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Voorwoord

I'De ÏIollandsche Hoeve", een gebied ingeklend. door de
Kattendijkse dijk, de wijk Noord.hoek en de Ringbaan-Oost,
is in 1967 iloor de gemeente Goes aangekocht om er uiteinde-
lijk de bestemming reereatie aan te geven.
Plannen zijn ontwlkkeld maar financiêq ontbraken om het
gehele gebied ineens geschikt te læ.ken voor recreatie.
Dit mag een geluk genoemd worden voor de boomgaarden, d.ie
in het gebied voorkomen. Aanvankelijk 1ag het in d.e bedoeling
de boomga.arden te rooien om plaats te maken vooï grote speel-
ruimten omgeven d,oor bosstroken.

In 1974 is d"oor het toenma,lige gemeentebestuur begri-p op-
gebtacht voor d.e natuurli.jke waarden van de boomgaar:den met
zijn singels en slootjes en werd het plan zod.anig omgebogen,
dat het geheel zoveel nogelijk in stand gehouden kon word.en.
Dit uniek stukje Goes is toen reeC,s niet onbekend gebleven bij
de Koninklijke .ifederLandse ïlatuurhistorische Vereniging, afd.
Beveland. Zij stelt onder meer in haar brief, cld.. 6 mei 1974
aan het gemeentebestuur het vol-gende:

rfEr zi-jn maar wei-nig plekjes, zo er buiten dit nog zj_;ln,
in Bevel-and", wa,a.r z:u],k een verscheidenì.eid aan dieli jk-
en planta.ardig leven is aan te treffen."

In d,ezeLfde bri-ef verzocht de vereniging een j-nventarisatie
uit te mogen voeren, op het gebied van de avifauna en tevens
i-n een later stadir¿m een onderzoek te mogen instellerr naar d"e

entomo-fauna, de flora en de hydrobiologie.. De bed.oe].i_ng rras de
inventarisatie te houden in het gebied van d.e boomgaarden, maar
omdat ile aanleg van andere gedeelten van het reereatiegebied
gerealiseerd was, is een groter opoervlak meegenomen.

ITu bij het 1O-jarig bestaan van de K.tT.lT.v. afd. Beveland.
ligt het inventarisatie-rapport voor u. rk meen te rnogen stel-
1en, dat het met veel enthousiasme en grote deslrundigheid tot
stand. i-s gekomen. Plenigeen zal reeds na een vluchtige blik in
het ranport t9t de conel.usÍe konen, dat de in 1974 geuite bewe-
ring over d.e grote verscheid"e:nheid.aan. dierlijk- en pla.ntaardig
leven meer dan ber¡aarheid i-s. De hoop kan alLeen maar rritgespro-
ken worden, dat ð.eze verscheidenh.eid zar groe j-en. Dit zar voor
een groot deel. afhangen van het uj-t te voeren beheer. Ljet zar
gebaseerd moeten zj-jn op de natuur]ijke ontwilrkeling van het
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DE PÀDDESTOEIEI{ NTCRXÀTI¡GESIED II IL,A HOEVEI'

fnleictrns

Het gebied nÐe Hol.landse Hoeve" is 2O ha groot en omvat een
kincl.erboerilerij¡ €êI1 por¡Jrweider een grote scht¡ur, een waterspeel-
tuin, een verwj.lilerd.e hoogstamboomgaard. bestaa¡td.e uit appel- en
perebestandr een overd.ekt- en een openlucht zwembait met ¡rrime
fig- en speelweiden, een ka.urprruurplaats, een sporthal met r'€s-
taurant en enkele sportirelden. In t 982. is een midget golfbaa^n
aangelegd. en in 1983 een fietgcrossbaan en eeïr speeltuin.

Voor d.e paddestoelen is d.e oud.e 6eern8aaril het meest inter-
ressantr vooral ook in verband. met het voorkomen van enkele af-
stervende fruitbome¡r. T)ene word.en zonod.ig afge zaa"gd, waarbij d.e

stomp blijft staa.rr. Door ile þeerngå,aril zijn met schelpen verharile
wanitelpad.en aangelegil. Het geheel is ongeven d.oor meidoornheggen,
waartussen ook iepen en and.ere 'boment voorkomen. Bovend.ien reÊ-
teren twee wind.schermen met i.taLiaanse populi,eren. De boclembed.ek-

kj.ng van d.e boongaarit bestaat uit gras en icruiden. Er worcl"t, no"ú
insectlclden noch herbiciúen gebnl1H. Het publiek nag øeJ.f het
fruit oogsten¡ wat ilan ook gretig wordt gerlaan. Dit geldt ook
voor ile bra.men ilie oneral in ite boo¡ngaard groeien. lvaarilevol zíjn
verschillend.e waterputten en ee¡x stortpJ-aats van boomstronken,
die gecleeJ.teJ-ijk overgroeÍ-d zijn uet bra"men.

Het gebied buiten d.e boolngaaril is met d-iverse houtgewassen
lngeplant. Deze zíjn nog vrij jong, zodat het'gebi.ed mycologi.sch
nog niet interressant is.

De grond. bestaat uit kl"ei. Ðe aangelegde heuvels roncl d.e wa-
terspeeJ.tuin bestaan uit aangevoerd. zand.

Het gebied. is gelegen j.n uurhok 48-27.

Materiaal en methode

Ðe period.e van i,nventarj,seren loopt van oktober 1981 tot en

met ilecember 1982. ]e verzamel-d.e gegevens zijn opgeslagen en h:ler
verwerkt.

Voor het d.etermine?en werd gebruj.k gemaakt van verschillend.e
boeken, d.ie genoemil worden in d.e literatuurJ.ijst. V&naf september
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1982 weril gebruik genaakt van een mj croscoop met meetocu]-air.
Van ile gevonilen soorten is geen bewi j smateriaal behouden.

I{el zijn varl een d.eel clj-ars gemaakt.

Hygrophoruls psittacinus (Papegaal zwa¡nnetje ) werd ged.eter-
mineerd cloor C. Bas va¡r het Rijksherbarlum te l-eiden.

Tijùens d.e maand.en mei tot en met augustus 1gB2 werden wei-
nig paddestoelen gevond.en, d.oor d,e grote droogte ged.urende d.ie

ti j d,.

0p ile volgenile ilata werd. geinventariseerd":

16-10-1981
O6-11-1981
1 9- r 1-1 981

27-O3-1982
17-08- 1982

07-09- 1982

05-10-1 982

20-10- 1982

29-1 1-1982
2B-12-1982

Xylaria hypoxylon (geweizwa¡a)

Resultaten

Hieronder word.t een alfabetisehe opsotrrxning g'egeven vol¿çens
äe handl-eiding voor inventarisatie van paddestoeLen in NeCerl-and
d.oor E. Arnold.s en E. Ja¡sen. De nederl-and.se nanen øíjn in over-
eenstemming met d.e officiële lijst v1n Nederland.se Paddestoel-
nanen d.oor C. Bas en and.eren.

Ðe leukste vonilsten waren Aleuria aurantia (Grote oranje
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þekerzwa,:n) en llygrophorus psittacinus (papegaal zwa.ro.etje ).
Laatstgenoemder een bijzond.er fraaie eoort¡ werd aangetroffen
tussen mos en lcruiclen.

