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VOORWOORD 
 
Met veel plezier heeft de KNNV Vereniging voor Veldbiologie afdeling Epe-Heerde aan de 
inventarisatie van de Renderklippen gewerkt. Het resultaat is verwerkt in dit uitgebreide rapport.  
Dit rapport is een waardige opvolger van de voorgaande rapportages over natuurgebieden zoals  
“De Bonenburg”, “Het Vossenbroek”, “De Nijensteen” en “Landgoed Tongeren”. 
 
De inventarisatie van de Renderklippen is gestart met een gezamenlijke wandeling van leden van de 
werkgroepen en bestuursleden op 21 februari 2009. Het project wordt afgesloten met de publicatie 
van dit rapport op 31 maart 2012. 
 
De Renderklippen is behalve een bos- en natuurgebied met grote natuurwaarden ook in recreatief 
opzicht van grote betekenis. Het gebied trekt niet alleen inwoners van Epe en Heerde. Door de 
aanwezigheid van een schaapskudde is de Renderklippen ook in trek bij wandelaars uit de wijde 
omtrek, waaronder in de zomer natuurlijk duizenden toeristen.  
 
De KNNV afdeling Epe-Heerde heeft lang geleden deze recreatieve betekenis onderkend. Al in 1963 
is er een educatieve wandeling met de naam ‘Natuurpad’ uitgezet. De route wordt sinds jaar en dag 
onderhouden in samenspraak met de gemeenten Epe en Heerde. Gelijktijdig met dit rapport publiceert 
de KNNV vandaag ook de totaal vernieuwde brochure met de beschrijving van het Natuurpad! 
 
Nog niet eerder in het bestaan van de KNNV afdeling Epe-Heerde zijn op een zo grote schaal 
gegevens verzameld over de flora en fauna van de Renderklippen. De paddenstoelenwerkgroep 
vormt een uitzondering. Deze werkgroep organiseert al sinds 1998 publieksexcursies langs het 
Natuurpad. De in de loop van de jaren verzamelde paddenstoelengegevens zijn nu ook in dit rapport 
verwerkt. 
 
Als onze doelstelling van deze inventarisatie zien wij onder andere het in stand houden en bevorderen 
van de natuur in het gebied de Renderklippen. Dit doen wij door de verzamelde gegevens over flora 
en fauna te bundelen tot dit rapport. Op basis van onze expertise hebben wij hierin een advies 
opgenomen voor een goed terreinbeheer dat is gericht op de verdere ontwikkeling van 
natuurwaarden.  
 
Wij vertrouwen erop dat onze adviezen bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de natuur in dit 
gebied, waardoor bezoekers nog meer van de Renderklippen kunnen genieten. 
 
 
H. Jellema-Brazier 
Voorzitter van de KNNV afdeling Epe-Heerde 
 
31 maart 2012 
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1. INLEIDING 
 

1.1 Gezamenlijk project KNNV 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een landelijke vereniging die zich 
bezighoudt met natuurlijke historie. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van 
natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming. De KNNV omschrijft zichzelf als 'vereniging voor 
veldbiologie'. De KNNV telt landelijk ongeveer 8.500 leden en ruim 50 lokale afdelingen. De afdeling 
Epe-Heerde heeft 140 leden (eind 2011). 
 
Leden van de KNNV ontplooien veel activiteiten rondom thema’s en soortgroepen. Het merendeel van 
deze activiteiten zoals excursies, inventarisaties en lezingen wordt georganiseerd vanuit werkgroepen. 
Binnen de KNNV is expertise beschikbaar op de volgende onderwerpen: geologie en landschap, 
paddenstoelen, mossen, planten, insecten, vissen, amfibieën en reptielen, vogels en zoogdieren. 
 
Het is binnen de KNNV afdeling Epe-Heerde traditie dat de werkgroepen eens in de twee of drie jaar 
één natuurgebied uitkiezen en dit gezamenlijk inventariseren en beschrijven. We noemen dit het 
‘gezamenlijk project’. Op deze wijze zijn de afgelopen jaren onder meer De Bonenburg (Heerde), het 
Vossenbroek (Emst), De Nijensteen (Veessen) en Landgoed Tongeren (Epe) op natuurwaarden 
onderzocht. 
 
Voor het inventariseren van de natuurwaarden organiseren de werkgroepen excursies. De resultaten  
worden gerapporteerd. De rapportage omvat onder meer soortenlijsten,  conclusies over de betekenis 
van het natuurterrein en aanbevelingen voor een goed terreinbeheer. De rapportage wordt 
aangeboden aan de beheerder van het natuurgebied en de inhoud gepresenteerd aan 
belangstellenden, zoals omwonenden van het gebied. 
 
Voor het ‘gezamenlijk project’ van 2009 is de keuze gevallen op het gebied de Renderklippen. 
De Renderklippen is een bos- en heidegebied dat in eigendom en beheer is van de gemeenten Epe 
en Heerde. Het is één van de grootste heidevelden binnen het grondgebied van deze gemeenten. 
Heidevelden hebben in het algemeen een grote natuurwetenschappelijke betekenis.  
 
De KNNV afdeling Epe-Heerde beheert in de Renderklippen sinds jaar en dag een tweetal 
‘natuurpaden’. Deze wandelroutes, gemarkeerd met palen en informatiepanelen, lopen afwisselend 
door het bos en over de heide. De wandelingen zijn beschreven in een boekje waarvan in 2012 een 
vernieuwde versie wordt uitgegeven. In het boekje is veel kennis over de natuur van de Renderklippen 
verwerkt. 
 
Het ontbreken van actuele informatie over de kwaliteit van de flora en fauna van de Renderklippen is 
een belangrijke aanleiding geweest om de Renderklippen te kiezen als ‘gezamenlijk project’.  
 

1.2 Beschrijving van de Renderklippen 

 
Typering Renderklippen 
Een klip is een zandige hoogte. En die zijn er genoeg in het terrein. De Renderklippen is een 
uitgestrekt heidegebied op de grens van de Gemeente Epe en Heerde. Van noord naar zuid twee 
kilometer; van oost naar west één kilometer. Aan de zuidoostzijde ligt een aantal heuvels tot een 
hoogte van 25 meter, die onderdeel zijn van de Veluwse stuwwal. Deze stuwwal is ontstaan tijdens 
het Saalien (± 160.000 jaar geleden). Tijdens de volgende ijstijd, het Weichselien (± 10.000 jaar 
geleden), kwam het landijs niet meer zo ver. Het landschap in onze omgeving was wel toendra-achtig 
en er groeide weinig. De wind had vrij spel op deze vlakte. Het toen verwaaide zand werd aan de 
oostkant van de stuwwal afgezet en vormt nu een dekzandlaag.  
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De Renderklippen zijn bijna volledig begroeid met Struikheide en Dopheide met hier en 
daar een enkele boom of struik, voornamelijk Ruwe berk en Grove den. Het heidegebied wordt 
begrensd door bos, meest aangeplant naaldbos en hier en daar gemengd bos met loofbomen. De 
Renderklippen herbergt nog kenmerkende planten en dieren van de levensgemeenschap heide. 
 
Overdag en ’s avonds wordt het gebied druk bezocht door mensen uit de omgeving om te wandelen of 
de hond uit te laten. De paden zijn in trek bij fietsers en ruiters. In de omgeving van de schaapskooi 
zijn enkele weilanden, daar loopt een kudde Veluwse heideschapen. Alleen de omgeving van de 
schaapskooi is per auto bereikbaar vanaf de Elburgerweg. Het gebied is o.a. ook bereikbaar vanaf de 
parkeerplaats bij de Hertenkamp aan de Dellenweg in Epe. 
 
Ligging Renderklippen 
Onderstaande topografische kaart toont de ligging van de Renderklippen met onder meer 
schaapskooi en Pluizenmeer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur. Fragment van topografische kaart met ligging van de Renderklippen. 
 © Topografische dienst 
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Natuurpad en kilometerhokken 
Onderstaande luchtfoto toont de Renderklippen met daarop ingetekend de zes kilometerhokken, de 
route van het Natuurpad, de ligging van de schaapskooi. Ook de kiosken en parkeerplaatsen die 
entree geven tot het gebied staan ingetekend. Het gebied de Renderklippen valt binnen zes 
kilometerhokken. Dit zijn gebieden van exact één vierkante kilometer grootte, zoals begrensd door 
lijnen van de topografische kaart. Vooral voor paddenstoelen en planten worden waarnemingen op het 
niveau van kilometerhokken genoteerd. Meer details over het Natuurpad staan beschreven in 
paragraaf 3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur. Renderklippen met 
Natuurpad en verdeling in 
kilometerhokken. 
 

 
kilometerhok 
aanduiding 

x- en y-
coördinaat 

terreindelen onder meer: 

27.34.11 195-489 Pluizenmeer, De Paraplu, Wollegrasven, bosperceel Elburgerweg 
27.34.12 196-489 kiosk Heerde, bosperceel Elburgerweg 
27.34.21 195-488 heide kant Norelbosweg 
27.34.22 196-488 schaapskooi, speelveld, sprengen Noordelijke Horsthoekerbeek 

incl. bosperceel 
27.34.31 195-487 Galgenberg, kiosk Epe, Hertenkamp 
27.34.32 196-487 grafheuvels, voormalige parkeerplaats, Koepelweg 
Tabel. Typering kilometerhokken Renderklippen. 
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Water 
Onderstaande luchtfoto toont de Renderklippen met daarop ingetekend de verschillende 
verschijningsvormen van water. Aan een aantal wateren is door de plantenwerkgroep zelf een naam 

gegeven die in dit rapport is aangehouden. 
Het aantal vennen en andere watertjes is afhankelijk 
van het jaargetijde. Er liggen in het gebied in ieder 
geval drie plassen die min of meer permanent water 
voeren: het Pluizenmeer, het ‘Wollegrasven’ en een 
‘naamloos plasje’ in het bos ten zuiden van het 
Pluizenmeer. 
 
Het Pluizenmeer, fraai gelegen te midden van het 
bos, is al uit het midden van de 19e eeuw bekend. 
Het dankt zijn naam aan de witte ‘pluizen’ van 
Veenpluis. Het ‘Wollegrasven’ is een langgerekte 
plas in een kleine laagte in de heide ten oosten van 
het Pluizenmeer. Dit ven is in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw weer zichtbaar gemaakt. De naam 
is toegekend door de planten-werkgroep vanwege 
het voorkomen van Eenarig Wollegras (Eriophorum 
vaginatum).  
 
Het ‘naamloos plasje’ in het bosgebied ten zuiden 
van het Pluizenmeer, lijkt gegraven. Dit plasje blijft 
zonder naam (coördinaten 195.337-488.122).  
 
 
 

Figuur. Water op de Renderklippen. 
 
 
Ook ten westen van het vierkante bosperceel 
aan de Elburgerweg is een plas gegraven die in 
natte perioden, zoals de herfst, ook gevuld is 
met water, vandaar de provisorische naam 
‘Herfstven’.In natte perioden zijn er enkele 
plekken met natte heide, waar Dopheide 
domineert. Aan de zuidkant van de heide ligt 
langs een bospad een min of meer permanent 
watergat. Aan de oostflank van het gebied 
liggen sprengenkoppen van de Noordelijke 
Horsthoekerbeek. 
 
Proefvlakken 
Omdat het gebied Renderklippen zo groot is 
zijn van tevoren terreindelen als ‘proefvlak’ 
bestempeld als terreindelen die ten minste in 
de inventarisatie betrokken zouden moeten 
worden. In dit rapport wordt hier naar 
verwezen. 
  
Ook de begrenzing van de 
broedvogelinventarisatie staat afgebeeld. 
 

Figuur. Begrenzing proefvlakken. 
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1.3 Doel onderzoek 

Bij het verzamelen en uitwerken van de natuurgegevens en het schrijven van het rapport is speciaal 
aandacht besteed aan het terreinbeheer van de Renderklippen, in het bijzonder het beheer van de 
heidevegetaties, vennen en de bossen.  
 
Heidevelden herbergen in het algemeen zeldzame en kenmerkende soorten planten en dieren. 
Sommige van deze planten en dieren staan zelfs op zogenaamde Rode Lijsten van kwetsbare en in 
hun voortbestaan bedreigde soorten. De rijksoverheid verwacht dat terreinbeherende instanties 
(waaronder ook gemeenten!) die bossen en natuurterreinen zodanig beheren dat de Rode Lijst-
soorten hiervan profiteren. Maatregelen als plaggen van de heide en begrazen met een 
schaapskudde pakken niet voor alle soorten planten en dieren hetzelfde uit. Daarvoor geeft dit 
inventarisatierapport meer inzicht in het voorkomen van (Rode Lijst-)soorten en het effect van het tot 
nu toe gevoerde beheer. Het stelt de terreinbeheerders van de gemeenten Epe en Heerde in staat om 
de juiste maatregelen uit te voeren qua plaats, schaal en tijd. 
 
Dankzij de actuele informatie over flora en fauna van de Renderklippen is ook de beschrijving van het 
Natuurpad vernieuwd . Deze brochure is gelijktijdig met dit rapport uitgegeven in maart 2012. 
 

1.4 Onderzoeksmethodiek 

Verschillende werkgroepen hebben een bijdrage geleverd aan het onderzoek van de natuurwaarden 
van de Renderklippen. Daarbij hebben de werkgroepen zelf een keuze gemaakt welke terreindelen 
onderzocht zijn. Die keuze is niet voor alle werkgroepen gelijk uitgepakt. Uiteraard is daarbij 
afhankelijk van de soortgroep ook een eigen onderzoeksmethodiek gehanteerd.  
 
In de soortgroep-specifieke hoofdstukken wordt op de begrenzing van het onderzoeksgebied en de 
gehanteerde onderzoeksmethodiek dieper ingegaan. Deze paragraaf geeft een globaal inzicht hoe 
door de werkgroepen de diverse accenten zijn gelegd. Uiteraard heeft de gevolgde werkwijze ook 
gevolgen voor de wijze waarop de waarnemingen zijn genoteerd en in dit rapport gepresenteerd 
worden. 
 
De paddenstoelenwerkgroep heeft vooral geïnventariseerd langs het Natuurpad en de waarnemingen 
genoteerd per kilometerhok. De plantenwerkgroep heeft verspreid over het hele bos- en vooral 
heidegebied waarnemingen verricht en deze ook per kilometerhok genoteerd. Hierbij zijn juist ook de 
specifieke plekken zoals vennen en sprengen bezocht. De inventarisatie van de insecten heeft zich in 
eerste instantie gericht op drie representatieve delen van de Renderklippen, namelijk de omgeving 
van het Pluizenmeer, het sprengenbos en het Eper gedeelte van de heide. Gegevens worden voor 
deze drie deelgebieden gepresenteerd. Voor amfibieën is uiteraard vooral bij en in het water gekeken. 
Voor reptielen zijn alle delen van het heideveld en de bosranden bekeken. Het onderzoek aan de 
vogels heeft zich hoofdzakelijk ‘beperkt’ tot een broedvogelinventarisatie. Hierbij is het gehele 
heideterrein geïnventariseerd inclusief enkele bospercelen en alle randen van het om de heide heen 
liggende bos. De broedvogelinventarisatie levert inzicht in aantal soorten, aantal territoria en 
verspreiding van broedvogels (territoria met coördinaten). Het onderzoek aan zoogdieren heeft zich 
zowel gericht op de heide als het bos, hoewel deze gebieden daarvoor niet tot in detail zijn 
onderzocht. Het accent lag op de 
vleermuizen en kleine zoogdieren. 
 
In beginsel leveren alle werkgroepen 
van de KNNV afdeling Epe-Heerde 
(of de individuele leden van deze 
werkgroepen) hun verzamelde 
gegevens van planten en dieren aan 
Particuliere Gegevens-beherende 
Organisaties.  
 
Figuur. Logo’s van de PGO’s. 
 



 

Flora en fauna van de Renderklippen 2009 rev 1.0 Pagina 14 van 112 

Voor de werkgroepen van de KNNV zijn dit met name: 
- NMV (paddenstoelen) 
- FLORON (planten) 
- Vlinderstichting (nachtvlinders, dagvlinders en libellen) 
- RAVON (amfibieën en reptielen) 
- SOVON (vogels) 
- VZZ (zoogdieren) 
 
Deze organisaties beschikken over invoerportalen waarvan de gegevens na validatie worden 
opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete 
natuurdatabank van Nederland. De NDFF bevat gevalideerde gegevens van beschermde en 
zeldzame planten en dieren. Door de validatie heeft de Gegevensautoriteit Natuur vastgesteld dat ze 
kloppen. Abonnementhouders zoals terreinbeherende instanties en gemeenten kunnen de gegevens 
uit het NDFF opvragen (en er zelf als waarnemer aan bijdragen). 
 
Rode Lijsten 
Bij het veldwerk is door de werkgroepen speciale aandacht besteed aan soorten die op de Rode Lijst 
staan. Rode lijsten zijn lijsten waarop per land de in hun voortbestaan bedreigde dier- en 
plantensoorten staan. Per soortgroep is er een specifieke Rode Lijst. Soorten van een Rode Lijst 
genieten op grond daarvan nog geen wettelijke bescherming. Deze bescherming treedt pas op bij 
publicatie in de Staatscourant. Wettelijk is wel vastgelegd dat de overheid zich inzet voor de 
bescherming van deze soorten en dat zij het onderzoek daartoe bevordert. Van provincies, 
gemeenten en terreinbeherende organisaties wordt door de rijksoverheid verwacht dat zij bij beleid en 
beheer rekening houden met de soorten van de Rode Lijsten. 
 

1.5 Leeswijzer 

De opbouw van dit rapport is als volgt. Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een korte 
beschrijving van het ontstaan van de Renderklippen, met verwijzing naar de geologie, archeologie en 
grondgebruik in vroeger tijden.  
 
In de daarop volgende hoofdstukken 3 tot en met 8 worden de geïnventariseerde groepen planten en 
dieren behandeld. Achtereenvolgens zijn dit de paddenstoelen, planten, insecten, amfibieën en 
reptielen, broedvogels en zoogdieren. Elk hoofdstuk heeft een vaste structuur. Hierbij wordt het kader 
van de inventarisatie geschetst en aangeven welke gebiedsdelen zijn geïnventariseerd zijn. Daarbij 
wordt ook de methodiek van inventariseren benoemd. Daarna gaat de kern van elk hoofdstuk over de 
resultaten, die vervolgens vanuit verschillende invalshoeken belicht worden. Van alle soortgroepen 
worden de bijzondere en kenmerkende (Rode Lijst-)soorten benoemd. Elk hoofdstuk wordt afgesloten 
met conclusies en aanbevelingen. De conclusies gaan over de betekenis qua natuurwaarden en 
aanbevelingen gaan over beheermaatregelen die gericht zijn op de soortgroep. 
 
Hoofdstuk 9 bevat ten slotte een paragraaf aan conclusies over de natuurwetenschappelijke betekenis 
van de Renderklippen. Een andere paragraaf gaat uitgebreid over beheer van bos en heide. Hierin is 
de visie van de KNNV verwoord op het gevoerde en te voeren beheer. 
 
De bijlage 1 bevat een overzicht van de inventarisatiemedewerkers die aan dit project hebben 
bijgedragen. De overige bijlagen bevatten in totaal zeven soortenlijsten van de soortgroepen met veel 
soorten. 
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2. HET ONTSTAAN VAN DE RENDERKLIPPEN 
 

2.1 Inleiding 

Om de natuurwaarden van de Renderklippen vast te stellen spelen de paddenstoelen, planten, 
insecten, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren een belangrijke rol. Tot op de vierkante meter 
geven deze onderdelen een goed beeld van de (biotische) natuurwaarden in dit gebied. Het beeld 
wordt completer als we ook naar de abiotische waarden kijken. Zoals de geologische vorming van de 
Renderklippen, de bodemvorming, de prehistorische feiten en het historisch landgebruik. De interesse 
in deze zaken heeft een hoge vlucht genomen. Het draagt er toe bij dat mensen nog meer geboeid 
naar hun leefomgeving kijken. 
 

2.2 Geologie en geomorfologie 

Om aan deze verdieping handen en voeten te geven gaan we terug naar een ijskoude tijd, die het 
Saalien wordt genoemd, een periode die zich voornamelijk heeft afgespeeld tussen ongeveer 200.000 
en 130.000 jaar geleden. Vanuit Scandinavië schoof langzaam landijs in zuidelijke richting tot over de 
noordelijke helft van ons land. Diverse nog niet geheel begrepen versnellingen in de vooruitlopende 
ijslobben hebben in een viertal fasen grote hoeveelheden bevroren grintrijke Rijn- en Maasafzettingen 
opgeduwd tot meer dan honderd meter hoge stuwwallen. Aan het eind van deze periode werden door 
grote hoeveelheden smeltwater de scherpe kanten van deze stuwwallen al voor een deel weer teniet 
gedaan. 
 
Na een relatief korte opwarming van het klimaat volgt opnieuw een lange periode van strenge kou en 
permanent bevroren bodems. Langdurig worden zware winden en sneeuwjachten afgewisseld met 
minder koude intervallen waarin toendra-achtige vegetaties het landschap stoffeerden. Kortstondige 
groei van deze eenvoudige vegetaties werden afwisselend ook weer bedolven onder regelmatig 
weerkerende stuifzandafzettingen die bekend staan als “Oude dekzanden”. De contouren van de 
stuwwallen veranderden voortdurend door erosie en het op grote schaal verplaatsen van 
bodemmateriaal.  
 
Aan het eind van het Weichselien, zoals de voorgaande periode wordt genoemd, werden opnieuw 
grote hoeveelheden zand  uit de lokale dekzand voorraden verplaatst. Op veel plaatsen langs deze 
Veluwe stuwwal ontstonden hierdoor op windluwe plaatsen voornamelijk aan de oostzijde, 
paraboolachtige duinen of beter  gezegd “Dekzandruggen”. Deze dekzandruggen werden gevormd 
door langdurige westelijke tot zuidwestelijke winden. Deze paraboolvormige zandruggen sloten zich 
vaak aaneen tot grillig gevormde landschapscontouren die we nu de “Renderklippen” noemen zoals 
ook bij Heerde de Kamperklippen zijn ontstaan.  

 
Foto. Paraboolduinen of ‘klippen’ van de Renderklippen langs het Renderklippenpad. 
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Dit lijkt allemaal heel helder, desondanks zijn er in geologieland heel wat verbeten discussies gevoerd 
over het ontstaan van deze “Dekzandruggen”. Op oude geologische kaarten van de Rijks Geologische 
Dienst uit het begin van de vorige eeuw werden deze dekzandruggen steevast als “Osar“ of 
smeltwaterrug betiteld. Een aantal geologen heeft lang vast gehouden aan dit concept, zelfs tot aan 
het midden van de vorige eeuw. Een Osar of smeltwaterrug is echter een afzetting van grof zand, grint 
en zwerfstenen, ontstaan in een ijsspleet of een smeltwatertunnel aan de onderzijde van het landijs. 
Nader onderzoek en nieuwe inzichten hebben hier later toch een ander licht op laten schijnen.  
 
De vele dekzandruggen op de Veluwe en elders, zijn door wind goed gesorteerde zandpakketten 
waarin vrijwel geen grint te vinden is, ontstaan. Deze herkenbare gelaagde zandafzettingen werden 
ook nergens onderbroken door vorstverschijnselen die de bodemopbouw weer op de kop hebben 
gezet. Op enkele plaatsen zijn zelfs dunne veenlaagjes tussen de ondergrond en de stuifruggen 
gevonden. Veelal doorkruisen deze zandruggen oudere smeltwater- en droogdalen. Ze zijn dus 
relatief gezien van jonge leeftijd. Kortom we hebben duidelijk met stuifzandruggen te maken.  
 
Het laatste deel van het Weichselien kenmerkt zich door een snelle afwisseling van korte koude en 
warmere tijden van soms nog geen duizend jaar. Hiermee hield de ontwikkeling van de vegetatie 
gelijke tred. Het Weichselien heeft dan ongeveer ruim 100.000 jaar geduurd. Inmiddels heeft het 
landschap te maken gekregen met vochtiger Atlantische omstandigheden. De grens die de scheiding 
markeert tussen Weichselien en Holoceen, de periode waarin wij nu leven, wordt voornamelijk 
bepaald door de ontwikkeling van permanent opgaand berken- en dennenbos. 
 

2.3 Historie en bewoning 

Dan beginnen ook mensen belangstelling te krijgen voor de steeds aangenamer wordende 
omstandigheden waarin vooral de zoektochten naar voedsel de belangrijkste drijfveer is. Het duurt 
echter nog een aantal duizenden jaren voordat men zich zodanig eigen voelt om deze streek  
permanent te gaan bewonen. Hoewel het niet exact de Renderklippen betreft gaat het voornamelijk 
over de hele omgeving van Epe-Heerde. De oudste herkenbare bewoningssporen uit het laatste deel 
van de Oude Steentijd (13.000 tot 10.000 v. Chr.) zijn gevonden in de omgeving van de 
Logtenbergweg en de Eekterweg, tussen Vaassen en Emst. Voor bewoning verbleef of vestigde men 
zich toen op de hogere koppen van de lagere zandgronden. Dit waren mogelijk kampjes van 
rondtrekkende rendierjagers bij drinkplaatsen of doorwaadbare plaatsen. In het toen nog koude 
klimaat was er nog nauwelijks sprake van boomgroei. Uit deze locatie zijn een aantal vuurstenen 
klingen, schabbers (schrapers), tweeslaghoekstekers en verschillende bewerkte vuurstenen 
tevoorschijn gekomen, vermoedelijk uit de Hamburgcultuur (ook bekend van Elspeet). In de Midden 
Steentijd (ca. 8.800-4.900 voor Chr.) gaat het jagende bestaan heel langzaam over in een 
boerenbestaan. Echter in de Nieuwe Steentijd (ca. 5.300-2.000 voor Chr.)  volgen verschillende 
culturen elkaar sneller op, met als meest bekende de Veluwse Klokbekercultuur die ongeveer 2.500 
v.Chr. aanvangt. 
 
Al heel lang worden er dan al grafheuvels gebouwd door verschillende culturen heen. 
In de noordelijke helft van Nederland werden in die tijd de doden bijgezet in Hunebedden. Maar deze 
grote zwerfstenen waren hiervoor op de Veluwe niet voorhanden. Ook in de nabijheid van Epe en de 
Renderklippen liggen deze begraafplaatsen. Deze grafheuvels werden hier op verschillende hoogten 
aangelegd: één op 60 meter,12 op 60-50 meter, 8 op 50-40 meter,12 op 40-30 meter, maar het 
grootste aantal (119) op 30-10 meter. De grafheuvelbouwers hadden een voorkeur voor oker(leem)-
kleurige grond in het Driftlandschap (dekzandlandschap). Echter ook de aanwezigheid van water was 
van groot belang. In de grafheuvels werden vooral losse vondsten gedaan van Klokbeker-aardewerk, 
bewerkte vuurstenen en voorwerpen van brons. 
 
Hiermee wordt dan de Bronstijd (2.000-1.000 v.Chr.) ingeluid, die met name voor Epe en omgeving 
een aantal opmerkelijke vondsten heeft opgeleverd. Vooral de bronsvondst van Tongeren was van 
bijzondere aard. Diverse bronzen bijlen, een waaiervormig bronzen beiteltje en een fraaie palstave 
(soort bronzen bijl) werden ontdekt. Ook een bronzen wig en naald alsmede een bronzen gesp 
kwamen als grafgiften tevoorschijn. 
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Foto. Renderklippen. De Stiching Schaapskudde Epe-Heerde is in 1956 opgericht. De heren Topfer 
(op foto) en Draaijer waren de eerste schaapherders. Ze werden later opgevolgd door Teun Niesing 
en zoon Lammert Niesing, de huidige schaapherder. Foto van vóór 1965, fotograaf onbekend. 
 
