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Same nYattlng

Het onderzoek is verricht in het kader van het mirieubereidspran van de provincie utrecht en uitgevoerd

als samenwerkingsprojekt van de diensten n'ìtià en Groen (bureau RMI) en Water en Milieu (bureau

ven'/erkt van 49 wateren oP de Ut

t"n dii""" van de milieu-inventari ren

d.
¡n eke

chteruitgegaan of verdwenen' Het

ofe wateren en

orkwamen, kunnen worden
n die een zure bodem

e van herstelwerkzaamheden

kwaliteit van de zaadbank

an deze kriteria heeft geleid tot een

Prioriteit voor nader onderzoek'





1. lnleldlng

ln opdracht van de Provincie utrecht dienst water en Milieu en dienst Ruimte en Groen is een

inventarisatie uitgevoerd van kreine watsren oJ ¿" utrechtse Heuverrug.. Deze eerste fase heeft tot doel

om de
aanme
gelegd

i,i::? van maatregeren om het beoogde herster te reariseren en het vorgen van de natuurontwikkelingen

lnhetonderstaandevindtUderapportaggvandeeerstefase,bestaandeuitdeseleküevanwaterenten
behoeve van diepgaander onderzoek'





2. Werkwllze

Door de Provincie Utrecht zijn voor dit ondezoek 49 wateren geselekteerd. De ligging van deze waleren

is aangegeven op bijlage 1.

De informatie die is ingewonnen over deze wateren laat zich verdelen in drie kategoriðn:

worden

Recente botanische gegevens, afl<omstig van de Dienst Ruimte en Groen van de Provincie Utrecht

(38 wateren)
Beperkt literatuurondezoek naar oudere botanische gegevens. Deze gegevens zijn voor het

merendeel afkomstig uit het archief van het Natuur- Milieu- en Faunab€heer van het Ministerie

LNV (9 wateren)
Veldondezoek in de zomor van 1990 (34 wateren), zie bijlage 2 voo¡ de basisgegevens. Tijdens

het veldonderzoek zijn fysisch-chemische bemonsteringen uitgevoerd in 30 wateren (4 wateren

drooggevallen). Hierbij zijn de volgende parameters geänalyseerd:

pH, l,emperatuur, totaal P, Ortho-P, NH4-N, NO3-N, Kj-N, EGV, HCO3, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K' Fe

en Al. Van de wateren zijn verder de (zicht)diepte, dimensie, beschaduwing, dikte van de

modderlaag en andere zintuigelijke waarnemingen geregistreerd. ln bijlage 2 is hiervan een

overzicht gegeven. De koderingen zijn overeenkomstig de veldlormulieren voor hydrobiologisch

onderzoek in de Provincie Utrecht (zie bijlage 2).

ln deze wateren zijn tevens kiezelwiermonsters verzameld die in de nabije toekomst zullen

verwerkt.
Daarnaast ie een oppervlakkige inyentarisalie uitgevoerd van de hogere planten in het water en op

ds oevers volgens de methode van Tansley (1965). Deze opnamen hebben bij kleine waleren

(omtrek < 1OO m) betrekking op het gehele water. Bij grotere wateren is een representatief
gedeelte van de oevers onderzocht over een lengle van minimaal 50 meter. Op regelmatþe

afstanden is tevens een opname gemaakt van de aanwezige waterplanten tot een maximale diepte

van ca. 1 meter.

geacht

De botanische gegevens van de Dienst Ruimte en Groen zijn gebruikt als uitgangspunt. Hieôij is van de 38

wateren de lijst van voorkomendo oeyer- en waterplanten overgenomen met een code bestaande uit de

getallen 1 tm. 4, die de volgende betekenis hebb€n:

1 = Puntwaarneming bij een lengte kleiner dan 10 m (Tansley schaal 1)

2 = Weinig exemplaren. Verspreid voorkomend, soms lokaal wat frekwenler (Tansley schaal 2-4)

3 = Over een grool deel van het trajekt frekwent voorkomend, soms globaal aspekt bepalend

(Tansley schaal 5-7)
4 = Zsør veel aanwezig of aspekt bepalend (Tansley schaal 8-9)

De botanische gegevens díe zijn vezameld tijdens het veldondeaoek in 1990 zijn gebruikt voor de

wateren waarvan geen râcente inventarisaliegegevens beschikbaar zijn. ln de gevallen dal gegevens

beschikbaar zijn van zowel de milieu-inventarisalie als van het veldondezoek in 1990, is de milieu-

inventarisatie ils uitgangspunt genom€n. Reden hiervoor is dat de milieu-inventarisatie gedelailleerd is

uitgevoerd, terwijl het veldonderzoek in 1990 een globale beschrijving nastreeft. Slechts in die gevallen

Oai ti.¡dens het veldonder¿oek plantesoorten zijn aangetroffen die niet vermeld zijn bii de milieu-

inveniarisalie, zijn deze soorten toegevoegd. ln bijlage 3 is het voorkomen van deze soorîen omkaderd.

Soorten waarvan het voorkomen in bijlage 3 is gearceerd zijn belangwekkende soorten die tijdens de juist

gereedgekomen milieu-invenlarisatie van de provincie Utrechl over het jaar 1990 nog konden worden

toegevoegd aan de bijlage.



3. Korte beschrllvlng van de bezochte oblekten

Zie bijlage 1 de ligging van de waleren, bijlage 2 voor de ÿsisch-chemsiche gegevens, bijlage 3 voor de
bolanische gegevens en bijlage 4 voor de verandering van de vegetatie in de tijd (g wateren). Folo'skunnen de Provincie Utrechl. De nummering die gehanteerd is bij de beschrþing
van de et de nummers van de folo,s (bv. ZO1T = Leersumse Veú zuid). Hetonlstaa leid aan kaartmateriaal uit:

- Grote Historische Allas van Nederland 1: 50.000 (1 West-Nederland, 1gg9-1g5o)- Historische Atlas utrecht 1:25.000 (verkend t 1g7o en hezien t 19os)- Grote Provincie Atlas Utrecht t: 25.000 (1985-1999)

Z1-gT. Leersumse Veld
ln het midden van de vorige rote delen van hel gebied uit hoogveenmo€ras. Tot het begin
van deze eeuw is het gebied en erloe geleid heeft dal aan het einde van de vorige 

""..ri 
S

plassen aanwezig waren. De inmiddels verdwenen. Enþe kenmerkende soorlen in de
vegetatie tussen f 902 en 1959 waren Andromeda pollfolla, Dactylorhlze macutsta, Droser¡
rotundlfolla, Lycopodlum clavatum, Narthoctum osslfragum en Oxycoccus palustrts (naar
Reijnders, 1960). ln het huidige Leersumse Veld zijn deze soorten al sedert eind jaren 50 niet meer
aanwezig.

ZlT. Leersumse Veld zuid (eerste plas)
Tot in het begin van deze eeuw is het hoogveen ter plaalse uitgeveend, waarbij een gedeelte van de
ondoorlatende laag is weggegraven. Hierdoor kan het ven in droge jaren geheel opdrogen (Brouwer, 1973).
ln 1990 is in hel ven zelf alleen de walervorm van Spagnum cuspldatum aangetroffen. Op de sterk
indrogende oevers is veel Hydrocotyle vutgarls aanwezig, tussen de lokaal dãminante opslag van
Juncu¡ offusus en Mollnla caerulea. Reijnders (1960) trof er een vegetatie aan van Juncug
bulbosus en Eleocharls palustrls met zeer lokaal Eleocharls mutilcaull¡. Uil de milieu-
inventarisatie van de Provincie Utrecht (1984) blijkt Carer lastocarpa plaatselijk vegetatievormend
te ziin. ln 1990 is aan de oevers slechts éón pol niet bloeiende Carex (rostrata?j aangetroffen.
Verder op de oever is de heide vrijwel volledig verdrongen door Mollnta caerulea. De ileine plas
waarin Reijnders (1960, na de droogte van 1959) nog water aantreft is in 1990 volledig opgedroogd.

22 en 3T. Leersumse Veld midden en noord (tweede en derde plas)
Deze vennen zijn van elkaar gescheiden door een dam. Evenals de eerste plas zijn ook deze vennen sederl
medio vorige eeuw ontstaan door vervening. Hierbij is de ondoorlatende taag inialt gebleven waardoor de
vennen permanenl walerhoudend blijven (Brouwer, 1973). Sedert 1917 bestaat er in deze vennen een
groeiende kolonie kokmeeuwen met een aantal dat in 1960 opliep tot 2.0O0 - 1O.OOO exemplaren
(gegevens provincie Utrecht). Door de droge zomers van 1975/1976 en het uittrekken van pollen Juncu¡
effusus ziin de meeuwen enige jaren niet tot broeden gekomen. ln 1984 broeden er 600 exemplaren in de
vennen. ln 1990 zijn l;jdens het bezoek ca.4O meeuwen aangetroffen, waarvan slechts enkele paren
nestelend- Op de drassigste oevers trefl Reijnders (1960) zeer fragmentarisch restanlen aan van hel
kleine zeggen verbond in een gordel van Juncus effusus met enige slikslof minnende planten van hel
landzaadverbond. tn 1984 is Juncus effusu¡ nog steeds dominant met daartussen op diverse plaalsen
een vegetatie van Carer roslrata en Erlophorum angustlfollum. Plaatselijk algemeen zi¡n Carer
laslocarpa, Sphagnum en Drepanocladus flultans. ln 1989 is in de tweede plas nog één lroeiplaatsvan Gentlana pneumonanthe aanwezig. ln de periode 1960-1990 zijn geen walerplanfen aangerråtfen.
Op de bodem is een dunnere of dikkere detrituslaag aanwezig en staan aþemaaide pollen Juncui effusus.



d, zonder een aanwijzing dat hier oppervlaktewaler
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ZGT. Maarsbergen de Kom

ln 1g5o staar dit water als eendekooi aangegevsn. Bijna de helfl van de plas is verdwenen mel de aanleg

van de rijksweg utrecht-Arnhem. H iefte is gespaard gebleven. De zukjooslelijke vangpijp

is nog als opgedroogde greppel zic is dichtgegroeid met Drepanocladlue

flultans. De oevervegetatie wiist Carer pscudocyp'ru3' Sclrpue lacustrlt

en Lycopu, 
"urop""-rr 

op euirofiðring. ln 1gg6 is ur llultant aangetrolfen. De daling van de

waterstand bedraagt 50 cm.

Z7T. Viivør Kasteel Maarsbergen
Deze vijver dateert van vóór I gso. tn de zomer van 1990 is de viper het enige' nog niet opgedroogde

waler van het slotenstelsel op het landgoed. De waterstand heeft in het verleden tenminste 1 m hoger

gestaan. 
'7 "-- 

vrijwel geslolen dek van L¡mn¡ mlnor, met daaronder enþe

ptantjes "ni¡r" 
ãutrofiðring, die hel gevoþ kan ziin van het lozen van

enighuiterplaatse)'op.deoeverszijnUrtlcadlolca,Solanum
dulcam rekwenl aanwezq'

Z8-9T. Baarr¡se Bos
Dit bos is opengesleld voor wandeling op de paden. Dit heeft tot gevolg dat de vijvers intensief door

honden worden bezocht (1-5 per uur tiidens de opntme)'

vóór 1950. Het water is hierin zijn aanwezig' De

erdrogen en volgens om het water 1'5 m lager dan

ns af te leiden uit het pr tatie op de droogvallende

oevezône is Glycerla llultant dominant' Hoger staan vers van Juncug

effusu¡ en op de hoogwaterliin is een band van vulgarlr

Z9T Westelijke viiver
Ook deze vijver bestond medio vorige eeuw' Het n

in het water. Waterplanten onlbreken maar plaa

neerslag). Op de vochtige oevers zijn Juncus et

Eleocharls aclcularls aangetoffen' Tijdens het (

teruggevonden. Ook in deze vilver is de waterslan

heefi geleid dat de noordwestelijke en zuidoostelij

drooggevallen.



210T. Bosvijver bij Hooge Vuursche
De vijver loopt uit in een greppel en is vóór 1850 gegraven. ln 1987 stond alleen de greppel droog. ln
1990 is ook de vijver drooggevallen. De bodem is bedekt met veenmos, Juncus bulbosus en steriele
exemplaren van Glycerla flultans.

211T. Pannekoekvijver
De vijver is vóór 1850 gegraven. ln 1955 (archief SBB) was in het water een veenmos vegetatie
aanwezig. Kenmerkende Desmidiaceeõn waren:
Closterlum lunula?, Docldlum, Euastrum cressum, Gymnozyga monlllformls, Hyatotheca
dlsslllens, Mlcrasterla¡ crut-melltenels en Pleurotaenlum. Deze lijst en het delerminatie
niveau laten geen nadere karakterisering toe dan relatief zuur en voedselarm.
ln 1987 wordt Lemna mlnor waarganomen als indikalor voor eutrofiðring. De oever wordt gekenmerkt
door Glycerla flultan¡ (abundant) met Juncus bulbosu¡, J. eflusur en Hydrocotyle yulgarls. ln
1990 is deze situatie vrijwel ongewijzigd, zij het dat Drepanocladlu¡ tlultan! in enige exemplaren in
het water en lokaal frekwent op de oever aanwezig is. De watersland is gedaald mel ongeveer 50 cm.