Zoals begrijpelijk werden ile meeste soorten gevond.en in de
oude þeerng¿aril. De soorten d.ie ctaarbuiten gevond.en werd.en zijn
met + gemerkt.

Ðe talrljkheid. word,t aaJrgegeven met d.e voJ.gend_e cod.en:
A.anwezig ¡ x
Schaars z 1 = ca. 1-3 vindplaatsen per km2l

Irlatig talrijk i 2 = plaatselijk, câ. 4-2o vind.plaatsen per l<nt2

Talrijk tot
zeet talrijk : 3

Agari-cus
arrensis
campestris
Alelrria
aurantia

Bolbitius
+ vitellinus

Calocera
eornea

Anijschamoignon
Ïfeid e ehampignon

in grasberm
in grasberm

1 0-1 0-82
25-l O-B'r

x
x

Grote oranje
bekerzwam

Geel schijf-
zwamrne t j e

Dooiergele
mestzwam

Gele hoorntje 28-12.-82

22-10-82 tussen kruid,en-
vegetatie

1 9-1 1 -81 op gestorte
booms tronilen

O5-1 0-82 in grasveld

op gestorte
houtstronken

1

x
Armillaria

,1 9-1 1 -81 aan d e voet
pereboom

me11ea Honingzwam

Ascocoryne
sarcoi-d,es Paarse knoopzwam 28-12-82 op gestorte

boomstronken
Bisporella
citrina 1

1

Cheilymeni-a
theleboloides

Conocybe
+ lactea fzabelkleurig

breèksteeltje
Coprinus

20-10-82 op zilverzand. en 1

vogelzaad afkomstig
uit voli-ere in sloot

17-08-82 op zand.heuvel be- 2
groeit net gras

O8-1 1-81 tussen nieuw aan"-
geplante heesters

+ atramenterius Kale inktzwam x
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Coprinus
+ comatus Geschubd.e

inktzwa.m

Zwerminktzr^ramdissèrninatus

10--10-82 in grasveì-d

1 6-1 0-81 op stopp afge-
zaagde boom

op houtsnipners
bij stornp van
afgezaagd.e boom

in grasveld

tX

2

x

x

1

lagopus
micaeeus

+ plÍcatilis
Crepidotus

Ganoderma
+ applanatum

t/

Hazepootje-
G]-immerinktzwam

1 0-1 0-82
23-t O-81

Plooirokinktzrram 2O-10-82

x
1

¿

variabil-is l/¡it oorzrra.mmet je 1 6-10-81 op. d.od"e afge-
vallen takken

Daervmyces
sti,1-fptus 1 6-1 0-81 op ges.torte

boomstronicen
Fl-ammulina
velutipes Fl-ur¡reeJ-poot je 22-11-81

x

0ranjedropzwarn
( druppe]-)

op
st

af gezaagd.e
omp van lruitboom

ePl-atte tond"erzwam 27 -03-82

Gvmnopil-us
spectabilís Pracht¡¡lamhoed 1 6-1 0-81

20-1 0-82
I{ygro'phorus
ps ittac inus

op afgezaagd
boomstor:np in
zwenbad.weg

op stompen afge- 2
zaaEd"e fruitbomen

Papegaalzr¡'amnetje O7-09-82 . tussen Eort gras
en kruid.en

Hyphol-oma

fascicul-are Gewone z,wavelkop op stornpen afge-
zaa1dæ fruit'conen-

Inonotus
hispidus Rui-ge boomzr'¡am 07-09-82 op taic I evend e

appelboom
Il.uehnerorrrc es

spectabilis Stobbezwa.nmetje 22-11-81 op stomp afge-
zaa.gd_e fruitl¡oom

langermannj-a
+ gigantea Reuzenbovi-st

x

06-1 1

19-11 c)
1

1

2

x

x

lactarius
controversus Populier me\kzwam 06-1'1-81

05-1 0-82
ï,epiota

O7-09-82 :',n ¿;rasbermen
langs slootka.nt

ond.er rij Itali-
aar:.se populieren

x

Knolparasolzwam 06-1 1 -81 in gras bij
neid oornheg

rhacod.es x



lycoperdon
pyriformê

speirea

Pholfota
squarrosa

Tubaria
furforacea
Vasce].lum

B

Peervormige
stuifzwam.\

06-1 1 -81
29-t 1 -82

op
st

gestorte boom- x
ronken, vochtig

Ma.rasmius
+ oreades
. Mvcena

filopes

I¡Ieidekringzwam 17-08-82 in grasve]-d.

Draad"steelmyce_na 05-1 0-82
28-12-82

Kleine breedplaat O5-10-82
mycena

Nectria
ei4na.barina Menie zwainmetje regel-

-matig
Paxillus

+ involutes Gewone krulzoom 07-09-82

1

op dood hout on- x
iler blad, voehtig
op de grond tus- x
sen gras, vochti-g

op dunne
takken

3

bij
ka1

elzen op
e grond

x

xSehubbige
brrnzwam

Polv¡orgs
varr-us I{aaierbuis j es

zwam

Squte].l-inia
scuteJ-l-ata Tf i.rnperzwanmet je

Stropharia
aeru.ginosa Kopergroenzr\ram

Trametes
versicolor Elfenbankje

20-10-82 op afgezaagd.e
.boomstomp

10-10-82 op gestorte
houtstronken

22-11-82 op gestorte
houtstronken

06-1 1-81 op dod.e takken
op de grond

1 9-1 1:-81 op gestorte
boomstronken

2B-12-82 op houtsnippers x

op gestorte
houtstronken

x

x

x

1

x

2

D.onsvoetJe

+ pratense Afgeplatte stuif- 05-10-8? in grasberm
zwan

Xylaria
hypoxylon Gewe izwam 20-1 0-82
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Ð1ecus

Ðoor het korte tijdsbesteú is db inventarisatie slechts een

monentopnane geweest. Voor pad.destoelen d.ient eigenlljk een veel
langere period.e genomen te worden. .Een pad.destoel ican na.melijk
het ene jaar volop aarmezi.g zijn en itan weer jaren verstelc laten
gaen, of zelfs nooit meer terug komen. De oorzaken zíjn'velerlei,
zoaf.s verstorlng van d.e bod.em, of klirnatologiscúe omstand.ighed.en

zoals vochti.gheid en tèmperatuur.
Bij toekomstige paddestoelinventarisaties zulJen we in het

"Holland.se Hoeverf geo-ied nog we1 meer lmnnen vlnd.en.
.De omgeving van het øwembad. met de bijbehorend.e ]igweiden is

niet in het ond.erzoek betrokken. In 1982 zijn 'd.e wincLsingels ge-
ilundr.waarbj-j het snoeihout werd versnipperd.. 0ver enkele jqrqn ,

zullen 'da?r wel pad.d-estoelen voor d.e f,ag komen, d.ie in het andere
gebied niet gevonclen zijn.

