentie.
Vrijwel alle territoria zijn vastgesteld in opstanden met Amerikaanse eiken.
In 1997 zijn negen territoria vastgesteld en in 1998 slechts zes.
In 1997 waren de Eiken aangevreten door de rupsen van de Eikenbladroller. Of de vraat invloed heeft
gehad op de vestiging van Appelvinken is een interessante vraag, die in dit kader niet beantwoord kan
worden.
Putter.
Via Ep Steenbergen uit Wapenveld heb ik een broedbevestiging ontvangen van een paartje Putters dat
succesvol heeft gebroed op het erf bij het stoomgemaal Panwel Bakhuis. Deze mededeling die begin juli
na het inventarisatieseizoen is ontvangen, is zeer verrassend, aangezien dit voor zover mij bekend het
eerste broedpaar ten zuiden van Hattem is. Na het broedseizoen (medio juli) worden door mij ieder jaar
Putters in Vorchten en Veessen gesignaleerd. Het betreft paartjes met juvenielen.
In 1998 broedde weer een paartje Putters op het erfvan het gemaal Panwel Bakhuis. Ook werden tijdens
de inventarisatie voor het SOVON atlasproject meerdere paren gesignaleerd tussen Heerde en Veessen.
Het lijkt erop dat de Putter begonnen is met de opmars in het IJsseldal.
Sijs.
Op 30-05-97 is een zingend mannetje waargenomen in het Elzenwilgenroosje ter hoogte van het binnendijks gelegen kolkje bij de ijsbaan. In 1998 zijn in dit bosje tijdens het broedseizoen geen Sijzen aangetroffen.
NIET BROEDVOGELS.

Naast territoriumhoudende vogels zijn ook waarnemingen genoteerd van overige vogels die gedurende
de veldperiode aanwezig waren.
Er zijn meer dan twintig soorten waargenomen. Alleen soorten waarvan gegevens genoteerd zijn komen
op de lijst van overige soorten voor.
Uiteraard zijn er meer vogelsoorten waargenomen tijdens het winterseizoen. Van deze soorten zijn geen
periodieke opnamen verricht door de leden van de vogelwerkgroep, zodat het niet mogelijk is om de lijst
van overige soorten te complementeren.

Overige waarnemingen 1997 en 1998 - Complex Hulsbergen en omgeving
Soort
Aalscholver
Blauwe reiger
Wintertaling
Smient
Kuifeend
Grote zaagbek
Nonnetje
Buizerd
Havik
Bontbekplevier
Oeverloper
Watersnip
Witgatje
Zilvermeeuw
Stormmeeuw
Kokmeeuw

Toelichting
foeragerend in Zwarte kolk - broedkolonies in Wijhe en Olst
foeragerend - broedkolonie in Windesheim
foeragerend in graslanden omgeving Zwarte kolk
foeragerend in graslanden omgeving Zwarte kolk
waarnemingen op Zwarte kolk voor broedseizoen
foeragerend op Zwarte kolk
foeragerend op Zwarte kolk
in 1997 in paar in lichtmast
in 1998 werd regelmatig een havik gesignaleerd (foeragerend)
1 ex 8-05-97 nieuwe watergang binnendijks en 1 ex op 30-04-98
3 ex op 8 mei- nieuwe watergang binnendijks
foeragerend voor broedseizoen langs Botlenstrang
1 ex op 18-04-98 bij Zwarte kolk
overvliegend
overvliegend en foeragerend oevers Botlenstrang
overvliegend en foeragerend oevers Botlenstrang en Zwarte kolk
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Soort
Visdief
Boerenzwaluw
Graspieper
Kramsvogel
Koperwiek
Geelgors
Sijs
Barmsijs
Keep
Raaf
Roek
Slechtvalk
Kolgans
Kleine zwaan

Toelichting
foeragerend Zwarte kolk
foeragerend - broedvogel boerderijen in de omgeving
doortrek
doortrek en foeragerend in graslanden - slaapplaats in Kloosterbos
doortrek en foeragerend in graslanden - slaapplaats in Kloosterbos
op 18-04-98 een zingend ex in bosjes De Belt
doortrek en foeragerend
doortrek en foeragerend
doortrek en foeragerend
roepend- 1997 -landgoed Fliphul
overvliegend
meerdere waarnemingen herfst en winter 1996/97
enkele duizenden - graslanden omgeving Botlenstrang
vele honderden - graslanden omgeving Botlenstrang

SLOT.