212T. Pluismeer
Hot Pluismeer is in 1850 aangegeven als open waler in het heideveld. ln 1906 heett het de vorm van ean
sloot. Tussen 1962 en 1974 is het Pluismeer verbreed en heeft het zijn huidige vorm gekregen (Archief
N.M.F., 1981). Karakteristieke planlen die in 1949 rond het Pluismeer aanwezig waren zijn:
Drosera lntermedla, Eloecharls mulllcaulls, Erlophorum angusilfollum, Rhynchospora
alba en R. fusca (van Heusden en Meyer, 1949). ln 1955 (SBB archief) wordt geen melding meer
gemaakl van R. fusca. ln 1975 worden D. lntermedla en R. alba niet meer aangetroffen. ln 1g90 is D.
lntermedla in aantal aanwezig op afgeplagde stukken hei. E. mulilcaulls en E. angusilfollum hebben
zich beide gehandhaafd op de osvers. De watervegelatie wordl thans gedomineerd dóor Drepanocladus
flultans. Op de oeveñ¡ staal een dichte zoom van Juncus effusus en op de hogere delen hebben
Polygonum hydroplper en Urtlca dlolca hun inlrede gedaan als teken van eutrofiðring. De
walerstand staat ce- 25 cm beneden het normale peil. ln 1955 (SBB archief) heeft men de volgende
Desmidiaceae uit het Pluismeer vezameld:
Closterlum, Docldlum, Penlum (zeer veel) lllcra¡terlas truncata, Xanthlcilum (vrij veel).

213T. Vijver len oosten yan kasteel Drakenstein
Dit waler dateert van vóór 1850. Het plasje (vijver?) was een 10-tal jaar geleden bedekt met Lemna
mlnor (meded. K. Everards). Ook op de topografische kaart 1985-1989 is op deze plek nog water
aanwezig' Tþens de zomer van 1990 is de vijververdroogd en is de bodem bedekt met een dikke laag
beukeblad.

Z'14T. Greppels op de Stulp
De Stulp slaal in 1850 aangegeven als een groot op€n water in het heideveld. ln 1gO5 is het een drassþe
laagte in de hei. ft/bmenteel zijn in het gebied enige greppels aanwezig met een diepte van 1-1,5 meter
waarin 50 cm waler staat. Dil is naar schatling 40 cm onder het normale niveau. Het waler is
donkerbruin en hier en daar staat Juncu¡ bulbosu¡, die ook in drijverde vorm langs de loodrechte
oevers van de greppels aanwezþ is. Onder water zijn wolken van het verlakte draadwier
Batrachospermum zichtbaar. De vegetatie van de vochtige heide herbergt een vergelijkbare vegetatie
met die van 1972 (Moolenbeek e.a., 19741. Een overheersende vegetatie van llollnla met daarlussen
Calluna vulgarl3, Eleocharlt mult¡caul13, Erlca tetrailx, Erlophorum anguailfoilum,
Gentlana pnoumonanthe en Rhynchospora alba. Op de afgeplagde delen komt plaatselijk Drosera
lntermedla massaal tot ontwikkeling. Rhynchospora fusca, die nog in 1g86 is waargenomen is in
1990 niet (bloeiend) aangetroffen.

215T. Ewijckshoeve Zwemvijver
Dit plasje is na 19O6 gegraven en dient tegenwoordig als zwemvijver voor de bewoners. Met een diepte
van ca. 2 m en kristalhelder water is het hiervoor dan ook uitermale geschikt. De waterstand is in de
zomer van 1990 ca- 1,5 m lager dan normaal (meded. Dhr. Blom jr.). De osvers zijn bedekl met veenmos,
waarvan de bovenste decimeters irreversibel zijn uitgedroogd. Op de natte oevers is een veenmos-
knolrus vegetatie aanwezig, die overgaat in ondergedoken veenmos, dat tol op de bodem sland houdt. ln
1979 slaat Juncu¡ effutus verspreid op de oever. ln 1990 is deze soorl niel aangelroffen
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216T. Ewijckshoeve Eendevijver
Deze vijver, eveneens na 1906 gegraven, diende als jachtvijver. ln 1979 is het een ondiepe vijver met

veel Juncu¡ eflusus langs de kant, Juncu3 bulbosus in het water en frekwent voorkomende Dro¡era
lntermedla. ln 1990 staat de vijver droog en is een gedeelte van de bodem afgegraven voor het

aanbrengen van een laag folie om uitdroging in de toekornst tagen te gaan. De niet afgegraven bodem is

volledig bedekt met J. bulbo¡u¡. De huidige oevervegetratie bestaat uil een brede zoom Juncu¡ effusus

en Mollnla caerulea. Plaatselijk zijn hiertussen Sphagnum, Hydrocotÿlc Yulgarl3, Eleocharls

multlcaulls en Sclrpue cespltosul aangetroffen.

217-18T. Pijnenburg
De waleren op het landgoed Pijnenburg dateren van vóór 1850. Een gedeelte van de watergangen in is

19gg uitgebaggerd en bevat thans geen vegetatie in het water en op de oevers. Andere delen liggen min of

meer geisoleerd en bezi¡en een dominante vegetatie van Juncus butbosu¡ of Potamogeton natans'

tn l99O zijn lokaal aanwezig: Potamogeton polygonlfollus en Sparganlum natang. Utrlcularla
australl¡ komt algemener voor.

217T. Pilnenburg ZìrY

ln 1979 wezên diverse Carer soorlen (C. rlparla, C. pllullfera, C. pseudocyperus en C. rlparla),
Juncu¡ ellusu¡, Glycerla flultan¡, Lycopue ouropaeus, Peucedanum palustre en
phragmltes augtratls op een verrijking met voedingsstoffen. ln 1990 zijn tijdens de milieu-

inveniãrisatie in dit gedeelle van het landgoed (maar niet op de lokatie van de bemonslering ten behoeve

van dit onderzoek) Sparganlum natan¡, Potamogeton polygontfollus en Utrlcularla australls
aangetroffen. De waterstand is 40 cm onder normaal.

218T. Pijnenburg N
Volgens de behãerder vindt in deze plas een zekere kwel plaats van grondwater. Het water is helder en is

vrijwel dichtgegroeid met Juncus bulbosu¡ in de drijvende en emerse vorm. Een enkele Utrlcularla
australl¡ geeft aan dat het waler matig voedselarm is. Ook hier is het vertakte draadwier

Batracho3pefmum aangetroffen (zie z 14 T). op de o€vefs staat verspreid enige Juncu¡ effusug en

Mollnla cacrulea. De waterstand is 50 cm lager dan normaal-

219T. Maarn Zanderii
Deze afgraving staat al aangegeven op de kaart van 1850 en leverde vermoedeliik ophoogmateriaal voor

de Rijnspoorlijn van Amsterdam naar Arnhem. De huidþe dieple, waarbij het grondwater is bereikt,

dateert vermoedelijk van de laalste 20 jaar. De stuwwal is afgegraven tot op de klei. De submerse

vegetatie besr-at r.rit Myrlophyllum splcatr,.n. f,p de vochtige oov€¡s ontwikl..rlen Carer
pseudocyperut, Sallr alba, S. clnerea, Sparganlum orectum, Typha angust¡folla, T.

latltolta zich tot een afwisselende begroeiing.

220T. Dartheide
De vijver op het landgoed Dartheide ;s na 1891 gagraven. De viiver ligt in een gemengd beukebos met

Mollnla caerulea als voornaamste ondergoei op de lagere delen. Het water is geel-buin en bevat alleen

groene draadalgen. Op de bodem is een dikke laag rottend blad aanwezig. De oevers zijn, op enige pollen

Mollnla na, eveneens kaal. De waterstand is ca 1 m lager dan normaal. Delen van hel bos, vooral langs de

paden, groeien dicht met Rubu¡ frutlcosa.



11

221T. De Rumelaer
De noordelijke drinkpoel bevat in 1990 water, de zuidelijke poel slaat droog.
Beide poelen zijn gelegen aan de rand van een eÞenbos sn grenzsnd aan een maisakker. De
walerslandsdaling in de noordelijke poel wordt geschat op 30 cm. Het water van deze poel is geel-bruin en
heeft submers een lokaal dominante vsgetatie van Drepanocladus flultans. Het wateroppervlak is
bedekt met een vrijwel gesloten kroosdek. De emergente vegetatie bestaal uit All¡ma planlago-
aquatlca, Carer paeudocyporus, Glycerlr flultang, Juncus efluau!, Polygonum hydroplper
en Sparganlum erectum. Hoger op de oever staan Alnus glutlno3a, Betula pendula en Rhamnu¡
frangula, met llollnla caerulea in de ondergroei. ln de 70-er jaren irrordt bij de milieu-invenlarisatie
van de Provincie Utrecht alleen het voorkomen van Drepanocladlus ftultan¡ vermeld. Dit geeft een
indikatie voor voorlschrijdende eutrofiöring.

222T. Beukenslein Grote Kom
ln 1850 wordt dit waterkomplex aangegeven als een groppel met twee vijvers die naar het zuidwesten
afwateren op de Langbroeker Wetering. De vijvers zijn diep ingevraven in het landschap en het systeem
heeft veel wog van een spreng. Vroeger werd dit water Overbeek benoemd, hetgeen inderdaad een
stromend waler indiceert. ln 1990 bevatlen alleen de vijvers water. De verbindingsgreppel lussen de
twee viivers staat droog. De afwateringssloot naar ds Arnhemse bovenweg staat eveneens droog. De
afwatering vanaf de Arnhemse bovenweg lot de Langbroekerwetering is vermoedelijk niet meer aanwezig.
De geschalte waterstandsdaling in de vijvers bedraagt ca 1m. Een excursie van SBB (ca. 1950) geeft een
boskomplex aan dat wellicht betrekking heeft op dit objekt. Er worden in de vijver Juncus bulbosus?,
Sclrpuc flultan¡ en Potamogeton polygonllollur waargenomen. Tevens wordt gekonstateerd dat de
vijver regelmalig wordt geschoond en dat dit voor natuurontwikkeling niet gewenst is. Tijdens de milieu-
invenlarisalie in 1978 zijn de volgende planten aangetroffen:
Juncus tquarrosu¡, Juncus tenuls, Ranunculus ololeucos en Sclrpur flultans. ln 1990 is een
weelderige begroeiing aanwezig van Potamogeton natans en verspreid staat Juncus bulbosus.

223T. Bornia west
ln de noord-westpunt van het landoed Bornia is een vijver gelegen die dateert van na 1906. Ten tijde van
het bezoek was het wateroppervlak bedekt met een groeno laag, die niet veroorzaakt wordt door algen
(meded. K. Everards). Onder water is een gesloten vegetatie aanwezig van Ceratophyllum demersum
met daarlussen Elodea nutall¡|. ln de groene drijflaag is Lemna mlnor aanwezig. Dit beeld wijst op
een sterke eutrofiöring, die wellicht het gevolg kan zijn van bladinval. ln droge jaren treedt
zuurstofloosheid en vissterfte op.
ln 1989 en ook in 1990 (na hel bezoek) is de vijver uilgebaggerd. De slrukturele daling van de
grondwaterstand (tenminste 75 cm) baarl de eigenaar de grootste zorgen. Dit heeft lot gevolg dat de
eeuwenoude bomen in het parkbos minder vitaal worden en dat de weelderige ondergroei van weleer thans
niet meer aanwezig is (naar informatie van de eigenaar).

724T. kukenburg
Het slelsel .'an greppels met een vijver, inklusief eiland, is aangelegd vóór 1850. Het systeem wordt
gevoed met iizerrijk grondwater. ln 1981 bevatte de vijver nog water. ln 1990 staat de vijver droog en
is de bodem bedekt met een dik bladpakket. Na verwijdering hiervan wordt het kwelwater zichtbaar.
Plegen van achterstallig onderhoud zou deze drassige laagte weer in een vijver kunnen veranderen. De
waterstand is naar schatting 1 m. lager dan normaal.
ln 1981 groeide Potamogeton natans in de vijver, lerwijl Glycerla flultans de belangrijkste
oeverplant was. ln de huidige siluatie slaan de velden G. flultans op de laagste delen, plaatselijk met
Carex pseudocyperus. Hoger op de oever staan Juncus effusus en lrls pseudacorus.
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gegraven mst een redel¡¡k natuurlijk aanzien' ln

. ln de 50-er jaren van dezs eeuw is dit nog steeds

in de volgende planten worden vermeld:

pneumonanthe, Juncu¡ bul¡¿osu¡' J'

r met stuivende oevers aan de noord', oost- en

als Bldenc trlPartlta, GlYcerla
perslcarla. ln het waler is geen

er worden honden uitgelaten (ca. 3 per

uur tijdens de oPname).