Het onderhoucl van d.e boomgaarit bestaat uit eenmaal per jaar
gras maar-en en àfvoeren. AJ.s er fruitbomen i!.ood.gaan word.en er
l-oofbomen voor in de plaate ge?.etrbpal;s fep, Es, Xsd.oorn, Paarde-
gastanje, Prunus, lind.er Vfafnoot, Canada populier êrLZ.

Er zijn in d.e booregaard ook'd"iverse brand.plekken geweest,
maar ik heb hierop hel-aas geen brand^plek-zwernmen kunnen ïvaarne-
ID.en. r

Zoal-s reeos uit het voorgaand.e gebleken is zijn in d.e boom-
gaard. de meeste vond.sten ged.aan. iryj.j hopen d.at d.e plantsoeïren-
dlenst d.e toestand. en d9 rnanier van ond.erhoud in'd-e toekomst zà]-.

handhaven. Tevens wil1en wij ervoor pleiten dat bij herplanting
in d.e oude boongaariL oud-e vruchtboonrq.ssen a€rxgewend word.en om op

deze wijze het karakter va¡r de hoogeta.mbôongaard te Trancthavêrr
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DE PI,ANTTN VAN ÐE '.HOT.T.A]VDSE HOEYE''

INIJEIDING

In 1982 en d.e lente van 1983 is d.e HoJ.land.Be Hoeve iloor een

aa¡rtal led.en van ile plantenwerkgroep op planten gelnventari-
geerd.

Het gebied. bevat geen echt natuurliJke gecleelten¡ Inaar bestaat
ultr in verscbiJ-J.end.e tijden¡ iloor mensen aangelegd.e lerreinen.
De bomen en struiken zijn grotend.eele aalgeplar¡t en buiten de

inventari satie gehoucl.en.

Het geblecl ien voor wat ite planten bqtreft, te verdelen in:
1. Een oud.e boomgaard. met bijbehorend.e heggen en wind.scher¡cen

2. Aangeplant park met een boerderijerf
3. Vfeiland
4. llater (oude d.rinkputr sloten en aangelegd.e waterpartijen)
5. Aangevoerde grond. (vnl. zilt za¡ld)

De in het gebied. aa¡we zige oud.e hoogsta.mboo4gaard. beetaat uit
appel- en pereborlêrlr Er komen h'ier verscheidene (oude ) appel-
en pererac sen voorr zoaLa b.v. ile jutteperen en naagdeperen.
Ðeze þeerngas,rd word.t niet behandeld. met bestrijdingsnidilelen,
¡naar levert tocb. nog aa¡dig wat fruit oP. Dit fruit l.ran d.oor

liefhebbers geraapt of geplrrh word.en.
Ook is ile boomgaarcl gecteeltelijk aan het volgroeien met bra"men.

SPÊEYKAÚIÞ
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Doo:r het voorkomen van vele ouile apper- en perebomen i.s het
gebled ook entomologisch interessant. Het is een goed. ullieu
voor vooral vele kever- en sluip¡yespensoorten. Hieraan worctt
ecbter binnen dit rapport ver:d.er ge'en aand.ach,t besteeil .
Het parkgedeelte bevat een jor¡ge aanplant met bijbehorend.e
tr¿kks¡snkruiclenr. 0p eea zand.helring in het park groeit kleve-
rig kruiekuid. Karwij en kompassLa zijn ar¡.dere in het oog
springende pla¡tenr ilie in het aangelegde ged.eelte groeien.
Het overigens soortenarme weiland. 1e verand.ercl in een fiets-
crossbaan, d.e slootkant met rod.e ogentroost en d.e drinkput zijn
j.ntakt gebleven.
In het gebiect zijn verschillencle waterpartijen te vin¿en, zoals
d.e genoemcle ilrinkput, sloten e¡l aangeregile vijvers; uit cte
plantengroei blijkt dat het zoutgeharte niet overal geujk is.
Een slootje blijkt duiderijk brak te ziJnr wat btijkt uit de
groei van d.e ølLte waterra¡¡onkel-. Het voorKomen va¡ oo€1. veel-
wortelig kroos en de stijve watema¡ronkel in d.e oud.e d.rinkput
duidt op zoet water.
De bod.em van h.et gebied bestaat voor het grootste gedeelte uit
zwaîe kleigrond.r terwijl op enkele plaatsen zand. is aalrgevoerd".
Ðe voedselrijkd.ora van de bod.em is over het algeneen vrij groot.

RXSUITATEN

Het gebied. Ís in totàal 6 keer gelnventariseeril d.oor leilen van
d.e plantenwerkgroep, na^melljk 3 keer in lg1z en 3 keer in de
lente van 1983.
3ij d.eze inventarisaties zijn't58 hoge.re plantensoorten gevon-
den (bomen en struiken d.us nj.et meegerekend).
De meeste soorten werd.en d.irect in het veld. herkend. en geno,-
teercl. Verder werd.en enkeLe in het veJ-á gedeterm:lneerd. en enkele
thuis.
De inventarisaties zíjn ged.aa¡ d.oor M. Kostense, A. en c.
Scb.oennakens, J'. W1llemsen, W. Kuyen J. lckhardt en. R.
vl¡1Ilemse.



CONCÏ,USIE

De HoIlandse lfoeve is geen gebiecl waa.r echt zeldzaine planten
gevond.en word.en. Echter iloor cle verscheidenheid. aa¡¡ miJ-ieu-

Itypen komen er toch nog aard.ig wat verschlJ.leniLe plqatensoon-
tgn voor. i

qI4A,IYIENLIJSq

De noruånclatuur is volgens cte twintigste druk van d.e Flora
vaü Ned.er].a¡rd. van Heukelsr/van iler Meijden (1983).
De opmerkelijke vonilsten zijn a€ügegeven met êen +
Zowel bij de braa^n (Rubus fruticoeis) a1s blj d.e paardebloem
(laraxacr¡m officina].e ) is geen'ondervercleling gemaakt Ín k].ei-
nere taxa.

Johan lckhard.t
Reimoncl r¡t/il]-erase

,:; bi.tterzoet
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lijst van gevond.en planten op de Hol-lanctse Hoeve in l9g2 en
Iente l-gSt
Achil-lea mi]-lefol.ium Dui,zendblad
Agrostis stoloni.fera Fioringras
Alliaria petiolata look zonder look
Allir¡m vlneal-e Kraai1ook
Alopecurus geniculatus Geknikte vossest aan't
Alopeeurus.myosuroid.es Duist
Anthoxanthum od"oratum Reukgras
Anthriscus sylvestris Fluitekruid. ;

Aretirim pubens Gewone klis
Arrhenatherurn e].at ius
Artemis ia wulgaris åiiT::î"" 

( Frans raaigras )

, Aster tripolir.m Zut_te
Atriplex prostrata Spiesmelde
Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid
Bellis perennis MadeliefJe
Brassica ni-gra Zwatte mosteril

, Brornus hord.qaeeus sps hordaeeus .zaehte, dravik
Br¡¡onia ereti-ca Heggerank
Cal-l-itrj-ehe ( platycarpa)
Calystegia sepium Haagwind.e
Capsella bursa-pastoris Ilerderstasje
Cardamine hirsuta neine ve'ld.lcers
Card.amíne pratensis pinksterbloem
Carex cuprina , Valse voszegge