Bij een verslag hoort ook een slotopmerking.
De leden van de Vogelwerkgroep die de vroege morgenuren getrotseerd hebben, hopen dat de beheerder
Het Geldersch Landschap de gegevens kan gebruiken en bij het beheer rekening houdt met de beheersvoorstellen die in een ander hoofdstuk zijn opgenomen.
Het object Klooster Hulsbergen is belangrijk voor veel vogelsoorten, maar heeft een belangrijke potentiele waarde voor vogelsoorten die gebonden zijn aan hardhoutooibos.
De uitbreiding van het Kloosterbos in noordelijke richting tot het object Rezenberg zou een enorme
impact hebben op de broedvogelbevolking van hardhoutooibossen in de Hoenwaard.
De KNNV afdeling Epe/Heerde ziet deze optie als een geweldige uitdaging om in de uiterwaarden langs
de IJsseleen hardhoutooibos van formaat te ontwikkelen.
Wellicht heeft de inventarisatie van de vogelwerkgroep voor deze uitdaging een substantiële bijdrage
geleverd om dit idee te implementeren in het beleid dat ontwikkeld is voor de uiterwaarden langs de
IJssel.
Adrie Hottinga - Vorchten
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llisstn, amfibitin tn rtptitltn uan lloosttr Jlulsbtrgtn
Vissen, amfibieën en reptielen hebben niet alleen vaak een verborgen en nachtelijke leefwijze ze leven
vaak ook nog permanent of tijdelijk in een milieu dat voor mensen minder toegankelijk is nl. in water of
de moeraszone. Niet alle onderzoekmethodes zijn toegankelijk voor de VAR-werkgroep. Aan nachtelijke inventarisaties is te weinig aandacht besteed. ln het inventerisatiejaar zijn de verschillende inventarisatiemethodes en momenten onvoldoende benut. De weersomstandigheden zijn ook van invloed en waren in 1998 niet al te best voor dit doel. Een enkele keer is gebruik gemaakt van mondelinge informatie
van pleziervissers.
De poelen, kolken, weteringen en het aangrenzende kanaal, en het aangrenzende bos, weide en akkerland, alsmede de woningen, met vaak ideale rommeltuinen, zouden een perfect gebied voor onze doelgroep moeten zijn. Hoewel de eerste indruk van het gebied dit niet rechtvaardigt, bestaat helaas de indruk dat deze diersoorten kwalitatief en kwantitatief niet sterk vertegenwoordigd zijn.
WAARGENOMEN SOORTEN:

IJvisSENjj
Paling
Anguillaanguilla L., 1758
Deze soort werd gezien als prooi van een reiger. Aangenomen mag worden dat deze soort in de poelen
en kolken leeft en via de weteringen en het kanaal het binnenland intrekt. Ze kunnen zich gedeeltelijk
ook over land, door het vochtige gras verplaatsen.
Brasem
Abramis brama L., 1758
De Brasem werd aangetroffen in een droogvallende
sloot en uitgezet in de kolk. Deze soort voelt zich in
allerlei watertypen thuis en voedt zich met in de
bodem voorkomende insecten en wonnen.

Brasem
Karper
Cyprinus carpio L., 1758
Deze vissoort werd niet door ons waargenomen. Maar volgens mededeling van pleziervissers komt de
soort wel voor en wordt er regelmatig een exemplaar gevangen.
Blankvoorn
Rutilus ruti!us !., 1758
Blankvoorns komen in ons land bijna in alle wateren voor. ln de wetering zijn ze regelmatig waargenomen. Ze zijn een belangrijke voedselbron voor roofvissen en visetende vogels.
Rietvoorn
Rutilus erythrophalmus L., 1758
Regelmatig in scholen aangetroffen in de wetering. Evenals de voorgaande soort een belangrijke voedselbron voor roofvissen en visetende vogels.