226T' Noord Houdinge 
van na 1906. De diepte bedraagt meer dan 5 m. Het

n zijn niet aanwezig. De zwak glooiende

is ca. 1 m gedaald. Plaatselijk staat een ijle

ochtige tot droge oevers zijn de meest abundante soorlen:

osuJ, Lycopus europasus en Saglna procumbens'

op de oosloever slaan gfote exemplaren sallx ctnerea. Aan de noordzijde is een niet nader bestudeerde

ruigtevegetatie aanwezig, die overgaat in een maîsakker'

227T. N. van Sanatorium Zeist
Ten noorden van het sanatorium ligt langs de weg een bermsloot met viiver, die na 1906 is aangelegd'

uideliike saprobiðrende gevoþen op het water

en wordt geschat op ca' 25 cm' De ondergedoken

en vochtige oever groeil Juncu¡ bulbosu¡' De

iing. Langs de weg is in het voorkomen van Gonl3ta

onnen.

Z28T' Birkhoven bosvijver 
zochte zwembad Birkhoven, dar eens een natuurbad

læd.
ln het begin van deze eeuw wordt een pinetum

enteel in een parkbos waarin veel wordl gewandeld

ter is Nymphaea alba aanwezig' Op de vochtige

Js europaeus, Polygonum hydroplper en Urtlca

dlolca. Lokaal frekwent ziin Juncu3 bufonlus, J' effusus, Sallr aurlta en S' clnerea' De

waterstand is ca. 1 m gedaald.
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229T. Soesterveen
Het soesterveen wordt door westhotf en van Dijk (1953) alsvolgt beschreven:
'Het Soesterveen is een laatste rest van het westelijkste pleistocene hoogveengebied van ons land,
gelegen temidden ontginningen. ln de afgelopen decennia is dit kleine natuurmonument geieidelijk van
karakler veranderd. ln vroegere jaren, t,,rgeveer 1930-1935, vormde d(' eigenlijke hoogveen-vegetafie
nog een belangrijk deel van het natuurmonument; zij werd gevormd door het veenmos-lrilveen
(Sphagnetum medll) met o.m. veenb€s (Oxycoccus patustrts) en lavendelheide (Andromoda
pollfolla), alsmede Erlcetum en Sphagnetum cuspldatl. Deze hoogveen-vegetaties vereisen een
uiterst voedselarm milieu, dat slechts door regenwater gevoed wordt. Temidden van hel met kunslmesl
bewerkt cultuurland kunnen zii zich derhalve stechts handhaven, wannoer een overgangszône aanwezig is,
die als trilveen kan dienen. Deze buffer wordt in het Soesterveen vanouds gevormd door drie matig
voedselarme trilveengemeenschappen (Carlcetum canegcentls-fuscae, Carlcetum laslocarpae
en Juncetum acutlflorl) en voorts door berken-wilgenbroek..
Rond 1955 (SBB archief) worden de volgende soorten vermeld:
Andromeda pollfolla, Gentlane pneumonanthe, Orycoccur paluatrlr, pedlcularls sylva¡ca
en Polygala serpylllfolla.
ln de huidige situatie is hel noordelijk gedeelte van het Soeslerveen opgegaan in bebouwing, hetgeen
volgens omwonenden een daling van de waterstand in het zuidelijke gedeelte tot gevoþ heeft gehad. Binnen
hel gebied is momenteel Drosera lntermedla, Erlca tetrallx, Erlophorum angusilfollum,
Potamogeton polygonlfollus en Rhynchospora alba aanwezig, vergezeld van veenmos. Op de
aanliggende lager delen staan Carer rostrata en Ranunculus flammula. ln een nabij gelegen vijver
(waar ook de chemische bemonstering is uitgevoerd) is Menyanthes trlfolla aangetroffen. ln deze
vijver is een waterstandsdaling gekonstateerd van 50 cm.

230T. Venwoude
Het wordt uit oud kaartmateriaal niet duidelijk of dit water een natuurlijke oorsprong heeft, of gegraven
is. In 1850 slaat hel water al aangegeven in de huidige vorm. De watervegetatie bestaat uit veenmos en
Drepanocladlus flultans die tot op de bodem (65 cm diepte) een vitalo vegetalie vormen. De
verlanding verloopt via veonmos, D. flultans, Hydrocotylc vulgarlt, Agrorilr canlna naar de
hoger gelegen zoom van Carer rostrate, mel plaalselijk Juncuc acuilfloru¡ en J. effu¡u¡.

231-33T. Vollenhoven
Het landgoed Vollenhoven met bijbehorende waterpartijen daleert van vóór 1850. Het water waarmse de
viivers werden gevoed was aftomstig yan de noordelijk gelegen hogere gronden. Door wateronltrekking
van een pompstation en de algehele verdroging van de Hewelrug is de huklige wateraanvoer onloereikend.
Op grond hiervan is besloten om te suppleren met Rijnwater vanuit de Bittse Grift (gegevens eigenaar).

231T. Vollenhoven achter
Deze vijver bevat geen waterplanten en is groen gekleurd doo¡ de algen. Dit is vermoedelijk het gevolg
van het inlaten van Rijnwater in een systeem dat van nature gevoed wordt door zachl oppervlakiig
grondwater. Hierdoor lreedt versnelde mobilisatie op van nutriönten waardoor aigen lol bloei kunnen
komen (Bloemendaal en Roelofs, 1988).

232T. Vollenhoven zijkant
Het inlalen van Rijnwater heeft hier geleíd tot de vorming van een gesloten kroosdek. Langs de oevers
staat Cyrslum aryenso, Glycerla maxlma en Lycopus europaeur.

233T. Vollenhoven voorkant
Deze vijver is het hoogst gelegen en van hieruit werd de vijver aan de zijkant gevoed. Deze verbinding is
door de lage waterstand verbroken. Rijnwater kan niet doordringen tot deze vijver. ln 1979 zijn Caår
obtrubae, Lolus ullglnosus, Ranunculus flammula op de oevers aangetroffen. ln i9g0 zijn
Lycopus ouropaeus, Myosotls palustrls en Ranunculus sceteratus op ds oever aanwezig. De
o€vers zijn sterk afgetrapt door koeien en de reslen van hun uitwerpselen zijn ook in hel water aanwezig

248T. Kruisvijver
Deze vijver is vóór 1850 gegraven. ln 1987 stond er Potamogeton polygonllollu¡ met ve€nmos en
Juncus bulbosus. ln 1990 staat de vijver droog en P. polygonlfollus is verdwenen.
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4. Relatle tussen de vegetatle en de chemle van hot water

4.1. Vegelatie in het water en op de oevers (Bijlage 3)
Bij het verwerken van de gegevens van de plantesoorten in de 49 wateren op de Utrechtse Heuvelrug is
gezocht naar de plantesoorten die karakteristiek zijn voor natte en vochtige delen in een dergelijk gebred.
Bij hel opstellen van een lijsl van karakteristieke plantesoorten is gebruik gemaakt van de volgende
literaluur (Mennema e.a., 1980, 1985; Westhoff en den Held, 1975; Weeda e.a., 1985, 1987, 19gg; van
der Meijden, 1990: van der Meijden e.4., 1989) en zijn de gebiedskarakteristieken als volgt afgebakend:

De plantesoorten dienen karakterisliek te zijn voor:

- Zachle wateren op zandgronden en in hoogveengek¡ieden
- Voedselarme tot matig voedselrijke verlandingsgemeenschappen
- Vochtige heidevelden en hoogveenbulten
- Kontaktzônes tussen de hogere gronden en beekdalen of laagveengebieden
- Planlesoorlen die wijzen op vezuring, verdroging of eutrofiðring komen niet in aanmerking

Op grond van deze omschrijving kunnen 28 van de 268 aangetroffen soorten karakleristiek worden
genoemd voor de wateren en moerassen op de Utrechlse Heuvelrug. Deze soorlen zijn in tabel l
gerangschikt naar de mate van achteruitgang, gebaseerd op vroegsre inventarisaties en het huidige
onderzoek.

Soort < 1984 > 1984 Soort < 't 984 > 1984
Andromeda polifolia
Pedicularis sylvatica
Dactylorhiza maculate
Carex vesicaria
Cirsium dissectum
Eriophorum vaginatum
Polygala serpyllifolia
Ranunculus ololeucos
Gentiana pneumonanthe

Drosera rotundifolia
Narlhecium ossifragum
Oxycoccus palustris
Rhynchospora fusca
Carex lasiocaroa

4
3
2
1

1

1

1

1

7
5
4
4

4
2

3
2
2
2

2
1

Carex echinata
Scirpus fluitans
Carex panicea
Drosera intermedia
Scirpus cespitosus
Eleocharis multicaulis
Rhynchospora alba
Eriophorum anguslifolium
Potamogeton polygonifolius
Carex curta
Lycopodium inundatum
Apium inundatum
Sparganium natans
Utricularia australis

2
2
3
8
4
4

5
6
1

1

1

1

2
6
3
I
5
7

2
3
1

1

1

2

Tabel 1. Liist van karakteristieke plantesoorîen en het aantal vindplaatsen in 49 wateren en moeÍassen op
de Utrechtse Heuvelrug. Deze planten zijn aangetroflen in 12 van de 37 kilomelerhohken, waarover
informatie is ingewonnen.

Op grond van bovenstaande literatuur kunnen de 28 soorten alsvolgt worden ingedeeld:
Aplum lnundatum, Eleocharlt multlcaulls, Potamogston polygonlfollur, Ranunculu¡
ololeucos, Sparganlum natans en Ulrlcutarla australls zijn bewoners van voedselarme tot matig
voedselrijke wateren. De laatste twee soorten komen vooral voor in kontaklzônes lussen voedselarm
kwelwater en het voedselrijkere waler van de lagere gronden. Carer pantcea en Clrctum dlsgectum
zijn karakteristiek voor blauwgraslanden. Andromeda potlfolla en Oxycoccus palustrls behoren lot
de oligotravenle verlandingsgemeenschappen. Carer curta, C. echlnata, C. laslocarpa zijn bewoners
van mesotravente verlandingsgemeenschappen. De overige soorlen zijn karakteristiek voor
hoogveenbulten en vochtige heidevelden. Opvallend is dat nauwelijks soorlen van het Llttore[etea
aanwezig zijn (zie Arts, 1990). Of deze plantengemeenschap ooit aanwezig is geweest op de Ulrechtse
Heuvelrug, kan met dit onderzoek niet worden achterhaald. ln de geraadpleegde excursierapporten is geen
enkele aanwijzing gevonden dat de planten uit deze gemeenschap vroeger aanwezig waren in de wateren
die thans worden gekenmerkt door een vegetatie van nalle heide of een verlanding van oligotrofe waleren.
Van de 28 soorten slaan er 15 op de lijst van bedreigde plantesoorten (zie rode lijst in van der Meiþen,
1990).
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4.2. Chemie van het water (Bijlage 2)

De bespreking van de resultalen blijft hier beperkt tot de paramelers waarmee de m€esl zinvolle relaties
kunnen worden gelegd met de vegetaties in an om de waleren. Dit belekent dal veel relaties tussen de
vegetatie en de chemie zijn ondezocht, maar hier niet ler sprake komen. Ten aanzien van het opgelosle
gehalle aan aluminium mosl een enkele opmerking worden gemaakt. De meldingsnorm voor drinkwater
bedraagt 30 ¡rg/1. Van de Nederlandse wateren op arme zandgronden heeft 7Oo/o eøn gehalte > 2OO pgll
(van Noorl en Hoogweg, 1990). Geen enkel watervan het huidige onderzoek heeft een gehalte onder'de
meldingsnorm, SO/" van deze wateren heeft een gehalle > 200 pg/l en meer danTý/o bevat een gehalle >
300 pg/|. Het hoogste gehalte 21OO pgt werd gemeten in de zwemvijver van Ewijckshoeve.