.Carex speeo Zeggesoort
+ Carum carvi Eehte karwij

cerastium fontamrm Gewone hoornbloem
Cerastirrn glomeratu:ri Kluwenþoornbloem
Chenopodium album Melganzevoet
Chenopod.iuro pol¡rspernu.m Korrelganzevoet
Chenopodium rubrum Rod.e g"rr""rro"t
Cirsium arvense Akkerdistel
Círsium vul-gare Speerdistel
Convolwulus arr¡ense. Akkerwinde
Coronopus squamatus' Grote varkenskers
Cîepis cappilaris Klein streepzaad
Cynosurus eristatus tse.mgras

Ðact¡'lus glomerata Kropaar
Daueus earota Wilde peen



Elymus repens
Epilobium hirsutr:n
Epilobir¡m tetragonum
Erigeron canadensis
Erod"j-um cicutarium subsp.
Equisetum arvense
Euphorb ia h.elioscopia
Euphorbia peplus
Festuca arundinacea
Festuca pratensis
Festuca rubra
Gali-nsoga parviflora
Galir¡m aparine
Geraniun dissectum
Geranium mol1e
Geranirm robertianum

+ Geum urbamrm
Gl-echoma hed,eraeea
G1¡rceria fluitans
Gnaphal ium'uliginosum
Hedera helix
H eracler¡m mante gazzionum
II eracleum s'phond.ylum

Hol-eus lanata
Hypochaeris rað.ieata
Iris pseud.acorus

Juncus bufonius
Juncus effusus
Juncus i-nflerus

+ lactua serriola
lamiun albunr
lamiirm purlureum
lapsana commrrnis

lathyrus pratensis
lemna minor
lemna trisulca
Leontod on autumna]-i-s'
loJ.ium perenne
lotus eorniculatus
I,ys imaehia nrrmmularla

1-5

K:week

Harig wilgeroosje
I',-a.nt.ig wilgero o s j e

Canad.ese fijnstraal-
cicutarium Gewone reigersbek

Heermoes
Kroont jeskruiil
Tui-nwo1fsnel-k
Rietzwenkgras
Beemd.l-angbloen
Roodzwenkgras
Klein knopkruid
Kleefkruid
Slipbladige ooievaarsbek
Zaehte ooieva,arsbek
Robertskruid.
Gewoon nagelkruid.
Hond sd raf
Mannagras
Moerasd roogbloem
Kl.inop
Persische bereklaurv
Bereklauw
Echte witbol-
Siggekruid
Ge]-e lis :

Greppelrus
Pitrus
Zeegroene rus
Kompassla
I¡Iitte dovenetel
Paarse dovenetel
Akkerkool
Veldl.athyrus

: Klein kroos
Puntkroos
Herfst].eeuwetanil
Engels raaigras
Gewone ro]-klaver
Penningkruid.
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+ l]¡thrum salicaria l(attest aar.t
l,1alva sylvestrís Groot ka?sjeskruícl
Matricaria maritima Reukloze kanille' .__:
Matriearia recutita Echte kamil_le
Med.ieago arabica, Gev]-ekte rupsklaver
Med.icago lupu]-ina Llopklaver
Metr-ilotus a1ba Witte honingklaver
Melil-otus aLtímissia Ge]-e honingklaver
ilientha arvensis Akkermunt
Mentha aquatica ïIatermunt

+ Myriophyl-ilum,spicalum , Aanredêrkrrrid
+ Od.ontites yerna Rode ogentroost

Oxalis fontana , Stijve kl_averzuring
Papaver dubÍr¡m K]-eine klaproos
Petasites hybridus Groot hoefblad^
Phalarís arundinaeêa
Phleum pratense subsp. pratense Timotheegras
Phragr!¡ites.australis Riet
Plantago lanceolata Smalle weegbree
Plantago major Grot" *""gi"""

. Foa annua
Poa pratensis , Veld,beemdgras
Poa trivial-is . , . Ruw beemdgras ,

Polygonum avi-culare Varkensgras'\
Pol¡rgonün convolvulus Zwaluwtong

' Polygom:m lapathifolium subsp.lapathifolir¡m Knopige dui.zend.knoop
Pol-ygonum persicaria perzikkruid. ' 

,

Potentilla anserina Zilverschoon
Pulj-cari.a dysenterica ' H"*fuir;;;
RanUnculus aeri.s Seherpe boterbloem
.Ranrrnculus baudotii
Ranunculus b-u]-bosus K:aqlboterbloem
Ranunculus ei#cinatus stijve waterranokel
Ranuneulus ficaria Speenkruid
Ranunculus repens .Krui-pende boterbloeu
Ranuneulus sceleratus Blaartrekkend.e boterbloem
Rori.npa sylVestris Akkerkers
Rubus fruti-cosis Braam
Ru4ex acetosa Veldzuring
Rumex crispus Ï{rulz:urirng



Rumex obtusifolius
Rumex sanguineus
Sagina procumbens
Sarnbucus nigra
Scirpus maritimus
Seneeio serucifolius
Seneeio jacobaea

+ Ðeneel_o vl-s'cosl_s
Senecio vulgaris
Sísí¡mbrÍr¡n off ic inale
Solanum duleamara
S olanr¡m nigrum
Sonchus arvensis
Sonehus asper
Sonchus' oleraeeus
Spirod.ela polyrhíza
Stach¡¡s palustris
Stel-laria med.ia

Tenaceti.im riulgare
laraxacu¡n off icinal-e
lhlaspi arvense
Tragopogon pratensis
Trifolium dubium
Trifol-ium pratense
Trifolium repens
Tussilago farfara
T¡rpha angustifolia
Tr¡nh.a latifolia
Urtica d.ioica
Yaleriana officinalis

+ Verbena officinalis
Verohica arvensis
Veronica filiformis
Veronlca persica
Veroni"ca serþyl1ifo1la
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Vicia sati-va
Vícia tetrasperma
'Zannichell- ia palus tris

Rid"áerzuring '

BJ-oedzuring
liggende vetmrur
Gewonq vlier
Zeebies
Sma1-b1.ad.ig kruiskruid
Jacobskruiskruid.
I0everig kruiskruid
Klein kruiskruid
Gevrone raket
Bitterzoet
Zwan'te nachtsehade
Akkermelkd istel
Brosse melkitiste].
Gewone nellcd istel-
Vee1wortelig kroos

.-l

Ivioerasd.nrloorn

VogeÌmuur
Boerenv,¡ormkruid
Paard ebloem
tüitte krodd.e
l{orgenster
T,l]-eine klaver
itod.e .lcJaver
Itùitte klaver
?(lein hoefblad
Kleine lisdodde
Grote lisd.odd.e
Grote brandnetel
Valeriaan
IJzerhard.
Veld ereprijs
Draaclerepri js
Grote ereprijs
TiJmerepríjs \

VogeJ.wi.kke

Ringelwikke
VoeCerwikke
Vieizad"ige vrikke
Zanni-che11ia

ß
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De Mossen en de Korstmossen van de "Hollandse Hoeve"

inleiding
Op 6 novernber werd door de iltossenwerkgroep van de KNNV-AfdeIing Beveland
de Mossen en de Korstmossen van rle Hollandse Hoeve intensief bekeken en
geinventariseerd. De buitgemaakte mossen zijn op de daaropvolgende praktikum-
avonden bekeken en gedetermíneerd. Tijdens de eerste week van maart van 1982
hebben lrlim Kuys en ik een bezoek gebrachÈ aan dit gebied, waarbij voornamelijk
gelet is op d,e korstmossen
Na de inventarisatie-excursie van 6 novernber 1982 hebben de leden van de
Mossenwerkgrroep individueeL,t zo nu en dan het terrein van de Hollandse Hoeve
betreden; deze bezoekjes zorgden voor de nodige aanvullende informatie.