Rietvoorn
Zeelt
Tinca linea L., 1758
Ook deze soort is aangetroffen in een droogvallende sloot na een periode van hoog water. Ze leven
voornamelijk in stilstaand en langzaam stromend water met veel plantengroei en een zachte bodem.
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Snoek
Esox lucius /., 1758
Deze roofvis werd een enkele keer waargenomen in de wetering. Voldoende plantengroei en helder water is belangrijk voor deze soort.
Tiendoornige stekelbaars
Pungitius pungitius L., 1758
Stekeltjes zijn massaal aangetroffen in de kleine kolk
in het Kloosterbos.
Pos
Gymnocephalus cernuus L., 1758
Werd met enige regelmaat als ongewenste vangst
door vissers gemeld.
Baars
Perca fluviatilis L., 1758
Een enkele maal jagend op kleine visjes waargenomen. Helder water is voor deze zichtjagers van belang.
AMFIBIEËN

Kleine watersalamander
Triturus vulgaris L., 1758
Deze soort werd één maal gevangen in de kleine kolk.
Gewone pad
Bufo bufo L., 1758
Veel parende exemplaren en larven van deze soort werden aangetroffen in de kolken.
Rugstreeppad
Bufo calamita L., 1758
Hoewel niet in het terrein aangetroffen werd deze soort tijdens de paartijd wel massaal gehoord langs de
nieuw gegraven vertakking van het kanaal grenzend aan het onderzoeksgebied. Zodat gevoeglijk aangenomen kan worden dat rugstreeppadden in het gebied voorkomen.
Bruine kikker
Rana temporaria L., 1758
Gedurende het gehele jaar in wisselende aantallen aangetroffen. Ook eiafzettingen en larven.
Groene kikkers
Rana esculenta synklepton
Groene kikkers komen hoewel niet massaal toch in redelijk aantallen in en in de oeverzones van de
poelen. kolken. weteringen en het kanaal voor.
Een soort waarvan we de aanwezigheid zeker hadden verwacht, maar die we niet hebben gevonden is
de Knoflookpad. Wel zijn mondelinge medeJingen van de aanwezigheid van deze soort in het verleden
bekend.
\ rr===========n

REPTIELEN
Er zijn door ons geen hagedissen en slangen in het gebied aangetroffen.
Harry van Diepen.
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Juggtstits voor htt natuurbchter van Klooster Jlulsbtrgen
Het natuurbeheer met de daarbij behorende activiteiten, gericht op het object Klooster Hulsbergen, is
door Het Geldersch Landschap in het verleden al in hoofdlijnen vastgelegd in een "lange"- en "middellange termijnplanning".
Desondanks wil de KNNV Afd. Epe/Heerde toch gebruik maken van de mogelijkheid om een aantal
uitgangspunten en ideeën mee te geven, die de kwaliteit van het gebied en de omgeving daarvan, inclusief de bestaande flora en fauna alsmede de vaak complexe relaties daartussen, zouden kunnen ondersteunen.
Het spreekt voor zich dat alle toekomstige plannen voor natuurontwikkeling en beheer getoetst moeten/
kunnen worden aan de uitgangspunten van de Ecologische Hoofd Structuur van dit gebied: de uiterwaarden, het bos en de verschillende bijbehorende bijzondere overgangsgebieden in deze streek.
Hetzelfde geldt voor de mogelijke op te stellen dan wel uit te voeren plannen in het kader van "Ruimte
voor de Rivier". Hierbij valt te denken aan de realisering van hardhoutooibossen tussen het Kloosterbos
en de Hezenberg.
In recent gepubliceerde plannen van Rijkswaterstaat wordt ook de aansluitende Hoenwaard gezien als
een potentieel gebied voor grootschalige ontwikkeling van deze hardhoutooibossen.
SUGGESTIES EN IDEEËN:

1. Het ontwikkelen, onderhouden dan wel accentueren van bestaande bijzondere gradiëntsituaties.
2. Het verwijderen van exoten dan wel het omvormen naar loofhoutsoorten die beter in- of bij de
plaatselijk gewenste situatie passen.
3. De diverse bosvakken in het Kloosterbos vergroten door de invloed van recreatie terug te dringen
(minder wandelpaden), met name in de delen met kwetsbare diergroepen, zoals vogels in het broedseizoen.
4. Het zoveel mogelijk intact laten van stervenden/of dood hout, liggend en staand, hetgeen van grote
waarde is voor holenbroeders, vleermuizen en paddestoelen en voor de voedselvoorziening van vele
organismen. Openingen, scheuren en boorgangen van kevers kunnen benut worden door in hout levende bijen, wespen en andere ongewervelden.
5. Doorlopende aandacht voor het reliëf en het microreliëf, de microbiotopen voor de vele insecten,
zangvogels, kleine zoogdieren en paddestoelen.
6. Doorlopende aandacht voor de waterhuishouding van het gebied (grondwaterpeil, verdroging, enz.),
een en ander in het belang van vele organismen, waaronder amfibieën.
7. Het - met name op donkere plaatsen - creëren van open terreingedeelten door het vrijstellen van
opgaande begroeiing, om zonlicht toe te laten treden voor de ontwikkeling van een kruidenlaag en
de daarvan afhankelijke zonminnende- en bloembezoekende insecten.
8. Het creëren van een mantel- of zoomvegetatie van ruigtekruiden rond het gebied (met name aan de
noordzijde) om de negatieve effecten van intensief agrarisch landgebruik uit de omgeving zoveel
mogelijk tegen te gaan, eveneens in het belang van insecten, kleine vogels en kleine zoogdieren.
9. Het extensiefbeheren van lijnvormige begroeiingen en landschapselementen, alsmede het herstellen
van openingen in de bestaande Meidoornhagen rond het Kloosterbos richting Bottenstrang, in het
belang van migrerende insecten (voornamelijk vlinders), kleine vogels en kleine zoogdieren.
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10. Het aanplanten van gebiedseigen hagen langs de Bandijk na de dijkverzwaring en andere bouwactiviteiten.
11. Het aanleggen van diervriendelijke oevers van waterpartijen, het herstellen van oevervegetaties met
open slikplaten voor de herintroductie van broedende steltlopers en rallen.
12. Het beperken en/of voorkomen van jacht- en visactiviteiten die de diverse ontwikkelingen in het
gebied kunnen schaden.
Het beheer van specifieke elementen vraagt ook een specifieke aanpak die steeds opnieuw bekeken dient
te worden.
En in alle gevallen geldt dat een gezonde, gevarieerde vegetatie de "drager" is van een gezonde fauna.
Bauke Terpstral
Adrie Hottinga.
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:J{et [aatste woord
Het laatste woord is aan de redactie, die voor deze speciale gelegenheid slechts bestaat uit Bauke
Terpstra en Micky Haselhoff-Marsman. Maar bij het uitvoerende werk waren er meer belangrijke
hulpbronnen die niet achter de schermen mogen blijven.
Om te beginnen was daar - als altijd - Agnès, met wie de kopij die niet "op flop" was aangeleverd
nagelezen werd. En de rest nam ze in haar eentje door, om er oneffenheden uit te ziften. (Zij had dus
als één van de eersten dit verslag uit!)
Voeg daar nog bij de morele steun en de plezierige samenwerking. en het zal duidelijk zijn waar onze
dank naar haar toe op gestoeld is.
Verder dreigden er al heel gauw akelige onheilen, omdat de beschikbare computer - van een
achterhaald bouwjaar - de geavanceerde diskettes, die diverse werkgroepen inzonden, niet vermalen
kon. Bovendien leed het apparaat aan zenuwoverspanningen, waardoor zijn korte termijn geheugen het
keer op keer liet afweten. Oeti Slot bracht uitkomst. Haar computer-nieuwe-stijl (intussen
waarschijnlijk ook alweer verouderd) vermaalde alle teksten, grafieken en kaarten tot hapklare brokjes
voor "ons oudje", en bovendien mochten we een grabbel doen in haar particulier prentjesarchief.
En wat hadden we moeten beginnen zonder Roei Pannekoek? Vooral in de periode van de "laatste
hand" zorgden zijn raadgevingen en aanwijzingen ervoor dat er niet zo heel erg gesukkeld hoefde te
worden bij het scannen, opslaan en e-mailen van de foto's. En hij maakte er de afdrukken van die U
door het hele blad heen kunt vinden.
Hierbij dus Agnès, Oeti en Roei: Geweldig bedankt!!
Een ander punt dat we nog even willen belichten betreft het gebruik van boodletters bij planten- en
dierennamen. We weten uit ervaring dat er veel mensen zijn die hierover fronsen moeten, en eerlijk
gezegd is ons ook nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het zit. Er zit een bepaalde logica in, maar die
wordt dan weer doorspekt met uitzonderingen en afwijkingen, die je de mist insturen.
Een paar voorbeelden: mussen wordt met een kleine letter geschreven, want het is een verzamelnaam.
Huismus en Ringmus krijgen hoofdletters.
Evenzo: vlinder, maar Citroenvlinder, Distelvlinder en Dagpauwoog, slangen tegenover Ringslang en
Ratelslang, wormen, maar Meelworm en Glimworm, kever in tegenstelling tot Bombardeer- of Tapijtkever. Tot zover helemaal te volgen.
Maar waarom moet Dennen, Beuken, Berken, Eiken, Populieren, enz. dan opeens weer met
hoofdletters? En waarom kom je in Beukenbossen beukennootjes tegen?
Kijk, hier werd het ons te moeilijk, maar we vonden een ezelsbruggetje dat rechtstreeks leidde naar de
onvolprezen "Nederlandse Gecologische Flora".
Wie dus nog met vragen zit, wende zich tot Drs. E.J. Weeda; wij hebben onze hoofd- en kleine letters
gewoon van hem afgespiekt.
Bauke Terpstra.
Micky Haselhoff.