De onderzochte wateren behoren biina alle tot de zachte wateren (O-7 oD, zie fÌguur 1). Alleen de
Rumelaer (Z21Tl, Vollenhoven achler (231T) en Vollenhoven zijkant (232T) behoren tot de middelharde
wateren (de Lange en de Ruiler, z.j.). De Rumelaer krijgl vermoedelijk mineralen aangevoerd vanuit de
belendende maisakker, tenrijl de waleren op Vollenhoven gevoed worden mel Rijnwater.
De resterendø 27 wateren zijn verder onder te verdelen in zeer zachte (. 1oD) en zachle wateren (1-7
oD¡ lfiguur 2). lndien de bovengrens van 1 oD voor de zeer zachte wateren ruim wordt geinterpreteerd (l
1,5 oO), dan zijn de onderstaande wateren zeer zacht:

zolT
zo2T
zoST
zo4T
zoST
z09T

Leersumse Yeld Z
Leersumse Veld midden
Leersumse Veld N
Ginkelduin
Baarnse Bos oost
Baarnse Bos wesl

z1'tT
212T
z14T
z15T
z20T
z30T

Pannekoekvijver
Pluismeer
de Stulp
Ewijckshoeve zwemvijver
Dartheide
Venwoude

Tabel 2: Zeer zachte waleren (< 1,5 oD)

Deze wateren worden (bijna) uitsluitend door regenwaler gevoed. Door hun geringe buffercapaciteit zijn
ze zøet gevoelig voor veïzuring. Van de 12 wateren hebben I een pH tussen 3,7 en 4,g. De overige 4
wateren hebben een pH van 5,1 lol 6,1. De laagsle pH is gemeten in Ewijckshoeve zwemv¡ver þ,7¡.
De resterende wateren kunnen worden gekarakleriseerd als zachte wateren.

zo5T
z06T
zoTT
217T
218T
z't9T
z22T
z23T

Algraving Dikkenberg
De Kom Maarsbergen
Kasteel Maarsbergen
Pijnenburg ZW
Pijnenburg N

Maarn zanderij
Beukenslein Grote Kom
Bornia west

224T
z25T
226T
z27T
z28T
z29T
233T

Beukenburg

Heidepark
N. Houdringe
N. van Sanalorium Zeist
Birkhoven bosvijver
Soesterveen
Vollenhoven voor

Tabel 3: Zachle waleren (> 1,5 - 7 oD)

Van deze waleron ziinZ}ST, 219T en Z.26T zandgaten die grotendeels door grondwaler worden gevoed. De
overige waleren worden in verschillende male door regen- en door grondwaier gevoed. Naarmaie de
buflercapacileit toeneemt wordt de kans kleiner dat de wateren vetzuren, maar neeml de kans op
eutrofiãr¡ng toe. De laagste pH van de wateren in tabel 3 bedraagl 4,3 (Beukenstein Grote Kom) en de
hoogste pH is gemeten in Vollenhoven voor (8,1). Van deze 15 wateren hebben l1 een pH > 6 en in 2
waleren is een pH . 5 gemeten.
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4.3. Relatie tussen de vegetatie en de chemie van het water

De relatie tussen chemie van het water on de aanwezige vegetatie is onderzocht door aan iedere soorl een

pH en N indikatiegetal toe te kennen vclgens Ellenberg (in: CBS, 1987) en per vegetatie het gewogen

gemiddelde le berekenen van deze indikatiegetallen over de abundantieklassen. Vervolgens zijn deze

gemiddelde waarden voor de vegetatie vergeleken met de chemische parameters. De meest signifikante

relatie (p< 0,05 en R = 0.65) word gevonden tussen de pH indikatie getallen van de vegetatie en de

hardheid van het water.
ln figuur 3 zijn beide parameters tegen elkaar uilgezet. Hierin zijn twee referentiepunten opgenomen. De

serste is het Leersumse Veld (1932), gebaseerd op chemische gegevens in Redeke (1948), gekombineerd

met gegevens van de vegetatie in het Leersumse Veld van 1902-1959 (Reijnders, 1960). De tweede
referentie bestaat uit een vegetatieopname van het Treekermeer uit 1966-1967 en de chemie van het

water in 1949 (Dirkse, 1967). Uit figuur 3 blijkt dat de vegetatie in de zeer zachte waleren gegroepeerd

is in de kategorie zure bodems (uitz. Ginkelduin met zeer weinig soorten). De vegetatie in de zachte
wateren indiceert in hoofdzaak een zwak zure bodem. Deze konstatering houdt in dat er in het ondezochte
gebied grofweg twee gro€pen wateren voorkomen. De eerste groep bestaat uit zeer zachte wateren met

een vegetatie van zure bodems. De tweede groep bestaat uit zachte wateren met een vegetalie van zwak

zure bodems.
Om vast te stellen tot welke groep de wateren behoren waarin karakterislieke plantesoorlen voorkornen

(zie tabel 1) ziln in figuur 4 in plaats van de wateren, de karakteristieke planten als label gebruikt voor de

relatie tussen pH indikatie van de bodem en de hardheid van het water. Uit de figuur blijkt dat slechts een

zeer gering aantal waleren soorten bevat uit tabel 1. Carex laslocarpa komt voor in het Leersumse

Veld midden en noord. Erlophorum angustlfollum komt voor in het Pluismeer, Gentlana
pneumonanthe is op de Stulp aangetrolfen en Andromeda pollfolla stond langs het Treekermeer,

maar is daar in 1986 n¡et meer aangetroffen. Deze plant is vermoedelijk al in dø 2O'e¡ jaren uit het

Leersumse Veld verdwenen door vergraving (Reijnders, 1960). De karakteristieke soorten zijn vrijwel

beperkt tot het blok waarbij de hardheid varieert van 0,5-1,5 oD en de vegetatie een zure bodem

indiceert. UiÞondering hierop vormen Potamogeton polygonltollus (komt voor in andere vegelatie
dan waaruit het walermonster is genomen) en Utrlcularla austratls. Met name de afwijkende ligging

van U. augtratl¡ bevestigl de voorkeur van de soorl voor kontaktzônes tussen verschillende
watefipen. Ten opzichte van de hardheki kan worden opgemerkt dat zowel het Leersumse Veld (1S2) als

het Treekermeer (1949) redelijk in de groep van huidige waarnemingen vallen. De gemeten pH in de

wateren uit deze groep heeft een zwaartepunt rond pH = 4. De pH waarden van het Leersumse Veld (1932)

en Treekermeer (1949) bedroegen raspektievel¡jk 6,6 en 4,4. Van deze pH waarden is de analysemelhode

niet bskend, waardoor vergelijking met de hukJþe waarden onzeker is (van Dam, 1987).

4.4. N en pH getallen van de vegetatie in relatie tot het vookomen van indikatorsoorten

Omdat slechts van een klein aantal wateren de hardheid is bepaald, wordt in het onderstaande de pH

indikatiewaarde uitgezet tegen de N indikatiewaarde. Hierbii kunnen alle objekten worden betrokken
waarvan een vegetatieopname beschikbaar is. ln figuur 5 zijn de objekten als label gebruikt. ln figuur 6 de

karakteristiake planten als label gebruikt. Uit figuur 5 blijkt dat de oudere waarnemingen in het N trajekt

liggen tussen 2 en 3. De recenle waarnemingen vertonen hierin een grotere spreiding. Dit is enerziiJs het

gevolg van het verdwijnen van de karakteristieke plantesoorten en anderzijds zijn in deze waleren
stikstofminnende planten als Bldens tr¡partlta, Glycerla flultans en Polygonum hydroplper
binnengedrongen. De waardevolle gebieden die nog grotendeels aan dit proces zijn onlkomen, zijn het

Hazewater, lngeborg, de Stulp en hel Treekermeer. Figuur 6 verloont een oversenkomstig beeld. De

karakteristieke soorten liggen bijna uitsluitend (uitz. P. polygonlfollus en U. australls) in het N

trajekt van 2-3. De dikgedrukte soorten zijn niet mssr vermeld in recente invenlarisaties.
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4.5. Samenvatting van de veranderingen in de vegetatie

De karakteristieke soorten van tabel 1 komen (kwamen) bijna alleen voor in waleren met een hardheid van -
0,5'1,5 oD en in een vegetatie die wijst op een zure bodem (uitzondering U. australls bij een hardheid
van 2,5 oD en een zwak zure bodem). Hierbij moet worden vermeld dat er slechts twee oudere chemische
waarnemingen aan ten grondslag liggen. De karakteristieke soorlen komen optimaal voor in een vegetatie
die stikstofarme bodems indiceert (N getal 2-3). B¡j een hoger N getal verdwijnen de karakteristiele
soorten en komen hiervoor stikstofminnende soorten in de plaats. De karakteristieke soorten behoren bijna
uitsluitend tot vegetaties van natte heidevelden en lot verlandingsvegelalies van oligotrofe wateren.
Vertegenwoordigers van het oeverkruldyarbond zijn nauwelíjks aanwezig.
Ook in beschermde natuurgebieden vindl een achteruitgang plaats van de karakteristieke soorten. Deze
tendens zet zich ook voort in de 80-er jaren.
Wateren met een hardheid > 2,5 oD herbergen geen karakleristieke soorten. In deze wateren zijn duidelijk
tekenen van eutrofiõring aanwezíg. Kenmerkend voor deze situatíe is hel optreden van Lemna mlnor.
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5. Krlterla voor de selektle yan wateren dle ln aanmerklng kunnen komen yoor
onderzoek ten behoeve yan restaurallewerkzaamheden

Uit het bovenslaande is gebleken dal boheren alleen niet voldoende is om kwetsbare vegetatietypen in
stand le houden. Om die reden bestaat er behoefte aan maatregelen die aktief zijn gericht op fret herstel
van de natuurwaarden. ln dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de walaren die in aanmerking
kunnen komen voor nader ondezoek ten behoeve van herstelwerkzaamheden.
Krileria voor nader onderzoek kunnen worden ontleend aan de faktoren die verantwoordelijk zijn voor de
versnippering van het Nederlandse landschap en de gevolgen hiervan voor planten en dieren (Opdam en
Hengeveld, 1990). Als meest belangrijke faktoren voor de versnippering worden genoemd:

- Oppervlakte
- Hindemissen voor de rekolonisatie
- Kwaliteit van de hatritat

leder van deze faktoren wordt gekwanlificeerd. Hierdoor onlstaat per water een totaal score, die
aangeeft welke wateren hel meesl in aanmerking komen voor nader onderzoek.

5.1. Oppervlakte

Ten aanzien van de faktor oppervlakle is vastgesteld dat er een lineaire relatie bestaal lussen het aantal
soorlsn planten en de logaritme van de oppervlakte van het gebied (bv. van der Maarel, 1970). ln
geisoleerde vennen (onderlinge afstand gemiddeld 1040 m) met een oppervlakte kleiner dan t ha blijken
minder plantesoorten voor te komen dan in niet geTsoleerde vennen (onderlinge afstand gemiddeld cäs m¡
van dezeffds omvang (Biere en Joenje, 1983). Hierbij is de faktor oppervlakté dus gekofpeb aan
hindernissen voor de rekolonbalie. De kans op uitsterven is in hoge mate gerelateerd aan ds oppervlakte
van de habitat. Wordt het oppervlak te klein dan gaat een steeds groter gedeelte van de habitat uir rand
bestaan, helgeen op zijn beurl weer een vermindering van de habitatkwaliteit veroorzaakt (Opdam en
Hengeveld, 1990).
De oppervlakte wordt in 4 klassen onderverdeeld. Hierbij is van afzonderlijke wateren (moerassen) in
hetzelfde gebied, zoals de drie plassen in het Leersumse Veld, het totale ofpervlak berekend.

Oppervlakte m2 Klasse
>100.000

10.000-<100.000
1.000-<10.000
100- <1 .000

4

3

2
1

Tabel 4. Toekenning van klassen aan de faktor oppervlakte

5.2. Hindernissen voor de rekolonisatie

ln O@am en Hengeveld (1990) wordt aangegeven dat een afstand van 1 km lussen 2 verschillende waleren
een hindernis kan vormen voor de rekolonisalie van planten. De objekten op de Utrechtse Heuvelrug zouden
in dit verband vrijwel allemaal opgevat kunnen worden als geTsoleerde waleren. ln dit geval is herstel van
de natuunvaarden voornamelijk te verwachten vanuit de zaadbank. Dit wordt onderstreept door Arls
(1990)' die konstateert dat na restauratie van het Beuven de oorsponkelijke vegetatie is teruggekeerd uit
kiemkrachtig zaad dat in de bodem is opgeslagen.
De kwaliteit van de zaadbank wordl ingeschat met behulp van de karakleristieke soorren (tabel l ) die
vroeger en thans in en rond deze waleren zijn aangetroffen. Als gevolg hiervan worden de waleren waarin
geen karakleristieke soorlen zijn aangetroffen niet betrokken bij de waleren die in aanmerking kunnen
komen voor diepgaander ondezoek.