Bij de Renderklippen zijn ooit negen grafheuvels uit het Laat-Neolithicum (ca. 2850-2000 voor Chr.) en 
Bronstijd gevonden en onderzocht in 1931. In deze grafheuvels werden o.a. een vierhoekige 
schachtgraf, een boomkist met lijk, resten van smalle cirkelvormige palissade greppels, rood zand, 
losse klokbeker scherven en talrijke bijzettingen van verbrande beenderen gevonden. Van de reeds 
verdwenen grafheuvels, zijn met behulp van bestaande gegevens zeven Tumuli (deftig woord voor 
grafheuvels) geconsolideerd in 1980. Met consolideren van een grafheuvel wordt het herstellen en 
verduurzamen van een onderzocht oudheidkundig relict bedoeld. De gemeente Epe was één van de 
eerste gemeenten in Nederland die inzag dat haar bijzondere oudheden goed moesten worden 
beschermd. 
 
Als laatste is de galgenberg ten zuiden van de Renderklippen aan de Koepelweg het vermelden 
waard die, samen met de galgenbergen van Gortel en Niersen hoge plaatsen van veraf zichtbaar in 
het landschap markeerden. Mogelijk vonden hier terechtstellingen plaats vanaf de Middeleeuwen. 
Noch paalgaten of ander bewijzen bevestigen dit echter. 
 
Vanuit geologisch en archeologisch en geschiedkundig oogpunt is de Renderklippen een bijzonder 
gebied. De gemeenten Epe en Heerde dragen een grote verantwoordelijkheid voor een goed beheer 
van deze waarden. 
 
Bauke Terpstra 
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3. PADDENSTOELEN 
 

3.1 Inventarisatiekader 

De paddenstoelenwerkgroep heeft vooral in de bossen die het heideveld Renderklippen omringen 
gekeken naar paddenstoelen. Dat is logisch als je bedenkt dat het aantal soorten dat in bossen 
gevonden wordt altijd beduidend hoger is dan daarbuiten. Dat het aantal soorten in bossen zo hoog is, 
heeft te maken met een aantal factoren. Veel paddenstoelen leven op dood materiaal zoals takken, 
bladeren, naalden en dode boomstammen. Dit zijn de zogenaamde saprofyten. Ook leven 
paddenstoelen op levende bomen en struiken. Deze noemen we parasieten. Daarnaast leeft een 
groot aantal paddenstoelen in symbiose met bomen. Symbiose houdt in dat een paddenstoel 
samenleeft met een boom, soms een struik en zeer zelden met een vaste plant, en dat beiden hiervan 
voordeel hebben. Dit zijn de mycorrhiza-paddenstoelen. 
 
Buiten bossen vinden we, behalve in de nabijheid van boomgroepen of een solitaire boom, 
voornamelijk saprofytische paddenstoelen die zich hebben gespecialiseerd op het leven in graslanden 
en op mest van de dieren die er grazen.  
 

3.2 Gebiedsbeschrijving 

Met name het Natuurpad van 
de KNNV Epe/Heerde is 
gebruikt als inventarisatie- 
route. Deze route begint in de 
Gemeente Epe bij de 
parkeerplaats achter het 
Hertenkamp. In de gemeente 
Heerde start deze bij de kiosk 
aan de Elburgerweg. De Eper 
wandelroute is 5,5 km lang. De 
Heerder wandelroute is 4,6 km 
lang. Het Natuurpad is duidelijk 
gemarkeerd. Met een witte pijl 
voor het Eper gedeelte, met 
een rode pijl voor het Heerder 
gedeelte. Vrijwel alle soorten 
paddenstoelen die gezien zijn, 
kunnen in de herfst langs deze 
routes gevonden worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur. Route natuurpad. 
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3.3 Inventarisatiemethodiek 

Het geïnventariseerde gebied valt in zes kilometerhokken. Dit is een groot gebied. Tijdens de 
excursies zijn lijsten gemaakt per kilometerhok en dit betekent dat tijdens één excursie soms 
meerdere lijsten zijn gemaakt als de grenzen van de kilometerhokken overschreden werden.  
 
Ter aanvulling van de totaallijst zijn losse waarnemingen toegevoegd van Marga Dekker. Zij heeft 
waardevolle gegevens toegevoegd van terreindelen die wel interessant zijn, maar die tijdens onze 
excursies niet werden bereikt of buiten de monitoringroute liggen, zoals het Pluizenmeer en delen van 
het heidegebied.  
 
Omdat onze werkgroep de afgelopen jaren wel vaker langs het Natuurpad heeft geïnventariseerd, zijn 
ook deze historische gegevens meegenomen in de rapportage. Dit levert een reeks waarnemingen op 
vanaf 1998. Paddenstoelen hebben een kort seizoen en de vruchtlichamen zijn ook maar kort 
aanwezig. Door deze historische gegevens mee te nemen is een betere indruk verkregen van de 
mycoflora van het gebied rond de Renderklippen.  
 

3.4 Inventarisatieresultaten 

3.4.1 Aantal soorten 

Door de grootte van het gebied, zes kilometerhokken, was het niet doenlijk alle zes hokken in één jaar 
tijd even grondig te inventariseren. Daarnaast waren van sommige hokken meer historische gegevens 
beschikbaar dan van andere hokken. Dit betekent dat het resultaat qua aantal soorten nogal verschilt 
tussen de verschillende hokken.  
 
In totaal zijn er 343 soorten, variëteiten en forma's van paddenstoelen gevonden op en rond de 
Renderklippen. Een enkele soort wordt in de lijst zowel met ss. als sl. aan het eind aangeduid. De 
aanduiding sl. (in ruime zin) betekent dat het om een groepje zeer moeilijk te onderscheiden soorten 
gaat die niet op soortniveau zijn onderscheiden. De aanduiding ss. (in strikte zin) betekent dat een 
paddenstoel wel tot op soortniveau is onderscheiden. Daardoor staat een enkele soort twee keer in de 
lijst. Een voorbeeld hiervan is het Wit oorzwammetje. 
 
De totale soortenlijst is opgenomen in bijlage 2 Paddenstoelen. De lijst omvat zowel de grote, duidelijk 
herkenbare paddenstoelen en hele kleine soorten die vaak niet door iedereen als een paddenstoel 
worden herkend. 
 
Slechts 22 soorten zijn in alle zes kilometerhokken gevonden. En 50 soorten komen in vijf van de zes 
hokken voor. In totaal 134 soorten komen maar in één van de kilometerhokken voor. Dit heeft vooral 
te maken met de intensiteit en het tijdstip van het onderzoek.  
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Paddenstoelen: een (mycologisch) historisch perspectief 
 
De Renderklippen vertegenwoordigen, hoe natuurlijk ze ook op ons over komen, een 
cultuurlandschap. De heide is het gevolg van eeuwen grazen door schapen. De bossen zijn voor 
het grootste gedeelte het product van de 20ste eeuw. In 1915 reikte de heide nog tot waar de 
Bijsterboschweg het fietspad op het voormalige spoorwegtracé kruist. Vandaar kon je 
ongehinderd door bos over de heide naar Wezep en Oldebroek lopen, slechts gehinderd door een 
waarschijnlijk jonge Grove dennenaanplant van amper 100 meter breed aan de Dellenweg. Nu 
liggen de Renderklippen geïsoleerd en omgeven door uitgestrekte bossen die daar schijnbaar 
altijd geweest zijn. 
 
Het eeuwenlange begrazen van de heide door schapen heeft de toch al arme zandgronden 
volledig uitgeput. Vooral voor de periode dat kunstmest goedkoop genoeg werd om algemeen 
gebruikt te worden, was het omvormen tot bos het enige waarmee met deze gronden nog wat 
verdiend kon worden. Vanaf 1850 was de wolexport vanuit Australië dusdanig gegroeid dat het 
steeds minder rendabel werd schapen te houden en op de heide te laten grazen. 
 
Voor het gebied van de Renderklippen, eigendom van de gemeente Epe en Heerde, zal voor het 
omvormen van heide tot bos het Koninklijk Besluit van 27 juli 1907 zeker hebben meegespeeld. 
Het eerste artikel van dit besluit luidt: "Iedere gemeente, die naar het oordeel van het 
Staatschbosbeheer eene voldoende uitgestrektheid voor bebossing en ontginning geschikte 
gronden bezit, kan zich voor het verkrijgen van een renteloos voorschot wenden tot Onzen 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel". De Staat nam deze maatregel niet uit zorg voor 
het natuurlijk milieu, dat door het ontginnen van heide steeds meer in landbouwgrond werd 
omgezet. Een veel belangrijkere reden was de in volle gang zijnde industriële ontwikkeling. De 
winning van steenkool die hiervoor nodig was, vroeg steeds grotere hoeveelheden stuthout voor 
de mijngangen. En Grove dennen leveren het beste mijnhout omdat het lang voordat het breekt 
door kraken de mijnwerkers voor instortingsgevaar waarschuwt. Ook nu nog bestaan verreweg de 
meeste bospercelen uit naaldhout. 
 
Heideterreinen zijn van nature erg arm aan paddenstoelen. Jonge naaldbossen op arme grond 
van in het bijzonder Grove den (Pinus sylvestris) zijn daarentegen erg rijk aan paddenstoelen. 
Vooral de eerste jaren na aanplant moeten de bossen rond de Renderklippen gigantische 
hoeveelheden paddenstoelen hebben gehad van tegenwoordig vaak erg zeldzame of zelfs 
uitgestorven soorten. Soorten die nu beduidend zeldzamer zijn maar in deze beginperiode talrijk 
zijn geweest, zijn onder andere de Fijnschubbige boleet (Suillus variegatus) en de Vaalrode 
melkzwam (Lactarius semisanguifluus). Beide soorten zijn in Nederland een bedreigde soort en 
door ons slechts eenmaal gevonden. Ook de als kwetsbaar geregistreerde Pagemantel 
(Cortinarius semisanguineus) is door ons nu maar twee keer gevonden. 
 
In de daarop volgende decennia, met name vanaf de vijftiger jaren, zijn de omstandigheden voor 
paddenstoelen fors verslechterd door luchtverontreiniging, terwijl het milieu door 
strooiselophoping gedeeltelijk veroorzaakt door deze luchtverontreiniging steeds minder 
mogelijkheden bood. Er zijn geen gegevens over paddenstoelen uit deze tijd te vinden in het 
gegevensbestand van de Nederlandse Mycologische Vereniging. Ook het bestand van Albert 
Sieders (de paddenstoelenman van de KNNV Epe-Heerde uit de vorige eeuw) laat het helaas 
afweten. Daardoor is een exacte vergelijking van de nu aanwezige soorten met die van de 
vroegere mycoflora niet uit te voeren. 
 
Ook nu nog zijn de bossen rond de Renderklippen behoorlijk rijk aan soorten. Welke oorzaken 
hebben bijgedragen tot het verdwijnen van soorten en verandering van de mycoflora zal uit de 
volgende paragrafen blijken. 
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Figuur. Kaartfragment uit 1915. De donkergroene kleur is naaldhoutbos (bron: Historische atlas 
Gelderland no. 355) 
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3.4.2 Invloed van verzuring en vermesting 

Nederland gaat gebukt onder luchtvervuiling. Luchtvervuiling is van grote invloed op paddenstoelen en 
hierdoor zijn tientallen soorten uit ons land verdwenen. Het gaat dan voornamelijk over verzuring en 
vermesting. Verzuring en vermesting hebben een grotere invloed naarmate de grond van nature 
armer en zuurder is. De Renderklippen bestaan uit zeer arme zandgronden met een lage pH (dus 
zuur). In rijkere bodems levert de aanwezige kalk een buffer tegen de gevolgen van verzuring en 
vermesting. Dit is in de Renderklippen niet het geval, waardoor deze invloeden goed merkbaar zijn. 
Verzuring en vermesting zijn invloeden die alleen op lokale schaal niet zijn aan te pakken. Hiervoor 
zijn maatregelen op landelijk en regionaal niveau nodig. Vooral paddenstoelen en korstmossen zijn 
erg gevoelig voor verzuring en vermesting. 
 
In het zich verder ontwikkelende bosgebied is onder invloed van verzuring en vermesting langzaam 
een laag slecht verteerde humus ontstaan. Het is bekend dat verzuring en vermesting een negatieve 
rol spelen bij het afbreken van deze humus. Dit alles heeft een grote invloed op de mycoflora. De 
meeste mycorrhizapaddenstoelen kunnen geen dikke pakken bladeren verdragen. Daarom zijn deze 
nu vaak alleen te vinden langs de randen van het bos en van de paden. Saprofyten, de afbrekers van 
hout en blad, doen het in dergelijke milieus beter. Voorbeelden hiervan zijn de vooral in de late herfst 
veel voorkomende Graskleefsteelmycena (Mycena epipterygia), de Oranje aderzwam (Phlebia 
radiata), het Kleverig koraalzwammetje (Calocera viscosa) en het Gewoon elfenbankje (Trametes 
versicolor). Niet voor niets allemaal soorten die in alle zes kilometerhokken zijn gevonden. 
 
Verzuring  
Verzuring kan leiden tot een blijvende verandering van de samenstelling van de vegetatie, 
verminderde bosvitaliteit en achteruitgang in biodiversiteit. Verzuring ontstaat vooral door de 
industriële uitstoot van zwaveldioxide en de ammoniak uitstoot door de intensieve veehouderij. Vooral 
de vermindering van industriële uitstoot van zwaveldioxide betekent dat het klimaat de laatste jaren 
wat minder zuur is. De door de overheid gestelde streefnorm is echter bij lange na niet gehaald. Een 
paddenstoel die positief reageert op deze verminderde verzurende depositie is de Hanekam 
(Cantharellus cibarius) die in de jaren zeventig vrijwel verdween van de Veluwe. De Hanekam is 
binnen twee kilometerhokken gevonden. Van de groep van de bodembegroeiende stekelzwammen, 
die het de laatste jaren ook wat beter doen, is geen vertegenwoordiger gevonden.  
 
Vermesting 
Bij vermesting gaat het om depositie van stikstof uit de lucht, afkomstig van uitstoot van stikstofoxiden 
uit het verkeer, de industrie en de agrarische sector (2/3 deel). Deze bronnen van vervuiling zijn 
verminderd sinds de tachtiger jaren. Zo is de uitstoot in de agrarische sector verminderd door 

mestinjectie en verbeterd voer. Ook de uitstoot 
van stikstofdepositie is niet voldoende 
verminderd volgens de richtlijnen die de 
overheid zich gesteld heeft. Stikstof (N) zorgt 
ervoor dat uw gazon zo mooi groen is en zo 
snel groeit. Van nature komt er altijd wel wat uit 
de lucht, maar gemiddeld valt er op de Veluwe 
2.020 mol stikstof per hectare per jaar. Dit is 
28,4 kilogram stikstof per hectare! Dat lijkt niet 
veel maar het gebeurt jaar in jaar en uit en 
heeft vooral invloed op de bovenste 
bodemlaag waar paddenstoelen groeien. Voor 
natuurwaarden op de Veluwe wordt een 
kritische grens overschreden. 
 
Figuur. De stikstofdepositie overschrijdt voor 
61% van de natuurgebieden een kritische 
grens en treft in Nederland vooral de hogere 
zandgronden zoals de Veluwe (2009). 
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3.4.3 Belang van niet-inheemse boomsoorten 

Allochtonen versus autochtonen 
De titel klinkt als een beladen onderwerp uit de politiek maar in het Nederlandse natuurbeheer lijkt het 
volledig “ingeburgerd”: het exotenbeleid. Dit beleid is er vooral op gericht niet inheemse boomsoorten 
te verwijderen ten gunste van inheemse boomsoorten.  
 
Vooral de laatste 150 jaar is er veel geëxperimenteerd met exotische bomen in de bosbouw. De 
ontginning van de woeste gronden in Nederland en de vraag naar hout liggen daaraan ten grondslag. 
Op het grondgebied van de gemeente Epe zijn een aantal mooie voorbeelden van deze experimenten 
te vinden op Landgoed Tongeren met zijn 150 jaar oude Grove dennen en natuurlijk De Dellen met 
zijn prachtige Douglasbossen. Er zijn vooral naaldsoorten geïmporteerd voor de bosbouw. Ook rond 
de Renderklippen is hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Daarnaast zijn vooral langs lanen 
Amerikaanse eiken (Quercus rubra) geplant. De Grove den wordt in het exotenbeleid vaak ontzien. 
Door velen wordt de Grove den hardnekkig als inheemse boomsoort gezien, hoewel de huidige 
generaties Grove dennen allemaal afstammen van zaden en plantmateriaal die vanaf de 16e eeuw zijn 
ingevoerd vanuit Schotland en Oost-Europa. Van de oorspronkelijke genenpool, de Grove den was de 
eerste boomsoort die Nederland koloniseerde na de ijstijden, is vrijwel zeker niets overgebleven. 
Wellicht was er hier en daar een Grove den nog aanwezig, met name aan de randen van onze 
vroegere hoogveenmoerassen.  
 
Maar één ding is zeker: paddenstoelen maken geen onderscheid tussen inheemse bomen of exoten. 
Ze zijn vooral als mycorrhiza-paddenstoel eenvoudig gebonden aan bepaalde soorten bomen en 
struiken. Doordat de wind sporen van paddenstoelen over honderden en wellicht zelfs duizenden 
kilometers kan aanvoeren, vinden we in Nederland tal van soorten paddenstoelen gebonden aan deze 
exoten. Door de levenswijze van paddenstoelen is het vrijwel onmogelijk om na te gaan hoe en 
wanneer ze zich gevestigd hebben in Nederland. Enerzijds doordat de sporen zich over grote 
afstanden kunnen verplaatsen en anderzijds doordat paddenstoelen zich soms vele jaren niet laten 
zien om dan plotseling weer te verschijnen. Daarom worden vrijwel alle in Nederland verschenen 
soorten als inheems beschouwd.  

Foto. Gele Ringboleet, een mycorrhizapaddenstoel bij Lariksbomen (foto: Menno Boomsluiter). 
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Door de afstand van exoten tot hun oorspronkelijke verspreidingsgebied, is het aantal van de aan hen 
gebonden soorten paddenstoelen zeer uiteenlopend. Van de Grove den zijn daarom waarschijnlijk de 
meeste soorten bekend en van de in ons gebied ook aanwezige Douglas de minste soorten. 
 
Bijzondere paddenstoelen Renderklippen bij naaldbomen 
Typische mycorrhizasoorten van de Grove den die door ons gevonden zijn, zijn de bedreigde 
Okergele vezeltruffel (Rhizopogon luteolus) en de kwetsbare Duivelsbroodrussula (Russula drimeia). 
Verder de bedreigde Appelrussula (Russula paludosa), de als kwetsbaar bekend staande Bruine 
ringboleet (Suillus luteus) en de Koeieboleet (Suillus bovinus). 
 
Zonder de aanwezige Lariksbomen hadden we geen Gele Ringboleet (Suillus grevillei). Ook op de 
Renderklippen hebben we bij Douglas de Sponszwam (Sparassis crispa) gevonden In het algemeen 
wordt de Sponszwam het meest bij Douglas gevonden, hoewel ze ook bij Grove dennen soms 
voorkomt.  
 
Een aantal soorten is niet zo kieskeurig als ze maar bij een conifeer kunnen groeien. Zoals de 
Levermelkzwam (Lactarius hepaticus) en de prachtige Koningsmantel (Tricholomopsis rutilans) 
 
Zonder deze naaldbomen als Grove den, Lariks en Douglas, zouden ongeveer 70 soorten 
paddenstoelen uit de omgeving van de Renderklippen niet voorkomen. Waaronder voor Nederland 
zeldzame soorten. Dit geeft het belang aan om in het bos naaldboomsoorten te handhaven. 
 

3.4.4 Meer bijzondere paddenstoelen 

Heidegebied 
Zoals eerder vermeld, zijn heidevelden plekken waar geen grote aantallen soorten gevonden worden. 
Vaker zijn het dezelfde soorten die ook in de omringende bossen zijn gevonden en die dan op dood 
hout of bij solitaire bomen staan. Maar er zijn ook soorten kenmerkend voor schraal grasland en 
heide. Vooral de heideschrale grasstroken leverden later in de herfst mooie vondsten op. In het 
bijzonder het Vuurzwammetje, onze meest algemene wasplaat die op meerdere plaatsen gevonden is 
en de Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica). Een fraaie vondst was ook de Fijngeschubde 
aardtong (Geoglossum fallax) die in drie kilometerhokken gevonden is. 
 
Ascomyceten 
Doordat twee leden van onze werkgroep (Marga Dekker en Henk Gremmer) geïnteresseerd zijn in 
kleine ascomyceten is er een redelijk aantal soorten gevonden en op naam gebracht. Het begrip 
Ascomyceten of 
zakjeszwammen verwijst naar 
de wijze van voortplanting. Ze 
hebben geen plaatjes of 
poriën, maar het 
voortplantingsweefsel bestaat 
uit dicht opeengepakte 
buisachtige structuren. In deze 
buisjes zitten meestal vier tot 
zestien net hierin passende 
sporen, die als ze rijp zijn 
onder druk naar buiten 
geschoten worden. 
Ascomyceten bestaan meestal 
uit hele kleine priegeltjes die 
alleen met een loupe kunnen 
worden gezien.  
 
Foto. Eikebladstromakelkje 
(foto: Menno Boomsluiter). 
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Andere bijzondere vondsten 
Altijd bijzonder is de vondst van een truffel. Er zijn in totaal drie soorten truffels gevonden. De 
Korrelige hertentruffel (Elaphomyces granulatus) de Stekelige hertentruffel (Elaphomyces muricatus) 
en de Okergele vezeltruffel (Rhizopogon luteolus).  
 
Ook bijzonder was de vondst van de Donkere kokosmelkzwam (Lactarius mammosus) en ondanks de 
verslechtering van het milieu nog voorkomende Witte duifridderzwam (Tricholoma columbetta) en de 
Glanzende ridderzwam (Tricholoma portentosum). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. Korrelige hertentruffel 
(foto: Menno Boomsluiter). 
 
 

 

3.5 Conclusies en aanbevelingen 

 
BETEKENIS 
 
Mycologische waarde 
In rapporten van eerder onderzochte terreinen is de Mycologische Waarde (MW) uitgerekend. Deze 
methode houdt in dat alle paddenstoelen die op de Rode lijst staan een waarde wordt toegekend naar 
hun klassering in de Rode Lijst en dat deze opgeteld een indicatie geeft voor de Mycologische waarde 
van het terrein. Deze methode is alleen geschikt voor terreinen met een totale afmeting van één 
kilometerhok of kleiner. Dus hebben we deze waarde niet uitgerekend voor de Renderklippen. 
 
Zeldzaamheid 
De inschatting van de zeldzaamheid van paddenstoelen is gebaseerd op het waarnemingenbestand 
van de Nederlandse Mycologische Vereniging vanaf 1990. Zelden gemelde, onopvallende soorten 
kunnen in werkelijkheid algemener zijn. Er worden de volgende categorieën onderscheiden: 
algemeen, vrij zeldzaam, zeldzaam en zeer zeldzaam.  
 
Uit de tabel blijkt dat in de Renderklippen minimaal 74 vrij zeldzame tot zeer zeldzame soorten 
paddenstoelen aangetroffen worden. 
 
Verdeling Zeldzaamheid per kilometerhok 
Categorie Cat Totaal 11 12 21 22 31 32 
   195 

489 
196 
489 

195 
488 

196 
488 

195 
487 

196 
487 

Algemeen A 269 190 91 112 151 71 120 

Vrij zeldzaam Z 39 16 7 14 11 3 131 
Zeldzaam ZZ 31 14 4 6 11 2 7 
Zeer zeldzaam ZZZ 4 1 1   2 1 
Totaal soorten  343 221 103 132 173 78 141 

Tabel. Verdeling paddenstoelen naar Zeldzaamheid per kilometerhok. 
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Rode Lijst 
In 2008 is de nieuwe Rode Lijst Paddenstoelen opgesteld. De lijst geeft een overzicht van in 
Nederland in hun voortbestaan bedreigde soorten paddenstoelen. Hierbij worden de volgende 
categorieën Rode Lijst-soorten onderscheiden: 
• Gevoelige soorten (GE): soorten die stabiel zijn of toegenomen, maar zeer zeldzaam zijn en soorten 
die tot zeer sterk zijn afgenomen maar nog algemeen zijn. 
• Kwetsbare soorten (KW): soorten die matig zijn afgenomen en nu vrij tot zeer zeldzaam zijn en 
soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en nu vrij zeldzaam zijn.  
• Bedreigde soorten (BE): soorten die sterk zijn afgenomen en nu zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn en 
soorten die zeer sterk zijn afgenomen nu zeldzaam zijn. 
 
Uit de tabel blijkt dat in de Renderklippen zeker 37 soorten paddenstoelen aangetroffen worden die 
voorkomen op de Rode Lijst. 
 
Verdeling Rode Lijst-soorten per kilometerhok 
Categorie Cat Totaal 11 12 21 22 31 32 
   195 

489 
196 
489 

195 
488 

196 
488 

195 
487 

196 
487 

Gevoelig GE 10 3 3 4 4 4 2 

Kwetsbaar KW 22 12 3 9 8 2 6 
Bedreigd BE 7 2 1 2 3  1 
Totaal Rode Lijst-soorten  37 17 7 15 15 6 9 

Tabel. Verdeling paddenstoelen naar Rode Lijst-soorten per kilometerhok. 
 
BEHEER 
Het bosgebied rond de Renderklippen heeft een voornamelijk recreatieve functie. Daarnaast vindt 
houtoogst plaats. Wat de paddenstoelen betreft, is dit goed te verenigen als de oogst niet te rigoureus 
plaatsvindt. Dus niet te grote percelen tegelijkertijd. Omdat dit ook strijdig is met de recreatieve functie 
wordt er hopelijk rekening mee gehouden. 
 
Het ‘schoonmaken’ zit er nog teveel ingebakken. Dode bomen, al dan niet gekandelaberd, hebben 
een functie voor paddenstoelen en daarnaast ook voor vogels en mossen. Het handhaven van weinig 
invasieve exoten als Douglas en Lariks is vanuit paddenstoelenoogpunt belangrijk. Behalve de voor 
hen specifieke soorten biedt de mossenrijke ondergroei hen veel mogelijkheden. Ook de Grove den 
dient een belangrijke plaats te houden in de bossen rond de Renderklippen.  
 
Wat de heide betreft zijn de heischrale, niet teveel betreden grasstroken, belangrijk voor een aantal 
zeldzame paddenstoelen zoals wasplaten en aardtongen. 
 
Menno Boomsluiter en Janus Crum 
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4. PLANTEN 
 

4.1 Inventarisatiekader 

Ook de plantenwerkgroep (18 leden) van de KNNV Epe-Heerde heeft een aandeel geleverd aan de 
inventarisatie van de Renderklippen. Voor de zomer van 2009 vormde de Renderklippen het 
onderzoeksgebied van wekelijks gehouden excursies. Het gebied is geïnventariseerd op het 
voorkomen van alle planten (hogere planten en varens). 
 

4.2 Gebiedsbeschrijving 

Het heidegebied met de verschillende paden, bermen en de bosranden heeft meerdere keren 
aandacht gekregen. Andere delen van het gebied die één of meerdere keren speciale aandacht 
kregen, zijn met de wijzers van de klok mee: de kiosk van Heerde en omgeving, de schaapskooi en 
omgeving, zoals parkeerplaats en speelweide, de sprengen, de verlaten parkeerplaats bij de 
grafheuvels, een bosplasje ten zuiden van het Pluizenmeer, het Pluizenmeer, het Wollegrasven, 
vochtige delen ten noorden van het Wollegrasven, De Paraplu en het Herfstven ten westen van het 
bosperceel langs de Elburgerweg en dit bosperceel zelf. De Renderklippen strekt zich uit over een 
gebied van zes kilometerhokken die de basis vormen voor de administratieve verwerking van de 
verzamelde gegevens. Zie paragraaf 1.2. Beschrijving van de Renderklippen. 
 

4.3 Inventarisatiemethodiek 

De plantenwerkgroep houdt in het zomerseizoen wekelijkse excursies. Tijdens zes excursies op de 
maandagavond ging de plantenwerkgroep met zoveel mogelijk leden op stap. Om andere bezoekers 
niet op verkeerde gedachten te brengen, hebben de inventariseerders zich daarbij zoveel mogelijk 
beperkt tot de paden en de bosranden met hun directe omgeving. Ook werden de goed toegankelijke 
terreindelen van de Renderklippen op deze avonden bezocht. Op minder drukke momenten zijn in 
kleiner verband of individueel ook andere delen van de Renderklippen bezocht.  
 