Marchantia poLymorpha

ParapLuut;jesmos

terreinbeschrijving
Ðe Hollandse Hoeve bestaat ondermeer uit een oude hoogstanlcoomgaard. Op het
terrein waar deze oude fruitbomen staan heeft zich een graslandvegetatie
ontwikkeld met hier en daar een brandnetet- of braamruigte. Op dit terrein zijn
voorts nog enkele drinkputten te vinden.
Het hele terrein is thans in het beziÈ van d.e gemeente Goes, het grootste deel
- dus ook de boomgaard - wordt gebruikt als wandelpark. Vlak naast de boomgaard
bevindt zich een kinderboerderij, een rnidgetgolfbaan, een fietscrosscircuit en

een \¡¡andelpark met veel jonge aanplant en een singel-
U zult wel begrijpen dat de recreatie veel druk uitoefent op dit terrein.
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methode

Tijdens de inventarisatie-excursie werden er mossen en korstmossen verzameld;
de monsters werden in enveloppen of in vellen krantepapÍer verpakt en steeds
t¡/anneer het papier door het monster nat werd, werd het verpakkingsmateriaal
vervangen door een droge enveloppe of een droog vel krantepapier. Tijdens
dit verwisselen moet men er wel voor zorgen. dat de korstmos- en
mosmonsters ontdaan worden van zandkorreltjes, kleiresten en steentjes, r¡¡ant
dit materiaal kan de mossen en korstnossen erg.beschadigen.

5mrn

þ'issidens tarifoLius
KLeiuedey,mos

Fissidens bryoides
Gezoomd xedermos

5mm
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Hier boven heeft u al kunnen lezen, dat het meerendeel van de mossen op de
op de practicumavonden gedetermineerd werd net als de korstmossen. De twee
Cladonia-soorten zLjn door Bas Koutstaal van het Delta Instituut voor
Hydrobiologisch Onderzoek te Yerseke gecletermineerd, Bij het determineren
maakten we gebruik van lichtmicroscopen en stereomicroscopen en we raad-
pleegden enkele determinatie- en naslag'werken. De titels van deze boeken
vindt u onder de rubriek t'literatuurt'.

resultaten
Uit een twintigtal monsters hebben we 17 soorten Bladmossen, 3 soorten
Levermossen en 7 soorten Korstmossen kunnen onderscheiden. $tat er in de
Hollandse Hoeve aan korstmossen en mossen gevonden is, is lang niet gek.
Er zijn hier weliswaar minder. mossen gevonden dan in het Poelbos, maar
de Hollandse Hoeve is toch weer rijker dan het Abbekinderse Bos. Net a1s
in het Abbekinderse Bos komt ook hier Dicranoweissia cirrhata (Sikkel-
sterretje) voor, zij het op de Hollandse Hoeve in nog grotere aantallen,
de schors van deze oude fruitbomen schijnt toch een beter substraat te
zj-jn dan de schors van de Canadapopulieren in het Abbekinderse Bos
Op het laatstgenoemde terrein staan de bomen ook veel dichter bij elkaar
dan op de Hollandse Hoeve, misschien dat dit, ook een faktor is die
meespeelt.
Verder was Pottia heimii (ZiIt kleimos) een leuke vondst, dit mosje
werd op de oevef van een drinkput (no. 1) gevonden.

conclusie

Pottia
heirrt i

De Hol-landse Hoeve is matig rijk aan
soorteno Toch is het vanuit bryotogisch
en lichenologisch oogpunt bekeken niet
te hopen dat men ooit de oude fruitbomen
gaat verv/ijderen, want juist de schors
van deze bomen is erg rijk aan mossen en
korstmossen.
Er komen vast meer epifyÈische korstmossen
op deze fruitbomen voor dan er in dit
rapport vermeld staan, maar \de durfden
er ons voorlopig nog niet aan te lvagen om
deze voor ons vreemde soorten te gaan
determineren.
Tijdens het inventariseren hebben we ver-
schillende biotopen bekeken zoals bomen
(schors), ruderale terreintjes, kanten van
wandelpaden, open plekken in het grasland,
sloottaluds en oevers van drinkputten.
Het laatstgenoemde biotoop viel ons wat
tegen wat betreft de nosseni men zou juist.
van dit soort biotopen meer verwachten.
Half augustus van dit jaar (1983) zag Lk
d.at er enkele schapen in het boomgaard-
gedeelte liepen. Dat lijkt mij een goede
vorm van beheer; op deze wijze wordt voor-

r7^'1 +uuuu

kLeimos

5mm
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komen dat het terrein verruigt.

sogrlep$j.st

MUSCI

Anblystegir:n serPens
Atrichum undulatum
Barbula unguiculata
Brachytecir¡n rutabuh¡n
Bryup argenteum
Bryr:m capillare

ssp. capillare
Ceratodon purpureus
Dicranoweissia cirrhata
Eurhynchiun praelongum
Fissidens bryoides
Fissidens taxifolius
Funaria hygrometrica
Illpnr:rn cupressi forme
Leptodyctir:n riparium
Phascum cuspidatr:n
Pohlia nutans
PoÈtia heimii

HEPATICAE

Lophocolea bidentata
Lophocplea heterophyJ. Ia
Marchantia pollanorpha

LICHENES

Cladonia fi¡obriata
Cladonía conistea
Diploicia canescens
Parmelia physodes
Parmelia sulcata
Lepraria incana
Xanthoria parietina
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Schimp. s.1.
P.B.

B. S,G.

Brid'.
Lindb.
Schimp.

lilarnst.

BLAD¡{OSSEN

Plulsilraadmos
Rimpelmos
Kleischroeftandnos
Dikkopmos
Zilvermos
Een knikmos

Purpersteeltje
Sikkelsterretje
Fijn laddenrnos
Gezoomd vedermos
Kleivedermos
Krulmos
Klauwtjesmos
Beekmos
Spits knopmos
Peermos
Zilt klêinos

LEVERMOSSEN

Een kantmos
Een kantmos
Parapluutjesmos

KORSTMOSSEN

Steenkorstmos

(Hedw. )
(Hedw. )

Hedw.
(Hedw. )
Hedw.
Iledw.

(Hedw. )
(Hedw.)
(Hedw.:)
lledw.
Hedw.
Hedïr.
Iledw.

(Hedw. )

IIedw.
(Hedw
(Hedw

) Lindb.
) Fuernr.