De karakteristieke soorlen zijn onderverdeeld in drie groep€n. De eersle groep (kwaliteitsgetal 5) bestaat
uit soorten die zijn verdwenen. De tweede groep (gstal 3) bestaat uil soorten die achteruit zijn gegaan,
terwijl soorten van de derde groep (gelal 1) qua aantal vindplaatsen gelijk zijn gebleven, of
(ogenschijnlijk) toegenomen zijn.
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Groep Kwaliteitsoetal
Andromeda groep
Genliana pneumonenthe groep
Eleocharis multicaulis qroeo

5
3
1

Tabel 5: Toekenning van kwaliteitsgetallen aan de karakteristieke plantesoorten uit tabel l

De aanwezigheid van de soorten in de verschillende kwaliteitsgroepen is uitgedrukt als de som van de
kwalileitsgetallen. Een water waarin vroeger drie karakteristieke soorlen uit kwaliteitsgrosp 5 en hree
soorten uit kwaliteitsgroep 1 voorkwamsn, scoort hiervoor 3'5 + 2.1 = 17 punten. ln figuur 7 is dit
uitgewerkt. Op de vertikale as staat deze score voor de karakteristieke soorten die er in het verleden zijn
aangetroffen, terwijl op de horizontale as de huidige score staat weergegeven. lndien tegenwoordig
karakteristieke soorlen zijn aangetroffen die niet bekend zijn uit het verleden, dan nemen deze ook deel
aan de score op de Y-as. De vertikale as is verder opgedeeld in 6 klassen die aangeven wat de
(potentiðle)kwalileit is van de zaadbank.
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de zaadbank is geen rekening gehouden met het aantal jaar dat
karakteristieke soorten niet meer zijn aangetroffen. ln figuur 7 is bij ieder objekt de datum van de
invenlarisatie vermeld waaraan de zaadbankklasse is ontleend.

5.3. Kwaliteit van de habitat

De kwaliteit van de habitat wordt beoordeeld aan de hand van de vegetatie die daar momenteel aanwezig
is. Naarmate de huidige habilatkwalileit slechter is, zijn er minder karakteristieke soorlen aanwezig eñ
zal de wenselijkheid toenemen om ondezoek uit te voeren ten behoeve van herstelwerþaamhed"n. ó"."
habitatkwaliteit is gekwantificeerd in een driedelige klasse (1, 3 en 5) voor lage, matige en hoge prioriteit
voor onderzoek ler verbetering van de huidige habitat. Met andere woorden, naarmale de huidile iwaliteit
van de habitat hoger is, neemt de noodzaak af om diepgaander ondezoek uit le voeren ler verbetering van
deze habilat. Deze klassen zijn af le lezen uit de horizontale as in fìguur 7. De waleren mel een scors van
10 of meer op deze as komen in habitatklasse 1. De waleren met en score van 5 lot 10 komen in
habitalklasse 3 en de wateren met een score lager dan 5 komen in habitatklasse 5.
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Gewogen score van de wateren op grond van de karakteristieke soorten vroeger en nu (tussen
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6. Weglng Yan selektlekrlterla voor het ultvoeren yan nader onderzoek ten behoeve van
herste lwerkzaam h eden

De afweging van de selektiekriteria oppervlakte, zaadbank en huidige kwaliteit leiden tot de onderstaande
tabel. Zie hoofdstuk 5 voor de berekening van de gelallen.

Nr Objekt h. Zaadbank Habitat Totaal
z1-37
249T
z29T
217T
z22T
z38T
240-427
z25T
z12T
z18T
z34T
z9T
243-477
z48T
z.6T

216ï
z14T
z35T

Leersumse Veld
Treekermeer
Soesterveen
Pijnenburg zuidelijke vijver
Beukenstein Grote Kom
Den Treek O
Hazewater
Heidepark
Pluismeer
Pijnenburg noordelijke vijver
Schuttershoef
Vijver Baarnse Bos wesl
lngeborg
Kruisvijver
De Kom Maarsbergen
Ewijckshoeve eendevijver
Veengroeve in de Stulp
Gr. Wolfswinkel

4
3
3
3

2
2

3
2
3
2
2
2
3
1

2
2
3

2

4

b

3
1

1

1

4

1

2
1

1

1

3
1

1

1

2
2

3
1

3
5
5
5

1

5
3
5
5
5
1

5
3
3
1

?

11

10
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
7

7

6

6
6
?

Tabel 6: Afweging van selektiekriteria voor wateren die in aanmerking komen voor diepgaander
ondezoek. Waleren waarin geen karakteristieke soorten aanwezig zijn of waren, zijn niãt in deze
afweging opgenomen.

Op grond van de gekwantificeerde selektiekriteria komt het Leersumse Veld het meest in aanmerking voor
diepgaander onderzoek. De reden hiervoor is vooral gelegen in de kombinatie van sen groot oppervlak en
een zaadbank waarin (kiemkrachlige?) diasporen van veel karakteristieke plantesoorten worden
verwacht. Het Treekermeer bezil, van de wateren in het onderzoeksgebied, momenteel de meeste
karakteristieke soorten. Het Soesterveen scoort eveneens hoog. Van het waardevolle hoogveenmoeras dat
in de vorþe eeuw nog ca. 500 ha bedroeg, resteerl thans 6 ha naluurgeb¡ed. Al vanaf het begin van deze
eeuw is dit gebied door ontwalering in kwaliteit aan het inboeten (Weijs, 1984). De krvaliteit van de
zaadbank is hier gebleken uit de opkomst van Sparganlum natans in gegraven veenpnrljes (med. E. van
den Dool).
Van het water op het landgoed Groot Wolfswinkel is geen recente informatie beschikbaar. Gezien het
voorkomen (1979) van 4 karakteristieke soorten lijkt een vegetalieopname gerechtvaardigd. Op grond van
die resultaten kan ook dit water volledig in de afweging worden meegenomen.
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7. Konklusles

7.1. ln 18 van de 49 onderzochte wateren op de Utrechtse Hewelrug zijn of waren karakteristieke
plantesoorlen aanwezig van voedselarme wateren, vedandende oligolrofe of mesotrofe woteren en nale
heidevelden. Restanlen van vegetaties uit voedselarme wateren zijn zeer schaars en uit de beschikbare
gegsvens blijkt dat deze restanten in de afgelopen '15 jaar uit het onderzoeksgebied zijn verdwenen.
Slechts een beperkt aantal vindplaatsen bevat karakteristieke planten behorende bij
verlandingsvegetaties. Het merendeel van de 1g wateren bezit karakteristieke planten die thuishoren in
natte heidevelden.

7.2. Van de 28 karakteristieke plantesoorten worden er 10 niet meer vermeld in invenlarisaties van 1984
en later. Hiervan zijn lavendelhel, hetdekartelblad en gevlekte orchte in het oog springende
soorlen. Tien soorlen zijn in hun verspreiding achteruitgegaan. Hiervan zijn de vindplaatsen van
beenbreek, kloklesgentlaan, brulne snavelbles, ronde zonnedauw, yeenbes en enige zegg€
soorten gehalveerd. Negen soorten zijn ogenschijnlijk niet in hun verspreiding achteruitgegaan. Hiervãn
heefl veenpluls de grootste verspreiding.

7.3. De waleren in het onderzoeksgebied zijn chemisch te onderscheiden in zeer zachte en zachte wateren.
De karakteristieke plantesoorlen komen uitsluitend voor in wateren met een hardheid < 2,5 oD, mel een
zwaartepunt in de zeer zachte waleren (hardheid < 1,5 oD). Deze wateren zijn verzuurd of tenminsle zeer
gevoelig voor verzuring. De zachte wateren bezitlen een vegetatie die een zwak zure bodem indiceerl. Een
aantal van deze waleren vertoont duidelijke eulrofiðringsverschijnselen.

7.4. Dø seleklie van wateren ten behoeve van nader onder¿oek heeft plaatsgevonden door kwantificering
van de faktoren oppervlakte, rekolonisatie (aanwezige zaadbank) en huidige kwaliteit van de habital. Na
elíminatie van wateren waarin geen karakteristieke plantesoorten zijn aangetroffen resleren nog 1g
wateren die in aanmerking komen voor diepgaander onder¿oek.

7.5. Naast verzuring wordt verdroging gezien als de groolsle bedreiging van de wateren die potentiöel of
aktueel van grote natuurlijke waarde zijn. De 34 wateren, die in de droge zomer van 1990 zijn bezochl,
vertonen een gemiddelde waterstandsdaling van 65 cm. Vier van deze wateren stonden droog, waaryan er
2 voldoen aan de kriteria voor nader onderzoek.

7.6. Het opgeloste gehalte aan aluminium in de onderzochte wateren ligt boven het landelijke gemiddelde
voor vergelijkbare bodems.

7.7. Diepgaander literatuur- en herbariumonderzoek kan de vraag beantwoorden of het oeverkruidverbond
ooit in de onderzochte waleren heeft gestaan.
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Aanbevellngen voor verder onderzoek

8.1. uilgebreide inventarisatie van de huidige sn vroegers levensgemeenschap
ln eerste instantie zal een diepgaander onder:oek voornamelijk gericht zijn o¡, de inventarisatie van de
huidige gemeenschappen van makro-evertebraten, kiezelwieren en hogere planten.
Deze inventarisatie kan worden uitgebreid met palaeolimnologisch ondezoek, waarbij wordt vastgesteld
welke gemeenschappen in het verleden in en rond deze wateren hebben geleefd.
De kombinalie van deze gegevens geeft de veranderingen aan die de levensgemeenschappen hebben
ondergaan en daarmee kan ook inzicht worden verkregen in de belangrijkste milieufaktoren die geleid
hebben tot deze veranderingen.

8.2. Qndørzosk naar de vitalileit van de zaadbank
Bij het palaeolimnologisch ondezoek wordt, onder andere, de soorlsamenstelling vaslgesleld van oude
plantezaden. Hieruit kan de vegetatie van het verleden worden achterhaald en vergeleken met de
(aanwezige) literatuurgegevens en de huidige vegetatie. Daarnaast is onderzoek naar de kiemkracht van
dit zaad van zeer groot belang. lndien blijkt dat het zaad van een aantal karakterislieke plantesoorten nog
kiemkracht bezit, dan geeft dit gunslige vooruilzichlen bij het uitvosren van herslelwerkzaamheden.



30

9. Llteratuur

Arts, G.H.P., 1990
Deterio'ation of atlanlic soft-waler systems and their flora, a hislorical account
Krips repro Meppel 197 pp.

Biere, 4., Joenje, W., 1983
Zijn vennen eilanden?
WLO meded. 10: 190-196

Bloemendaal, F.H.J.L., Roelofs, J.G.M. (eds.), 1988
Waterplanten en waterkwaliteit
Stichting Uitg. KNNV, Natuurhist. Bibl. 45: 189 pp.

Brouwer, R.J., 1973
Basis-informatie en ontwerpplan voor de ontsluiling en inrichting van de boswachterij 'Leersum'
Wageningen 47 pp

cBS, 1987
Botanisch basisregister
CBS Afd. Natuurlijk Milieu 121 pp.

Dirkse, G., 1967
Treekermeer. Vegetatie en floristische opnamen
Rapport 27 W.

Mennema, J., Quené-Bolerenbrood, 4.J., Plate, C.L., (eds.), 1980
Atlas van de Nederlandse Flora 1 Uitgestorven en zsor zeldzame planten

Uitgeverij Kosmos Amslerdam p9: 26

Mennema, J., Quené-Boterenbrood, 4.J., Plate, C.L., (eds.), 1985
Atlas van de Nederlandse Flora 2 Zøldzame en vii zeldzame planlen
Uitgeverij Kosmos Amsterdam pp: 349

Moolenbeek, R., Elings, J., Slot, P., 1974
lnventarisalie rapport Pluismeer en de Stulp 1972
NJN afd. Hilversum 33 pp. + bijl

Opdam, P., Hengeveld, R., 1990
Effecten op pranten- en dierpopulatíes. in: de versnippering van het Nederlandse La;,Jschap
Publ. R.M.N.O. 45: 95-158

Redeke, H.C., 1948
Hydrobiologie van Nederland. De zoete wateren
C.V. Uilg. v/h C. de Boer Jr., A'dam 580 pp.

Reijnders, Th., 1960
Vegetatiekartering in het Leersumse Veld
De levende Natuur 63: 25-32

Tansley, 4.G., 1965
The British lsland" and their vegetation Vols. 1 and 2

Weeda, E.J., Westra, R., Westra, Ch., Westra, T., 1985
Nederlandse oecologische Flora. Wibe planten en hun relaties 1

IVM i.s.m. VARA en VEWIN pp: 304



31

Weeda, E.J., Weslra, R., Westra, Ch., Westra, T., lg87
Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties 2
IVM i.s.m. VARA en VEWIN pp: 304

Weeda, E.J., Westra, R., Westra, Ch., Weslra, T., 1988
Nederlandse oecologische Flora. Wilde planten en hun relaties 3
IVM i.s.m. VARA en VEWIN pp: 302

Weijs, H., red., 1984
Wilde planten van Utrecht
Provincie Utrecht 175 pp

Weslhoff, V., den Held, 4.J., 1975
Plantengemeenschappen in Nederland
Thieme, Zuþhen 324 p.