Hoewel het in eerste instantie de bedoeling was om langs een beperkt aantal paden en bosranden te 
inventariseren, is uiteindelijk toch gekozen voor een zo compleet mogelijke totaal inventarisatie. 
Hierbij werden van zoveel mogelijk verschillende interessante delen van het terrein alle soorten 
genoteerd, zonder dat het hele gebied tot op de vierkante meter werd uitgekamd. Van de (meeste) 
‘Aandachtssoorten’ en van de Rode Lijst-soorten werden ook de coördinaten van de groeiplaats 
genoteerd. Dit maakt het mogelijk bij de bespreking van de inventarisatieresultaten op specifieke 
delen van het gebied wat dieper in te gaan.  
 

4.4 Inventarisatieresultaten 

4.4.1 Aantal soorten 

Bij de inventarisatie van planten zijn in de Renderklippen in totaal 260 soorten hogere planten en 
varens waargenomen. De totale soortenlijst is opgenomen in bijlage 3 Planten. 
 

4.4.2 Resultaten per terreindeel 

Heidevegetaties 
Wie het gebied bezoekt, merkt meteen dat we met een heidegebied te maken hebben, dat bovendien 
in augustus 2009 volop in bloei stond. Struikhei (Calluna vulgaris) bloeit dan volop. Maar daartussen 
zijn op verschillende plekken ook grotere of kleinere gedeelten met Dophei (Erica tetralix) te vinden. 
Beide soorten hebben in alle zes hokken dan ook een hoge abundantie (talrijkheid). 
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Ook Kraaihei (Empetrum nigrum) is in alle kilometerhokken van de partij. Hij groeit meestal 
op de noordhellingen van heuvels, maar ook als onderbegroeiing in naaldbos en in de ‘gewone’ 
heidevegetaties is Kraaihei hier en daar met een aantal planten aanwezig. 
 
Tussen de Struikhei (een soort van droge heide) vinden we af en toe Stekelbrem (Genista anglica) en 
Kruipbrem (Genista pilosa). Hoewel ze in de meeste kilometerhokken voorkomen, zijn ze zeker niet 
algemeen. Er zullen hier en daar wel planten zijn gemist, omdat ze alleen tijdens de bloei door hun 
gele bloemen goed opvallen. Toch gaat het eerder om tientallen dan om honderden planten.  
In gedeelten van de heide die in de laatste jaren geplagd zijn, wordt ook regelmatig Klein warkruid 
(Cuscuta epithymum) aangetroffen. Desondanks is deze soort bepaald niet algemeen te noemen. Het 
gaat steeds om kleine oppervlakken. 
 
Dophei duidt op nattere plekken in de heide. In het najaar was dat des te duidelijker, toen na een 
regenperiode bleek dat de Dophei voornamelijk in plassen stond. Op deze plekken vinden we ook 
Veenbies (Trichophorum cespitosa ssp. germanica). Vanwege de oranje gekleurde pollen valt deze 
soort in de herfst beter op dan in de zomer. In de westelijke helft van de Renderklippen, ten noorden 
van het Wollegrasven komen op een dergelijke vochtige plek behalve Veenbies ook (nauwelijks 
bloeiende) planten van Veenpluis (Eriophorum angustifolium) voor. 
 
In de zuidoostelijke helft van het terrein bij de Koepelweg staan enkele fraaie Jeneverbessen 
(Juniperus communis). Jonge planten van de Jeneverbes zijn echter niet aangetroffen. Momenteel 
vindt er blijkbaar geen verjonging plaats, een verschijnsel dat ook van andere heidevelden met 
Jeneverbes bekend is. 
 
Heidepaden 
De paden door de heide zijn voornamelijk zandpaden, maar er zijn ook grintpaden en geasfalteerde 
fietspaden. In de bermen van deze paden, en dan vaker in de oostelijke helft dan in de westelijke helft, 
vinden we Borstelgras (Nardus stricta), een grassoort van droge voedselarme heide. Borstelgras 
groeit in gedraaide borstelvormige pollen. De bloeiwijze is een eenzijdige, sprieterige, paarszwarte 
aar. Vanaf de paden dringt hij soms ook de heide binnen.  
 
Op kale plekken in de bermen wordt regelmatig Dwergviltkruid (Filago minima) gevonden. Het gaat 
vaak om kleine planten van drie tot 15 cm met grijsachtige stengels en bloempjes. Hij is op de Veluwe 
niet echt bijzonder, maar landelijk staat hij als Gevoelig op de Rode Lijst.  
 
Een andere fraaie Rode Lijstsoort van deze paden is de Grondster (Illecebrum verticillatum). 
Grondster ontkiemt in vochtige omstandigheden. Het betekent dat hij vooral ontkiemt op plaatsen die 
in het voorjaar onder water staan. De groei blijft laag bij de grond en de stengels spreiden zich 

snoervormig uit in drooggevallen 
plassen, en andere verdiepingen en 
oneffenheden van het pad. Daarbij 
vormen de witte bloempjes als het ware 
parels aan deze snoeren. Dat is vooral 
op en langs paden in het zuidoostelijke 
deel van het terrein het geval. Als je 
eenmaal het zoekbeeld in de gaten hebt, 
kom je op soortgelijke plekken ook vaak 
de kiemplantjes tegen, die je eerst over 
het hoofd hebt gezien. 
 
 
Foto. Grondster. 



 

Flora en fauna van de Renderklippen 2009 rev 1.0 Pagina 29 van 112 

Andere soorten van de bermen zijn Kleine leeuwenklauw (Aphanes australis), Rode 
schijnspurrie (Spergularia rubra) en hier en daar Muizenoor (Hieracium pilosella). 
 
Vennen/wateren 
 
Pluizenmeer 
Het Pluizenmeer ligt te midden van bos. Het was ooit een schapenwaskolk. Om de plas is een brede 
strook met lage begroeiing en een enkele boom en struik. Rondom het Pluizenmeer loopt een pad. 
 
In de brede zoom om het meer groeit 
voornamelijk aan de westzijde veel Veenpluis 
(Eriophorum angustifolium). Er zijn diverse 
soorten zeggen aanwezig: Zompzegge 
(Carex curta), Zwarte zegge (Carex nigra), 
Blauwe zegge (Carex panicea). Aan de 
zuidkant van de plas groeit de zeldzame 
Draadzegge (Carex lasiocarpa) en aan de 
westkant Hangende zegge (Carex pendula). 
De laatste is in zoverre bijzonder, omdat hij 
op de Veluwe niet thuis hoort. Het lijkt dan 
ook het meest waarschijnlijk dat de twee 
pollen zijn aangeplant. Dat geldt ook voor de 
roodbloeiende Waterlelie (Nymphaea spec.) 
midden in het meertje. Hoe deze beide 
soorten hier terecht zijn gekomen is niet 
bekend.  

Foto. Het Pluizenmeer dankt zijn naam aan het 
Veenpluis dat in de oeverzone groeit. 

 
Aan de noordzijde en oostzijde staan enkele markante Corsicaanse dennen (Pinus nigra var. 
maritima), opvallend door de roodachtige stammen.  
 
Wollegrasven 
Het Wollegrasven ligt midden in de heide ten oosten van het Pluizenmeer en is een aantal jaren 

geleden opnieuw aangelegd. Dit 
ven is ruim 250 meter lang en 5-
10 meter breed. Het is in de 
Renderklippen de enige 
groeiplaats van het Eenarig 
wollegras (Eriophorum 
vaginatum), het gaat om enkele 
tientallen planten. Wollegras komt 
elders op de Veluwe nauwelijks 
voor. Ook groeit er veel Veenpluis 
(Eriophorum angustifolium).  
 
Foto. Opvallende bloeiwijzen van 
het Eenarig wollegras.  
De plant groeit in het ven ten 
oosten van het Pluizenmeer, het 
‘Wollegrasven’. 
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In de randen staat zowel Witte snavelbies als Bruine snavelbies (resp. Rhynchospora alba 
en R. fusca). Deze planten worden pas in de loop van de zomer zichtbaar. Het gaat bij beide soorten 
om honderden bloeistengels. Ook de beide zonnedauwsoorten zijn hier aanwezig: Kleine zonnedauw 
(Drosera intermedia) met honderden vaak erg kleine exemplaren en Ronde zonnedauw (Drosera 
rotundifolia) met enkele tientallen exemplaren. 
 
Naamloos plasje 
Dit plasje ligt midden in het bos. Het is waarschijnlijk gegraven en heeft een iets hogere rand. In de 
nazomer stond er in de rand massaal Grondster (Illecebrum verticillatum). In de plas veel stengels van 
Mannagras (Glyceria fluitans). Ook hier groeit Waterlelie (Nymphaea spec.).  
 
Herfstven 
Een recent gegraven plasje met een brede strook Pijpenstrootje (Molinia caerulea) met verspreide 
planten Struikhei en Dophei. In de randen van dit ven komt behalve Kleine zonnedauw (Drosera 
intermedia) ook Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundatum) voor. De laatste is een pioniersoort die 
het hier goed naar zijn zin heeft. Sporenaren werden (nog) niet aangetroffen. 
 
Bosranden 
In de bosranden komt op een aantal plaatsen de Oosterse spar (Picea orientalis) voor. Zoals meer 
bomen in het gebied zijn zij zeker aangeplant. De bosranden zijn ook vaak de plekken waar Blauwe 
bosbes (Vaccinium myrtillus) wordt aangetroffen. Opvallend is dat de Rode bosbes (Vaccinium vitis-
idaea) veel minder vaak voorkomt.  
 
Als onderbegroeiing kunnen de Brede (Dryopteris dilatata) en de Smalle stekelvaren (Dryopteris 
carthusiana) worden genoemd. Maar ook Rankende helmbloem (Ceratocapnos claviculata) is vaak 
aanwezig.  
 
Sprengen 
Het gaat hier om enkele gedeelten van de sprengen van de Noordelijke Horsthoekerbeek. Ze liggen 
erg verborgen in het bos. De omgeving is donker en de plantengroei is beperkt. In de oevers komen 
echter enkele planten van Dubbelloof (Blechnum spicant) voor. Ook staat er Wijfjesvaren (Athyrium 
filix-femina). 
 
Omgeving schaapskooi 
De schaapskooi en de directe omgeving hebben op botanisch gebied geen meerwaarde ten opzichte 
van het terrein. De plantengroei heeft hier een meer ruderaal karakter dan elders in het onderzochte 
gebied. Een logisch gevolg van de intensievere aanwezigheid van schapen en mensen. Wel groeit er 
veel Borstelgras (Nardus stricta). 
 
Toch zijn er in het greppeltje langs het pad ter hoogte van de schaapskooi twee bijzondere soorten te 
noteren. Het gaat om Klein tasjeskruid (Teesdalia nudicaulis) ,een soort van droge voedselarme zwak 
zure tot matig voedselrijke bodem. Een soort die op de Veluwe wel vaker in schrale wegbermen wordt 
aangetroffen. De andere, Slofhak (Anthoxanthum aristatum), is ook een soort van matig voedselrijke 
bodem. Slofhak was vroeger op de Veluwe een schadelijke grassoort in akkers, maar is in de 20e 
eeuw zo hard achteruit gegaan dat hij nu in de categorie Gevoelig op de Rode Lijst staat.  
 
Speelveld 
Ook het speelveld wordt intensief betreden. Bovendien is de bodem zeer voedselarm. Ondanks die 
intensieve betreding kun je er soorten vinden als Hazenpootje (Trifolium arvense), Vogelpootje 
(Ornithopus pusillus), Eenjarige hardbloem (Scleranthus annuus) en Rode schijnspurrie (Spergularia 
rubra). En er staat zelfs Driekleurig viooltje (Viola tricolor). 
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4.4.3 Aandachtssoorten 

Aandachtssoorten zijn opvallende en onmiskenbare plantensoorten waaraan een zekere 
indicatiewaarde voor de toestand van het milieu wordt toegekend. 
 
Tabel. Aandachtssoorten planten per kilometerhok. 
Aandachtssoorten van de Renderklippen 
Nederlandse naam Wetenschappelijke 

naam 
AA 11 12 21 22 31 32 

   195 
489 

196 
489 

195 
488 

196 
488 

195 
487 

196 
487 

Beekpunge Veronica beccabunga A - - D - - - 
Bosbes, Rode Vaccinium vitis-idaea A B - E - - - 
Boterbloem, Egel- Ranunculus flammula A - - D - - - 
Breukkruid, Kaal  Herniaria glabra A - - - - - E 
Dophei Erica tetralix A G E F F E E 
Hazenpootje Trifolium arvense A B - - E - - 
Hulst Ilex aquifolium A C B A C - - 
Kraaihei Empetrum nigrum A E F E G E F 
Orchis, wespen-, Brede Epipactis helleborine hell. A - - - - C B 
Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera A - - - - E - 
Struikhei Calluna vulgaris A G G G G G G 
Veenpluis Eriophorum angustifolium A E - - - - - 
Zenegroen, Kruipend Ajuga reptans A - - - - C C 
Totaal  13 soorten  7 4 7 5 6 6 
Tabel. Aandachtssoorten planten per kilometerhok. 
 
Verklaring abundantie  
Klasse Exemplaren 
A 1 
B 2-5 
C 6-25 
D 26-50 
E 51-500 
F 501-5000 
G > 5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. Bloeiwijze van de Aandachtssoort Dophei. 
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4.4.4 Rode Lijst 

De Rode Lijst planten (2004) omvat de in Nederland in hun voortbestaan bedreigde plantensoorten. 
 
Rode Lijst-soorten van de Renderklippen 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam RL* 11 12 21 22 31 32 

  195 
489 

196 
489 

195 
488 

196 
488 

195 
487 

196 
487 

Agrimonie, Welriekende  Agrimonia procera KW - - - - - B 
Borstelgras Nardus stricta GE E E E E E E 
Bosaardbei  Fragaria vesca GE - - - - E F 
Brem, Kruip- Genista pilosa KW - B C B - C 
Brem, Stekel-  Genista anglica GE - C B B B C 
Droogbloem, Bos- Gnaphalium sylvaticum GE B - D - B E 
Dubbelloof Blechnum spicant GE - - - C - - 
Grondster Illecebrum verticillatum GE - - E - E E 
Jeneverbes Juniperus communis GE - - - - - B 
Ogentroost, Stijve s.l. Euphrasia stricta s.l. GE - - - - - E 
Orchis, Gevlekte Dactylorhiza maculata mac. KW - - - - - A 
Slofhak Anthoxanthum aristatum GE - - - B - - 
Snavelbies, Bruine Rhynchospora fusca GE F - - - - - 
Snavelbies, Witte Rhynchospora alba GE F - - - - - 
Veenbies  Trichophorum cespitosa (g) GE E A E B A - 
Viltkruid, Dwerg- Filago minima GE E - D E E C 
Viooltje, Honds- Viola canina GE - - - - - DE 
Warkruid, Klein  Cuscuta epithymum KW C B A B - A 
Wintergroen, Klein Pyrola minor BE - - - - - DE 
Wolfsklauw, Moeras- Lycopodiella inundata GE C - - - - - 
Wollegras, Eenarig Eriophorum vaginatum KW E - - - - - 
Zegge, Draad- Carex lasiocarpa KW C - - - - - 
Zegge, Hangende Carex pendula GE C - - - - - 
Zonnedauw, Kleine  Drosera intermedia GE E - B - - - 
Zonnedauw, Ronde Drosera rotundifolia GE C - - - - - 
Totaal 25 soorten  13 5 9 8 7 14 
Tabel. Rode Lijst-soorten planten per kilometerhok. 
 
* = Verklaring Rode Lijst 
GE Gevoelig 
KW Kwetsbaar 
BE Bedreigd 
 

 
Foto. Klein 
warkruid parasiteert 
op Struikheide. 
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4.4.5 Bijzondere soorten van de Noord-Veluwe 

Welke soorten maken van de Renderklippen een uniek natuurgebied omdat ze elders op de Noord-
Veluwe niet of nauwelijks voorkomen? Een gevaarlijk uitgangspunt want het kan best zijn dat bij de 
inventarisatie van 2009 nog soorten over het hoofd zijn gezien. Een poging. 

 
Klein wintergroen(Pyrola minor)  
Staat op de Rode Lijst 2004 als bedreigd. Het betekent dat hij in Nederland in 36-190 
kilometerhokken voorkomt, en dat het aantal groeiplaatsen sterk is afgenomen (50-74%). Op de 
Noord-Veluwe komt hij op Heerder grondgebied momenteel in elk geval nog voor langs de bovenloop 
van de Middelste Heerder beek, en tussen Heerde en Wapenveld op het terrein van Zorghotel Groot 
Stokkert. Op Eper grondgebied voor 1980 nog bekend in vijf kilometerhokken, in 1990-1999 in nog 
één kilometerhok; momenteel alleen nog bekend van de leemkuilen bij Tongeren. 

  
Draadzegge (Carex lasiocarpa)  
Staat op de Rode Lijst 2004 als kwetsbaar. Het betekent dat hij in Nederland in 191-551 
kilometerhokken voorkomt, en dat hij 25-50% is afgenomen. In de gemeente Heerde zijn geen andere 
vindplaatsen bekend. In de gemeente Epe komt hij alleen nog voor in het Wisselse veen. 

 
Eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum)  
Staat op de Rode Lijst 2004 als kwetsbaar. Het betekent dat hij in Nederland in 191-551 
kilometerhokken voorkomt, en dat hij 25-50% is afgenomen. Uit de gemeente Epe is één vindplaats 
bekend in de Tongerense heide, van de gemeente Heerde is geen andere vindplaats bekend. Wel 
komt de plant ook voor in het Mosterdveen bij Vierhouten. 

 
Stijve ogentroost (Euphrasia stricta)  
Staat op de Rode Lijst 2004 als gevoelig. Het betekent dat hij in Nederland in meer dan 551 
kilometerhokken voorkomt, en dat hij met meer dan 75% is afgenomen. In de Gemeente Heerde zijn 
geen andere vindplaatsen bekend. In de Gemeente Epe groeit hij in de Kroondomeinen bij Vaassen, 
bij Soerel en in het Wisselse veen.  

 

4.5 Conclusies en aanbevelingen 

 
BETEKENIS 
De flora van de Renderklippen is waardevol. In totaal zijn er 260 verschillende soorten planten 
gevonden. Belangrijk is dat er daarvan 25 op de Rode Lijst staan en nog eens 13 soorten 
Aandachtssoort zijn. Op de Noord-Veluwe zijn weinig terreinen te vinden waar 25 Rode Lijst-soorten 
worden aangetroffen. Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat verreweg de meeste Rode Lijst soorten 
worden aangetroffen in kilometerhokken 27-34-11 (13 soorten) en 27-34-32 (14 soorten). In de 
gemeenten Epe en Heerde zijn momenteel geen andere kilometerhokken te vinden waar dergelijke 
hoge aantallen Rode Lijst-soorten voorkomen. Het geeft meteen aan dat de botanische waarde van 
de Renderklippen groot is. 
 
Kilometerhok 27-34-11 is het hok van het Pluizenmeer en het Wollegrasven, allebei met een aantal 
unieke soorten. Zowel in/bij Pluizenmeer als Wollegrasven groeien verschillende Rode Lijst-soorten 
o.a. van natte heide. Vooral rond het Wollegrasven zijn interessante soorten te vinden, onder meer 
Veenbies (Trichophorum cespitosum subsp. germanicum) en Blauwe zegge (Carex panicea). Het 
Veenpluis (Eriophorum angustifolium) en Eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum) vallen op.  
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Foto. Wollegrasven bij zonsopkomst in het vroege voorjaar van 2009. 
 
Ook Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata) is gevonden in dit hok. Tussen het Wollegrasven en 
de Elburgerweg is een aantal jaren geleden diep geplagd. Er staat nu meestal water. Langs de randen 
blijft het redelijk kaal doordat het water hier ’s winters hoger staat. Een ideale groeiplek. Ook voor 
soorten zonnedauw. 
 
Kilometerhok 27-34-32 is het hok van de grafheuvels en de verlaten parkeerplaats. In deze omgeving 
zijn de meeste Rode Lijst-soorten gevonden. Vermoedelijk heeft het te maken met wat leem in de 
grond? Klein wintergroen (Pyrola minor) handhaaft onder berken aan de rand van een voormalige 
parkeerplaats. Eén Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata) staat op dit veldje aan de zuidkant. De 
parkeerplaats zelf trekt nog wel eens picknickende passanten. Beide plantensoorten zijn hier erg 
kwetsbaar. De planten vallen echter niet erg op. 
 
In het heidegedeelte is veel variatie, hoog-laag, boomgroepjes, kale plekken. Het zijn plaatsen waar 
de maaimachine niet komt. De Kruipbrem (Genista pilosa) en Stekelbrem (G. anglica) doen het hier 
goed. In de heide van dit hok staan enkele fraaie Jeneverbessen. Jeneverbes (Juniperus communis) 
werd alleen in dit hok gevonden. De struiken staan bijna allemaal op plekken in de heide, waar het 
publiek nauwelijks kan komen (en bovendien niet mag komen). Er is echter geen sprake van 
verjonging van de Jeneverbes. Klein warkruid (Cuscuta epithymum) is juist te vinden in jonge 
heideplantjes, dankzij plaggen of maaien.  
 
In de berm van het fietspad groeit hier weliswaar Stijve ogentroost (Euphrasia stricta), zo 
langzamerhand zeldzaam op de Noord-Veluwe. Hetzelfde geldt voor Bosdroogbloem (Gnaphalium 
sylvaticum) in dit hok. Hoewel deze planten hun groeiplaats min of meer aan het (schelpen-)pad 
danken, zal een rigoureuze aanpassing van het fietspad hier het einde van een aantal soorten kunnen 
betekenen! Verder zijn langs de paden enkele leuke soorten gevonden, o.a. Welriekende agrimonie 
(Agrimonia procera) en Kruipend zenegroen (Ajuga reptans). 
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In dit kilometerhok is hier en daar goed te zien dat dit gebied niet ontkomt aan menselijke 
invloeden. Behalve aan de aanplant van bomen is vooral ook in de bermen merkbaar, dat er 
regelmatig mensen langskomen die (onbedoeld) vreemde planten meevoeren. Hoe kun je anders 
verklaren dat er bij de grafheuvels Teunisbloem (Oenothera spec.) groeit, en langs allerlei paden Geel 
nagelkruid (Geum urbanum)? Op de ‘klippen’ langs het Renderklippenpad groeit Bosaardbei 
(Fragraria vesca). 
 
BEHEER 
Ooit was het wollegras na een te rigoureuze schoonmaakbeurt zo goed als verdwenen uit het 
Wollegrasven. Het breidt zich nu weer goed uit. Hoewel de recreatieve druk op het Pluizenmeer en 
het Wollegrasven vrij groot is, heeft dat tot nu toe (gelukkig) geen nadelige invloed op de plantengroei. 
 
Regelmatig grazen er schapen rondom het Wollegrasven, zij houden de vegetatie wel heel erg (te) 
kaal. Indien er ooit plannen zijn om de oever van het ven weer te plaggen, dan moet dat heel secuur 
gebeuren, en zeker niet met grote machines. 
 
Ook het Pluizenmeer is in het verleden wel eens schoongemaakt. Dit om de oprukkende 
Pitrusvegetatie te verwijderen. Echter, de bagger werd op de oever gedeponeerd. Dit geeft sterke 
eutrofiëring. Ontwikkeling van Pitrus wordt daardoor juist gestimuleerd. Het advies is dan ook om 
bagger altijd af te voeren. Dit geldt natuurlijk ook voor het Wollegrasven. 
 
Het zou fijn zijn als het veldje van de voormalige parkeerplaats in de huidige vorm blijft bestaan, met 
een schrale grazige vegetatie. Opslag van bomen graag verwijderen. Oppassen voor verrijking. Wordt 
er gemaaid, dan na een paar dagen maaisel afvoeren. Zeker geen groei van eiken toestaan, vooral 
het blad van de Amerikaanse eik bedekt de bodem dusdanig dat niets eronder wil groeien. 
 
Helaas is de gemeente Heerde momenteel bezig met het aanleggen van betonpaden. Hierdoor zijn 
onder meer verdwenen de Knolboterbloem (Ranunculus bulbosum) en de Egelantier (Rosa 
rubiginosa). Ook zijn hiervoor enkele eiken bij de Paraplu zeer ondeskundig gesnoeid. 
 
Grasbermen en schraal grasland, zoals de speelweide bij de schaapskooi, moeten niet worden 
bemest. Ook moeten bermen langs de (vernieuwde) fietspaden niet worden ingezaaid of bemest. Ook 
maaien is door het schrale karakter van de vegetatie niet nodig. Verschraling draagt bij aan een 
toename van de floristische betekenis. Ook onder/bij boomgroepjes is de grond vaak schraal, dit geeft 
variatie in plantensoorten. 
 
Wat het heidebeheer betreft is het zorgen voor variatie in oude en jonge heide van groot belang. 
Gericht, ondiep en kleinschalig plaggen kan gunstig effect hebben op de vestiging van soorten zoals 
de Stekelbrem en Kruipbrem. Plagsel moet wel worden afgevoerd. Kleinschalig maaien is gunstig voor 
het Klein warkruid. 
 
Egbert de Boer en Mariet van Gelder 
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5. VLINDERS, LIBELLEN EN OVERIGE INSECTEN 
 

5.1 Inventarisatiekader  

De Renderklippen is door de insectenwerkgroep geïnventariseerd op insecten. De inventarisatie geeft 
inzicht in het voorkomen van verschillende soorten insecten zoals dagvlinders, nachtvlinders, libellen 
en vele andere soorten insecten. Het onderzoek licht een tipje op van de rijkdom aan insecten. Om 
echt een compleet beeld te krijgen is meer dan één seizoen veldwerk nodig. 
 
Het onderzoek is erop gericht een indruk te krijgen over de betekenis van de Renderklippen voor 
insecten en aanbevelingen te doen voor het beheer van het gebied. 
 

5.2 Gebiedsbeschrijving 

De Insectenwerkgroep heeft zich ten behoeve van de inventarisatie voornamelijk gericht op de drie in 
paragraaf 1.2 benoemde ‘proefvlakken’: 
- het Pluizenmeer, dit is het gebied aan de noordwestzijde van de schaapskooi, rond het daar gelegen 
Wollegrasven en het Pluizenmeer (gebied A); het omvat zowel bos als heide; 
- het sprengenbos, dit is gebied ten oosten van de schaapskooi, rond de sprengenkoppen van de 
Noordelijke Horsthoekerbeek (gebied B); het omvat zowel bos als heide; 
- de Galgenberg, dit is het heidegebied ver ten zuiden van de schaapskooi en ten noorden van de 
Galgenberg (gebied C); het omvat alleen heide en bosranden. 
 
Daarnaast zijn waarnemingen gedaan buiten de hierboven aangegeven terreindelen. De plaats van 
deze waarnemingen is in overzichten aangegeven met “elders”. 
 

5.3 Inventarisatiemethodiek 

De verschillende terreindelen zijn zeven maal bezocht door elf leden van de insectenwerkgroep in 
wisselende samenstelling. Bezoeken in werkgroepverband zijn gebracht op de volgende data: 9 april, 
23 april, 14 mei, 18 juni, 16 juli, 20 augustus en 17 september 2009. Bovendien zijn er door enkele 
leden individuele bezoeken gebracht aan de verschillende terreinen. Op de genoemde data zijn niet 
altijd alle terreindelen bezocht. Door weersomstandigheden of tijdgebrek is met name een bezoek aan 
het gebied rond de sprengenkoppen een aantal malen achterwege gebleven. 
 