1

3
t
3
4
1

I
3
4
5
5
9
2
3
1

t
1

7

9

en
'en

en
en

en

en

I
6
I
I

(L. ) .Dum.
(Schrad.) Pum
L.

(L. ) Frt
(Del. ) ash. ;

(Dicks.) Massal.
(L.) Ach.
(Th. ) Tayl.
(L.) Ach.
(L. ) r,Th.Fr.

4
4
1

L0
10
I
1

1

I
1
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De Bradnossen, Levermossen en Korstmossen zijn door de leden van de
Mossenwerkgroep gedetermineerd. Etk-lid heeft een nu¡Dmer gekregen en aan
het nummer, dat achter de soort vermeld staat kan men zien door wie de
soort gedetermineerd is.
Bas Koustaal van het Delta Instituut te Yerseke, die de twee Cladonia-
soorten gedetermineerd heeft, heeft bijvoorbeeld nuumer ',10".

De determinaties zíjn uerzorgd door:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
o

10.

Ilenk Mosterdijk
Magda Kostense
Inemarie van Meurs
Piet !{ondergem
Pieter van Rijswijk
Corina Rottier
Ineke Boone
,Johan Eckhardt
Reimond Vtillemse
Bas Koutstaal

5mm

BvVun angenteum

21, Lüelnnoa

5
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DE S VAN DE E

Inleiding: De inr¡entarisatiemethode.

Het gebied wat op vogels geinvent4riseerd is, bestaat voornamelijk uit dê

boomgaardr' en verder-nog de kinderboerderij en waterpartijen met.omliggeride
grond. Ook "u"a er geinventaríseerd in het J-aantje langs het zwembad, wat door
de aanwezigheid van elzen ts-winters leuke soorten aantrekt. (keep, staartmees,
putter, sijs e.d.)

Vanaf mei 1982 werd eerst eens in'de twee weken geînventariseerd, wat
later is teruggelope¡ tot eens in de maand. In totaal hebben we het gebied
34 keer belocht' waarna we per keer het aantal soorten en het aantal per
soo,rt noteerden.

Aantal invent isat e er in 1981 1982.

,i-an feb mrt me]- .1-"" ir¿!
6'2

aug sep

22
okt nov dec

1"233 2 62

aantal indiv,iduele waarnemingen: 7

fn het voorjaar van 1982 zijn door de leden van de vogelwerkgroep
rs-morgens vroeg de zingende vogels genoteerd., weJ-ke mogetijk broertgevallen
aanduidden. (meref, zanglijster, zwartkop, groenling e.d. )

Van elk.bezoek werden de zingende vogels afzonderlíjk op een kaartje ingete-
kend,,en met behulp van deze kaartjes was het mogelijk een totaal-beeld te
maken van de broedvogels.

Zie als voorbçeld het hierna volgende totaalka.artje van'de groenling. EIke

stip is een zingend mannetje.

' ' De gegevens zijn verder nog aangeVuld met individuele waarnemingen

en door hulp van leden van andere werkgroepen. :.
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RESULTATEN.

De inventarisatie resulteerde in 60 soorten., welke hierna'volgen in
volgorde van de Elseviers gids van de vogels van Europa, door B. Bruun

SOORTENLÏJST MET DE MAANDEN II'AARIN DE SOORT IIAARGENOMEN IS.

(1e74)

JFMAMJJASO
BLauwe reiger
Knobbelzwaan

ü/ilde eend

Bergeend

Buizerd

Blauwe kiekendief
Torenvalk

Fazant

l,riaterhoen

Meerkoet

Scholeksterr

Kievit
i,t/atersnip

Houtsnip

Wulp

,,Tureluur

Zilvermeeuw

Kokmeeuw

Houtduif
Tortelduif
Turkse tortel
Koekoek

Ransuil-

Gierzwaluw

Grote bonte specht

Boerenzwaluw

Huiszwaluw

Graspieper

xx

x

x

x

x'xx

xxxxx

x x x.. x x x x x x x x
.xxx

x

x

x

x
'xxx.xxx
xxx

xx
x x. x

xx

xx
x

x

xxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

xxxx x

x x

x

xxx.
xxx

J F M A M J. J

x

xxxxxxx
xxxxx
xxx

SO



GeIe kwikstaart
l{itte kwikstaart
Spreeuw

Kauw ,

Zwarte lc.naai

hlinterkoning

Heggemus

Kleine karekiet
Spotvoge,l

ùuinfluiter'
Zwaftkop,

Braanrslùiper

Fitis
TjiftjaÍ: I

Goudhaantje

Grauwe vlr-egenv¿mger

Roodborstje

Merel

Koperwiek

Zanglijster
Kramsvogel

Pimpelmees

Koolmees

Staartmees

Huistnus :

Ringmus

Vink

Keep

Groenling

Sijs
Putter
lKrr.r,

x

F

X

x

x

x

x

x

M J J A S 'O N D

x

xxxx

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

xx
x.xxx

x

Xxx
x

x

x

x

x

xx

x

x

x

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

xxx
xxxxr xxxx

xxx
xxxxxxxx

xxx
x, x x x x x

xxxxxxxx

xx

xxxx.xxxx'xx

xxx

x

MF JJASON

x

x

x

x
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TOTAALLIJST VAN DE BROEDVOGETS . INCTUSÏEF DE NESTKASTEN. fN ].982.

Soort.

hrilde eend

l¡Iaterhoen

HoutduÍf
Tortelduif
Turkse tortef
Koekbek

Graspieper

l{itte kwÍkstaart
Spreeuw

ïIinterkoning
Heggemus

Kleine karekiet
Spotvogel

Tuinfluiter
Zwartkop

Br:aamsluiper

F itis
Tjiftjaf c

Gnauwe vli'egenvanger

Merel

Zangli, j ster
Pimpelmees

Koolmees

Huismus

Ringmus

Vink

Groenling

Putter
Kneu

Aantaf broedparen.

1

1

5

1

1

1

2

0:1

7-A

10- 13

1,2-1,6

1

3

3

2-3

1

7-1,O

3-5

1

12- 16

9-1,2

2

4-5

3-4
1

1

9-15

1

3
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DE NESTKASTEN.

Verspreid door het hele gebied hangen

nestkasten, welke in der tijd door

de jeugdnatuurwacht geplaatst,zijn.
Nadat deze vereniging niet meer

bestond zijn de kasten min of meer

in handen gekomen van de jeugd-

afdeling van de ÉwtW. De inodellen

die er hangen zijn allemaal mezen-

of spreeuwenkasten

Eigenlijk had de KNNV niet de beno-

digde tijd en leiding om deze kasten

intensief te controleren. Het was

dus wel fijn dat we'hiervoor toch

nog gegadigden hebben gevonden, en

wel de leerlingen van de Holtkamp-

school onder leiding van dhr. h,itka¡n.

Zij controleerden de kasten op 29 april en 27 mei 1982 en op 18 april en

19 mei 1983..

Nu is het wel mogetijk dat sommige kasten twee maal in het seizoen gebruikt
worden. Daar er alleen in de maanden april en mei is gekeken, hebben we

hier dus geen gegevens van

Resultaten nestkastencontrole.