Westhoff, V., van Dijk, J., 1953
Ovezicht van het welenschappelijk beheer van esn negental bezittingen der vereniging
Jaarboek Ver. Behoud Natuurmonument€n 1950/53: 114-123

de Lange, L., de-Ruiter, M.4., z.j.
Biologische waterbeoordeling. Melhoden voor het beoordelen van Nederlands oppervlaktewater op
biologische grondslag
LH Wageningen Vakgr. Natbeh. 251 pp.

van Dam, H., 1987
Vezuring van vennen: een tijdsverschijnsel
Proefschrift LH Wageningen 173 pp.

van Heusden, G.P.H., Meyer, W., 1949
Een chemisch-botanisch ondezoek van vennen en veenplassen
Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten 50 pp.

van Hoog, R., Hoogweg, P., 1991
Xenobiotische stoflen in ,ret biologisch milieu rn Nederla¡rd 1989
Jaarverslag Coordinatie-Commissie voor de metingen van Radioaktiviteit en Xenobiotische stoffen

van der Meijden, R., 1990
Heukel's flora van Nederland
Wolters-Noordhoff Groningen pp: 662

van der Meijden, R., Plate, C.L., Weeda, E.J., 1989
Atlas van de Nederlandse Flora 3 Minder zeldzame en algemene planlen
Rijksherbarium i.s.m. CBS Voorburg/Heerlen gp: 264



Klelne wateren
lnventarlsatle van

de Utrechtse
natu u rwaarden
en verdroglng

Heuvelrug
ln relatie tot

op
de

verzurlng

BIJLAGEN

Alexander Klink

Hydrobiologisch Adviesburo Klink bv Wageningen
Rapporten en Mededelingen 37 (28 mei 1991)





a

J¡
tl
t, -,'ttl2 '
r itiù.-

jÁ,

l_

a

I

i'¡\

PROVINCIE:: UTRECHT
Dienst wltcr cn m¡l¡cu

KAART I

OVERZICHT VENNEN

.5 Lokatie met nummer

APRIL 1991

Y"t'
r\ Í''l'"

c12

.17 29
30

aa
r15 16

28

l1
'i\

;i*rf
:Ë-Éþ$"
:{4',';d;,-.,2h.

41

t4

l*9

39

uqlÈ\.,.*

21aì

*'t',i

"ìi.¡"ri:iì;]r,t

:: i.r

;1 , r'"-.':,
i'-, ,' . i

'' -''t +'
' at'

35

\l

(

---"- ¡

l"z

20

t
{

ì

Ý:\
5

a

ýt'sq ('!ì JÉ-+ _ += =Þ

'a,

)

iýt
,'¡'",:

\.





I

BiJ lage 2

Coderlng vau de veldgegevens voor
hydrobiologisch ouderzoek
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Bet cfJfer voor de rubrlek geeft de plaacs/positie op de ponskaart

aantal plaacseo/positles ¿ãt Per n¡br1ek gereser:reerd is, 1s

clJfer ln de rechcer koloo aaugegeveu'

Eeo spatfe (r geen pouslng) becekenc: oiec oaar gekekeu, nfeË getreteo of

aaD. Het
door hec

olet vao
De code 0

toepassing.
is geresenreerd voor geeu/nlet'

I
2

PouskaartuunÍnet'
Veldoonsteruu@er
De eers te positle sordE gebnrÍkt nauneer hec beooosterlogspunt
eeo IPAM-PuEt bet reft. De codering hiervoor is:
Grooiugeu (A), Frleslaud (B), Dreutbe (C), Over1j ssel (D) ,

Gelderlaod (E) ' tt rechÈ (F) , Noord-Hol1and (G) ' Zuld-
Hollaod (H), zeeLaud (J), Noord-Brabanc (K), Linburg (L)

eo de lJEselneerPolders (Ùf) .

Depositfes3eu4duideuhecjaarvaubeoonsterlngaan.
Posltle 5 de perlode: voorJaar (l), zoaer (2)' najaar (3)

eo sinter (4).

De posiele 6 c/ø L4 te gebnrlkeo oaar eigeo keuze;

b.v. Noord-Eollaod:
poalcle 6.7.8.9 eo l0 coderlog daadwerkelfjk oooster:r¡utrmer

poslÈ1es 1 t c/o 14 oPen

b.v. [ltrecht:
Posltle6,TeoScoderlogdaadr¡erkelijkooustel1¡u@er
9 eu 10 ou@er benousteraer
tL t/o l4 opoaoeuu@er vegecaciekarterlog

15. Maand en dag
I apr1l - 0401

t
4

\

9

4

2
19. Tii dsclo

-

Dfohãõljzijode hele uur, zodat trec Esee cijfers kao

wordeu volsÈaao. Middeu Europese TUd'
S tafkaartcoördiuateo
@au de haod vao de l:25.000 top.kaarteu.
Nauskeurlgbeld: wee deciaalen' Lengtecoördfoaac eersË'

10
21.

31.

34.

37.

40.

Gemeente
Volgens CBS-oume rlug
Landscbapstÿpe
Volgeos de
Í{aterty¡rq
Volgeos de I.P.I.-c ode.
Breedte vao het cater
De afuetiugeo worden-u itgednrkt in decineters, uaarblj he¡

3

3

3

3

I. P. I. (lucerProvluclale tuveotarlsatie)-code'

cijfer a1È1Jd zoveel oogelijk rechcs troec staan'
999 is gereseneerd voor 99,90 a eE Deer'

43. l{axÍmun diePte
Met diepte r¡ordt hler de hoogte van de waterkoloo bedoeld,

sapropeliun laag wordt hier dus
te dn¡kken in deciueters.

De code

de
Ulc

t|wl3? /0141 2

nfet bij gerekend.



45. Dlepte olek vau benonsterlng
zte 43
t{a ce vao isolatie
Hleruee r¡ordt bedoeld de rnate vao isolatle IDec beËrekklng
cot de '¡aterhulshouding. Codering: oPe (l), half geslo-
ceo (Z> geheel afgeslote (3) ' period lek afgesloten net'

oogellJkhefd E t aan- en/ of afvoer (4), periodfek afgesloteo
treC aaDvoer vao sater (5), pertodlek afgesloteu trec afvoer
van lraÈer (6), anders (9).
S crooiot
De stroousne theid wordt beP aald oet behulP vau drlJvertjes

anhet r¡ater gelegd wordeu. De aldus
gecodeerd ln klasseo die overeenkoueo
e grenslraarde vao 150 cn/s is hferaan

roueode beken ce ouderscheiden van de

oeo bljv. 1o Zuid-Linburg kau aau-

J r 150 cu/s.
N.B. Iu de llteratuur wordt vaak iu plaacs van de aau de

opperrrlakte geueceu strootrsoelheid de "geoiddelde sElooE-
rååfU"f¿" vefoeld. Iu het algemeen ts de geolddelde strootr-
soelheld 0,7 x de geoeÈeo strooosnelheid'

49. Kwelfndlcatle

47.

51.

53.

dle io de strooudraad v
geoeteu waardeo r¿ordeu
net dle van het E.I.S.
toegevoegd ou de soelst
zeer soelle stronen dfe
creffeo.
coderlng:
Q r geeo stroolog
t r 10 cu/s.
2 - L0-25 cu/s.
3 - 25-50 c¡/s.
4 - 50-[50 cu/s.

coderlug: geeo
baccerievlles (

k¡r¿ellndlcatie (O) , lj zerroeerslag ( 1) '
Z), bruioe troebeliug (4), opalesceote

zaod, code: 4l

croebellng (8), oPrel1log (16).
Blj coobioacle getallen optelleo' BtJv' opwe11Íng i bn¡1ne

croebellng-16+4'20.
Bodeu
îãposÍties. De eerste posftie ls gereser¡¡eerd voor code-

rlugvandeconcactlaagbodeu-gater.Decveedeposlclekan
tres oaer elgeo lozichC gebnrikeo voor coderlng van bijv. de

cootactlaag llggende grondsoort'ooder deze
biJv. grof
coderlng:
oaterlaa I

plancennacerlaal oP

zand (1), klei (2>, grof plaoten-
vast substraat (6),

veeD (3),
s (5),(4), rottfuSsslib oet

grlnd en/of groter sEenen (7) 
'

anders (9).
Dikte sapropeliuolaag
De
De

rt sllb, geen HrS (8),
8z

zva

dikte van deze laag wordt ultgednrkt in ceotioeters.
code 99 ls gereser'lteerd voor 99 cu en treer'

rArJr{3c /014 / 3



55. Oeverproflel
Bedoeld sordc de helliogshoek onder Ýrater.

coderlug:
I - zrak gloolend 30 graden
2 - mati.g gloolend 30-45 gradeo
3 - sceil gloolend 45-75 graden
ta t (bljoa) loodrecht 75'90 graden
5 - holle oever
6 - onregelnatlg
9 - anders

56. lleertyPe afselopeo dageo

l)

0u ruinÈe Èe sparen ziju
gecoobioeerd. 0ltzonderli

eocers.

de begrlppen bewolkiug eo regenval
jke oustaudfgbedeo val1en ooder

barde slnd

oubesolkt afnlsseleod besolkt
droog ¡ 2 3

af en E,oe regeo 4 5

veel regeo 5 7

lnvroed kau ziJu (srroolns, "nilTrT:;o;":Ï:o]il"ll3ll"t,neogfng vaE wateriageo) 1; fo deze n¡ rrlek oaast besol-
kfng eo regeoval ook de wludkracht oPtenoneu'

57.

59.

onbesolkt
llchc ber¡olkt, droog
zvaat besolkt, droog
bewolkt, regen
anders (9).

58. Re r van heÈ tJater
geen neutraal (l), fenol (2), ur¡f (3), RzI(4),
tjzer (5), anders (9

Kleur vao het sater
Ilordt bepaald
acbtergrood,t.
coderlng:
kleurloos (0)
groengeel (4)
anders (9).

lu een lt1Ete egoer of een glazeo fles (wicte

geen EoÈ Eetige clnd
I
3
5
7

2
4
6

I

bn¡1u
grlj s

(l),
(5),

bnrln-geel (2), groen
wlrachtlg (6), PurPer

(3),
(7),

Eelder'ee id van hec wafer en 1ntensfceic van de kleur
Eec gaac bler ou ffi het veld. Bec door
(de zicbtdlepte) is blJ de gegeveus over de cheuísch
fysisc're bepalingeo ondergebracht'
L - helder
2 - oacig croebel
3 - zeer croebel
4 - heider, kleurinteosiceic: llchc
5 - natig croebel, kleurinEensiceic: licht
6 - zeet croebel, kleurlnteositeiE: lichc
7 - heider, kleurinceuslcelÈ: donker
I - oaclg croebel, kleurintensiceiÈ: dooker
9 - zeer croebel, kleurlotensiEeiE: donker'

zicht
een

IAHM3C/OL4/1



t
6 t. Beschaduwiog

Bedoãiã sordt de beschaduving door bouen en dergeliJke
gedurende de dag eo 1o de zouer' Heer dan een rutte schaccing
kan dic dus niec
Coderlng:
geen beschadurlng
sterk beschaduwd

z1Jo.

(0),
(2) ,

licht-oacig beschaduud (1) oatlg-
(bijoa) gebeel bescbadur¡d (3).

I62. Peroanentle
Als eeo weter ulniuaal éénnaa1 Per Eltee jaar droogvalÈ,
1s het nlec pemanenc.
I - r¡el pernaneut
2 - oieÈ PeroaoeuÈ
3 - oobekend
4 o seol-PertraoeoE (varE aLleeo rn ciroge zotrers ciroog)

63. Be roeilo eaaEeDo oevers lao benoo terln tra ect
In deze olou sordeo elgen rij fe
veroorzaakte olkrobablrats vau
aaugegeveo.
0l - overhaogeude kruideo
02 - boge kruldeo
04 - stn¡ikeu/hakhout
08 - hoge bonen
t6 - slãchcs oobecekeneude vegetatle, kaal of lage kn¡ldeo
BfJ co¡¡bloatle vau bovengeooeode ty?eu, codes optelleo'

65. VegecaÈfepaÈr oon en bedekkiugsPerceotage vau saterPlanç¡q

de door de oevenegecat
eeo bemoosteriogsPlaats

.,

Voor de eoerse Laag
respecÈleveltJk bet
ceDEage aaDgegeven.
positi.e 65

66
67
68
69
70

de drij flaag ãã ¿e suboerse laag wordeu

vegetatiePacloon eo het bedekklngsper

-b

-b

-b

egetaclePacroou eEers
edekklngsperceDtage eoers
egecatlePacroon drlj f laag
edekkingspercencage drlj f laag
egetaÈlePaËrooE subuers
edekklugspercentage subuers

Codering vegetaÈlepaÈroou :

Q = geeo begroeilng
I - slechts laogs oever
2 - slecbts bler eo daar
3 = hooogeen versPreid, lj I
4 - bier eo daar aanéén, 1j 1

5 - hier en daar aaoéén, dicht
6 = dlcht aanéén ' trec oPen Plekken
7 - dlcht aauéén
I - volledig gesloten
9 - anders

Coderlng voor heÈ bedekkingsperceotage:
geen
ÈoÈ 5Z
6-252
26-502
5L-7 52
7 6-1002

Qr
lr
/t

l-
{a-
!r

rAwr'f 3c / 014 I 5



71.