Hoewel een aantal overdag vliegende nachtvlinders door de leden van de Insectenwerkgroep zijn 
waargenomen, komen de meeste waarnemingen van Diet de Ridder die aan de rand van het gebied 
woont. Zij heeft systematisch waarnemingen genoteerd van het vroege voorjaar tot het begin van de 
winter van 2009. Er is daarbij gebruik gemaakt van een lichtval en, vooral in het najaar, ook van 
smeer, aangebracht op bijvoorbeeld een paaltje of boomstam om nachtvlinders aan te trekken. Een 
algemeen gebruikt smeermiddel is appelstroop, met één of andere alcoholhoudende drank (likeur) om 
het gisten te bevorderen. Er mag worden aangenomen dat de hier waargenomen soorten ook in de 
onderzochte deelgebieden voorkomen. 
 

5.4 Inventarisatieresultaat 

In bijlagen 4, 5, 6 en 7 zijn de soortenlijsten opgenomen van de waargenomen dagvlinders, 
nachtvlinders, libellen en overige insecten. Hieruit blijkt tevens dat de omgeving van het Pluizenmeer 
(gebied A), door zijn afwisseling, nat/droog en gevarieerde begroeiing, de meeste soorten herbergt. 
 

5.4.1 Dagvlinders 

Er zijn 17 soorten dagvlinders geteld. Met 125 waarnemingen was het Groentje (Callophrys rubi) 
verreweg de meest voorkomende dagvlinder. Het hoge aantal is vrij opvallend omdat het Groentje 
bekend staat als een vrij schaarse standvlinder van de hogere zandgronden. Al tijdens de bezoeken 
viel het op dat de aantallen Groentjes aanzienlijk hoger waren dan in voorgaande jaren. 
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Tweede in aantal, met 48 
exemplaren, was het Heideblauwtje 
(Plebejus argus), een soort die vooral 
wordt aangetroffen op de overgang 
van natte naar droge heidevelden 
met een open structuur en hier en 
daar kale grond. Het gebied van de 
Renderklippen voldoet grotendeels 
aan deze voorwaarden. Een mooi 
aantal, vooral omdat deze soort 
landelijk gezien achteruit gaat. Het 
Heideblauwtje staat op de Rode Lijst 
als gevoelig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. Heideblauwtje op Struikheide. 
 
 
Van de Distelvlinder (Vanessa cardui), werden tijdens de bezoeken 55 exemplaren geteld. Deze 
trekvlinder was in 2009, ook landelijk gezien, goed vertegenwoordigd. De vlinder kan in Nederland 
tussen april en oktober, in sterk wisselend aantal worden waargenomen. Vanuit Zuid-Europa trekken 
de vlinders ieder jaar in noordelijke richting. Ze brengen hier in de zomer een nieuwe generatie voort. 
In het najaar trekt een gedeelte van de vlinders weer terug naar het zuiden, de rest, met inbegrip van 
de eventueel aanwezige rupsen en poppen, overleeft de lage wintertemperaturen hier niet.  
 
Het Boomblauwtje (Celastrina argiolus) werd 39 keer waargenomen. Dit vlindertje kan weliswaar 
overal worden aangetroffen maar is vooral een soort van bosranden langs (vochtige) heidevelden.  
 
Met 42 exemplaren vinden we de Kleine vuurvlinder (Lycaena phleas) op de vijfde plaats. Ook dit is 
een soort van o.a. open en droge gebieden. Lage aantallen, slechts één tot drie exemplaren, zagen 
we onder andere bij Bruin zandoogje (Pararge aegeria), Citroenvlinder (Gonepterix rhamni) en Kleine 
vos (Aglais urticae). Het gebied rond de Renderklippen is weliswaar niet het aangewezen biotoop voor 
deze soorten, maar dit aantal is wel teleurstellend laag.  
 
Van het bekende Oranjetipje (Anthochris cardamines) werd slechts één exemplaar waargenomen. Het 
betreft hier vermoedelijk een zwervend exemplaar, want de waardplanten van dit vlindertje, 
Pinksterbloem en Look-zonder-look, komen in het gebied niet of nauwelijks voor.  
 
Buiten de excursies van de insectenwerkgroep om, zijn er op 16 augustus 2009 twee Heivlinders 
(Hipparchia semele) gezien in de heide van de Renderklippen. Zoals de naam al aangeeft is dit een 
soort van heidevelden, maar ook van schrale graslanden met een open en afwisselende structuur. De 
grootschalige Renderklippen voldoen niet of nauwelijks aan de biotoopeisen voor deze soort: in 
uitgestrekte paarse heidevelden komt de soort niet voor. De Heivlinder staat op de Rode Lijst als 
gevoelig. 
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Veel nachtvlinders hebben een bruine kleur om overdag niet op te vallen. Maar er zijn ook een aantal 
felgroene vlinders in het voorjaar en geeloranje vlinders in het najaar, die dan tussen de bladeren niet 
opvallen. De vlinders van de Pijlstaartfamilie (de naam komt van de rups, die een pijlvormig 
uitsteeksel aan het achterlijf heeft ) hebben uitstekende schutkleuren: de Populierenpijlstaart (Laothoe 
populi) lijkt op een dor gerafeld blad. De bruinige Pauwoogpijlstaart (Smerinthus ocellata) kan de 
“ogen” op zijn ondervleugels te voorschijn laten komen om een vijand af te schrikken. Andere, vaak 
overdag vliegende nachtvlinders, zoals de Sint-Jakobsvlinder (Tyria jacobaeae), hebben een rode 
kleur om aan te geven dat ze onappetijtelijk zijn. 
 

5.4.3 Libellen 

Door de verbetering van de waterkwaliteit is er de laatste jaren een algemene vooruitgang voor 
libellen te constateren. Ook de warmere zomers hebben een positief effect op het aantal soorten. Veel 
libellen zijn goede vliegers en kunnen hierdoor, als de condities gunstig zijn, hun leefgebied makkelijk 
vergroten. Ook de vernatting van veengebieden en het graven van poeltjes heeft een gunstig effect op 
de libellenstand in Nederland. Er zijn in het gebied 17 soorten libellen waargenomen, waarvan zes 
juffersoorten en elf echte libellen. Vrijwel alle waarnemingen werden gedaan bij het Pluizenmeer, het 
Wollegrasven en bij de bosranden in de omgeving van deze twee vennen. 
 

Foto. De Zwarte heidelibel is één van de 17 soorten libellen van de Renderklippen. 
 
De meeste waargenomen libellen zijn algemeen voor een (nat) heidegebied. De Noordse witsnuitlibel 
(Leucorrhinia rubicunda) is een van de minder algemene libellen en heeft een voorkeur voor een goed 
ontwikkelde vegetatie van drijvende waterplanten, omgeven door structuurrijk bos zoals bij het 
Pluizenmeer. Waarschijnlijk komt hier ook de Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia) voor, een soort die 
vrijwel gelijke eisen stelt aan zijn leefomgeving.  
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Een van de grootste libellen is de Grote keizerlibel (Anax imperator), een soort die de laatste jaren 
duidelijk in aantal is toegenomen. Een andere opvallende en algemene libel is de Viervlek (Libellula 
quadrimaculata), die vaak op een uitkijkpost zit te zonnen.  
 
Van de kleinere juffers is de groene Houtpantserjuffer (Lestes viridis) vooral bij het Pluizenmeer 
aanwezig. Deze soort zet de eitjes af onder de schors van takken die dicht bij het water staan. 
 
Buiten de excursies van de insectenwerkgroep om is er op 14 mei 2009 ook een Tengere 
pantserjuffer (Ischnura pumilio) gezien in de Renderklippen. Dit is een vrij zeldzame waterjuffer, 
kenmerkend voor open, ondiepe, snel opwarmende pionierhabitats, met spaarzame vegetatie. 
 
Bij een intensiever onderzoek van het gebied zouden zeker meer soorten gevonden kunnen worden. 
In het verleden is hier bijvoorbeeld de Metaalglanslibel (Somatochlora metallica) waargenomen.  
 

5.4.4 Overige insecten 

In totaal zijn er buiten de vlinders en libellen 35 soorten insecten waargenomen, waarvan de naam is 
vastgesteld. Vijf kenmerkende soorten worden hieronder uitgelicht. 
 
Gewone wegwesp 
Het talrijkst was de Gewone wegwesp (Anoplius viaticus), een Spinnendoder, hiervan werden circa 
150 exemplaren genoteerd. Deze, overigens vrij algemene, wespen komen in juli uit de pop, waarna 
vrijwel onmiddellijk de paringen plaatsvinden. De mannetjes sterven kort daarna, de vrouwtjes blijven 
leven en zijn vaak tot in oktober te vinden. Ze overwinteren in een zelf gegraven nest in het zand. Pas 
vanaf begin maart komen zij weer te voorschijn en gaan op jacht. De wesp jaagt vooral op Grote 
wolfspinnen. Nadat de spin is verlamd door een steek draagt ze deze naar een iets verhoogde 
camouflageplek, bijvoorbeeld een graspolletje, dicht bij een potentiële nestplaats. Daar wordt de prooi 
tijdelijk gedeponeerd tussen de planten. Vervolgens graaft zij een eenvoudig 10 cm diep nest. Als dat 
klaar is sleept zij de spin in het nest, waar de wesp één eitje per prooi legt. Hierna wordt het nest 
afgesloten waarna de cyclus weer opnieuw begint. De mannetjeswespen hebben overigens geen 
belangstelling voor spinnen, dit zijn in tegenstelling tot de vrouwtjes bloembezoekers.  
 
Grijze zandbij 
Een ander interessant insect is de Grijze zandbij, (Andrena vaga), met een kleine kolonie te vinden 

langs de Renderklippenweg. De vrouwtjes zijn 
vanaf half maart tot begin april druk in de weer met 
het graven van de nesten. Het nest bestaat uit een 
hoofdgang welke 25 cm tot 50 cm loodrecht naar 
beneden loopt met onderin een aantal 
verbredingen voor de broedcellen. Het zand wordt 
boven de nestingang tot een ongeveer 5 cm groot 
molshoopje opgeduwd, met in de top de 
nestopening. De bij is geheel afhankelijk van 
bloeiende wilgen, maar aangezien van deze boom 
in de nabije omgeving slechts één exemplaar is te 
vinden, betekent dit, dat ze heel veel heen en weer 
moet vliegen. Ze vervoert stuifmeel voornamelijk 
aan de achterpoten en nectar in de krop. Van het 
stuifmeel en de nectar wordt een soort broodje 
gevormd, ze legt daarop een eitje en sluit de 
broedkamer af. De larven zijn al tegen het eind van 
het voorjaar volgroeid, maar verpoppen zich pas in 
de zomer in een cocon. De jonge bijen blijven in de 
cocon om te overwinteren en komen het volgend 
voorjaar pas te voorschijn. 
 
Foto. De Grijze zandbij met stuifmeel van een wilg. 
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Roodharige wespbij 
De Roodharige wespbij (Nomada lathburiana), die hier eveneens werd aangetroffen, is de 
nestparasiet, en zwerft vrijwel de gehele dag rond bij de nesten van de Grijze zandbij. Vlak na de ei-
afzet van de zandbij smokkelt ze op een gunstig moment een ei in de broedcel. Dit eitje komt wat 
eerder uit, waarna de larve eerst de larve en daarna het voedsel van de zandbij opeet. Wonderlijk 
genoeg vertonen ze onderling geen agressie, zelfs als ze elkaar in of bij de nestgang tegenkomen 
wordt dit zonder uiterlijke reactie geaccepteerd. De Roodharige wespbij staat op de Rode Lijst bijen 
(2004) als kwetsbaar. 
 
Groene zandloopkever 
De Groene zandloopkever (Cicindela campestris) is ook een algemene verschijning. Deze 
vertegenwoordiger van de loopkevers heeft prachtige kleuren. Het meest opvallend zijn de glanzend 
kopergroene dekschilden met enige kleine, witte tot gele vlekjes. De poten zijn dichtbehaard, de 
krachtige kaken zijn geel en de ogen opvallend groot en rond. Alleen bij zonnig weer komen ze 
tevoorschijn. Dit insect jaagt razendsnel op zijn prooi, bestaande uit kleine insecten, mieren en 
spinnetjes. De kever valt vooral op, doordat hij bij benadering opvliegt om enkele meters verder weer 
neer te strijken.  
 
Gewone mierenleeuw 
Verder werden op diverse zonnige plaatsen, “valkuilen” van mierenleeuwen waargenomen. In 
Nederland komen hiervan twee soorten voor, de Gevlekte- en de Gewone mierenleeuw. Vooral in de 
omgeving van het Wollegrasven en de Paraplu werden een aantal Gewone mierenleeuwen 
(Myrmeleon formicarius) waargenomen, althans de larven hiervan. Om hun prooi te vangen graven de 
larven een valkuil, hierbij lopen ze in kringetjes achteruit. Met het achterlijf duwen ze het losse zand 
weg tot er een kuiltje ontstaat. Als de kuil wat dieper is, graaft de larve zich in en begint zij met de kop 
als zandschepje het zand omhoog, over de rand te gooien. Het lijkt niet veel te helpen, want het droge 
zand glijdt elke keer terug. Maar de larve houdt vol tot er in het droge zand een mooi trechtervormig 
kuiltje is ontstaan. Als er nu een mier of ander insect langs de rand van de trechter loopt, glijdt deze 
weg in het losse zand. Nu komt de larve in actie. Deze grijpt met zijn forse kaken de prooi en spuit de 
prooi in met verteringssap, waarna deze van binnen oplost en vervolgens wordt leeggezogen. Het 
imago van de mierenleeuw heeft veel weg van een waterjuffer, alleen heeft ze in rust de vleugels als 
een dakje over het achterlijf gevouwen. Kenmerkend zijn de forse, naar buiten gebogen antennen. 
Omdat ze vooral ’s nachts actief zijn worden de volwassen dieren niet vaak gezien. 
 

5.5 Conclusies en aanbevelingen 

 
BETEKENIS 
Vele soorten insecten zijn uitermate kenmerkend voor levensgemeenschappen van schraal grasland, 
droge heide en vochtige heide met vennen. 
 
Het onderzoek aan dagvlinders leverde 17 soorten op, twee hiervan staan op de Rode Lijst, namelijk 
het Heideblauwtje en de Heivlinder. Van het Heideblauwtje is zelfs een vitale populatie aanwezig, 
mede dankzij het gevoerde maaibeheer met betrekking tot de Struikhei. De Heivlinder heeft meer 
belang bij gevarieerde, structuurrijke heidevegetaties met onder andere grassen, maar deze vlinder is 
door gebrek aan geschikt leefmilieu erg zeldzaam aan het worden in Nederland. 
 
Met 249 waargenomen nachtvlinders is het gebied van de Renderklippen, zowel de bossen als het 
heidegebied, een belangrijk biotoop voor nachtvlinders. Heel veel soorten nachtvlinders zijn klein en 
onopvallend en vliegen alleen ’s nachts. Andere soorten vliegen overdag zoals de Tauvlinder of 
Roodbandbeer. Van de ’s nachts actieve Nachtpauwoog verraden vooral grote, groene rupsen de 
aanwezigheid van deze vlinder. De Renderklippen herbergt ook (zeer) zeldzame en voor heide 
uitermate kenmerkende soorten als Nazomeruil en Purperbeer. Meer onderzoek brengt ongetwijfeld 
nog andere soorten aan het licht. 
 
Van de libellen zijn 17, merendeels algemene soorten waargenomen. Deze soortgroep verdient een 
intensiever onderzoek. Dit kan het voorkomen van nog meer soorten aantonen. Voor het behoud van 
libellen is het van belang goed om te gaan met het Pluizenmeer en het Wollegrasven. 



 

Flora en fauna van de Renderklippen 2009 rev 1.0 Pagina 43 van 112 

Tot de overige soorten insecten behoren ook soorten die zeer kenmerkend zijn voor de 
levensgemeenschap van heide. Om er enkele te noemen: Gewone wegwesp (een spinnendoder), 
Grijze zandbij, Roodharige wespbij, Groene zandloopkever, Gewone mierenleeuw en Behaarde rode 
bosmier. Deze insecten houden er zonder uitzondering een hele specifieke levenswijze op na en zijn 
afhankelijk van een goed terreinbeheer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. De Grote wegwesp. Het vrouwtje jaagt vooral op grote wolfsspinnen. 
 
BEHEER 
Nachtvlinders. In de vegetatie dient meer variatie van inheemse bomen en planten te worden 
nagestreefd. Geleidelijke overgangen van bosranden naar de heide, vooral op het zuiden gericht zijn 
gunstig voor alle insecten. Maaien van bloeiende planten langs paden is niet nodig. Plaggen dient bij 
voorkeur kleinschalig te worden uitgevoerd. 
 
Voor bos- en bosranden geldt het volgende. Een slingerende bosrand geeft zonnige en schaduwrijke 
plekjes en droge en vochtige microklimaten. Aan de zuidkant kan men inhammen maken. Een 
gevarieerde bosrand (met lijsterbes, braam, sporkehout, sleedoorn, kamperfoelie) met een geleidelijke 
overgang van hoge naar lage vegetatie verdient aanbeveling. Van nature voorkomende nectarplanten 
bevorderen. Stapeltjes snoeihout en struweel geven ook schuilplekken. 
  
Voor heidebeheer kan het volgende als uitgangspunt dienen. Het belangrijkste is kleinschalig plaggen 
of maaien, maar niet te vaak en niet te diep. De meest waardevolle droge heide is herkenbaar aan 
een mozaïek van pollen struikheide, kale open stukjes, met (korst)mossenbegroeide plekjes en pollen 
schapengras. 
 
Voor de libellen (en andere insectensoorten) is de aanwezigheid en kwaliteit van water essentieel. 
Daardoor zijn de kleine stukjes natte heide, vennen en oevers van vennen van groot belang. Deze 
elementen moeten goed beheerd worden. De libellen maken het gebied ook extra aantrekkelijk voor 
Boomvalken, die vaak ’s avonds op libellen jagen. 
 
Qua bodem en waterhuishouding leent de Renderklippen zich niet echt voor natte natuurontwikkeling. 
Als dat het wel het geval zou zijn, dan zou dat aanmerkelijk bijdragen aan de ontwikkeling van 
natuurwaarden. Wellicht liggen er toch voor versterking van natte natuur nog mogelijkheden in de 
bovenloop van de Noordelijke Horsthoekerbeek? Een idee is om bij de twee meest noordelijk gelegen 
sprengen(koppen) bomen af te zetten, waardoor zich hakhoutvegetatie kan ontwikkelen en het water 
van de beek meer zonlicht krijgt. Dit idee betreft de sprengen die omgeven zijn door de graslandjes. In 
de bovenloop van de Tongerense beek is een vergelijkbare ingreep uitgevoerd, waardoor 
natuurwaarden daar sterk toenamen. Dit idee verdient een nadere verkenning en uitwerking. 
 
Hilary Jellema en Henk van Woerden 
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6. AMFIBIEËN EN REPTIELEN 

6.1 Inventarisatiekader 

De Renderklippen is geïnventariseerd op amfibieën en reptielen. Het onderzoek naar reptielen was 
echter veel intensiever dan dat naar amfibieën. Voor amfibieën startte het onderzoek te laat in het 
voorjaar. Dit hoofdstuk gaat daardoor vooral over reptielen. 
 
Van het voorkomen van amfibieën en reptielen in de Renderklippen is weinig bekend. Daarom is het 
interessant te weten welke soorten er voorkomen. De Renderklippen wordt als heideveld intensief 
beheerd. Een extra aandachtspunt bij de inventarisatie was de vraag hoe de Renderklippen als 
leefgebied van reptielen kan worden verbeterd. 
 

6.2 Gebiedsbeschrijving 

De Renderklippen is een gebied dat getypeerd wordt door droge heidevegetaties en voedselarm, 
gemengd bos. De begrenzing en samenstelling van het onderzoeksgebied in termen van terreintypen 
is exact hetzelfde als dat van de broedvogels (zie daar voor een luchtfoto met begrenzing van het 
gebied). Ook alle overgangen van heide naar het bos (bosranden) zijn geïnventariseerd. Over een 
lengte van 7,3 kilometer grenst de heide aan bos. 
 
Voor amfibieën is water (totaal 0,6 hectare) van levensbelang. Het grootste water komt voor in de 
vorm van het Pluizenmeer (ven). Naast het Pluizenmeer ligt in de heide het Wollegrasven. Vlakbij de 
vennen, aan de andere kant van het Renderklippenpad, ligt een recent gegraven Herfstven. Op 
minimaal twee plekken staat er op de vochtige heide in het voorjaar nog enige tijd water. Deze 
plekken zijn te herkennen aan de afwijkende vegetatie (o.a. Gewone dopheide en Veenpluis). Langs 
één zandpad ligt een ‘watergat’ dat zowat jaarrond water houdt. Ten slotte zijn er de sprengen van de 
Noordelijke Horsthoekerbeek in het bos langs de Wezeweg. Op de luchtfoto uit paragraaf 1.2 is het 
aanwezige water ingetekend. 
 

6.3 Inventarisatiemethodiek 

De inventarisatie van amfibieën en reptielen is uitgevoerd door op geschikte tijden het 
onderzoeksgebied te voet te doorkruisen. Op 31 maart en 3 en 4 april 2009 is gericht gezocht naar 
amfibieën. Op 21 en 29 maart, 3, 4, 11 en 19 april, 2 mei en 5 juli 2009 is gezocht naar reptielen. In 
totaal is op deze dagen ruim 20 uur veldwerk uitgevoerd, specifiek gericht op deze twee soortgroepen. 
Daarnaast zijn enkele aanvullende waarnemingen verkregen tijdens het tellen van broedvogels. Het 
onderzoek heeft zich beperkt tot het voorjaar/zomer. In de nazomer is niet geïnventariseerd, hoewel 
dit een goede tijd is om reptielen te zien. De onderzoeksintensiteit bedraagt gemiddeld ongeveer 
zeven minuten per hectare. Dit is voldoende om de reptielenbevolking te kunnen beschrijven. Maar 
het is niet intensief genoeg om in één veldseizoen te kunnen beoordelen welke soorten voorkomen. 
Voor sommige soorten zoals de Gladde slang kan het jaren duren voordat die wordt waargenomen! 
De bezoeken betreffen merendeels bezoeken op het goede moment van de dag dat het voor reptielen 
precies de juiste conditie is om in de zon op te warmen. 
 
Voor amfibieën is gelet op geluid (koren) en eiklompen/eisnoeren. Daarnaast is gelet op aanwezige 
adulte of juveniele dieren. Er is geen gebruik gemaakt van een schepnet. De verwachting is dat dit 
zeker nog een nieuwe soort zoals de Kleine watersalamander had kunnen opleveren. Bij de wateren 
zijn de oevers en oeverzones eenmaal systematisch langs gelopen. 
 
Voor reptielen zijn alle wegen en paden op en rond de heide en in het bos meermalen afgelopen. Hier 
en daar is ook buiten de wegen en paden gezocht naar reptielen. Er is vooral gezocht naar zonnende 
slangen en hagedissen. Ook is op vervellingshuiden gelet. Een enkele maal is dood hout omgedraaid, 
maar dat is niet veel aanwezig. Over het voorkomen van slangen is ook navraag gedaan bij de 
schaapherder van de Renderklippen. Veldervaring leerde al snel dat het meest zinvol was te zoeken 
in de structuurrijke terreindelen. Structuur is aanwezig in de vorm van hellingen, taluds, watergaten, 
gegraven gaten en “bomkraters” en dergelijke in de heide en bosranden. Structuurrijke heidevegetatie 
is vooral aanwezig waar niet gemaaid kan worden, op de ‘klippen’ en waar bomen en struiken staan. 
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Het resultaat is een kaartbeeld per soort waaruit de verspreiding blijkt. Dit kaartbeeld is niet in het 
rapport opgenomen, wel een bewerking daarvan. Alle aan deze beschrijving ten grondslag liggende 
waarnemingen zijn ingevoerd in de landelijke database van flora en fauna www.telmee.nl, waardoor 
deze gegevens uiteindelijk via het NDFF beschikbaar zijn. 
 

6.4 Inventarisatieresultaten 

6.4.1 Beschrijving per soort 

Van de amfibieën en reptielen wordt een beschrijving per soort gegeven. Dit is van belang voor een 
goede interpretatie van het inventarisatieresultaat. 
 
Bruine kikker en/of Heikikker 
Van de Bruine kikker zijn de eiklompen geteld per voortplantingswater. Doordat de eiklompen bij de 
start van het veldwerk al waren afgezet, zijn geen koren gehoord. Daardoor is het moeilijk het 
onderscheid te maken tussen Bruine kikker en Heikikker. Naar verwachting is het merendeel van de 
eiklompen van de Bruine kikker, maar zeker is dit niet. 
 
Locatie Aantal plekken Aantal eiklompen 

(minimaal) 
Datum 

Pluizenmeer 16 269 4 april 2010 
Wollegrasven 10 42 3 april 2010 
Herfstven - - 4 april 2010 
Natte plek in heide N 1 3 3 april 2010 
Natte plek in heide Z 1 1 4 april 2010 
Watergat - - 3 april 2010 
Sprengen NH-beek 2 44 29 maart 2010 
Totaal 30 359  
Tabel. Eiklompen van Bruine kikker en/of Heikikker. 
 
Tijdens het veldwerk is maar een handvol Bruine kikkers gezien, zowel juveniel, subadult als adult. Op 
5 juli 2009 is een juveniele Heikikker waargenomen in de heide. Dit bevestigt dat deze soort op de 
Renderklippen nog voorkomt. Nader onderzoek is op zijn plaats in welke mate dit het geval is. 
 
Gewone pad 
Op 4 april 2009, in de voortplantingstijd, zijn in het Pluizenmeer vier padden gezien. Later is nog 
eenmaal een pad gezien in de heide. 
 
Groene kikker 
De Groene kikker is niet tot op de soort gedetermineerd. De Groene kikker is alleen gehoord en 
gezien in het Pluizenmeer. Nader onderzoek is op zijn plaats om uit te zoeken of dit mogelijk (ook) de 
Poelkikker betreft, wat zeker niet is uitgesloten (Rode Lijst-soort). 
 
Salamanders 
Doordat niet met een schepnet geïnventariseerd is kan geen uitspraak gedaan worden over het 
voorkomen van salamanders. Het is aannemelijk dat de Kleine watersalamander voorkomt in het 
Pluizenmeer en/of het Wollegrasven. 
 
Zandhagedis 
Verspreid over het hele heideveld is gezocht naar hagedissen, bij voorkeur in de ochtend, maar ook 
aan het eind van de middag als de hagedissen zonnen. Op 7 maart 2009 is de eerste waarneming 
gedaan van de Zandhagedis. Het betrof een adult vrouwtje. Vanaf 11 april 2009 zijn de eerste 
mannetjes gezien, felgroen gekleurd. In totaal zijn 25 Zandhagedissen gezien, waarvan 14 adulte 
mannetjes, 7 adulte vrouwtjes en vier onbepaald. Hiervan was één exemplaar adult, één naar 
inschatting subadult (bijv. twee jaar oud) en twee exemplaren juveniel (geboren in 2008). Deze 
juvenielen bevonden zich op een afgesloten zandpad in het Eper gedeelte van de heide. Dit bewijst 
dat de Zandhagedis zich in geschikt terrein voortplant. Zandhagedissen leggen eieren in holletjes in 
open zand. Door opwarming van het zand ontwikkelen de hagedisjes zich in het ei. 
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De plekken waar de volwassen Zandhagedissen gezien zijn kenmerken zich bijna allemaal door de 
aanwezigheid van “structuur”. Structuur is van nature aanwezig in oude Struikheide die minstens 50 
tot wel 100 cm hoog en al langer dan een jaar of tien niet gemaaid is. Dergelijke oude struikheide 
vinden we bijvoorbeeld: 

- aan de voet van vliegdennen of berken in de heide, vooral op de ‘klippen’;  
- in de wallen, greppels en taluds langs de Elburgerweg, Renderklippenpad en het fietspad; 
- aan de rand van gegraven gaten of “bomkraters” in de heide; 
- bij het hout van dode vliegdennen of berken. 

 
Van structuur is ook sprake:  

- bij bramenstruiken; 
- bij konijnenholen; 
- in de nog open en zanderige vegetatie van een afgesloten zandpad met langs de randen 

oude heide; 
- in een bosrand met Ruwe berk en Blauwe bosbes. 