WAARNEMINGEN
C outactpersoon

Agnès Herweijer,
Pelzerpark 3,
8162 GA Epe.
TeL 0578-613703.
U wordt verzocht Uw waarnemingen gegroepeerd, gedateerd en met vermelding van plaats, volgens het schema
in de rubriek "Waarnemingen" op de aangegeven tijd bij Agnès ingeleverd te hebben.
ZOOGDIERENWERKGROEP
Frans Bosch,
Contactpersoon
Eikelkamp 65, 8162 ZK Epe.
TeL 0578-620313.
Als U belangstelling voor zoogdieren hebt en graag een steentje bijdraagt aan de keillis omtrent de aanwezigheid
en de verspreiding van deze dieren, kunt U contact opnemen met Frans.
VOGELWERKGROEP
C outactpersoon

Harry van Diepen,
Troelstrastraat2, 8161 DS Epe.
Tel. 0578-615114.
Wilt U informatie over deze enthousiaste en zeer actieve groep, dan kunt U bij Harry terecht.

FLOR ON
Coutactpersoon

Egbert de Boer,
Vlierstraat 6, 8171 BC, Vaassen.
Tel. 0578- 572292
In NATURA heen U al verschillende artikelen over het FLORON-project kmmen lezen. Indien U mee wilt
werken aan dit project, richt U zich dan tot Henk
PLANTENWERKGROEP
Mariet van Gelder,
Contactpersoon
Sprengenweg 5, 8181 NM Heerde.
TeL 0578 - 693024.
Voelt U zich aangesproken door wat er om U heen groeit en bloeit en lijkt het U leuk om van alles op naam te
brengen, neemt U dan contact op met Mariet
PADDESTOELENWERKGROEP
Contactpersonen:
Micky HaselhoiT-Marsman,
of
Daphne Dikkers,
Belvédèreweg 3, 8161 AW Epe.
Belvédèreweg 11,8161 AW Epe.
Tel. 0578-612680.
Tel. 0578-621410,
Voor inlichtingen over de activiteiten van deze werkgroepen/of eventueel deelname daaraan, kllllt U Daphne of
Mick bellen.
INSEKTENWERKGROEP
Agnès Hemeijer-Smit,
Contactpersoon
Pelzerpark 3, 8162 GA, Epe.
TeL 0578- 613703.
Vindt U het interessant om vlinders op naam te brengen en deze aan de Vlinderstichting door te geven, of neemt
U graag deel aan excursies en huiskamerbijeenkomsten om insekten te bestuderen, dan wordt het tijd om contact
op te nemen met Agnès.
WERKGROEP VISSEN-AMFIBIEËN-REPTIELEN
Een vooralsnog kleine groep, die nog niet zo lang geleden is opgericht. Minstens net zo boeiend als enige andere
werkgroep en uitbreiding van het ledenbestand is zeer welkom. Alle bijzonderheden kllllt U vernemen van:
Harry van Diepen,
Troelstrastraat 2, 8161 DS Epe,
TeL 0578-615114.
NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE
Bertus Hilberink,
Coutactpersoon
Stationsstraat 28,
8171 BX Vaassen.
TeL 0578- 572713.
Heen U interesse en energie en wilt U de handen uit de mouwen steken voor het onderhoud van een stukje land
waar de Natuurbeschernliugscommissie de verantwoordelijkheid voor heen, of met zaken die de natuurbeschenning in de gemeente Epe of Heerde betreffen, neem dan eens contact op met Bert. Misschien krijgt U nog
welmeer dingen te horen waarmee U zich nuttig kunt maken.