72.

Bedekkingsgraad flap
Coderlug zie boveu (6,5) .

BelancrÍi ksEe veroncrelnigingslndicacie
0 - geen verotrcreluigiog
[ - bulshoudelijk afvalsater
2 - glet
3 . hoolstort en ander orgaolsch afval
4 - vasE afval
5 - ol1e
6 - lndustrielozlug
7 - overlg chenisch afval
g r gezulverd rloolsater

73. Schonlog

\

oiec oolaugs geschoood
oulaogs beide keEteo gescboood
onlangs ééo kaot geschoood, beide kaoten beúoosterd
oolangs beuousterde kanc geschoond
oulangs oobemooeterde kaot gescboond
auders

74. Aa rd van de beuonsterlu

Qr
Ir
/-
lr
t¡-
)-

00t
002
004
008
0r6
032
064

3

I

I

I

t

¡
-
I

oplaukcoo
zooplanktoo
oakrofauua
uakrofyten
diacoueeëo
fysiscb / cbeulsch
aoders

Bij conbluatie vatr boveogenoeode E7peo, codes optelleu'

77 . Dla- of fotouulner

Sftuatleschets

0poerkingen

t

t
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€cE Omschri¡vino Chdr r (Urh.u-) Xed Y c@rd KM tþt L.ndEhs WrlcftvDa Wrtar Ð m2

vC d,oñda? z oal invtñttrit¡lia
zuit r 9 -07 -90 25-O7 -Ca t57 6 -a i{eide/berkan wn 4 2500

zo21 r 9-07-90 25-0t-t{ r5t 45 450 3 I 5t -¿150 H a ¡de/b a rka n In 5r?50
z03f Ve ld 1 9.O7-90 1 5C 625 ¡a50 { l5C.¡a50 H. ¡d./b. rk. n Ën a0000
z04T 2 0 - 07.90 31 -07-85 r50 45 159-4¡rg Slu¡lr¡nd/GroYa nn t00
¿057 Alor¡Yim Dikkcñbcro 20-07.90 'r 66 07 4a5 1 166-¡a¡rs Z¡ñd6róva zrndr¡nolr¡ r 2500
z06T Kom 23-07-90 r 7-09-Eô 156 a ¡t5r 57 -¡l I Bo3/wa ¡lrnd Ðrìdakoo¡ 6t75
¿otr ¡¡rsòcfocn 23-07-90 155 96 /t50 I I 55-.50 Iu ¡n 21 0t
z0tT Viivcr Ba¡rns 8or æ¡t 1¡at 'l t a67 95 t ¡lt-¿467 P¡ftbor vtlvar 625
z09T ue¡t 2¡l-07-90 2 6.06. t9 1¡17 65 147-¡160 P¡rkboa 2r8t
¿1 0T Viiwr t.n O v¡n 211T 2¡l-07-90 t a¡r 75 ¡468 tG I ¡1¡1.¡t6t G.ffid bor YCtvoætlYan
zr 1T P¡ nnckoakyiivcr 2¡a-07-90 I I -09-E7 ta3 92 'I a3 -¡a6t va f f 350
¿12f Plu¡smaar 2 5.0 7.9 0 28.O7 -75 r45 465 6 I ¡15-¡165 G.mnd bo3 In
zr3T gospool len O van DreicGta¡ì 2 5 -07 .90 I ¡la-465 ¿a 00
It,aT 25-07-90 1 0-09-86 I ¡15 75 a68 65 I ¡15 -a 86 Veenoraoæl oramal 30
zl 5T Éwiickshocvc zwemY¡iv.¡ 25-07-90 oa-09-7f 1a5 a9 ,a8l ¡ l a5-¡a63 't200
Zr 6f 2 5.07.90 o a-09- 7t ,| l¡¡5-¡t63 vat 1 a3t
z't7f iincnburo ru¡del¡ùa Yiiver 26.07-00 I ¡l-00- 79 raa 95 161 f7 I ¡ta-¡t6¡t P¡Abor ÿ liYe r 1 2500
ZI ET P¡¡mrÈuro nærdcl¡¡ka Yi¡Yrr 2 6 -0 7.90 1¡a¡¡ 03 465 28 t aa-a65 ÿ llY. r 2t tt
zr9T 2I-07-90 0 t5t 7: t000(

lerthe ¡da 3 0 -07 -90 15C 09 117 72 I 56 -¡a ¿17 bor l 60(
z21f da Rumcl¡ar 3 0.07 -00 154 69 ¡152 55 I 5t-a52 f5t
z22f BaukcEtc¡n Grota Kom f at f ¡ 152 73 l lÀ21

z23f rerl 70c
a6ô ¡3r.07-90 I 3-O7.tt 'tao 3 I a0-¡lC0 rulboa toc

31.07.90 1.2 32 a60 E5 I ¡r2 -a60 ¡ndYaItu¡Yino l 343t
z23f { Hor¡dm 3 r -o7-90 t r .03-t2 I ¡12 ga ¡t59 ¡al I a2 -¡4 59 Nuldboýmr¡¡ ÿllYof 6t?5
zzff Yln f

22tf 0 r .0t-00 't 4.09- 7t t5t t 162 92 I5r.acz P¡rkboa r 5937
z29f Soa¡taryaan 01.0t.90 30.0 7. tc t4c 75 a6a ¡15 I ¡lt-aC¡l I 20t

Yanrouda o t .0t -e0 I 5 -09.7¡ t a¡a 0t ¡l6a 71 I ¡la-46¿1 Prrtbor ,a^?
z3rT Volbñhov.n ¡chl.r 6-O7-79 J

zt2f 0r.0c.c0 0 6.0 7. 7¡ t a2,¡a! a5t 75 I 12.436 Prrkluln l t125
z3rT 0 r -0t.cc 06 -0 7- 7¡ 1a2 52 a56 97 I a2 -a5t lY.lhnd trlnkDo.l t ¡1Ot

SchutlarthOal 0 {.09. t2 r55 C5 459 ât r 55.a50
ôr lYolrrln¡ol 2t00

Z3GT 20 -0t- t5 r 5c_25 a8o 32 r 53-ac0 1 003 7!
Oañ lr¡L il 2t-ot r55 52 157 51 r 55-a57

z38T Ocn Trr¡ O r5s 52 as? a7 30
z39l 29-0t-t5 r55 3t 457 11 I 55-457 c75C
¿tu)r r 5.0t-¡5 l5a t aso 7 r 5a-a50 t0c

¡lt I H¡zarrlar zlv r 3-0c.35 r5a t ¡r5o a t 5¿l-a5e
¿a2f Huaurt r O t(
¿.37 2 2 -0E- t5 r55 5r ¡r5c 5¡ 155-¡r5C r(

a,4f lm.bÉ 2 t -ot. t5 r55 C aso 32 t 35-¡139 ro(
z.5T Mk5.î r 55_5

Z¡LT lm.bo,! Z 22.0t- t5 a5o 2 t 55-¡15¡ rt
l.7f lV 22 -0t- t5 t55 rt a59.r t r 53-a5o r(
aßf I t ¡aa t0(
za9T frc¡l¡rmcr t 54.455 t750

t r9¿2.r¡5e I 57/1 5t.450
t12f Plui¡maat l9¡lt ta5 {65 I 1 900:
¿12f r c55 ta! ¡465 ¡ t a5-435 l 0063

r 97t t4¡ rt 132.73 t al-a52
tÉf 0
22a'l 'r 951 lat 75 ¡a0¡l as I ¡lt -at¡l 20t

r e50 I ¡12-a5C tt53t
¿ 0.a2f Huarrlar ¡r(
l.ao.12f H¡rarrta? r 07t I 5¿t-¡l5a tr(

I eso
!¡197 ffaolarm..r
z.0T I 5a-a55 t?3(

PI
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D?cran roluñdlloll.

rchulrrl¡

El.ochrrlr Þrlurtrb

F¡o[ ¡vlYrth¡
Fcrlsr ovlnr
F.rtw¡ nån

FID

Grlæ6b l.tnlìll

Gallum ¡urllL

o.nl.ll Þllor

P7
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Eiil¡g. a. V.g. Beuk r¡tc¡n

W.t mrm ¡¡€d. nr¡m z22f z22T
Beukon6lcin Boukonslain

t 97E l 990
Aorostir canin¡ Moer¡¡¡trui¡ortt x
flachnum ¡o¡crnl Oubbsllool x
C¡rcx ¡lanårit Zandzeço¡ x
Hydrocolvl¡ vulo¡ri¡ WaternrYal x
Juncu3 rquerroSu3 Trskru¡ x
Juncu¡ tenuia Teno€fe fu¡ x
R¡nunculu¡ ololôucog Wille welerranonkel x

Vþttendc bica x
ot¡mooelon nal¡n3 OriiYend lonteinkruid 3

Prnus ¡ÿlvestri¡ Grova dcn 2
Betule D.ndul¡ Ruw6 bart I
Deschampôia lþxuos¡ amsla I
Juncu¡ bulbosu¡ Knolru3 t
l¡bl¡nia ca.rulô¡ t

m Haermoe t
Cuarcua robur I
Ouercua rubfr Ame ¡ik¡¡nse eik t
Soròur rucuD¡ri¡ W¡ldc lii.lsôe¡ f
vrcc¡nium mYdillur Bùrffi bæbæ I



Bi¡lag. a. Voe. Hazotater

Wel. naam t,¡€d. Neåm z.o-.27 ¿10.42f 210-121
Hazewalor Hazswal6r Ha zo ratg r
r 950.1 967 r976 't 985

Narlhecium osrilreoum Be€ nbreok x
Pa(trculer¡g sylvatrc¡ x

m X

Slruikhei x x x
Drorerr intomediâ ZOnnodauw x x x
Eric¡ latr¡lir Gaüþnc óDhai x x x
Scnlirn: pn umonentha Klok¡aBoenliern x x x
Juncu¡ bulbosr/a Knolru3 x x x
Potanl¡ll¡ aract¡ Tormontil x x X
Dros.r¡ rotundilol¡¡ Rofl(b zom€dåw x x
El.och¡riB mullrcaul¡s waterb¡s3 x x
s.nist¡ pilo.¡ Kruipbrom x X
l¡c¡ x

S¡lir c¡norat Gr¡uwa wilo x
W¡ld. liisterb.3 x

lgro¡l¡3 caninr Mooressl ruisor¡t x x
Ruso b¡rt x x
Zechle barh x X

Cârer panica¡ Bhurþ zeOoe x x
Eriophorum ¡nouatlol¡um x X
,unc6 tônuia Teng€ro rue x x
Mol¡ni¡ caerulâa P¡iDoBl root c x X

Grove don x x
Prunus 3crolin¡ x X
Rhÿrìchorpor¡ alba wittô ônavelbios X x
Rhÿnctìogpor¡ furca Bruina Enevolbi€e x x

braâm x x
Vænb¡ca x X

x
C¡rc¡ ¡rcnari¡ x
Crrcr Dilull.rr Pilzooo. x

h¡mar¡on um x
Ci¡¡ium ¡rvc¡¡o Akkerd¡sl.l x
Caft¡um vuþ¡¡a etdittel x

caneecen¡ x
CraÞ¡i caÞ¡lhria Klein alr.gpz¡åd x
0úllþn¡¡ dacumbons x

x
C¡nådasa l¡¡nBtreal X

F6lLæt oyin¡ x
Faaluct rubrt xgrlium .l¡atila wrlslD x

x
JutæLr Þúor¡la GrcDDalfl.B (
Juncur altu¡r,a Pilrur x
Juncu¡ aqrarroaua fr.krua x
Laonlo(þn ¡úumntlia Vcñtna lecffiâl¡nd x