 
Twee Zandhagedissen zijn gezien midden op een ruiterpad en in een korte grazige vegetatie. Hier is 
weinig sprake van structuur, maar wel van een zandige, open vegetatie. De zandige plekken zijn 
favoriete plekken om eieren af te zetten. Alle plekken hebben met elkaar gemeen dat ze niet geplagd 
of gemaaid worden, doordat ze slecht bereikbaar zijn voor machines. Ook wordt een deel van deze 
plekken minder intensief begraasd. Doordat een groot deel van de heide voor reptielen (te) intensief 
gemaaid en geplagd is, is slechts een klein deel van de heide geschikt leefgebied en de huidige 
verspreiding van Zandhagedissen zeer beperkt. 
 
Ook in de gemaaide en geplagde heide is gezocht naar hagedissen. Hier is geen enkele waarneming 
gedaan. De grootschalig gemaaide en geplagde heide blijkt totaal ongeschikt als leefgebied voor 
reptielen. De vegetatie biedt onvoldoende dekking en structuur. Uitzondering vormen de randen van 
de geplagde en gemaaide terreinen. De Zandhagedissen leven hier in de oude Struikheide tot enkele 
meters in de korte heidevegetatie. Op de scherpe randen zonnen de hagedissen en zijn ze relatief 
gemakkelijk waar te nemen. Dit kan de indruk wekken dat ze juist in de korte vegetaties leven, maar 
dat is schijn. Een minder intensief beheer speelt de Zandhagedis in de kaart. Nu wordt het voorkomen 
van de Zandhagedis teveel beperkt door het voor reptielen te intensieve heidebeheer. 
 
Levendbarende hagedis 
Op 7 maart 2009 zijn ook de eerste twaalf Levendbarende hagedissen gezien. In totaal zijn er 85 
Levendbarende hagedissen gezien. De waarnemingen liggen verspreid over het hele heidegebied. 
Met dit aantal is de Levendbarende hagedis globaal “drie keer zo talrijk” als de Zandhagedis. De 
verspreiding is ook ruimer dan die van de Zandhagedis. Het onderscheid tussen mannetjes en 
vrouwtjes is minder gemakkelijk te zien en maar een enkele keer genoteerd. Verhoudingsgewijze zijn 
er wellicht iets meer subadulte dieren (jongen van eerdere jaren) gezien dan bij de Zandhagedis. Ook 
zijn er twee kleine pikzwarte juveniele Levendbarende hagedissen gezien (van 2008), waarmee voor 
deze soort het bewijs voor voortplanting is geleverd. Zoals de naam al zegt, is de Levendbarende 
hagedis levendbarend en legt ze geen eieren zoals de Zandhagedis dat doet. 
 
In grote lijnen wordt de Levendbarende hagedis op dezelfde structuurrijke plekken aangetroffen als de 
Zandhagedis. De binding met zandige plekken is er eigenlijk niet door verschil in de wijze van 
voortplanten. De Levendbarende hagedis wordt beduidend vaker gezien in bosranden van berk met 
een ondergroei van Struikheide, Blauwe bosbes, Rode bosbes, Kraaiheide en Pijpenstrootje. Ook is 
deze hagedis gezien op open plekken in het bos en op bospaden, zoals bij het Pluizenmeer. Bekend 
is dat de soort ook voorkomt in natte heidevegetaties. Die zijn er op de Renderklippen bijna niet. Bij 
het Pluizenmeer komt deze soort voor, bij het Wollegrasven in de heide is deze hagedis niet gezien 
(door de afgegraasde vegetatie). Een enkele waarneming is gedaan in jonge heide. Een bijzondere 
plek is het terras met houtsnippers bij de kiosk aan de Elburgerweg. Eén van de waargenomen 
Levendbarende hagedissen was een verkeersslachtoffer op de Elburgerweg. De leefmogelijkheden 
van de Levendbarende hagedis zijn iets beter (ruimer) dan die van de Zandhagedis. Toch wordt ook 
het voorkomen van deze hagedis beperkt door het lokaal zeer intensieve heidebeheer. 
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Hazelworm 
Het zien van een Hazelworm is meestal een toevalstreffer. Op 11 april 2009 werd er bij het 
broedvogels tellen nog voor zonsopkomst een adulte Hazelworm gezien op een zandpad op de rand 
van de heide bij het Wollegrasven. Op een smal paadje door de heide bij de Paraplu is op 19 april 
2009 een doodgetrapte juveniele Hazelworm (uit 2008) gevonden. De Hazelworm is dus ook 
aanwezig en plant zich voort. De waarnemingen staan niet toe om een uitspraak te doen over 
aantallen en verspreiding op de Renderklippen. De Hazelworm heeft een ruimer leefgebied doordat de 
bossen er ook toe gerekend kunnen worden, vooral die met inheemse boomsoorten als Grove den, 
berk en Zomereik. 
 

 
 
Foto. Hazelworm bij het Wollegrasven op het zandpad, 11 april 2009 ’s ochtends voor zonsopkomst.  
 
Slangen 
Slangen zoals de Adder, Gladde slang en Ringslang zijn tijdens het veldwerk (ook aan andere 
soortgroepen) in 2009 niet waargenomen. Er zijn de schrijver van deze bijdrage ook geen recente 
waarnemingen bekend. Verder terug in de tijd en verder buiten het onderzoeksgebied zijn wel 
waarnemingen bekend. Daarom mag er niet worden uitgesloten dat er toch nog één of meer 
slangensoorten leven op de Renderklippen! 
 
Enige jaren geleden is in een tuin aan de Dellenweg meermalen een Adder waargenomen. Van twee 
decennia geleden is het voorkomen bekend van de Ringslang op de Renderklippen aan de kant van 
de Horsthoekerbeek. Deze omgeving lijkt nog steeds geschikt. Voor het waarnemen van Gladde 
slangen is de periode vanaf mei tot en met de nazomer van belang. In deze periode is weinig 
veldwerk gedaan op de Renderklippen, waardoor deze soort kan zijn gemist. Op de Noord-Veluwe 
wordt de Gladde slang relatief meer en meer gezien de laatste tien jaar. Nader onderzoek is gewenst. 
Overigens zijn van het aangrenzende natuurgebied De Dellen ook geen waarnemingen bekend van 
slangen. In vergelijking met andere grote heidevelden zoals de Tongerense heide, Gortelse berg, 
Greveld en Welna moet geconstateerd worden dat de Renderklippen arm zijn aan reptielen, in het 
bijzonder door het (schijnbaar) ontbreken van slangen. 
 

6.4.2 Rode Lijst 

De Rode Lijst 2007 van bedreigde en kwetsbare reptielen en amfibieën (Van Delft 2007) wordt 
gebruikt bij de bescherming van reptielen en amfibieën. Deze Rode Lijst is op 28 augustus 2009 in de 
Staatscourant gepubliceerd. De Rode Lijst geeft een overzicht van soorten die in Nederland zijn 
verdwenen en soorten die sterk zijn achteruitgegaan of zeldzaam zijn. De belangrijkste reden waarom 
veel soorten op een Rode Lijst komen is aantasting van specifiek leefgebied. Bedreigde soorten 
kunnen niet gered worden zonder bescherming en verbetering van hun biotoop. De Rode Lijsten heeft 
geen juridische status, maar amfibieën en reptielen zijn wel beschermd via de Flora- en faunawet. Het 
Ministerie van LNV verwacht dat overheden en terreinbeherende organisaties bij beleid en beheer 
rekening houden met de Rode Lijst. 
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In de Rode Lijst worden verschillende categorieën onderscheiden. De ‘minst negatieve’ gradaties zijn 
‘kwetsbaar’ (KW) en ‘gevoelig’ (GE). Bij het bepalen van de mate van bedreiging is gekeken naar een 
combinatie van trend (achteruitgang) en zeldzaamheid (aantallen en verspreiding nu). De 
Renderklippen herbergt twee soorten reptielen die op de Rode Lijst voorkomen. Het betreft de 
Zandhagedis (KW) en Levendbarende hagedis (GE). De Hazelworm staat sinds het verschijnen van 
de nieuwe Rode Lijst niet meer op de Rode Lijst. 
 
Belangrijke oorzaken van de bedreiging van reptielen zijn: 
• Afname en versnippering van leefgebied. Bijna alle soorten reptielen zijn weinig mobiel. Het areaal 
heide is sinds 1900 met 90% afgenomen. Heidevelden staan niet of nauwelijks met elkaar in 
verbinding waardoor lokale populaties zelfs uit kunnen sterven. Rondom de Renderklippen liggen 
diverse kleine heideterreinen in de Eper bossen en De Dellen waarmee eigenlijk uitwisseling tussen 
populaties mogelijk gemaakt zou moeten worden. 
 
• Verruiging en verbossing van leefgebied heeft er voor gezorgd dat grote heidegebieden zijn 
dichtgegroeid of beplant met bos. De Renderklippen vormt in feite een relict van ooit zo uitgestrekte 
heidevelden. Zie ook het fragment van de historische kaart in het hoofdstuk over paddenstoelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur. Geclusterde waarnemingen van Zandhagedis (gele lijn) en Levendbarende hagedis (rode lijn). 
Van de broedvogels is de verspreiding van de Wulp-groep (paarse lijn) geprojecteerd. 
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• Ongunstig beheer. Vooral intensieve en grootschalige beheermethoden zoals machinaal plaggen en 
maaien hebben de laatste decennia gezorgd voor grote oppervlakten jonge heide. Vooral op het Eper 
gedeelte van de Renderklippen wordt (veel te) grootschalig geplagd; op het Heerder gedeelte wordt 
(te) intensief gemaaid en begraasd voor het behoud van reptielen. Op de ‘klippen’ van zowel het Eper 
als het Heerder gedeelte van de Renderklippen zijn ook fraaie, structuurrijke terreindelen. 
 
De afbeelding geeft weer in welke delen van de heide in ieder geval hagedissen zijn gezien. Het 
kaartbeeld moet niet zwart/wit worden geïnterpreteerd. Waar in 2009 geen reptielen zijn gezien 
kunnen deze best voorkomen. 
 
De Wulp-groep is met een paarse lijn geprojecteerd op de waarnemingen van de hagedissen. De lijn 
geeft het gebied aan waarbinnen alleen Kievit, Veldleeuwerik en Graspieper voorkomen, maar geen 
andere kenmerkende vogels van heidelandschappen! Het blijkt dat dit gebied nagenoeg samenvalt 
met de delen van de heide die voor reptielen als leefgebied (totaal) ongeschikt zijn. 
 

6.5 Conclusies en aanbevelingen  

 
BETEKENIS 
Er zijn in 2009 in de Renderklippen zeven soorten amfibieën en reptielen waargenomen: Bruine 
kikker, Heikikker, Gewone pad, Groene kikker, Zandhagedis, Levendbarende hagedis en Hazelworm. 
Door de late start is het onduidelijk of er nog sprake is van een populatie Heikikkers. 
 
Het aantal soorten is niet groot. De Renderklippen is tamelijk arm aan reptielen. Door de grote 
oppervlakte komt er al met al wel een grote populatie Levendbarende hagedissen voor en een iets 
kleinere populatie Zandhagedissen. Dit is op zich al belangwekkend. De Levendbarende hagedis kent 
binnen de Renderklippen een ruimere verspreiding dan de Zandhagedis. Het lijkt er op dat er op de 
Renderklippen geen of weinig slangen voorkomen. Vooral de Gladde slang kan zijn gemist en de 
Adder is enkele jaren geleden nog dichtbij in een tuin aan de Dellenweg gezien. 
 
De Zandhagedis en de Levendbarende hagedis staan op de Rode Lijst 2007. Beheerders van 
natuurterrein worden geacht bij het beheer rekening te houden met het voorkomen van Rode Lijst-
soorten.  
 
BEHEER 
Aanbevelingen voor het beheer zijn als volgt geformuleerd uit het oogpunt van de ontwikkeling van de 
amfibieën- en reptielenbevolking: 
 
Bosbeheer: 
Voor amfibieën en reptielen is het vergroten van het aandeel liggend (dik) dood hout in de bossen 
nabij Pluizenmeer, Wollegrasven en sprengen van de Horsthoekerbeek belangrijk. Doel is het bieden 
van schuil- en overwinteringplaatsen aan amfibieën en in mindere mate Hazelworm. 
 
Bosrandbeheer: 
Hier gelden dezelfde aanbevelingen als bij broedvogels. Plaatselijk bosrand halfopen maken, bij 
voorkeur ter plaatse van bos met Grove den en berk. Verbinding maken Pluizenmeer – Wollegrasven 
en heide voor het landschappelijke effect, alleen ten koste van Douglasbos (inheems bos laten staan). 
Doel is het versterken van het leefgebied van reptielen. 
 
Heidebeheer: 
Hier gelden in grote lijnen dezelfde aanbevelingen als bij broedvogels. Geef de reptielen meer 
aandacht in het natuurbeheer. Het plaggen en maaien is geen doel op zich. Een goed beheer start 
met het opdoen van een goede kennis van de huidige populaties. En daar dan vervolgens met 
beheermaatregelen op inspelen naar gelang de behoefte van reptielen. 
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Geef heide de kans om oud te worden. Delen minder intensief begrazen en maaien. En vooral 
kleinschaliger dan nu het geval is. Plag en maai niet waar vergrassing is, maar daar waar geen 
reptielen in de heide voorkomen! Vergrassing kan zelfs zeer positief zijn voor reptielen. Daarom moet 
bij plaggen tegen vergrassing onderzocht worden of er reptielen leven. Als dat niet zo is, mag pas 
kleinschalig geplagd worden. Lokaal opslag tolereren van berk en Grove den (doorgroei tot oude 
vliegden). Aandeel halfopen ruimte toe laten nemen. Primair ten koste van bos van Grove den en berk 
en andere bomen. Pas in tweede instantie door het plaatselijk licht laten verbossen van de heide. Leg 
op geschikte plaatsen ‘ei-afzetplekken’ (kale zandige plekken met losse grond) aan voor de 
Zandhagedis. Doel is verbeteren van het leefgebied van reptielen. 
 
Breidt geschikt leefgebied uit door herstel van complete landschappen met gradiënten. Hef isolatie op. 
Schenk aandacht aan de complete biotoop. Voor salamanders zowel het waterbiotoop (voortplanting) 
als het landbiotoop (voedsel en overwintering). Voor reptielen de zomer- en winterbiotoop. 
Bijvoorbeeld slangen kunnen op afstand van de heide in het bos overwinteren. 
 
Voor de totale versterking van reptielenpopulatie op de Noord-Veluwe is het aan te bevelen om het 
heideareaal fors uit te breiden in noordwestelijke richting, zodat een aansluiting met de heidearealen 
in de Dellen en de Eper gemeentebossen gerealiseerd wordt. Dit kan via stroken heide, brede 
berkensingels en licht bos met inheemse boomsoorten als Grove den en Ruwe berk. Hiermee wordt 
ook bewerkstelligd dat met dezelfde samenstelling van de schaapskudde een extensiever 
heidebeheer ontstaat.  
 

 
Foto. Renderklippen. Paraboolduin met heidevegetatie en verspreide Ruwe berken. 
Leefgebied van Zandhagedis, Levendbarende hagedis en Hazelworm. De Klapekster overwintert hier. 
 
 
MONITORING 
De aanbeveling wordt gedaan om Zandhagedis en Levendbarende hagedis te monitoren. De 
ontwikkeling van de stand van deze reptielen is een maatstaf voor de biodiversiteit en kwaliteit van het 
terreinbeheer. Verder verdient het aanbeveling vroeg in het jaar eens Heikikker-koren in kaart te 
brengen. Ook nader onderzoek naar het voorkomen van slangen kan nieuw licht werpen op de 
betekenis van de Renderklippen voor reptielen. 
 
Gert Prins  
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7. BROEDVOGELS 

 

7.1 Inventarisatiekader 

De Renderklippen is geïnventariseerd op broedvogels. Een broedvogelonderzoek geeft inzicht in het 
voorkomen van verschillende soorten broedvogels, aantallen territoria en de verspreiding daarvan. 
Daarnaast zijn losse waarnemingen verzameld van vogels die als doortrekker in het gebied verblijven 
of alleen overvliegen. De uitwerking in dit rapport richt zich hoofdzakelijk op de broedvogels. 
 
Het broedvogelonderzoek is erop gericht de betekenis van de Renderklippen voor broedvogels vast te 
stellen en aanbevelingen te doen voor het beheer van het gebied. 
 

7.2 Gebiedsbeschrijving 

De Renderklippen is een gebied dat getypeerd wordt door droge heidevegetaties en voedselarm, 
gemengd bos. Binnen de gemeenten Epe en Heerde omvat de Renderklippen één van de grootste 
heidevelden. Als regel geldt: hoe groter een heideveld, hoe meer soorten aanwezig kunnen zijn. 
Daarom is het interessant te weten welke broedvogels precies voorkomen. 
 
Het geïnventariseerde gebied omvat één groot, aaneengesloten stuk heide dat in beheer is bij de 
gemeenten Epe en Heerde. Rondom wordt de heide omgeven door bos. Om de diversiteit van het 
totale gebied goed weer te geven, zijn ook nog drie percelen bos aan het onderzoeksgebied 
toegevoegd. Eén stuk bos ligt rondom het Pluizenmeer, één vierkant perceel ligt langs de 
Elburgerweg, het andere bos ligt bij de Wezeweg, rondom de sprengenkoppen van de Noordelijke 
Horsthoekerbeek. 
 
De samenstelling van het op broedvogels geïnventariseerde deel van de Renderklippen is in termen 
van terreintypen als volgt. 
 
Terreintype Oppervlakte (ha) 
Heidevegetatie 129,3 
Bos 33,6 
Grasland 7,3 
Water 0,6 
Erf / schaapskooi 0,7 
Totale oppervlakte (ha) 171,5 
Tabel. Terreinsamenstelling onderzoeksgebied broedvogels. 
 
Daarnaast zijn alle overgangen van heide naar het bos ook geïnventariseerd. Over een lengte van 7,3 
kilometer grenst de heide aan bos. Dit betekent dat een strook van circa 50-100 meter bos (grofweg 
nog eens 70 hectare) rondom het gehele heideveld ook is onderzocht op broedvogels. In het overzicht 
van de terreinsamenstelling is deze oppervlakte buiten de berekening gehouden. In de uitwerking van 
de broedvogellijst worden de aantallen in de bosstrook gevonden broedvogels apart gepresenteerd. 
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Op een luchtfoto is de begrenzing van het onderzoeksgebied ingetekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

Figuur. Begrenzing onderzoeksgebied broedvogelinventarisatie. 
 

7.3 Inventarisatiemethodiek 

De inventarisatie van broedvogels is uitgevoerd conform de uitgangspunten van het Broedvogel 
Monitoring Project (BMP) van SOVON Vogelonderzoek Nederland. Dit is de landelijk uniforme 
methode voor het inventariseren van broedvogels (Van Dijk 2004). 
 
Het hanteren van deze methode maakt het mogelijk om de inventarisatie in de toekomst te herhalen 
en de gegevens te vergelijken. Ook is vergelijking van de vogelstand van de Renderklippen met 
andere gebieden mogelijk door het hanteren van de standaardmethode. 
 
Het BMP werkt volgens een vaste methodiek die in een handleiding wordt 
beschreven (Van Dijk 2004). Om te beginnen wordt een telgebied 
uitgekozen waarvan de grenzen in het veld herkenbaar zijn (wegen, 
paden, bosranden, etc.). Als richtlijn voor de grootte van het 
onderzoeksgebied geldt voor loofbos en gemengd bos een proefvlak 
tussen de 10 en 30 hectare groot, voor naaldbos tussen de 20 en 50 
hectare. Voor heidevelden geldt een oppervlakte tussen de 40 en 120 
hectare. In het onderzoek van de Renderklippen is er voor gekozen het 
totale onderzoeksgebied in twee proefvlakken te verdelen (noord en 
zuid). Hierdoor voldoet de grootte van het gebied aan de richtlijnen. 
 
Bij de bezoeken ligt de nadruk op de vroege ochtend, als de zangactiviteit 
het grootst is. In open agrarisch gebied en voor sommige roofvogels zijn 
ook bezoeken overdag zinvol. Het aantal bezoeken varieert naar 
soortgroep en vogelrijkdom van een gebied. 
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Bij BMP voor 'alle soorten broedvogels' gaat het om 7-10 bezoeken. De bezoeken worden verdeeld 
over de periode februari/maart tot en met juni/juli. Uitgangspunt is het tellen van territoria. 
 
Belangrijk is een goede kennis van vogelgeluiden, want een groot deel van de inventarisatie vindt op 
basis van gehoor (zingende vogels) plaats. Zingende of op andere wijze broedverdachte vogels 
worden voor elk bezoek met symbolen en afkortingen op een kaart ingetekend. Het uiteindelijke aantal 
territoria wordt na afloop van het broedseizoen volgens vaste regels bepaald. Nadat alle 
waarnemingen van de veldkaart op een aparte kaart per soort zijn overgezet, worden alle 
waarnemingen volgens vaste regels tot territoria samengevat. 
 
Binnen het BMP zijn ook richtlijnen voor de onderzoeksintensiteit. Voor bossen geldt als leidraad een 
inventarisatie in de periode half februari tot half juli met acht tot tien ochtendbezoeken rond 
zonsopgang, twee avond- of nachtbezoeken en eventueel aanvullende bezoeken overdag. Voor heide 
en cultuurgrond geldt de periode april tot en met juni met zeven bezoeken, één avond- of nachtbezoek 
en eventueel aanvullende bezoeken overdag. Een gemiddelde streefduur van één bezoekronde is 
altijd circa drie uur. 
 
De Renderklippen is geïnventariseerd met de volgende onderzoeksintensiteit. 
 
Gebied Noordelijke deel Zuidelijke deel Totaal 
Maand Bezoeken Teltijd (u) Bezoeken Teltijd (u) Bezoeken Teltijd (u) 
Maart 4 13:35 3 10:15 7 23:50 
April 3 13:20 2 6:00 5 19:20 
Mei 4 15:05 4 14:15 8 29:20 
Juni 1 4:15   1 4:15 
Totaal 12 46:15 9 30:30 21 76:45 
Tabel. Intensiteit broedvogelonderzoek. 
 
Uit de tabel van de onderzoeksintensiteit blijkt dat het noordelijke deel iets intensiever is onderzocht 
dan het zuidelijke deel. De onderzoeksintensiteit voldoet aan de uitgangspunten van de methodiek. 
Gemiddeld bedraagt de intensiteit 26 minuten per hectare. Dit is voldoende om de vogelbevolking te 
kunnen beschrijven. De bezoeken betreffen merendeels vroege ochtendbezoeken. Het aantal 
avondbezoeken is beperkt tot één. Er is relatief weinig aandacht besteed aan het voorkomen van 
roofvogels. In de verdere uitwerking van de vogelgegevens wordt de Renderklippen als één geheel 
beschouwd. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd door de ervaren waarnemers Adrie Hottinga en Gert Prins. Het resultaat is 
een kaartbeeld per vogelsoort waaruit de verspreiding en het aantal territoria blijkt. Dit kaartbeeld is 
niet in het rapport opgenomen, maar vereenvoudigd tot een lijst met soorten en territoria. De 
individuele territoria zijn ingevoerd in een database via www.telmee.nl en worden daardoor na 
validatie onderdeel van de NDFF. 
 

7.4 Inventarisatieresultaten 

Deze paragraaf beschrijft de broedvogelbevolking in termen van aantallen soorten en territoria. Ook 
niet-broedvogels worden kort genoemd. Van enkele broedvogelsoorten is een beschrijving per soort 
gemaakt. Daarna volgt een analyse van de broedvogels vanuit drie invalshoeken: Rode Lijst 2004, 
Natura 2000 en Broedvogels en beheer (vogelgroepen).  
 
Bijlage 8 bevat de broedvogellijst. Hierin staan alle soorten broedvogels met het aantal vastgestelde 
territoria weergegeven, uitgesplitst naar het onderzoeksgebied de Renderklippen en de omgeving van 
de Renderklippen (de omliggende strook bos). In deze bijlage zijn bij elke vogelsoort de kwalificaties 
van de Rode Lijst, Natura 2000 en vogelgroepen opgenomen. 
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7.4.1 Aantallen soorten en territoria 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal soorten broedvogels en het aantal territoria. 
 
Gebied Oppervlakte (ha) Aantal 

soorten 
Aantal 
territoria 

Dichtheid 
(territoria/10 ha) 

Renderklippen 171,5 58 411 24,0 
Omgeving ± 70 46 354 ± 50 
Totaal ± > 240 64 765  
Tabel. Resultaat broedvogelonderzoek in soorten, aantal territoria en dichtheid. 
 
Binnen het onderzoeksgebied zijn 58 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 411 territoria. Dit 
komt neer op een gemiddelde dichtheid van 24 territoria per tien hectare bos en heide. Deze dichtheid 
is laag en wordt verklaard door het grote aandeel heide. Heide herbergt altijd minder broedvogels dan 
bos. In de omgeving van de Renderklippen zijn 46 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 354 
territoria. Het totaal aantal broedvogelsoorten komt hierdoor uit op 64 soorten, met totaal 765 territoria. 
 

7.4.2 Beschrijving per soort 

Van een aantal soorten broedvogels wordt een beschrijving per soort gegeven. Dit is van belang voor 
een goede interpretatie van het inventarisatieresultaat. 
 
Nijlgans 
Regelmatig verbleef een paar Nijlganzen binnen het onderzoeksgebied, onder meer foeragerend op 
de schapenweiden. Broeden is niet vastgesteld. 
 
Havik 
Van de Havik is een nest gevonden, direct buiten het onderzoeksgebied. 
 
Sperwer 
Aan de noordzijde van het gebied zijn af en toe Sperwers gezien, zodat deze soort als broedvogel is 
meegeteld. 
 
Kievit 
Vroeg in het voorjaar waren ongeveer zes paar Kievit aanwezig op het centrale, meest open deel van 
de heide. Dit aantal liep snel terug, waarschijnlijk door het mislukken van broedsels. Uiteindelijk bracht 
ten minste één paar succesvol jongen groot (net als in 2008). Deze vogels foerageerden bij het ven in 
de heide, vlakbij het Pluizenmeer. De Kievit komt in het gebied voor doordat de heide zo intensief 
begraasd en gemaaid wordt. 
 
Koekoek 
Op de heide waren maximaal drie mannetjes Koekoek tegelijk aanwezig. Daarnaast is de 
aanwezigheid van één vrouwtje Koekoek vastgesteld. Het ‘territorium’ van de Koekoeken strekt zich 
ook uit buiten het onderzoeksgebied. 
 
Ransuil 
In totaal waren minimaal twee paren Ransuil aanwezig. Vroeg in het voorjaar is aan de zuidkant van 
de heide één winterroestplaats ontdekt met één uil. Iets daar vandaan werd ’s nachts de baltsroep 
gehoord. Aan de noordkant van de heide werd ook één winterroestplaats ontdekt met één uil. Mogelijk 
is hier in een vliegden een nest gevonden. 
 
In juni en juli werden op beide plaatsen bedelende jonge Ransuilen gehoord, waarmee het succesvol 
broeden is aangetoond. Voor de Ransuilen zijn de oude vliegdennen en nesten van de Zwarte kraai 
van belang om te rusten en in te broeden. 
 
Braakballen geven inzicht in het voedselspectrum van de Ransuil. Daarnaast tonen ze aan welke 
kleine zoogdieren in de Renderklippen voorkomen. Zie het hoofdstuk over de zoogdieren voor de 
resultaten van het braakballen pluizen: bijna 1.200 prooien zijn gedetermineerd! 
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Nachtzwaluw 
Van de Nachtzwaluw zijn twee territoria vastgesteld, één in het zuidelijke deel bij de Koepelweg en 
één in het noordelijke deel bij de Paraplu. Beide territoria bevonden zich op de meest geaccidenteerde 
terreindelen met oude vliegdennen. Ook in 2008, 2010 en 2011 is de Nachtzwaluw waargenomen. 
 
Groene specht 
Het enige territorium van de Groene specht is vastgesteld bij de sprengen. De Groene specht 
foerageert graag in grasland dat rijk is aan mieren. Bij het Pluizenmeer is een veer gevonden van de 
Groene specht. Buiten het broedseizoen blijkt de Groene specht wel op de heide te komen. Er zijn 
geen aanwijzingen voor broeden langs de heidevelden. 
 