1.982. 29-4 en 27-5.

Nummer: kast. Soort. Aantal- eieren. Aantal .ioneen.

s

@.
1À't7
\II

kNt¡y ro

1

2

3

4

5

6

7

8

q

10

t1

Spreeuw

Koolmees

Spreeuw

Spreeuw

Koolmees

Spreeuw

Kool-mees/Ringmus +

Pimpelmee

Spreeuw

0p L3 juni 1982 werd een ringmus waargenomen die uit kastie nr 9 vloog.

Zeer waarschijnlijk heeft de ringmus na de koolmees in het kastje gebroed.

5

5

5

6

5

7

I
5

5

5

5

6

¿

6

7

9

5

+



Vervolg schema nestkastencontrole.

1983. 18¡4 en 19-5.

kast Soort Aantal eieren. Aantal o

6

6

5

6

1.

4

6

6

4

;

5

6

7

4

1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

11

12

Sp,reeuw

Spreeuw

Spreeuw

Koolmees

Spreeuw

Koolmees

Koolmees

Koolrnees

Spreeuw

Pimpelmees
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BESCHRrJV]NG VAN DE AFZONDERLIJKE SOORTEN.

B1auwê reiger. Ardea cinerea.
Onregelrnatige gast: in het gebied met maximaal twee exemplaren
7-11-1981 2 ex, 29-5-1982 2 èx, 3i.-12-198 2 J. ex dood bij de

put achter de gymzaal, waarschijnlijk verhongerd.

1

2 Knobbelzwaan.

Eén keer aangetro.ffen bij
27-5-1,982 Lex.

.Cygnus o1or.

de noordelijk gelegen waterpartij.

V/ilde eend.

jaarvogel.
'' Anas platyrhychos.

Het gehele jaar aanwezi.g met enkele exemplaren in. de noordelijk
gelegen waterparti.l'en of in de slootjes . Zeer waarschijnlijk
broedvogel.

4 Bergeend. Tadorna tadorna..
En waren drie waarnemingenr'waarvan twee overvliegend

:

een.paartje bij'een put op 30-4-1982.

13-12-1982 7ex overvl-, 15-5-1982 2ex overvl.

Fazant! Phasianus colchj.cus.

Van deze vogel twee waarnemingenz 1.7-1-1982 1

opvliegend uit het noordelijk gelegen grasland,

exemplaar in de boomgaard

en

.'

maal

5.

6.

7

8.

Buizerd. ' Buteo buteo.

Eén waarneming van een overvliegend exemplaar op 28-1- 7gAZ.

Blauwe kiekendief. Circus cyaneus.

In 1Q82 een jagend vrouwelijk exemplaar boven een å1oot, op 21-L.

Torenvalk Falco tinnunculus.
Het gebied, van de hollandse hoeve wordt af en toe a1s jachttemein
benut.. De ho-ek van de grote schuur wordt soms a1s rustplaats gebruikt.
(vondsten van uitwerpselen en braakballen).
27-3-7982 1 ex, 22-1L-1981 1 ex overvl

vrouwelijk exemplaar.

3O-3-1982 1 manne.lijk

I h/aterhoen

Jaarvogel.
Broedt jaarlijks in
In 1981, vijf jongen,

GaL1inula chloropus.

één van de putjes van het gebied met i. paar.
in 1982 twee, jongen



to.

11.

1,2.

13.

74.

L5.

16.

1.7.

-31 -

Meerkoet. Fulica
wintergast?
Meestal in de wihtermaanden in en

gelokt door het gestrooide voer.

17-1-1981 18 ex.

atrp.

om de kinderb<,¡erderij, âân-'

Scholekster. Haematopus ostralegus.
tdordt soms overvliegend uraargenomen naar de fourageerþebieden aan

àe Oosterschelde.

3-4-1982 4.ex.

Kievit. Vanellus vanellus.'
Voornamelijk overvlÍegend vraargenomen.

30-L-1982 I ex.

üIatersnip.
wintergast.
ltlaargenomen

fouragerend

19-12-1981

de ondiepe

op

in

Ga1J-inago gallinago.

en 10-1-1982 respectievelijk
sloot langs de weg,

en ex.

Houtsnip. Scolopax rusticola. 
t

Tijdens een jeugdexcursie op 27-3-7982 werd tr exemplaar waargenomen

opvliegend uit het struikgewas

hlulp. Numenius arciuata.

Onregelmatig overvliegende voge1, die fourageert langs de Ooster-

24-4-1982 l, ex.

'Tureluur.
Zie scholekster en wulp.

één waarneming:' 6-5-1982

Tringa totanus.

1 ex.

Zilvermeeuw. Larus argentatus.
Is het gehele jaar aanwezLg, voornamelijk overvliegend, maar soms

ook op de weiden fouragerend.

Kokmeeuw. Larus rídibundus.
ZoweL, overvliegend als in het gebied zel.'f. voedsel zoEkend met wis-
selend aantal

t8¡

I
I

I

'I
J

Ì

I

f

I
;
I

i



19.

20

2L.

22.

23.

24.

25.
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Houtduif. Columba palumbus.
jaarvogel.

vrij tal-rijk, op 7-11-1981 rverd nog een volgroeid jong gezien
dat nog gevoerd werd. Grootst geterde aantal op 6-5-19g2: 20 ex.

Tortelduif.
zomervogel.

Broedvogel met één paar.

Streptopelia canorus.

Gehoord op 5-6-1982.

Turkse tortel. Streptopelia decaocto.
jaarvogeJ-.

vrij al-gemeen, in variërend aantal van z tot zo ex. (z-11-1gg1)
Tevens broedvoget met L paar.

Koekoek. Cuculus canorus.
zomervogel.

Enkele malen gehoord, tevens een jong van ongeveer drie weken oud
gevonden in het nest van een graspieper

Ransuil. Asio otus.
Het gebíed van de hol-Landse hoeve behoort waarschijnrijk tot
het jachtgebied van de ransuil.Eén waarneming: op 9-9-1gg1 1ex.
jagend in de schemering.

Gierzwaluw. Apus apus.

zomervogeJ-.

ü/erd in de zomermaanden fouragerend
boven het gebied waargenomen, met een

aantal- van 2 tot 7 exempJ-aren.

Eerste waarneming: 14-5-1981, laatste
waarnemin g 2I-7 - 1,9A2.

Grote bonte specht. Dendrocopus
maJor.

In het voorjaar vaak waargenomen, maar

ondanks dat het biotoop om eventueel

te broeden geschikt mag worden genoemd,

werd in de periode van onderzoek geen

broedgeval vastgesteld.



¡

26

27.

28

tô

30

31.

-33-

Bperenzwal-uw. Hirundo rustica.
zomervogel.

Voedsel zoe,kend boven het gebied waargenomen, met 3 tot 11 exemplaren.

Eerste waarnemin g 28-3-1981 , laatste waarnemin g 22-9.-1981.

HuÍszwaluw. Delichon urbica,
zomervogel.

Evenals gierzwaluw en boerenzwaluw, in aantallen van 2 tot,7 ex-

emplaren

Eerste waarneming 14-5-1981, laatste waarneming 25-9-1981,.