Ku¡¡anli.ùmo3 x
.uzuL c¡mp€tri¡ G.*þna vcldbic¡ x

Moara3roll!kltut x
N¡rúut ¡tricta x

Srota tboqbraa x
Poa arru¡ x

Zomareik x
ruÞrt Amarikmnæ .ik x

X

x
¡cda.ll¡ x

x
Srl¡r rurit¡ Gaoorda riþ x
S¡li¡ op.n. Kru¡9wilo

Gemnc vlir¡ x
Bosktu¡fkruid

Solenum ni¡run Zwarla n¡cllschade
Sphrgnlm Veenm03

loa renwormkruid x
Vrccinium mÿrtillu¡ Bleuwo bocòar



Bijlag. a. Vog. Hoidep¡rk

¡/et. naam ¡'¡€d. nååm z25f z25f
Heidepark He idepark

r 950 I 990
Sotuh Þuboscenr Z¡chle berk x
!rllunr Yuþañ¡ Slruikh.r x
C¡rar ¡renenl Zarúzeoo¡ x
0oryneDhorus c¡lno6cer¡ Buntorar X

)anthonit decumbena x
Drosen intermodra Kle¡ne zonnedeuw x
Eficr lctrlli¡ GcFne <bghc¡ x
Falluc¡ ovin¡ ich¡poOra¡ x
3¡lium sar¡lil. Liqpend relslro x
Sanl,an¡ Dn€umonantha Klok¡eso.nl¡¡an x

gosdðæbloem x
l¡uiz¡oor x

J¡3¡om monl¡n¡ Z¡ndbl¡uwli. x
Junc1¡ bulboaus Knolrua
Jufìcua 3ou¡ftocul
-æntoôn rulumn¡li3 VórlrHa leeuwetend x
r,lårdu¡ ¡tricl¡ Borslalorl¡
Pogulu¡ lramulr R¡lelgogul¡ar x
Polanl¡lla oreclr Tormantil
Rh¡mnu3 lr¡mul¡ Sprokohoú x
ScirÞr.B cesgitosus Veonbie! x
¡rþlin¡ cserulo¡ P¡¡9.3t roott. x I
S¡li¡ ¡urilr Gooordc wiþ x I
El.och¡ria Þrluùtria Wrt.rbi.a 2

m¡¡rm¡ L¡asor¡3 2
Hÿdrocotÿ1. vulorr¡a Wtlarneval 2
Juncu¡ alicul¡lua ]tþordoc n¡ 2
Jurìcu¡ altuSuû Pil rul 2

V.crdolio lrnd¿aad t
lþ¡r¡o¡¡ Bochtioa rmala t

Holcua l¡illur Gå3lr.agla wilbol
lm Oaaud¡conE Sob li¡
JurEl.l hJonil¡
-YCODua aUtOOtCU3

flrl.rDo9.a
P.rzikkruid 1

Jsarcr¡ robur Zomaraik t
FloriDor ¡m9hib¡ Gcb rrlartôr¡
Ruòua lruticorus Oerona brrlm
Srl¡r c¡mr.r



B¡ileg. ¡4. Veg. L..rs/mr. V.6

t zr-37Wal. n¡åm N.é f¡r¡m
I 984'I 02-1

L¡Y.ñdalhai xAñdromadr golilol¡r
xStrurkh.i
xC¡r.¡ disticht Tüaeni¡ge zogqe

Ctra¡ vaaic¡nt gluB¡.ogo
G.Yl¡kla orchb

xDros€r¡ ¡nlermedi! Klaina zonnodtw
x0rosarr rolundiloli¡ Rorúa zom€dåus
xaalllanoelioa walerbre3:laocharia mun¡ceulis
xW¡terbi.aElcocharis 9¡lurlri¡
xJuncuB bulborLa Knolrua
xLYcooodium clav¡lum Grol. wolltklauw
x{rnhec¡um o¡ldr¡oum B..nbrcôk
xKbú! Yeonbo3
xScircn ca¡o¡16u3 Vænbicl
Xýíola Þ¡lu3lri¡
x x8id.nr tr¡o¡rl¡tr ý...rbl¡o trn(Þe¡d
x xCùrr rcult
x xcrrar hrbc¡rDa

ÿr¡iralzmm x xC¡rar 16lr¡l¡
x xVarüikk.lmoc
x xEricr latr¡lir G.Fno ó9h.i
x x¡aanDlui3Eriophorum rngurl¡lolium

xxGant¡ån¡ pn€umonåntll
xl¡.'nñ¡or¡r xGlyc.ri¡ lluil¡n3
xWalamtYal xHÿdrocolÿ1. Yuloar¡3
xPilru¡ xJuncu¡ allusla

x xl,lol¡n¡ c.eruba
li.lofra x xPlulrr¡ ¡rundin¡cca

xVamoa xSoh¡onun
xG?d. lisdod(þ xl.l¡loli¡
x

^o?odia 
c¡n¡na

xÀoroslit c.Dill¡rir
xÀnllþr¡nlhum odorrlum

Rü b.rt xBaluh gandul¡
xZ..tl. b.r¡

H.ffi xcafì€tcana
xCrllilrich. tDac. Sla.Ýakrooa
xC¡rar rculilorm¡a
xCårar cufl¡
xZrri. zaooC¡rar nþr¡
xCrr.r ô¡lulil.n
tCrrar rigrria
t

'alaloc¡Dnoa 
chvicul¡la R¡r*¡nd. helmbþ.m

AlLrdi¡t.l xiiraium ¡wan..
xlbrLþar Boatli¡a 3maL
xctrlhu3¡an¡ Srîdb úalclY¡r.n
xBrada alak lvrtrn
x,ini¡. b¡¡l.rdr.derik
xHobur l¡n¡lua w¡lbol
tgLô. ûlòoll{obua nEltjr
fG.b l¡.l.ia púaud¡con¡
xLuzul¡ mullllor¡
x,voísDoot
xGÌoL r€d.rik

tY¡t.rlorkruió x
X¡urlfrlia Ri.t
xafrlua Str¡¡lorr3
x
xmrrilimua

l¡¡n.nbi.l xl¡cualria
Iitl. rz o.l



8¡¡låge a. Veg. So€Glorve.n

¡ýal na¡m È.¡€d. Em ¿29f z29f
Soest€rycen Soestgrve€n

r 955 1986
Àndromedr polilolir LrY.rdolhôi x

Zwad€ zegoa x
Klokiasoenliüñ x

O¡ycoccur D¡luttfla vaenb- x
Padrcularig rÿlv¡ticr x
olyq¡l¡ reroyllilol¡r i.iooanda Yleuoolt¡orbloem x

Sguon(m ýecnmoa x
!þlinir c¡.rular 3
Alnur olul¡m¡r Zr¡1l. .l¡ 2
Anlhor¡nlhum odorelum Goron rcukor¡¡ 2

2C¡rar rort?rlr SnrYalzaoil
Pcuced¡num Þelu¡tre lþlk.oD. 2

Eoelbol.rbloam 2
Rubu3 lrul¡coaut Gafor¡ bã¡ír 2

B.lul¡ Þ.nduh Ruse brrt I
Cal¡m¡oro3li3 clnôaccnl t
C¡ñl¡mina llcruor¡ Bo8veldke13 t
C¡ra¡ curl¡ I
C¡l.r ovrl¡a l.bzezm 1

R¡nkânde h.lmbloem 1

K¡|. ¡onk r 1

9ric¡ lelralir G€rorr (bofE¡ t
Watern¡Yel t
Mo€res rolklavet t
Eclì|. ko.ko.bÞloem f

Mÿo¡olit l¡r¡ Zomo-vcroeel-me-nietia 1

Sl.llrria ulioinoaa lloaraamuur t
ÿiol¡ ¡wcnr¡r 1

Mili.u
¡nYsnlariBrlir

I 990
oro3arl ¡nlarmad¡r Xla¡na lonrrd¡ur x

VecnDlui. x
OuizandknooDlonl.inkruid x
Bruh. anaYalbi.. x



B¡ileg. ¡1. Veg. Tro€kom.€r

,Vot. nlam l.hd. neåm 210 210 219 ¡¡9 2.9
Treo ke rmec r froekgrmeer TrÐokormoer,'f rsskormger Trao ka rme€r
1 9a0.1 950? r 966 't 975{ 1 982 1

ManYrnth.¡ trilol¡rlr Watordr¡ebl!d I
Polantilll grluslri3 Wateraardber 1

,o16li3:aninr Mo€ras6t ru¡sqrâ o I
Andrcmcd¡ Dol¡lolir !aYendeltE¡ I 'I

Anlhoranlhum odor¡tum Gewæn reukor¡¡ 1

Ctrar hlrlr Ru¡oo zooó 2

C¡rcr h3þc¡ro¡ I
:¡r.r ddi.

Bl¡uff 2¡o 2Ceror prnicrr
IDanlhoni¡ dacumbona f¡ndiasgrr3
IErioohorum vaoinâlum Eon¡rio wolleor¡3

ForlrJca ovinl Schaocora¡ 3

2
l"{olcu¡ hmllJ. ìcstreeDta witbol f
lll.c.brum Yarlic¡llalum Grond6tcr I
luæ6 lañuir nit t
l¡el¡movrum oralan3a 2

Nrrdua ¡lricl¡ 3 3

P.d¡cul¡ri. sYlvâlic¡ I
Potentillr erecla Tormonlil 2

Prunu¡ rrol¡nå Amerika¡n6€ vooelkel! 2
Bruine gnavelbi€s I
Gevlekl. orch6 2 2 2

Gcnli¡n¡ omumomnlha Klokieaoonliâân I t 1 I
Eracr lalrrl¡r 3 3 3

3Veonpluir ?i t
lþlini¡ cðrulc¡ Piipert roolic 3 3 2 3
Nrñhacium o3rilr|oum Becnbr..k 3 3 3 3 2
]¡r¡¡ cwl¡ Zomozcooa 2 ? '|

Carar rclrrlr 2 .|I I 2
Oroaan Þlund¡tolir Ronda zorrìed¡ur 2 t I 3

2Jun€ua ¡culil¡onl Yeldiua I
Jund¡ Þ{rlô6ut Knol?ua 2 ? 2
Juncua attutr¡a P itrua 2 2 3 2
JurEr¡ rerJ.fmS¡¡a fr.kru3 2 1

Kl.ina Ya.nb.û I 2 3 2 2
Will. ùnrvalb¡c¡ 2 2 2
Yaanmc z 3 3 3

Vræin¡um mvrt¡llu¡ Bhlln bosb.3 2 2
B.luh puõGcail Z¡chl. b.rf t 2

IC¡llunl YUþ¡ri¡ Struihh.i t 1

CrTa¡ actùì¡l¡ Stotz aooa t I
t 'l

Droral¡ illlafm.d¡¡ Kle¡na zonn€d¡uw t 2
oommuila JarrYarbaa I I I

Pinua aYlv.ßlri. Gra drì t t
Rharnru¡ lrrmulr Spro¡.hod t 2
,cir9r¡ c-Þiloaua Ve.nbiaa t 2 2 2

Caraloc¡Dnoa clavicul¡la R¡nþndc helmbloam I
Chromryþa ¡noLrtilolium YYiloaroo3¡a I
0rÿoDlaria c¡dhu.irn¡ Smdb 3takllver.n I

t¡ttt¡a
t



Br¡laç l. V.g. Vollonhoven

z3r -337 1.337ttad nâåm 23 r -337Wel. mem
Vollenhoven Vol lsnhovenVollenhoven

1979 1 99C1 950
Droilel¡¡ ourourcr G¡ rcon vrnocrhoedskruid '|

ILÿt¡machi¡ numollarrr
1Crmundå rooâlia Koñ¡rEsYersn
IPolrmooeton nalang Ontvond lonliinkrurd
1Gab w¡terkota
1SÿmDhYlum ollic¡n¡la Smaarworlol
I 3¡nt l¡artn¡ort¡
't 2Juncua alfu¡r¡ P rl rua

1¡¡o.rr8-verôsel- ma. nietio tMYorot¡a Drluùtria
3W.t.rbicr
2Anlhôr¡nlhum odônlum Gdæn rcukoraG
2Pinkrterblo.mC¡rd¡mino Þr¡lonaio
?Oû¡ueooeSrra¡ rip¡ri¡
2Krl¡ ßnkarCira¡um Þrlu¡tra
2G¡l¡um p¡lurlra srD Þ.llJttre
2W¡Lrn¡valHvdrocolYla vulo¡ri3
2¡¡oorda. ru!Juncua ¡¡ticulrlut
2Lóru Elkhver

G¡b obmô 2Nuoh¡r lule¡
elbr W¡lla salerlel¡o

2llammul¡ Eoalbolerbloem
2Rrnunculua rogena (^iÞende boterbloem
2Vici¡ cr¡ccr

C¡1lh¡ oelu3lri¡ Dotlorbloem
afar V¡,sa voszeooe

Julæu3 comlomerelu¡
EÊ¡le ko€ko€ksblo€m
Grcl. wodcrik

tLrcsotra 3
2WollGpool

1Khñ kræi 2Lafm¡ mino?

Cir¡ium eruon¡r Akk.rdiol.l
G.b li¡

RrnunculuS ¡caler¡lua
Urtic¡ dio¡c. Grola bfrndnotol




	110628090902_0001
	110628090348_0001.pdf