Zwarte specht 
Eén territorium is vastgesteld in het sprengenbos. Hier bevinden zich meerdere nestholten in oude 
Beuken. Dit betekent dat de soort hier al decennia lang broedt. Het andere territorium heeft het 
zwaartepunt buiten het onderzoeksgebied in De Dellen. 
 
Boomleeuwerik 
Op de heide zijn zeven territoria vastgesteld van de Boomleeuwerik. De Boomleeuwerik is een 
typische broedvogel van heidegebied met hier en daar open, zandige vegetaties. Dankzij de 
zandwegen en het plaggen en maaien van de heide komt de Boomleeuwerik voor. Het aantal territoria 
is niet hoog voor een heideveld van deze omvang. 
 
Veldleeuwerik 
Op de heide zijn elf territoria van de Veldleeuwerik vastgesteld. De Veldleeuwerik is een typische 
broedvogel van open gebied. Het voorkomen is beperkt tot het centrale deel van het heideveld, ver 
verwijderd van bosranden en andere opgaande begroeiing. 
 
Graspieper 
Op de heide zijn negen territoria van de Graspieper geteld. De Graspieper is ook een typische 
broedvogel van open gebied. De verspreiding volgt die van de Veldleeuwerik. 
 
Gekraagde roodstaart 
De Gekraagde roodstaart komt verspreid voor in de bosranden met oude Grove den en vliegdennen. 
Het is een kenmerkende soort voor randen van de heide. 
 
Roodborsttapuit 
Op de heide zijn dertien territoria van de Roodborsttapuit vastgesteld. Het aantal territoria is relatief 
laag voor een heideveld van deze omvang. Dit komt doordat een groot deel van de heide zo intensief 
gemaaid, begraasd en geplagd is en opslag verwijderd wordt. 
 
Raaf 
Regelmatig werden één of twee Raven gezien en/of gehoord. De Renderklippen maakt deel uit van 
het leefgebied van een broedpaar uit De Dellen. De Raaf heeft een rustig bosperceel nodig om in te 
broeden. Eenmaal is een waarneming gedaan van een groepje Raven, vermoedelijk was dit het 
broedpaar met de uitgevlogen jongen. 
 
Huismus 
Bij de schaapskooi en een woning aan de Wezeweg waren Huismussen aanwezig als broedvogel. De 
Huismus laat zich bij de schaapskooi moeilijk tellen. Het aantal broedparen wordt daar geschat op 
twintig, die verspreid over drie opstallen broeden. 
 
Putter 
Eén territorium van de Putter is vastgesteld in de Zwarte dennen bij de Schaapskooi. De Putter is als 
broedvogel met een duidelijke opmars bezig, waardoor deze ook al in bosgebieden wordt 
aangetroffen. 
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Kneu 
De Kneu is een typische broedvogel van heide met opslag. Vier territoria is niet veel voor een 
heideveld met deze omvang.  
 
Sijs 
Bij het Pluizenmeer is een territorium van de Sijs vastgesteld. Af en toe maakte een vogel al zingend 
een baltsvluchtje rondom dit ven. 
 
Kruisbek 
Van de Kruisbek zijn twee territoria vastgesteld in het bos bij het Pluizenmeer. 
 
Niet-broedvogels 
Zonder volledigheid na te streven worden hieronder enkele vogelsoorten genoemd die tijdens het 
veldwerk van het broedvogelonderzoek zijn waargenomen. 
 
Overvliegend zijn onder meer gezien de Knobbelzwaan, Lepelaar en Grote zilverreiger. Deze vogels 
hebben geen binding met het terrein. In het terrein verblijvend zijn onder meer waargenomen de 
Dodaars, Wintertaling, Grauwe kiekendief, Bruine kiekendief, Kwartel, Bokje, Bontbekplevier, Kleine 
plevier, Witgatje, Groenpootruiter, Grote gele kwikstaart, Klapekster, Beflijster, Draaihals, Beflijster, 
Tapuit, Paapje en Barmsijs. Soort voor soort zijn dit leuke, bijzondere vogels om waar te nemen. De 
Tapuit is met tientallen vogels tegelijk gezien. De roofvogels zijn jagend gezien, de steltlopers 
pleisterden in de (nog) natte heide of bij het Pluizenmeer of het ven in de heide. Dodaars en 
Wintertaling zijn gezien bij het Pluizenmeer. De Kwartel riep in mei in de ochtendschemer vanuit de 
heide, maar voldeed net niet aan de criteria om als broedvogel geteld te worden. De Klapekster 
overwintert jaarlijks op de heide. De zangvogels zijn gezien bij de schapenweide of in de heide. Meest 
spectaculair is de waarneming van de Draaihals, een potentiële broedvogel dankzij de zandpaden, 
schrale vegetaties en bosranden met berken. 
 
Wespendief, Boomvalk en Geelgors zijn ook gezien. Het zijn drie waarschijnlijke broedvogels, 
waarvan het aantal waarnemingen bij de broedvogeltelling net niet voldoende was om te worden 
meegeteld als broedvogel. Wespendief en Boomvalk arriveren laat, op een moment dat het 
broedvogelonderzoek (te vroeg) ten einde liep. De kans is groot dat dit daadwerkelijk broedvogels zijn 
in het onderzoeksgebied. Van de Geelgors is maar één waarneming gedaan van twee roepende 
vogels. Geconcludeerd moet worden dat de Geelgors in 2009 niet tot de broedvogels kon worden 
gerekend. 
 

7.4.3 Rode Lijst 

De Rode Lijst 2004 van bedreigde en kwetsbare vogels (Van 
Beusekom e.a. 2005) wordt gebruikt bij de bescherming van 
vogels. De Rode Lijst geeft een overzicht van soorten die in 
Nederland zijn verdwenen en soorten die sterk zijn 
achteruitgegaan of zeldzaam zijn. De belangrijkste reden 
waarom veel soorten op een Rode Lijst komen is aantasting van 
specifiek leefgebied. Bedreigde soorten kunnen niet gered 
worden zonder bescherming en verbetering van hun biotoop. 
De Rode Lijsten heeft geen juridische status, maar vogels zijn 
wel beschermd via de Flora- en faunawet. Het Ministerie van 
LNV verwacht dat overheden en terreinbeherende organisaties 
bij beleid en beheer rekening houden met de Rode Lijst. 
 
In de Rode Lijst worden verschillende categorieën 
onderscheiden. De ‘minst negatieve’ gradaties zijn ‘kwetsbaar’ 
(KW) en ‘gevoelig’ (GE). Bij het bepalen van de mate van 
bedreiging is gekeken naar een combinatie van trend 
(achteruitgang in aantal broedparen en verspreiding) en 
zeldzaamheid (aantallen en verspreiding nu). Hierbij is de 
referentie het aantal broedvogels dat in 1960 aanwezig was. 
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Om op de Rode Lijst te komen moet bij de algemenere soorten meer dan 50% achteruitgang zijn 
vastgesteld, voor zeldzamere soorten 25%. De Renderklippen herbergt een groot aantal soorten die 
op de Rode Lijst voorkomen. 
 
Soort Renderklippen Omgeving Categorie 
Koekoek 3  KW 
Ransuil 1 1 KW 
Nachtzwaluw 2  KW 
Groene specht 1  KW 
Veldleeuwerik 11  GE 
Boerenzwaluw 2  GE 
Graspieper 9  GE 
Grauwe vliegenvanger 1 1 GE 
Matkop 1 3 GE 
Raaf  1 GE 
Huismus 20 2 GE 
Ringmus 1 1 GE 
Kneu 4  GE 
Tabel. Broedvogels (aantal territoria) van de Renderklippen die op de Rode Lijst 2004 staan. 
 
Koekoek, Ransuil, Nachtzwaluw, Veldleeuwerik, Graspieper en Kneu zijn de Rode Lijst-soorten die 
min of meer karakteristiek zijn voor de heide. De eerste drie behoren tot de categorie ‘Kwetsbaar’. 
Groene specht, Grauwe vliegenvanger, Matkop en Raaf zijn karakteristiek voor bos en heide. De 
Boerenzwaluw, Huismus en Ringmus zijn aanwezig dankzij de schaapskooi. 
 

7.4.4 Natura 2000 

Kern van de gebiedsbescherming wordt gevormd door het netwerk van Natura 2000-gebieden die 
strikt beschermd zijn. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde 
natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. 
Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en 
herstel van biodiversiteit. Het netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd 
op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992), waaronder 
de Veluwe. De Renderklippen is onderdeel van die Veluwe.  
 
Eén van de beschermingsstrategieën van de Vogelrichtlijn is de bescherming van leefgebieden van 
een aantal specifieke soorten De Veluwe kwalificeert zich binnen Nederland als één van de vijf 
belangrijkste broedgebieden van Wespendief, Nachtzwaluw, IJsvogel, Zwarte specht, Boomleeuwerik, 
Duinpieper en Grauwe klauwier in Nederland. Daarnaast is het aangewezen gebied ook van betekenis 
voor een aantal andere vogelsoorten die er in behoorlijke aantallen voorkomen. De bossen, 
heidevelden en zandverstuivingen zijn verder van belang als broedgebied voor Draaihals, 
Roodborsttapuit en Tapuit. De biotopen van deze zogenaamde begrenzingsoorten hebben mede de 
begrenzing van de Veluwe als gebied van de Natura2000 bepaald.  
 
In de Renderklippen komen Nachtzwaluw, Zwarte specht, Boomleeuwerik en Roodborsttapuit voor als 
broedvogel en doelsoort van Natura 2000. De genoemde Wespendief is waarschijnlijke broedvogel. 
Draaihals en Tapuit zijn als doortrekker waargenomen. De waarnemingen geven aan dat het terrein 
wel potenties heeft als broedgebied. Beide soorten zijn tegenwoordig in Nederland echter heel 
zeldzaam als broedvogel. 
 
Vogelsoort Renderklippen Omgeving 
Nachtzwaluw 2  
Zwarte specht 1 1 
Boomleeuwerik 7 2 
Roodborsttapuit 13  
Tabel. Broedvogels (aantal territoria) van de Renderklippen die doelsoort van Natura 2000 zijn. 
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De Roodborsttapuit is een uitgesproken heidebewoner met een voorkeur voor overgangen van jonge 
naar oude heide en van open vlakten naar lichte opslag; de soort wordt op alle heidevelden van de 
Veluwe aangetroffen. Nachtzwaluw en Boomleeuwerik komen verspreid over het gebied voor op 
zandige heidevelden en stuifzanden met verspreide opslag van bomen en struiken. De Zwarte specht 
komt op de Veluwe verspreid voor in alle bossen. 
 

7.4.5 Broedvogels en beheer (vogelgroepen) 

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

- het gebruik van ecologische soortengroepen in plaats van de afzonderlijke soorten  
- het gebruik van informatie van andere goed ontwikkelde terreinen als referentie voor lokale 

broedvogelgegevens en 
- speciale aandacht voor schaarse en karakteristieke soorten als indicatoren voor 

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

 
 
 
 
 
Foto. De Boomleeuwerik maakt 
deel uit van de Geelgorsgroep 
en heeft belang bij een kale, 
zandige bodem. Het is een 
doelsoort van Natura 2000.
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Renderklippen Omgeving Totaal  Vogelgroep 

Soort Terr Soort Terr Soort Terr Aanwezige vogelsoorten (met 
ontbrekende soorten) 

103 
Kuifeend-
groep 

voedselrijk 
open water 

3 9   3 9 Nijlgans, Wilde eend, Soepeend (o.a. 
Kuifeend) 

401 Korhoen-
groep 

open en 
structuurrijke 
heide 

1 6   1 6 Kievit (o.a. Bergeend, Korhoen, 
Patrijs, Grutto) 

402 Wulp-
groep 

open heide 2 20   2 20 Veldleeuwerik, Graspieper (o.a. 
Kwartel, Wulp, Paapje) 

603 
Grasmus-
groep 

struwelen, 
opslag en jong 
bos, bosranden 
met struiken 

5 34 2 27 5 61 Heggenmus, Roodborsttapuit, 
Tuinfluiter, Fitis, Kneu (o.a. Grasmus, 
Grauwe klauwier) 

604 
Winterkoning-
groep 

jong bos, 
struiklaag in 
bossen 

8 75 8 118 8 193 Winterkoning, Roodborst, Merel, 
Zanglijster, Zwartkop, Staartmees, 
Matkop, Goudvink (Fazant, 
Zomertortel) 

702 
Geelgors-
groep 

open bos, 
bosranden, 
boomgroepen 
en kapvlakten 
met kale, 
zandige bodem 

4 49 3 6 4 55 Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, 
Boompieper, Gekraagde roodstaart 
(o.a. Draaihals, Groene specht op 
heide, Klapekster) 

703 Putter-
groep 

bomen en 
boomgroepen 
met struiken, 
bosranden 

3 7 1 1 3 8 Zwarte kraai, Groenling, Putter (o.a. 
Ekster, Barmsijs) 

801 Vink-
groep 

opgaand bos 5 71 5 80 5 151 Houtduif, Ransuil, Koolmees, Gaai, 
Vink (compleet) 

802 Kruisbek-
groep 

opgaand bos 
met 
naaldbomen 

5 39 5 39 6 78 Goudhaan, Vuurgoudhaan, 
Kuifmees, Zwarte mees, Sijs, 
Kruisbek (o.a. Ruigpootuil, Keep) 

803 
Appelvink-
groep 

opgaand bos 
met loofbomen 

3 15 4 15 4 30 Grote lijster, Fluiter, Tjiftjaf, Appelvink 
(o.a. Houtsnip, Wielewaal) 

804 Grote 
bonte specht-
groep 

oud opgaand 
bos, dood hout 
(holenbroeders) 

6 27 4 20 6 47 Groene specht, Zwarte specht, Grote 
bonte specht, Boomkruiper, 
Spreeuw, Ringmus (o.a. Oehoe, 
Taigaboomkruiper) 

805 Kleine 
bonte specht-
groep 

opgaand bos 
met loofbomen 
(holenbroeders) 

5 24 5 29 5 53 Kleine bonte specht, Grauwe 
vliegenvanger, Bonte vliegenvanger, 
Glanskop, Pimpelmees (compleet) 

806 
Boomklever-
groep 

zwaar loofhout 
(holenbroeders) 

2 7 3 10 3 17 Holenduif, Bosuil, Boomklever (o.a. 
Middelste bonte specht, Kleine 
vliegenvanger, Kauw) 

807 Havik-
groep 

roofvogels van 
bossen 

2 2 3 3 4 5 Havik, Sperwer, Buizerd, Raaf 
(Wespendief) 

901 Zwarte 
roodstaart-
groep 

erven, 
bebouwing 

3 23 3 6 4 29 Turkse tortel, Boerenzwaluw, Witte 
kwikstaart, Huismus, Ringmus (o.a. 
Kerkuil) 

999 Overige 
soorten 

broedparasiet 1 3   1 3 Koekoek 

Totaal  58 411 46 354 64 765  
 
Tabel. Broedvogels van de Renderklippen verdeeld in vogelgroepen met aantal soorten en territoria. 
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603 Grasmus-groep: struwelen, opslag en zeer jong bos, bosranden met struiken 
Broedvogels van struweelachtige begroeiingen en structuurrijke bosranden. Deze groep kunnen we in 
verschillende landschapstypen aantreffen: struweelrijke duinen, open, jonge bossen (lager dan 4-5 
m), bosranden met struiken, jonge bosopslag in moeras en kleinschalig agrarisch cultuurlandschap 
(heggen en houtwallen). Veel soorten uit deze groep hebben een voorkeur voor vochtige ecotopen. 
Door verdroging en het verdwijnen van kleinschalige landschappen zijn veel soorten sterk achteruit 
gegaan in de laatste decennia. Op de heide zijn Roodborsttapuit, Fitis en Kneu typerende soorten. 
Alle drie de soorten komen verhoudingsgewijs weinig voor. De Roodborsttapuit doordat de heide 
overwegend zonder structuur is: te kort gemaaid, nieuw geplagd of intensief begraasd. Voor de Fitis 
en Kneu ontbreekt opslag van berk en Grove den vrijwel. Deze vogels zijn verhoudingsgewijs goed 
aanwezig op de beide ‘klippen’ in de heide. Uitbreiding van deze groep met nieuwe soorten ligt op De 
Renderklippen niet echt voor de hand. Voor Grasmus en Grauwe klauwier is het gebied marginaal. 
De Grauwe klauwier wordt de laatste jaren wel meer waargenomen op de heidevelden van de Noord-
Veluwe. Het blijft dus opletten. 
 
604 Winterkoning-groep: jong bos, struiklaag in bossen 
Broedvogels van struwelen en jong bos. In tegenstelling tot de soorten van de Grasmus-groep komen 
deze vogels ook midden in de bossen voor. De aanwezigheid van een boomlaag is meestal 
belangrijk. De groep omvat merendeels algemene soorten. Ook de Matkop hoort bij deze groep, een 
vogel die hier en daar in jonge Grove dennenbossen voorkomt. De Matkop hakt zelf een nestholte in 
een verrotte Grove den of berk. Het (enige) territorium binnen het onderzoeksgebied ligt aan de oever 
van het Pluizenmeer. Illustratief is dat daar dode berkenstammen staan. De Zomertortel ontbreekt 
volledig. Deze vogelsoort is de laatste vijftien jaar in Nederland zeer sterk achteruit gegaan, onder 
meer door problemen in overwinteringgebieden in Afrika en jacht op de trekroutes. Voor de Fazant is 
het gebied niet vochtig genoeg. De groep is verder compleet aanwezig. 
 
702 Geelgors-groep: open bos, bosranden, boomgroepen met kale, zandige bodem 
Dit is de meest kenmerkende groep voor de Renderklippen met broedvogels van boomgroepen in 
open gebied, bosranden en open bossen. Van de groep zijn aanwezig de Nachtzwaluw, 
Boomleeuwerik, Boompieper en Gekraagde roodstaart. In termen van aantallen soorten en territoria is 
de groep matig goed vertegenwoordigd. Uitgezonderd de Boompieper zijn genoemde soorten maar 
met enkele territoria aanwezig. 
 
De ‘grote afwezige’ is de naamgevende soort, de Geelgors. Er is slechts één waarneming van twee 
roepend overvliegende vogels, onvoldoende om als broedvogel mee te tellen. Op de randen van de 
Veluwe gaat de Geelgors hard achteruit. Volledig ontbreken op een heideveld van deze omvang is 
wel ernstig voor een eens zo algemene vogel. De Geelgors is een standvogel en zwerver die vooral 
zaden eet. Een gevarieerde vegetatiestructuur is van belang. Die ontbreekt op grote delen van de 
heide van de Renderklippen. Ook het aangrenzende cultuurland kent geen overhoekjes en 
stoppelakkers. 
 
Soorten die als broedvogel ontbreken zijn met name Draaihals, Groene specht en Klapekster. Van de 
Draaihals is een doortrekker gezien en de Groene specht komt buiten de broedtijd op de heide. De 
Klapekster overwintert op de heide en is als broedvogel in Nederland uitgestorven. De waarnemingen 
voldoen niet om van territoria te kunnen spreken (buiten broedtijd). 
 
Voor de Geelgors-groep is de aanwezigheid van kale, bij voorkeur zandige plekken op de bodem. 
Deze combinatie van kenmerken kunnen we op veel plaatsen aantreffen zoals heide en stuifzand, 
bosranden, vliegdennenbossen op arme bodem en open bossen. Vroeger kwam deze groep ook in 
cultuurland voor (langs zandwegen en houtwallen e.d.). Ook op begraasde heideterreinen met zeer 
kort begraasde vegetaties (zoals de Renderklippen) en boomgroepen kan deze vogelgroep goed 
vertegenwoordigd zijn, zolang er maar sprake is van gevarieerde bosranden en verspreide 
boomgroei. 
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Figuur. Begrenzing van vier vogelgroepen vanuit vogelvluchtperspectief: Wulp-groep (paarse lijn), 
Grasmus-groep (gele lijn in de heide en groene lijn in het bos), Geelgors-groep (rode lijn) en Kleine 
bonte specht-groep (blauwe lijn). 
 
De afbeelding toont een luchtfoto met daarop begrensd enkele vogelgroepen. Deze geven een goede 
samenvattende karakteristiek van het ruimtelijke gebruik van de Renderklippen door broedvogels. De 
paarse lijn begrenst dat deel van de heide waar de Wulp-groep (Veldleeuwerik, Graspieper) aanwezig 
is. Binnen dat gebied komen nauwelijks andere vogels voor! De gele lijn geeft aan waar opslag in de 
heide voorkomt, want daar is de Grasmus-groep vertegenwoordigd (o.a. Roodborsttapuit, Fitis, Kneu). 
Dit zijn maar enkele geïsoleerde plekken met broedvogels! De groene lijn geeft de verspreiding van 
dezelfde groep in de bos(randen) weer (meest Fitis): kansrijke plekken om de bosrand open te breken 
ten gunste van (andere) planten en dieren van de heide.  
 
De rode lijn geeft weer waar Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Boompieper en Gekraagde roodstaart 
voorkomen: bijna overal lijkt het (door de ruime spreiding van Boompieper), maar voor de 
Nachtzwaluw zijn het alleen de twee ‘klippen’. Het gaat om bosranden en delen van de heide met 
grote vliegdennen en grote berken. De blauwe lijn van de Kleine bonte specht-groep (Kleine bonte 
specht, Grauwe vliegenvanger, Bonte vliegenvanger, Glanskop en Pimpelmees) ten slotte geeft de 
verhoudingsgewijze gemengde en structuurrijke bospercelen weer (ten dele door aanwezigheid van 
Ruwe berk in bosranden!). 
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7.5 Conclusies en aanbevelingen 

 
BETEKENIS 
De Renderklippen is een matig vogelrijk gebied. Op de totale oppervlakte van 171,5 hectare heide en 
bos zijn 58 soorten broedvogels vastgesteld met in totaal 411 territoria. In een circa 70 hectare grote 
strook bos rondom de heide werden 46 soorten vastgesteld met 354 territoria. Dit brengt het totaal op 
64 soorten met 765 territoria. Binnen het onderzoeksgebied bedraagt de broedvogeldichtheid 
ongeveer 24 territoria per tien hectare.  
 
Het aantal broedvogels op de heidevelden is beperkt voor een heidegebied met deze omvang. Voor 
heide kenmerkende vogelgroepen zijn vooral Wulp-groep, Grasmus-groep en Geelgorsgroep. De 
vogelgroepen zijn niet volledig aanwezig, wat in Nederland voor steeds meer heidevelden geldt. 
 
Van de aangetroffen broedvogels staan de volgende soorten op de Rode Lijst 2004:  
Koekoek, Ransuil, Nachtzwaluw, Groene specht, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Graspieper, Grauwe 
vliegenvanger, Matkop, Raaf (buiten onderzoeksgebied), Huismus, Ringmus en Kneu. Waarschijnlijk 
broeden in de buurt van de heide ook Boomvalk en Wespendief. Deze vogels zijn een paar keer 
gezien, maar de verzamelde gegevens zijn te beperkt om van een territorium te kunnen spreken. 
Beheerders van natuurterrein worden geacht bij het beheer rekening te houden met het voorkomen 
van Rode Lijst-soorten. 
 
Van de aangetroffen broedvogels zijn de volgende soorten in het kader van Natura 2000 aangemerkt 
als doelsoort voor ontwikkeling van natuurwaarden: Nachtzwaluw, Zwarte specht, Boomleeuwerik, 
Roodborsttapuit. Ook de Wespendief wordt genoemd in het kader van Natura 2000. Beheerders van 
binnen de Veluwe vallende natuurterreinen hebben ten aanzien van deze soorten een 
instandhoudingverplichting. 
 
Opvallend is dat de Nachtzwaluw zowel op de Rode Lijst staat als doelsoort is voor Natura 2000. Het 
is een relatief grote vogel die ook nog veeleisend is wat betreft de kwaliteit van het leefgebied. 
Opvallend is dat de Nachtzwaluw alleen voorkomt op de beide ‘klippen’, bij de Paraplu en langs de 
Koepelweg doordat hier nog oude vliegdennen staan. De vogelbevolking is in deze terreindelen het 
meest ‘compleet’ dankzij de structuur van de vegetatie met oude heide, struiken en vliegdennen. 
 
BEHEER 
Aanbevelingen voor het beheer zijn als volgt geformuleerd uit het oogpunt van de ontwikkeling van de 
broedvogelbevolking: 
 
Bosbeheer: 
Open ruimten en gelaagde bosstructuur bevorderen om de vogelrijkdom te vergroten. Staand dood 
hout, op stam stervende bomen en holle bomen handhaven. Doel is het versterken van de Kleine 
bonte specht-groep en Boomklever-groep. 
 
Bosrandbeheer: 
Plaatselijk bosrand halfopen maken, bij voorkeur ter plaatse van bos met Grove den en berk. 
Verbinding maken Pluizenmeer – heide voor het landschappelijke effect, alleen ten koste van 
Douglasbos (inheems bos laten staan). Doel is het versterken van de Grasmus-groep en Geelgors-
groep. 
 
Heidebeheer: 
Groter aandeel heide oud laten worden. Delen minder intensief begrazen en maaien. Lokaal opslag 
tolereren van berk en Grove den (doorgroei tot oude vliegden). In het broedseizoen (vooral maart-juli) 
geen werkzaamheden zoals opslag verwijderen, maaien uitvoeren. Terughoudend toepassen van 
begrazing in directe broedbiotoop van Nachtzwaluw (oude vliegdennen) in de periode mei-augustus. 
Aandeel halfopen ruimte toe laten nemen. Primair ten koste van bos van Grove den en berk en 
andere bomen. Pas in tweede instantie door het plaatselijk licht laten verbossen van de heide. Doel: 
versterken Grasmusgroep en Geelgorsgroep (met als boegbeeld de Nachtzwaluw). 
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Voor de totale versterking van typische heidevogelsoorten is het aan te bevelen om het heideareaal 
fors uit te breiden in noordwestelijke richting, zodat een aansluiting met de heidearealen in de Dellen 
en de Eper gemeentebossen gerealiseerd wordt. Ook andere planten en dieren profiteren van 
dergelijke verbindingszones, naar verwachting vooral dagvlinders en reptielen. Hiermee wordt ook 
bewerkstelligd dat met dezelfde samenstelling van de schaapskudde een extensiever heidebeheer 
ontstaat.  
 
Gebouwenbeheer: 
Bij ver- en nieuwbouw van gebouwen rond de schaapskooi moet er op worden gelet dat er voldoende 
nestgelegenheid blijft bestaan voor Huismus, Ringmus en Boerenzwaluw. 
 
MONITORING 
De aanbeveling wordt gedaan om vogels van Natura 2000 en de Rode Lijst te monitoren.  
De ontwikkeling van de stand van deze vogels is een maatstaf voor de biodiversiteit en kwaliteit van 
het terreinbeheer. 
 
Het betreft onder meer de volgende vogelsoorten: Nachtzwaluw, Zwarte specht, Boomleeuwerik, 
Roodborsttapuit (Natura2000) en Koekoek, Ransuil, nogmaals Nachtzwaluw, Groene specht, 
Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Graspieper, Grauwe vliegenvanger, Matkop, Raaf, Huismus, Ringmus 
en Kneu (Rode Lijst). 
 
Adrie Hottinga en Gert Prins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. De Kievit is een broedvogel van korte vegetaties. De heide van de Renderklippen wordt voor 
een deel heel intensief gebruikt waardoor de vegetatie laag blijft. Bij het Wollegrasven broedde een 
paar Kieviten succesvol. 
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8. ZOOGDIEREN 

8.1 Inventarisatiekader 

De Renderklippen is geïnventariseerd op het voorkomen van zoogdieren. Het onderzoek is erop 
gericht de betekenis van de Renderklippen voor zoogdieren vast te stellen en aanbevelingen te doen 
voor het beheer van het gebied. 
 