Graspieper. Anthus pratensis.
zomervogel.

Broedvogel van het noordelijk gelegen grasland. Na aanteg van een

fietscrossbaan in L982 verdwenen. E6n paartje fungeerde als waard-

vogels voor een koekoek.

Gele kwikstaart Motacilla flava.
In de trek werd de hollandse hoeve verscheidene keren aangedaan.

27-3-1"9a2 2 ex, 18-4-1982 6 ex, 24-4-1,982 2 ex, 6-5-1982 6 ex.

Meestal fouragerend langs de oever of in het weiLand.

l,tiitte kwikstaart. Motacilla alba.
zomervogel.

Broedvogel- van het omliggend terrein, op 1O:8-1982 drie juveniele

exemplaren bij de waterpartijen.
trekwaarnemingen: 22-9-L981 L ex, 3-4-1,982 3 ex.

Spreeuw. Sturnus vulgaris
jaarvogel

Algemene broedvogel, zowel in de nestkasten afs in natuurlijke
hoLtes van de fruitbomen.

Het aantal aanwezige exemplaren varieert van 15 tot 70.

Kauw.

Tien .waarnemingen, meestal

Corvus monedula.

1 exemplaar, op 6-5-82 4 ex.
32.



33

34

35.

36.

37

38

39.

Zwarte kr:aai.
Twee maal waargenomen,

15-5-1982 L ex.

-34-

Corvus corone. .

overvliegend: 25-2-1982 1 ex,

$/interkoning. Troglodytes troglodytes.
jaarvogel

Bnoedt voornamelÍjk nn het zuid-westelijke deel van het gebied
met meerdere paartjes.

Heggemus. Prunella moduláris.
jaarvogel

Broedvogel- in het gehele gebied met vrij talrijk aantal.

Kleine karekiet Acrocephalus sci.rpaceus
zomervogel.

Broedvogel in de put achter de sporthal. 30-5-1981 L zingend ex,
L-6:1982 L zingen.d ex.

Spotvogel Hippo}ais icterina.
zomervogel.

Broedvogel in klein aantaL aan de rand van het zuid-westelijke
deel van het gebied.

Tuinfluiter. SyJ.via borin.
zomervogel.

l,tlaarnemingen berusten a]leen op gehoorde, zang.

Broedt in klein aantal

Zwartkop. Sylvia atricapilla.
zomervogel. .

Broedt met enkele paartjes in het gebied wat overeenkomt met

de spotvogel en de winterkoning.

Bnaamsluiper.

zomervogel.

Broedvogel in kLein aantal, tussen braamstruiken en brandnetels.
18-6-1981 een paartje met vier uitgevlogen jongen.

11-6-1982 1 exemplaar.'



43

4It.

42.

44.

45.

46.

47.

48

-35-

'Fitis Phylloscopus trochilus.
zomervogel.

,

Tahijker dan de tjiftjaf' Qroedt in het hele gebiéd.

Eerste waarneming: 28-3-1981, laatste waarneming: 25-8-1981.

Tjiftjaf. Phylloscopus collybita.
zomervogel.

Broedvogel in klein aantal¡ komt alleen in de boomgaard voor

en nietilin het oostelijke deel van het gebied..

Eerste waarneming: 27-3-L982, 2 ex. Laatste waarneming 1O-8-1981.

Goudhaantje. Regulus regulus.
Eén waarneming van 3 exemplaren op 23-10-1981.

Grauwe vfiegenvangen. Muscicapa striata.
zomervogel.. 

.

+.

Broedvogel in de boomgaard met 1 paar.

Roodborst.

wintergast.
Erithacus rubecula.

l,rJordt af en toe met enkele exemplaren waargenomen, vooral in de

boomgaard:

Merel Turdus merula.

Is het gehele jaar aanwezig en zeer talrijke broedvogel in het

gehele gebied

Koperwiek.

wintergast.
ü/aargenomen in onregelmatig aantalr. grootste aantal 57 exemplanen

op de speelwei.de op 13-10-1981. 
-

Vrroegste waarneming 13-1O-i981, laatste waarneming 25-2-1982' 3 ex.

Zanglijster. Turdus phitomelos

Jaarvogel
Talrijke broedvogel in de boomgaaid en aan de oostzijde van het

gebied

Turdus iliacus.

i
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49.

50

51.

52.

53

54
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KramsvogeJ.. Turdus pilaris.
wintergast.
Regelmatige gast in klein aantaL tussen eind oktober en half
februari. I vroegste waarneming: 23-10-1981, laatste waarneming
13-2-1982. vaak overvliegend, maar bij strenge vorst ook in de

boomgaard. Eén late waarneming: 3-4-IgA2 1 exemplaar.

Pimpelmees. Parus caeruleus.
j aarvogel

Broedt in klein aantal in de nestkasten, maar we vonden ook een

nest in een natuurli-jke nesthol-te

Koolmees Parus major.

Jaarvogel.
rr regelmatig waar-

genomen..

Staartmees. Aegithalos caudatus.
Eén winterwaarnerning in de elzen aan de Zwembadweg.

L3-2-L982 2 exemplaren.

Huismus. Passer domesticus.
jaarvogel

BroedvogeÌ in en om de kinderboerderij onder de dakpannen.
l¡/ordt waargenomen in groepjes tot 30 exemplaren.

Ringmus Passer montanus.

Aanwezig in klein aantal-, maakt gebruik van de nestkasten.
Het is zeer wel mogelijk dat er meer broedgevallen zijn dan

er werden vastgesteld. (zie schema nestkasten)

55 Vink. Fri-ngilla coelebs .
jaarvogel

In de winter met 6 tot 25 ex.

aanwezig, tevens broedvogeL met

max. L paar in het westelijke
deel van de boomgaard. Deze

vogel liet op 6-5-1982 en op

29-5-1982 met luide slag de

aansprakelijkheÍd op zijn temi-
torium gelden.



56

57.

58.

59

60

Keep. Fringilla montifringilla.
ülerd waargenomeà tussen een groepje'vinken bij de elzenaanplant

¡

aan de Zwembadweg. 9-1-1982 L mnl ex, 1O:1-1982'1' mnl ex.

Groenling. Chloris chloris.
jaarvogel

Zeer talrijke vogel in het gebÍed. In het najaar soms groepjes

van 2O tot 30 eiemplaren in het graszaad in de boomgaard.

Sijs. Card.uelis sPinus.

wintergast.
Voorriamelijk in de elzen langs de Zwembadwegr drie waarnemingen:

13-12-1981. 7 ex, 10-1-1982 25 ex, 25-2-7982 25 ex. '

Putter. Carduelis carduelis.
Het is haast wel zeker dat er in het gebied minstens 1 paartje

broedt. Eén keer werd een zingend mannetje gehoord en er werd

ook een keer.een paartje in de boomgaard gesignaleerd.

Kneu. Carduelis Cannabina.

jaarvogel
l,r/aarschijrrlijk broedvogel, dan wel in klein aantal. In de ponywei

werd een exemplaar gezíen wat haar verzamelde op 18-6-fggi

Verder êên zingend exemplaar in het oostel'ijke deel op 15-5-1982.
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