8.2 Gebiedsbeschrijving 

Het geïnventariseerde gebied komt overeen met het gebied dat op broedvogels is onderzocht. In 
grote lijnen is dit het gehele heidegebied met aangrenzend een strook bos. Het onderzoek aan de 
vleermuizen, muizen, spitsmuizen en woelmuizen heeft zich speciaal ook gericht op de deelgebieden. 
 

8.3 Inventarisatiemethodiek 

Onderzoek aan zoogdieren is op verschillende manieren uitgevoerd. Al vroeg in het voorjaar zijn 
enkele grote partijen braakballen van de Ransuil gevonden, zowel in het Eper als in het Heerder 
gedeelte van de Renderklippen. Het gros van de braakballen is van april 2009 en bevat prooien van 
het winterhalfjaar. Deze braakballen zijn gepluisd en de inhoud (schedeltjes, botjes, insecten e.d.) is 
gedetermineerd. 
 
De Renderklippen zijn ’s ochtends vroeg en ’s avonds en ’s nachts meermalen bezocht speciaal om 
zoogdieren vast te stellen. Daarbij is voor vleermuizen meermalen gebruik gemaakt van een 
batdetector. Met een batdetector worden de hoogfrequente geluiden die vleermuizen maken, omgezet 
in voor de mens hoorbare geluiden. Dit maakt het mogelijk om vleermuizen op het geluid tot op de 
soort te determineren. Ook is in juli 2009 voor het determineren van vleermuizen geprobeerd om (met 
een ontheffing van de Flora- en Faunawet) vleermuizen te vangen in een mistnet. In elk deelgebied is 
één keer gevangen. 
 
Om het voorkomen van ware muizen, spitsmuizen en woelmuizen in kaart te brengen is gewerkt met 
live-traps. Hierin worden muizen levend gevangen. Dit werk is erg arbeidsintensief. In elk deelgebied 
zijn twintig vallen gedurende een week of langer opgesteld. De toegevoegde waarde van de live-traps 
is dat het zekerheid geeft dat de gevangen dieren in het gebied voorkomen. Het onderzoek met de 
inloopvallen leverde weinig resultaat op. In het Eper deel is niets gevangen en bij de schaapskooi ook 
niets. Dit laatste is opmerkelijk. Er zijn vallen gezet in een weide, in de schuur en de schaapskooi en 
bij de voedselopslag. Op deze voedselrijke plaatsen zijn muizen te verwachten, maar ze hebben zich 
niet laten vangen. Bij het Wollegrasven en het Pluizenmeer zijn wel met succes muizen gevangen. 
 
Vroeg in het voorjaar is een aantal grote partijen braakballen van de Ransuil gevonden. Enkele 
braakballen zijn afkomstig van de Hooge Heide. Aannemelijk is dat >99% van de braakballen en de 
prooien daarin van Ransuil afkomstig is. De grote hoeveelheden braakballen geven goede informatie 
over het voorkomen van kleine zoogdieren in de omgeving van de Renderklippen. Het is niet zeker 
waar de Ransuilen precies hun prooien gevangen hebben, maar het is niet waarschijnlijk dat de uilen 
ver van hun nest- of roestplaats foerageren. Het ‘nadeel’ van de braakballen is theoretisch dat deze 
soorten kunnen bevatten die door de uilen gevangen zijn buiten de Renderklippen. De samenstelling 
in het menu van de Ransuil wijkt bijvoorbeeld ook sterk af van dat van een Kerkuil in de omgeving van 
Hoorn, gemeente Heerde. Het grootste gedeelte van de braakballen komt van het Eper deel van de 
heide, hierdoor is de verscheidenheid aan vastgestelde soorten daar wat groter. 
 
Tijdens veldbezoeken van het broedvogelonderzoek zijn vele zichtwaarnemingen van zoogdieren en 
hun sporen (prenten, mest e.d.) genoteerd. Die zijn ook in de uitwerking meegenomen. 
 
De opzet van het onderzoek naar het voorkomen van zoogdieren is verder relatief beperkt geweest.  
Zo kunnen kleine roofdieren als Wezel of Hermelijn in een beperkt onderzoek makkelijk onopgemerkt 
blijven. Aannemelijk is dat de gepresenteerde gegevens niet helemaal volledig zijn. Toch geven ze 
een aardige indruk van de betekenis van de Renderklippen voor zoogdieren. 
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8.4 Inventarisatieresultaten 

8.4.1 Soortenlijst 

Het onderzoek naar het voorkomen van zoogdieren heeft in totaal 27 soorten opgeleverd. 
De zoogdieren staan in onderstaande tabel en worden in de volgende paragraaf soort voor soort 
toegelicht. 
 
Nederlandse naam                                                                                                                         Wetenschappelijke naam Rode Lijst 
Mol Talpa europaea  
Gewone bosspitsmuis Sorex araneus  
Dwergspitsmuis Sorex minutus  
Huisspitsmuis Crocidura russula  
Rosse vleermuis Nyctalus noctula  
Laatvlieger Eptesicus serotinus  
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus  
Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus  
Baardvleermuis Myotis mystacinus  
Watervleermuis  Myotis daubentonii  
Haas  Lepus europaeus  
Konijn Oryctolagus cuniculus niet opgenomen 
Rosse woelmuis Nyctalus noctula  
Veldmuis (Microtus arvalis  
Aardmuis Microtus agrestis  
Woelrat Arvicola amphibius  
Dwergmuis Micromys minutus  
Huismuis Mus musculus  
Bosmuis Apodemus sylvaticus  
Bruine rat Rattus norvegicus  
Eekhoorn Sciurus vulgaris  
Boommarter Martes martes kwetsbaar 
Das Meles meles  
Vos Vulpes vulpes  
Wild zwijn Sus scrofa  
Edelhert Cervus elaphus  
Ree Capreolus capreolus  
 

8.4.2 Beschrijving per soort 

 
INSECTENETERS 
Mol 
De Mol komt in ieder geval voor in de schapenweides bij de schaapskooi. Hier zijn molshopen gezien. 
 
Gewone bosspitsmuis 
Deze bosspitsmuis is met vijf exemplaren aangetroffen in braakballen van een Ransuil, verzameld in 
het Eper deel van de Renderklippen. Ransuilen eten liever ware muizen of woelmuizen dan 
spitsmuizen. Dit is de reden dat de spitsmuizen in een partij braakballen van de Ransuil nooit zo goed 
vertegenwoordigd zijn. 
 
Dwergspitsmuis 
Op meerdere plekken zijn onder vliegdennen op de heide van de Renderklippen braakballen van de 
Ransuil gevonden met de restanten van de Dwergspitsmuis. In totaal gaat het om minstens 52 
Dwergspitsmuizen.  
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De Dwergspitsmuis leeft in allerlei terrein, mits er voldoende bodembedekking met een vochtig en 
koel klimaat aanwezig is. Deze spitsmuis maakt een bovengronds nestje van gras, mos en soms 
blaadjes. Het territorium van een Dwergspitsmuis is 500-1.200 m² groot. Ze eten kevers, spinnen en 
insectenlarven, soms plantaardig materiaal; geen wormen en slakken. De spitsmuis staat erom 
bekend tijdens een Veldmuizenjaar zelfs jonge veldmuizen te eten. Het spitsmuisje is heel erg klein 
(2,5-5,5 gram) en kan daardoor maar acht uur zonder voedsel. 
 
Huisspitsmuis 
Bij het Wollegrasven is met de live-traps tweemaal een Huisspitsmuis gevangen. De Huisspitsmuis is 
driemaal aangetroffen in een Ransuilenbraakbal. Deze vondsten betreffen het Eper deel van de 
Renderklippen. De Huisspitsmuis is een cultuurvolger die bij voorkeur leeft in de nabijheid van huizen, 
ruige hoekjes op erven e.d. Deze spitsmuis kan door een uil bij de schaapskooi gevangen zijn, maar 
net zo goed in het cultuurland met bebouwing achter het sprengenbos. 
 
VLEERMUIZEN 
Rosse vleermuis 
Begin juli is een jagende Rosse vleermuis gezien bij het Pluizenmeer en boven de weiden rond de 
schaapskooi. 
 
Laatvlieger 
Laatvliegers zijn vooral gehoord langs de bosranden van het gebied. Bij een vangactie op 17 juli zijn 
in korte tijd tien Laatvliegers gevangen aan de rand van de heide in de zuidoosthoek van de 
Renderklippen. Behalve volwassen dieren is ook een juveniel exemplaar gevangen. De aanwezigheid 
van een jong dier geeft aan dat er voortplanting in de omgeving plaatsvindt. Laatvliegers hebben hun 
verblijfplaatsen doorgaans in gebouwen. Het feit dat tien dieren in korte tijd en aan het begin van de 
avond gevangen worden, doet vermoeden dat de verblijfplaats niet erg ver weg is. De dieren komen 
waarschijnlijk uit een gebouw in de bosrijke wijk Dellenpark, of mogelijk uit een wat verder gelegen 
gebouw.  
 
Gewone dwergvleermuis 
Op 3 april waren er minimaal tien Gewone dwergvleermuizen aan het jagen boven het Pluizenmeer. 
Ook later in april zijn nog enkele van deze vleermuizen vastgesteld bij het Pluizenmeer, waaronder 
een vangst van een vrouwelijk dier. Verder zijn Gewone dwergvleermuizen vooral jagend langs de 
bosranden vastgesteld. 
 
Gewone grootoorvleermuis 
De Gewone grootoorvleermuis is gehoord bij de sprengen aan de oostkant tijdens een vangactie in 
juli. Een mannetje is gevangen bij het Pluizenmeer. 
 
Baardvleermuis 
Er zijn resten van een Baardvleermuis aangetroffen in de braakballen. De aanwezigheid van een 
Baardvleermuis is niet op andere manieren vastgesteld. De vondst is opmerkelijk, omdat deze soort 
vleermuis weinig op de Noord-Veluwe aangetroffen wordt in winterverblijven. ’s Zomers zijn er ook 
maar weinig waarnemingen van bekend. 
 
Watervleermuis 
Er zijn ongeveer tien jagende dieren waargenomen boven het Pluizenmeer en tijdens een vangactie 
in augustus is daar een mannelijke Watervleermuis gevangen. 
 
HAASACHTIGEN 
Haas 
Ook de Haas komt op de Renderklippen voor. Minstens vier keer is er een Haas gezien, alle keren in 
de noordelijke helft van de heide en eenmaal in een weitje aan de rand van het sprengenbos. 
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Konijn 
Vele malen algemener is het Konijn. Het Konijn komt wijd verbreid voor op dit heideveld, hoewel er 
ten noorden van de schaapskooi geen konijnen zijn gezien. Op de Veluwe komen konijnen heel lokaal 
voor. Op sommige heidevelden zitten geen konijnen, op het andere wel. De Renderklippen is dus een 
heideveld met konijnen. Bijgaande verspreidingskaart geeft een beeld van de verspreiding van 39 

verschillende 
konijnenburchten, elk 
met 1-8 pijpen. En dit 
zijn vast niet alle 
burchten van de 
Renderklippen! Er zijn 
natuurlijk tientallen 
konijn gezien, zoals 
op 31 mei wel bijna 25 
exemplaren in de 
heide langs de 
Renderklippenweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur. Verspreiding 
van Konijnenholen 
binnen de 
Renderklippen. 
 

 
Dat het konijn voorkomt is een belangrijk feit. Konijn graven holen. Hierdoor ligt er op en rond de 
burcht open, kaal zand. Dit is een goed leefmilieu met veel microreliëf voor (warmteminnende) 
soorten insecten, zoals zandloopkevers. Ook Zandhagedissen en korstmossen profiteren van open 
grond. De konijnen dragen dus bij aan een geschikt leefgebied voor andere organismen. Een 
heidevogel die op de Veluwe al bijna niet meer voorkomt is de Tapuit. De Tapuit broedt graag in 
konijnenholen. Op de Renderklippen broedt de Tapuit helaas niet. Wel zijn de Tapuiten op doortrek 
gezien, wanneer ze foerageren op de heide. 
 
Door de Zoogdiervereniging was voorgesteld om het Konijn in de Rode Lijst 2009 op te nemen. De 
laatste decennia heeft het Konijn plaatselijk sterk te leiden gehad van allerlei virusziekten. Het 
voorstel heeft het niet gehaald. De populaties Konijnen herstellen zich hier en daar al aardig. 
Bovendien was het ministerie van ELI bang dat dit zou betekenen dat de jacht op Konijn zou moeten 
worden gesloten. 
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KNAAGDIEREN 
Ook de informatie over het voorkomen van woelmuizen en ware muizen is te danken aan de 
braakballen van de Ransuilen. De volgende aantallen en soorten prooidieren zijn gevonden bij het 
pluizen van de braakballen.  
 
Locatie en 

kilometerhok 

 

Soort prooi 

Hooge 

Heide W  

 

27-33-25 

De 

Paraplu  

 

27-34-11 

Kiosk 

Heerde 

 

27-34-12 

Hooge 

Heide O 

 

27-34-21 

kant 

Norel-

bosweg 

27-34-31 

Koepel-

weg 

 

27-34-32 

Totaal Aandeel 

(zoog-

dieren) 

% 

Bosspitsmuis      5 5 0,5 

Dwergspitsmuis   19 3 1 3 26 52 4,8 

Huisspitsmuis      3 3 0,3 

spitsmuis spec.   2   2 4 0,4 

Baardvleermuis      1 1 0,1 

vleermuis spec.      1 1 0,1 

Rosse woelmuis  5 26 6 36 146 219 20,3 

Veldmuis   4 2 22 185 213 19,7 

Aardmuis  6 5 7 31 70 119 11,0 

Woelrat      1 1 0,1 

woelmuis spec.   2 1  5 8 0,7 

Dwergmuis 1 1 1 5 8 33 49 4,5 

Huismuis      4 4 0,4 

Bosmuis  12 60 9 23 297 401 37,1 

Bruine rat     1 1 2 0,2 

vogel spec.   3  3 57 63  

kever spec.  2 2  1 13 18  

Driehoornmestkever   1 4 1  27 33  

Totaal prooien  1 46 112 32 128 877 1196  

Tabel. Voedselkeuze van de Ransuil op grond van de analyse van braakballen. Knaagdieren zoals 
Bosmuis, Rosse woelmuis, Veldmuis en Aardmuis vormen 88% van het aantal prooien. 
 
Rosse woelmuis 
In braakballen van de Ransuil zijn resten gevonden van minimaal 219 Rosse woelmuizen. Het is net 
als de Veldmuis een hele talrijke soort, maar minder algemeen dan de Bosmuis. De Rosse woelmuis 
kan zowel op de heide als in het bos leven. 
 
Veldmuis 
In de braakballen van de Ransuil zijn resten gevonden van minimaal 213 Veldmuizen.  
Waarschijnlijk is de Veldmuis vooral een bewoner van de heide en niet van het bos. De Veldmuis en 
de Rosse woelmuis zijn samen veruit de talrijkste woelmuizen. 
 
Aardmuis 
In de braakballen van de Ransuil zijn resten gevonden van minimaal 119 Aardmuizen. Waarschijnlijk 
is de Aardmuis vooral een bewoner van de heide. 
 
Woelrat 
Van één Woelrat zijn restanten aangetroffen in een braakbal. De Woelrat heeft zijn leefgebied 
normaal gesproken aan ruig begroeide oevers van sloten e.d., maar soms leven ze ook ver verwijderd 
van water in het cultuurland. Het is zeker niet uit te sluiten dat de Ransuil deze ‘woelrat’ buiten de 
Renderklippen gevangen heeft. 
 
Dwergmuis 
Er zijn in totaal 49 Dwergmuizen aangetroffen in de braakballen van de Ransuil. Dwergmuizen leven 
in structuurrijke vegetaties, bijvoorbeeld oude Struikheide met Pijpenstrootje. Ruigten van gras en 
heide zijn belangrijk voor deze soort, die haar nesten maakt in de hoogopgaande dichte vegetatie. 
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Huismuis 
Er zijn vier huismuizen in de braakbalresten gevonden. Ze zijn waarschijnlijk in de buurt van 
gebouwen in de omgeving gevangen. 
 
Bosmuis 
De Bosmuis is de talrijkste (ware) muis die is aangetroffen in braakballen van de Ransuil. In totaal zijn 
maar liefst 326 Bosmuizen gevonden in de braakballen. Het lijkt erop dat dit de talrijkste muizensoort 
is van de Renderklippen. De Bosmuis komt zowel in het bos als op de heide voor. 
 
Bruine rat 
Er zijn twee Bruine ratten aangetroffen in Ransuilenbraakballen. Bruine ratten zijn in hun voorkomen 
afhankelijk van mensen en hun voedsel en afval. Mogelijk leeft de Bruine rat bij de schaapskooi, maar 
het kan ook goed zijn dat deze ratten buiten de Renderklippen zijn gevangen. 
 
Eekhoorn 
Driemaal is een Eekhoorn gezien. Op 7 maart is een Eekhoorn gezien in het Douglasbos bij het 
Pluizenmeer. Medio april is er één gezien in het bos bij de sprengen. Op 21 mei werd er ten slotte nog 
een eekhoorn gezien in de laan van Amerikaanse eiken bij de werkschuur van de gemeente Epe. 
 
ROOFDIEREN 
Boommarter 
In een berk langs de Dellenweg zijn op de witte schors krabsporen gezien die toebehoren aan een 
Boommarter. De Boommarter is een vaste bewoner van de bossen rond Epe en Heerde. Het zien van 
een marter blijft een toevalstreffer. 
 
Das 
Bij de sprengenkoppen van de Noordelijke Hoekhorsterbeek is op 4 april 2009 een dassenburcht 
ontdekt aan de rand van een perceel grasland dat met bomen ingeplant is.  

 
In het bos niet zo ver 
van de burcht lag een 
dode Das. De doods-
oorzaak is niet 
onderzocht. De burcht 
was op 18 april nog 
‘belopen’. Aan de hand 
van de sporen was 
duidelijk dat er ook 
jonge Dassen op de 
burcht waren.  
 
 
 
 
 
 
 
Foto. Dode das. 
4 april 2009. 
 

 
Eind mei was de burcht verlaten. Ook op een andere plek in dit sprengenbos is een burcht gevonden 
die vermoedelijk bij Dassen in gebruik is. De Das zoekt onder meer voedsel in graslanden. Dat de 
Das ook op de heide voorkomt wordt bevestigd door de vondst van sporen van de Das. Die zijn 
gevonden nabij het Renderklippenpad, vlakbij De Paraplu. 
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Vos 
Tijdens de bezoeken in het veld is alleen op 2 mei een keer een Vos gezien. Verder zijn drie burchten 
gevonden, alle drie klein, met maar één pijp. Eén burcht in de heide lijkt niet meer in gebruik. Twee 
andere burchten liggen in het bos, 100 m van de heide verwijderd. Ook is eenmaal Vossenstront 
gevonden. Veruit de meeste uitwerpselen op de heide zijn natuurlijk afkomstig van honden waarvan 
er vele, vele tientallen per dag worden uitgelaten. Hondenstront ligt niet alleen langs de paden, maar 
ook verderop in de heide, doordat de honden vaak niet onder appèl staan. Dit maakt het moeilijker om 
de aanwezigheid van Vossen op grond van uitwerpselen vast te stellen. 
 
EVENHOEVIGEN 
Wild zwijn 
Sporen en wroetsporen van Wilde zwijnen zijn vooral gevonden in de bospercelen rondom het hele 
heidegebied. Ook hier en daar in de heide en bij de schaapskooi zijn wroetsporen gezien. In het bos 
achter de kiosk is op 26 april bij het broedvogels tellen een groot, volwassen dier opgeschrikt dat daar 
lag te rusten. Op 2 mei zijn er vier (sub)adulte zwijnen gezien met negen biggen (“frischlingen”) in het 
zuidelijke deel van het gebied. Op 29 mei werden in deze omgeving nog eens drie (sub)adulte 
zwijnen gezien met drie biggen. Langs de Dellenweg is op 18 juni een zeug waargenomen met 
minimaal één big. 
 
Edelhert 
In de zandpaden op de heide en in het bos zijn op vele plaatsen sporen gevonden van Edelherten. 
De sporen tonen aan dat het gehele heide- en bosgebied tot het leefgebied van het Edelhert behoort. 
De sporen zijn gevonden tot in het bos met de sprengenkoppen, op de grens met cultuurland.  
 
Driemaal zijn er Edelherten gezien. Op 2 mei, tijdens het broedvogels tellen aan de Eper kant van de 
heide, werd een (mannetje) hert gezien. Op 5 juni, tijdens het tellen van Nachtzwaluwen, verschenen 
’s avonds laat twee herten op de heide. Zij kwamen uit de hoek van het sprengenbos bij de 
Koepelweg. Nog geen vijf minuten daarvoor waren er nog drie grote honden uitgelaten, die dwars 
door de heide struinden. Op 3 juli werden nog drie grote herten gezien (met grote geweien) die de 
zandweg overstaken tussen schaapskooi en kiosk. Alle keren betrof het herten, hindes zijn niet 
gezien. 
 
Ree 
In totaal zijn er meer dan 25 keer één of meer Reeën gezien, maximaal drie tegelijk. Er zijn zowel 
mannetjes als vrouwtjes gezien. Opvallend is dat de meeste waarnemingen zich concentreren in de 
noordelijke helft van de Renderklippen en vooral in de hoek achter het Pluizenmeer tegen De Dellen 
aan. Deze hoek van de heide lijkt wat rustiger, minder wandelaars en minder honden, en daardoor 
mogelijk meer geschikt voor het Ree. 
 

8.5 Conclusies en aanbevelingen 

 
BETEKENIS 
 
Soorten 
De Renderklippen herbergen een grote verscheidenheid aan zoogdieren.  
 
Er zijn maar liefst vijf soorten vleermuizen waargenomen, waaronder ook jonge dieren. Een groot deel 
van de omliggende bossen is relatief jong en structuurarm, waardoor de betekenis van deze bossen 
voor vleermuizen nog verder kan toenemen. De bijzonder Baardvleermuis is aangetroffen in 
braakballen. 
 
Misschien is het Konijn wel het meest kenmerkende zoogdier voor de Renderklippen. Anno 2009 
komt er een grote vitale populatie voor, vooral in het zuidelijke deel van de Renderklippen. Het Konijn 
heeft door het graven van holen een directe betekenis voor andere organismen van de heide, zoals 
insecten en reptielen.  
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Bosmuis, Rosse woelmuis en Veldmuis zijn de meest voorkomende muizensoorten. De Aardmuis en 
Dwergmuis zijn juist meer specifiek voor structuurrijke vegetaties zoals delen van de heide en randen 
van vennen met bijvoorbeeld oude Struikhei en Pijpenstrootje. 
 
Voor bossen op de Veluwe zijn natuurlijk ook de grote zoogdieren zoals Boommarter, Das, Wild zwijn 
en Edelhert kenmerkend. De Edelherten laten zich niet gemakkelijk zien. Voor het Edelhert zijn het 
heideveld en omgeving waarschijnlijk veel te onrustig. Dit komt doordat er de hele dag door, van ’s 
ochtends vroeg tot ’s avonds laat mensen wandelen, vaak ook nog met loslopende honden. Getuige 
de prenten in de zandpaden, benutten de Edelherten de Renderklippen ’s nachts wel in enige mate. 
 
Rode Lijst 
De Rode Lijst 2004 van bedreigde en kwetsbare zoogdieren wordt gebruikt bij de bescherming van 
zoogdieren. Deze Rode Lijst is op 5 november 2004 in de Staatscourant gepubliceerd. Het Ministerie 
van LNV verwacht dat overheden en terreinbeherende organisaties bij beleid en beheer rekening 
houden met de Rode Lijst. 
 
De Renderklippen herbergt ten minste één zoogdiersoort die op de Rode Lijst is vermeld en dat is de 
Boommarter. De Boommarter heeft belang bij een gevarieerde voedselsituatie en rustplaatsen. 
Hiervoor zijn dikke bomen met grote holen van belang. Bijvoorbeeld Beuken met gaten van Zwarte 
spechten. Het voedselgebied strekt zich uit tot ver buiten de Renderklippen. 
 
Natura 2000 
In het kader van het Europese natuurbeleid is het ook de Boommarter die genoemd wordt in de 
Habitatrichtlijn, onderdeel van Natura 2000. 
 
BEHEER 
Voor kleine zoogdieren zoals muizen is een goed beheer van de heidevelden gericht op het creëren 
van oude, gevarieerde en structuurrijke heidevegetaties. Hierin hoort bijvoorbeeld ook Pijpenstrootje 
thuis. Dit is het leefgebied van meer karakteristieke muizensoorten zoals Aardmuis en Dwergmuis. Dit 
betekent dat enige mate van ‘vergrassing’ van de heide voor deze soorten op zich prima is. 
 
Er zijn ook genoeg mogelijkheden om een vleermuisvriendelijk bosbeheer te voeren. Van een 
dergelijk beheer profiteert ook de Boommarter. Bij het beheer van de bosranden kan een gevarieerde, 
structuurrijke bosrand worden nagestreefd. 
 
Vleermuizen leven van insecten zoals nachtvlinders. Gevarieerde, kruidenrijke bosranden en open 
plekken in het bos dragen bij aan goed leefmilieu voor insecten en daarmee ook voor vleermuizen. 
Koester oude laanstructuren. In de Renderklippen staan enkele potentieel belangrijke vleermuislanen 
met Amerikaanse eiken. Laat laanbomen oud worden en verjong uiteindelijk in fasen. Loofbomen en 
vooral Amerikaanse eiken hebben vaak holten waarin vleermuizen verblijven of zelfs een 
kraamkolonie kunnen hebben.  
 
Bij het jagen volgen vleermuizen structuren in het landschap zoals lanen en bosranden. Bevoordeel 
bij dunningen lokaal Zomereik en Beuk, dit draagt op termijn bij aan uitbreiding van het aantal 
verblijfplaatsen van vleermuizen. Breng de (potentiële) verblijfsplaatsen van vleermuizen zo veel 
mogelijk in kaart. Ontzie bij dunningen bomen met holten. Laat vleermuisbomen altijd staan. 
Kandelaber eventueel dode bomen als deze te dicht bij een pad staan en gevaar opleveren voor 
wandelaars. Vooral bomen met grote gaten zijn ook nog extra van betekenis voor de Boommarter. 
 
Frans Bosch en Gert Prins 
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9. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

9.1 Conclusies 

 
Geologie, archeologie en grondgebruik 
De Renderklippen vormen geologisch gezien één van de mooiste voorbeelden van dekzandruggen op 
de Veluwe. Archeologisch is het gebied van belang door het voorkomen van grafheuvels uit het Laat-
neolithicum en de Bronstijd. 
 
Als bos- en heidegebied, compleet met schaapskudde en schaapskooi, vormen de Renderklippen 
een relict van de zogenaamde ‘potstalcultuur’. Zeker tweeduizend jaar lang heeft het gebied een vorm 
van landbouwkundig gebruik gekend waarin schapen een hoofdrol spelen. Intensieve beweiding van 
bos met vee leidde tot degradatie van natuurlijke bossen tot heidevelden. De vegetatie was heel 
gevarieerd, niet alleen met heide maar ook met opslag van struiken en bomen.  
 
Richting het IJsseldal was er een open overgang met sprengen, kleinschalige akkertjes, graslandjes 
en verspreide bebouwing. Mogelijk was het gebied ook natter dan het nu is. In die tijd is de basis 
gelegd voor de natuurwaarden die nu nog steeds in belangrijke mate aanwezig zijn: een flora en 
fauna die kenmerkend zijn voor de levensgemeenschap van heide.  
 

 
Foto. Schaapskooi Renderklippen. 
 
Met het kleiner worden van het areaal heide is de oppervlakte bos toegenomen. Waar een tweede 
generatie bos is geplant zijn op meerdere plaatsen Douglas, Fijnspar en Japanse lariks gebruikt. Een 
deel van het bos bestaat nog uit inheemse boomsoorten als Grove den, Ruwe berk en Zomereik. Hier 
en daar is er een prachtige ondergroei van Blauwe bosbes en plaatselijk Rode bosbes en Kraaiheide. 
Plaatselijk zijn langs de bosranden berkensingels aangelegd. Dankzij de bosontwikkeling hebben ook 
de planten en dieren van bossen hun opmars gemaakt. 
 
Natura 2000 en Rode Lijst 
De Renderklippen maakt onderdeel uit van de Veluwe en is daardoor onderdeel van Natura 2000. 
Volgens Europese richtlijnen moeten lidstaten van de EG specifieke diersoorten en hun natuurlijke 
leefomgeving (habitat) beschermen om de biodiversiteit te behouden. De gemeenten Epe en Heerde 
zijn eigenaar en beheerder van de Renderklippen. Daarmee hebben deze organisaties een grote 
verantwoordelijk voor de kwaliteit, behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. Een belangrijke 
doelstelling ligt in het verbeteren van het leefgebied van soorten die op de Rode Lijst staan of als 
doelsoort genoemd worden van Natura 2000. 
 
Betekenis voor flora en fauna 
Dit inventarisatierapport beoogt de bij de KNNV aanwezige kennis over de flora en fauna van de 
Renderklippen over te dragen aan de gemeenten Epe en Heerde. Het ondersteunt het formuleren van 
een bos- en natuurbeleid met meetbare doelstellingen en een effectief natuurbeheer dat garant staat 
voor behoud van natuurwaarden. Voor het opstellen van dit rapport zijn inventarisaties uitgevoerd van 
verschillende soortgroepen, namelijk paddenstoelen, planten, insecten, amfibieën en reptielen, 
broedvogels en zoogdieren. 
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Cat. Rode Lijst 
Soortgroep 

Gevoelig Kwetsbaar Bedreigd 

Paddenstoelen 
(38 soorten) 

Hanekam (Cantharel), 
Dennesatijnzwam (sl), 
Sterspoorsatijnzwam (var), 
Kleine bloedsteelmycena, 
Kleefsteeldtropharia, 
Puntig kaalkopje, 
Kogelwerper, 
Bruine ringboleet, 
Kleine grauwkop 

Klein oranje zandschijfje, 
Gaffelhoorntje, 
Heideknotszwam, 
Wormvormige knotszwam, 
Roodschubbige gordijnzwam, 
Pagemantel, 
Korrelige hertentruffel, 
Stekelige hertentruffel, 
Kortstelige satijnzwam, 
Sneeuwvloksatijnzwam, 
Denneslijmkop (var), 
Donkere kokosmelkzwam, 
Roze peutermycena, 
Ongesteelde krulzoom, 
Eikebladstromakelkje, 
Dadelfranjehoed, 
Zilversteelzwavelkop, 
Bruine moeraszwavelkop, 
Appelrussula, 
Gewone dennekegelzwam, 
Witbruine ridderzwam 

Vaalrode melkzwam, 
Stekelsporig moschijfje, 
Jodoformrussula, 
Fijnschubbige boleet, 
Prachtfranjezwam, 
Witte duifridderzwam, 
Glanzende ridderzwam 
 

Planten 
(25 soorten) 

Borstelgras, Bosaardbei, 
Stekelbrem, 
Bosdroogbloem, 
Dubbelloof, Grondster, 
Jeneverbes, 
Stijve ogentroost s.l., 
Slofhak, Bruine snavelbies, 
Witte snavelbies, 
Veenbies, 
Dwergviltkruid, 
Hondsviooltje, 
Moeraswolfsklauw, 
Hangende zegge, 
Kleine zonnedauw, 
Ronde zonnedauw 

Welriekende agrimonie 
Kruipbrem,  
Gevlekte orchis, 
Klein Warkruid,  
Eenarig wollegras, 
Draadzegge 

Klein wintergroen 

Insecten 
(4 soorten) 

Heideblauwtje, Heivlinder, 
Behaarde rode bosmier 

Roodharige wespbij  

Amfibieën en 
reptielen 
(3 soorten) 

 Heikikker, 
Hazelworm, 
Zandhagedis 

 

Broedvogels 
(13 soorten) 

Veldleeuwerik, 
Boerenzwaluw, 
Graspieper, 
Grauwe vliegenvanger, 
Matkop,  
Raaf,  
Huismus,  
Ringmus, 
Kneu 

Koekoek,  
Ransuil,  
Nachtzwaluw, 
Groene specht 

 

Zoogdieren 
(1 soort) 

 Boommarter  

Totaal 
(84 soorten) 

40 soorten 36 soorten 8 soorten 

Tabel. Totaaloverzicht van in 2009 aangetroffen Rode Lijst-soorten Renderklippen. 
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Gelet op de geschiedenis van de Renderklippen en de huidige betekenis van de Renderklippen voor 
flora en fauna staat de levensgemeenschap van planten en dieren van de heide centraal. In nationaal 
en internationaal opzicht is deze levensgemeenschap relatief het meest zeldzaam en bedreigd. Van 
elke geïnventariseerde soortgroep zijn wel kenmerkende soorten aangetroffen. De bossen van 
Renderklippen blijken ook al belangrijke natuurwaarden te herbergen, vooral wat betreft 
paddenstoelen. 
 
De kwalificatie van de natuurwaarden en de aanbevelingen voor het beheer zijn daarbij 
(gemakshalve) vooral gekoppeld aan de soorten van de Rode Lijsten. Deze soorten zijn over het 
algemeen kenmerkend voor de levensgemeenschappen van bos en heide.  
 
De soorten worden ingedeeld naar de mate waarin zij bedreigd worden. Onderscheiden worden de 
categorieën gevoelig (GE), kwetsbaar (KW) en bedreigd (BE). De rijksoverheid verwacht dat 
beheerders in het terreinbeheer rekening houden met de aanwezigheid van Rode Lijst-soorten. 
De tabel in deze paragraaf bevat de Rode Lijst-soorten die bij de inventarisatie van 2009 zijn 
aangetroffen. Dat is een momentopname die niet volledig hoeft te zijn. De tabel geeft aan dat de 
Renderklippen een heel bijzonder heide- en bosgebied is. Voor de planten is er in Epe en Heerde 
geen tweede gebied met zoveel Rode Lijst-soorten. 
 
Heidebeheer: variatie in plaats, schaal en tijd dringend gewenst 
Dit rapport geeft ook aanbevelingen voor een terreinbeheer dat is gericht op het in stand houden en 
verder ontwikkelen van de natuurwaarden. Vooral de levensgemeenschap van heide wordt bedreigd 
door allerlei factoren zoals isolatie, verdroging, verzuring en vermesting. Een goed beheer van de 
heide is daardoor extra van belang om de natuurwaarden in stand te houden en verder te 
ontwikkelen.  
 

 
Foto. Structuurrijke heidevegetatie langs het Renderklippenpad is ecologisch waardevol. Heide met 
oude vliegdennen, oude Struikhei, Kraaihei, Jeneverbessen en open zand. Leefgebied van onder 
meer Zandhagedis, Nachtzwaluw en Konijn.  
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Doordat planten en dieren niet allemaal dezelfde eisen stellen aan hun leefomgeving, kan het beheer 
dat voor de ene soort goed uitpakt een bedreiging zijn voor een andere soort. Variatie in plaats, 
schaal en tijd van beheermaatregelen leidt tot een gevarieerd scala aan planten en dieren. Dat biedt 
ook kansen aan veeleisende, kenmerkende en/of zeldzame soorten planten en dieren. 
 
Dit rapport geeft een beeld van de planten en dieren die kenmerkend zijn voor de Renderklippen. 
Voor de terreinbeheerders van de gemeenten Epe en Heerde is het van belang om minimaal deze 
soorten planten en dieren in het veld te herkennen. Inzicht in de levenswijze en ecologie van deze 
flora en fauna vergemakkelijkt de keuze van beheermaatregelen. Bovendien wordt het mogelijk om 
het effect van het beheer vast te stellen door middel van monitoring. 
 
De KNNV afdeling Epe-Heerde is op basis van de inventarisatie van natuurwaarden in 2009 van 
mening dat het heidebeheer van de Renderklippen te grootschalig is. Het is vooral ook te weinig 
gericht op het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden. Dit betreft vooral het vlakke deel van de 
heide (>70%) dat weinig reliëf vertoont. Hier is in delen van de heide de laatste decennia relatief 
grootschalig geplagd waardoor er nu totaal geen structuur in de vegetatie aanwezig is. Tot op de dag 
van vandaag wordt er bovendien erg grootschalig gemaaid wat dezelfde consequenties heeft. Bij 
‘grootschalig’ gaat het in de Renderklippen soms om hectares of zelfs tientallen hectares tegelijk. 
Vanaf de jaren tachtig is er in Nederland veel onderzoek gedaan aan heidebeheer en het effect op 
planten en dieren. Uit dit onderzoek zijn aanbevelingen geformuleerd om veel kleinschaliger te 
beheren, bijvoorbeeld in smalle stroken plaggen/maaien en bovendien meer gefaseerd in de tijd. 
Normaal gesproken kunnen heideplanten tientallen jaren oud worden en wel een meter hoog. Die 
kans krijgt de Struikheide in de Renderklippen maar op een enkel plekje. 
 
Uit het oogpunt van natuurbeheer lijkt de betekenis van de schaapskudde beperkt. De schaapskudde 
is één van de weinige schaapskuddes die op de Veluwe is behouden. Gelet op de grote aantallen 
recreanten die jaarrond op de schapen afkomen, is behoud van de schaapskudde met Veluwse 
heideschapen vooral vanuit cultuurhistorisch en recreatief oogpunt belangrijk. In beginsel kan de 
schaapskudde een rol worden toegedicht in het open en vitaal houden van de heidestruiken. Echter in 
de praktijk lijkt het plaggen en maaien hier meer impact te hebben. Er zijn eigenlijk niet of nauwelijks 
natuurwaarden te benoemen die specifiek kunnen worden toegeschreven aan de schapenbegrazing, 
behalve dan de Boerenzwaluwen en Huismussen bij de schaapskooi. 
 
Door het plaggen, maaien en begrazen bestaan grote delen van de heide van de Renderklippen bij 
wijze van spreken bijna uitsluitend uit lage Struikhei met weinig andere planten en dieren. Voor 
sommige voor heide karakteristieke planten, insecten, reptielen en broedvogels zijn deze terreindelen 
totaal ongeschikt en volkomen oninteressant. Het zijn bijna ‘ecologische woestijnen’, net zoals delen 
van het agrarische cultuurland. 
 
Kleine delen van de heide (<30%) zijn geaccidenteerd. Hier is gelukkig (noodgedwongen?) geen of 
een minder intensief en kleinschaliger beheer gevoerd. De heide krijgt hier de kans oud en 
structuurrijk te worden. Het effect is vooral zichtbaar in een meer diverse fauna. Plaatselijk is te zien 
dat kleinschalig plaggen en maaien ook goed is voor planten. 
 
Voor de KNNV afdeling Epe-Heerde is het volgende uitgangspunt belangrijk voor een goed 
beheer van de Renderklippen: het beheer, zoals opslag verwijderen, begrazen met schapen, 
maaien en plaggen vormt geen doel op zich. De beheermaatregelen zijn een hulpmiddel om de 
natuur- en landschapswaarden in stand te houden en te ontwikkelen. Het voorkomen van 
planten en dieren is uitgangspunt bij de keuze van de beheermaatregelen. 
 
Twee voorbeelden ter verduidelijking: 

- Plag geen heide omdat deze vergrast is. Plag de heide omdat er geen reptielen meer 
voorkomen. 

- Maai geen heide omdat er afzet is voor de balen gemaaide heide. Maai heide om het 
Heideblauwtje nieuwe levenskansen te bieden. 
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Naar de mening van de KNNV afdeling Epe-Heerde moet dit leiden tot een beheer dat veel 
kleinschaliger en meer gevarieerd in de tijd en ruimte is dan het huidige beheer. Deze benadering 
leidt tot een effectief en gevarieerd beheer, meer natuurwaarden en een grotere belevingswaarde 
voor de bezoekers van de Renderklippen. 
 

 
Foto. Heideblauwtje op bloeiende Dophei. Maai geen heide omdat er afzet is voor de balen gemaaide 
heide. Maai heide om het Heideblauwtje nieuwe levenskansen te bieden. 
 
In de paragraaf Aanbevelingen zijn aanbevelingen, suggesties en ideeën opgenomen voor het beleid 
en beheer van bos en natuur. 
 
 

9.2 Aanbevelingen 

 
BELEID 
Bos- en natuurbeleid dienen zo specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden mogelijk 
te worden geformuleerd. Dit maakt het mogelijk in de toekomst te meten of doelstellingen zijn bereikt. 
Het ‘meten’ kan bijvoorbeeld plaatsvinden door het monitoren van flora en fauna. Dit rapport legt als 
het ware een beginsituatie vast door te beschrijven welke soorten planten en dieren in 2009 zijn 
gezien bij de inventarisatie van bos en heide van de Renderklippen. 
 
In beheer en beleid moet sterker tot uitdrukking komen dat de Renderklippen als bos- en heidegebied 
niet alleen betekenis heeft voor recreatie en de houtoogst, maar dat er ook belangrijke natuurwaarden 
voorkomen. De ‘ecologische waarden’ moeten meer benadrukt worden. 
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Wat de KNNV betreft richten de gemeenten Epe en Heerde zich in het beheer uitdrukkelijk op het 
scheppen van levensvoorwaarden voor planten en dieren die op de Rode Lijsten staan van bedreigde 
soorten. Hiermee wordt het landelijke en provinciale natuurbeleid ondersteund. Aanwezigheid van 
deze planten en dieren is intrinsiek waardevol en vergroot ook nog eens de belevingswaarde voor de 
recreant. 
 
Sommige Rode Lijst-soorten hebben een diffuus verspreidingsgebied binnen de Renderklippen. Van 
andere soorten blijkt het voorkomen expliciet gekoppeld aan de meer specifieke terreindelen zoals de 
schrale grasbermen, zandpaden, vochtige heide, structuurrijke delen van de droge heide, vennen, 
sprengen en gevarieerde bospercelen. Hier is vaak sprake van een bestaande situatie met Rode Lijst-
soorten, zeldzame soorten of kenmerkende soorten. In andere terreindelen liggen vele kansen om 
deze beter geschikt te maken voor nieuw- of hervestiging van deze soorten. 
 
HEIDEBEHEER 
In de vorige paragraaf is al duidelijk gesteld dat het huidige heidebeheer in een groot deel van de 
Renderklippen veel te grootschalig en te intensief is om voor specifieke planten en dieren een 
geschikt leefgebied te vormen. Het plaggen, maaien en grazen met schapen moet meer gevarieerd 
naar plaats, schaal en tijd worden ingezet dan nu het geval is. Het beheer is geen doel, maar een 
hulpmiddel om het leefgebied voor planten en dieren geschikt te houden. De hoofdstukken over de 
soortgroepen bevatten ook stuk voor stuk aanbevelingen over beheer van de heide. 
 
Hoewel er in de Renderklippen nog 130 hectare heide over is gebleven, is dit een fractie van de 
oppervlakte die er een eeuw geleden nog was. In de omgeving van de Renderklippen liggen nog 
geïsoleerde, kleinere restanten heide zoals bij De Dellen. De verbindingen met deze heidevelden zijn 
grotendeels verloren gegaan. Voor planten en dieren van specifieke leefmilieus zoals heide is 
uitwisseling tussen deelpopulaties van levensbelang. Zonder uitwisseling raken populaties geïsoleerd 
met het risico dat soorten plaatselijk uitsterven. De indruk is dat dit in het bijzonder kan gelden voor 
planten, insecten en reptielen. 
 
Wanneer het aankomt op het scheppen van verbindingszones voor de levensgemeenschap heide is 
afstemming met andere beheerders zoals het Geldersch Landschap gewenst. De Dienst Landelijk 
Gebied regio Oost heeft enkele jaren geleden al een visie opgesteld waarin het verbinden van relicten 
van heidevelden centraal staat. Verbinden van heidevelden kan ook met brede paden met bermen die 
begroeid zijn met Struikhei en Blauwe bosbes of door middel van zeer licht, open bos met Ruwe berk 
en Grove den. Het bosbeheer kan via dunningen er op gericht zijn de bosontwikkeling in geschikte 
bospercelen in deze richting te sturen. 
 
De droge en natte, schrale, grazige vegetaties zijn van belang voor paddenstoelen en planten. 
Maaien is vaak niet nodig en bemesten uitermate ongewenst. Als er gemaaid wordt, dan moet het 
maaisel worden afgevoerd.  

Foto. Heide Renderklippen met verspreid groeiende Ruwe berken. 
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Voor insecten, reptielen, broedvogels en zoogdieren is structuur en afwisseling in de vegetatie van 
belang. Heidevegetatie waarin grassen zoals Pijpenstrootje domineren zijn niet per definitie 
oninteressant. Ze kunnen juist reptielen, Aardmuizen en Dwergmuizen herbergen. Op reliëfrijke 
plekken langs wallen, greppels, putjes in de heide, steile randen van de klippen en dergelijke kan de 
Struikheide een lange levenscyclus kennen die eindigt met verval en een open structuur. Dit is onder 
meer van grote betekenis voor reptielen waarvan de verspreiding nu nog tot dergelijke hoekjes is 
beperkt. Op delen van de heide mag voor insecten en broedvogels gerust meer opslag worden 
getolereerd van bomen en struiken. Een deel mag doorgroeien tot bomen op de heide. Met oude 
vliegdennen moet zorgvuldig worden omgegaan, ze zijn niet makkelijk vervangbaar en belangrijk als 
rustplaats voor Nachtzwaluw, Ransuil en Klapekster. Zandwegen en zandige plekken in de heide zijn 
gunstig voor insecten, reptielen en broedvogels zoals de Boomleeuwerik. 
 
 
Voorbeeld: variatie en de ecologie van drie kenmerkende soorten insecten (bron: internet) 
 
Behaarde rode bosmier 
Voor bosmieren is het laten voortbestaan van open bosranden belangrijk, waardoor er voldoende zon kan vallen 
op het nest en de omgeving ervan. Parallel hiermee kan gezorgd worden voor afwisseling tussen open stukken 
en schaduwrijke delen. Ook het laten staan van minder vitale bomen ten behoeve van bladluizen is een 
eenvoudige beheermaatregel. Overal waar bosmieren voorkomen is het zinvol om de nestkoepels zo veel 
mogelijk te ontzien, ook bij het uitvoeren van reguliere beheermaatregelen in de terreinen en bij het transport van 
materialen (dus niet met voertuigen over de nesten of delen ervan heenrijden). 
 
Heivlinder: 
Voor het behoud is het wenselijk dat er meer variatie in heidevelden komt. De geschikte biotoop bestaat uit een 
mozaïek van kale plaatsen met verspreid staande polletjes gras, lagere stukken van heide, gras en korstmos, 
enkele bomen en voldoende nectarplanten. Dit kan verkregen worden door plaatselijk te plaggen of gefaseerd te 
maaien. In grotere gebieden kan extensieve recreatie of extensieve begrazing een geschikte beheervorm zijn. 
Waardplanten: vooral Schapengras; ook andere grassen die in schrale graslanden voorkomen, zoals struis- en 
zwenkgrassen. 
 
Heideblauwtje: 
Voor het behoud van deze vlinder moet het beheer van de heide gericht zijn op het ontwikkelen of in stand 
houden van jonge successiestadia in zowel natte als droge heidevegetaties. Dit kan door kleinschalig plaggen of 
extensieve begrazing. Hierdoor ontstaan schrale situaties waar heideplanten kunnen kiemen. Door extensieve 
begrazing in grotere heidegebieden wordt ook meer variatie verkregen. Waardplanten: vooral Struikhei; soms 
Dophei of vlinderbloemigen zoals Stekelbrem of Kruipbrem. 
 
BOSBEHEER 
Het is realistisch om voor het bosbeheer uit te gaan van een doelstelling die niet alleen gericht is op 
houtoogst en recreatie, maar ook natuurwaarden bevordert. Dit is tamelijk eenvoudig in te passen in 
de bestaande wijze van beheren door meer variatie na te streven. Dit is goed omdat het de beleving 
van de recreant vergroot, het de stabiliteit van bos als productiemiddel verhoogt en het bos meer 
natuurwaarden herbergt.  
 
De diversiteit uit zich niet alleen in boomsoortensamenstelling, zowel voor inheemse bomen als 
exoten kan er in een dergelijk bos plaats zijn. Diversiteit uit zich ook in de horizontale structuur (open-
dicht) en de verticale structuur (hoog-laag, struiklaag e.d.). De variatie uit zich verder ‘buiten het bos’, 
in overgangen naar open terrein zoals heide. Op de heide mag meer opslag van bomen en struiken 
getolereerd worden omdat daarmee de natuurwaarden op de heide toenemen. ‘Wandelend bos’ hoeft 
dus helemaal niet voorkomen te worden. Variatie uit zich ook in bosranden. Die hoeven niet strak te 
zijn, zoals dat nu bijna overal is. In de bosranden kunnen gaten gekapt worden, waardoor de 
bosranden gaan ‘golven’. Er ontstaat meer randlengte met de heide en andere open terreinen. Ook dit 
is gunstig voor sommige soorten lichtminnende bosplanten, insecten, reptielen, vogels en 
vleermuizen. 
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Het nastreven van meer dood hout in de bossen is 
een goed uitgangspunt. Het gaat hierbij zowel om 
liggend dood hout als staand dood hout. Staande 
dode bomen, zijn gelet op de zorgplicht, vooral goed 
te handhaven op een boomlengte afstand van de 
wandelpaden. Dikke dode bomen vlak naast een 
wandelpad kunnen eventueel gekandelaberd worden 
waarmee ze lang een ecologische functie vervullen 
voor paddenstoelen, broedvogels of vleermuizen. 
Gemiddeld bedraagt de hoeveelheid dood hout in een 
Nederlands bos slechts drie kubieke meter per 
hectare, terwijl dit in meer natuurlijke bossen wel het 
tienvoudige kan zijn. In productiebossen is het soms 
nihil. 
 
Soms wordt een doelstelling gesteld voor de 
hoeveelheid te oogsten hout. Vaak ligt de doelstelling 
(aanzienlijk) onder de jaarlijkse bijgroei in termen van 
m³ hout per hectare per jaar. Dat betekent dat de 
hoeveelheid biomassa van het bos in de loop van 
enkele decennia enorm toeneemt. De bossen worden 
snel meer volwassen en gaan karakteristieke soorten 
herbergen zoals paddenstoelen van dood hout en 
spechten. Voor de recreant wordt het bos ook 
aantrekkelijker. 
 
Het afvoeren van tak- en tophout in het kader van de 
energiewinning uit biomassa kan mogelijk een nieuwe 
ontwikkeling worden als het economisch rendabel is. 
Dit kan zich slecht verhouden tot het ontwikkelen van 
gevarieerde bossen. De structuur van struiklagen en 
(tweede) boomlagen kan de afvoer van tak- en 
tophout wel eens bemoeilijken of niet mogelijk zijn 
zonder met boswerktuigen schade aan te richten aan 
de bosbodem, kruid-, struik- en boomlaag. Hier dienen 
de gemeenten een verstandige keuze te maken indien 
de afweging zich aandient. 
 
 
 
Foto. Ecologisch waardevolle dode Amerikaanse eik 
met tientallen spechtengaten. Geschikt voor bewoning 
door holenbroeders en vleermuizen. Renderklippen. 
2009. 
 

Spaar bomen met holten en holen voor de holenbroeders, vleermuizen en Boommarters. 
Het zijn niet alleen dikke bomen die holen kunnen hebben. Vooral berken (bomen, singels) kunnen 
erg in trek zijn bij spechten en daardoor vogelrijk worden met het toenemen van de leeftijd. Natuurlijke 
holten zijn een goede vervanger van de kunstmatige nestkasten. Meer nestkasten ophangen en 
onderhouden, ook al wordt dit door vrijwilligers gedaan, is niet nodig als de hoeveelheid dikke en 
dode bomen wordt vergroot. Lanen zijn van belang voor paddenstoelen, holenbroeders en 
vleermuizen. 
 
Houtoogst moet niet in het vogelbroedseizoen plaats vinden. Een veilige periode voor houtoogst is 
doorgaans september tot maart. Buiten die periode kan de Heggenmus al vroeg broeden (maart) en 
een Wespendief nog laat (augustus). 
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OVERIGE NATUUR 
Water, zoals een ven of een poel, dat door langdurige droogte dreigt droog te vallen hoeft niet te 
worden aangevuld met water ‘om de biodiversiteit te waarborgen’. Eén voorbeeld: voor amfibieën kan 
periodiek droogvallen van water juist gunstig zijn om daarmee water (weer) visvrij te maken. Vissen 
kunnen de voortplanting van salamanders ernstig belemmeren. 
 
Het is een goed idee om nader onderzoek te doen naar de bevordering van natuurwaarden rond de 
sprengenkoppen van de Noordelijke Horsthoekerbeek. De sprengenkoppen aan de noordzijde 
worden geflankeerd door graslandjes. Door de bomen langs de sprengen terug te zetten (tot 
‘hakhout’) is het mogelijk de sprengenkoppen voor planten en insecten aantrekkelijker te maken. Dit 
idee verdient nadere uitwerking. 
 
Een ander idee ‘met water’ is het landschappelijk en visueel verbinden van het Pluizenmeer met het 
Wollegrasven. Tussen beide vennen staat een donker bos met Douglas, als dit wordt weggekapt 
ontstaat er een landschappelijke verbinding tussen de vennen die door onder meer planten, insecten 
en broedvogels kan worden benut. Het bos kan ‘gecompenseerd’ worden door op enkele plekken in 
de heide opslag van berk en Grove den toe te laten. 
 
De oevers van het Wollegrasven zijn van groot belang voor vooral planten en insecten. 
Waargenomen is dat de schaapskudde hier zo intensief graast dat dit afbreuk doet aan het 
plantenleven en ook niet goed is voor de insecten. Het verdient aanbeveling om de schapen in het 
groeiseizoen (april-september) niet in of op de oever van het ven te weiden. Wanneer de oevers van 
het Pluizenmeer en/of het Wollegrasven geplagd worden, dient dit met de grootste zorgvuldigheid en 
zeer kleinschalig te gebeuren. Bijvoorbeeld door handmatig stukken van enkele vierkante meters 
tegelijk te plaggen. Plagsel en bagger altijd afvoeren uit het terrein. 
 
Zandpaden en wegen graag als zandpad in stand houden. Indien het voormalige brandgangen betreft 
dan lijkt het open houden met een cultivator een goede maatregel. Hierbij moet echter wel bedacht 
worden dat dit het beste in de nazomer kan geschieden. In het voorjaar zouden bijvoorbeeld 
Zandhagedissen dergelijke milieus kunnen gebruiken voor de voortplanting. Zandhagedissen leggen 
aan de randen van zandpaden eieren. Als er dan in april/mei met de wegenschaaf of cultivator over 
heen wordt gegaan leidt dit tot schade. Dit geldt ook voor insecten die in het zand leven. 
 
Vermijd allerlei kleine maatregelen die de variatie verkleinen. Soms dragen ze bij aan ‘netheid’ van de 
Renderklippen, maar ze tasten de natuurwaarden aan. Enkele voorbeelden van de afgelopen jaren 
zijn het onvakkundig snoeien van eiken langs een fietspad, het klepelen van een Eenstijlige meidoorn 
in de heide en het omzagen van een dode berkenstam van slechts enkele meters hoog op enige 
afstand van een zandpad (coördinaat 195,692-488,748). Dergelijke ingrepen zijn ongewenst en 
komen mogelijk voort uit onwetendheid over de betekenis voor de natuur van deze bomen en 
struiken. 
 
OVERWEGINGEN 
Veel aspecten van inrichting en beheer van bos en natuurterrein hebben ook gevolgen voor 
natuurwaarden, de beleving van de natuur of het natuurlijke karakter van de Renderklippen. 
Vanuit het belang van natuur en natuurbeleving heeft de KNNV daarover bij voorbaat een mening. 
 
• Bestaande parkeerplaatsen niet verder vergroten. Door aanleg van parkeerplaatsen in het bos gaat 
er sluipenderwijs steeds meer bos verloren. Voorbeelden zijn de parkeerplaatsen bij de Ossenstal in 
Epe en langs de Elburgerweg in Heerde. Bos dat als compensatie nieuw wordt aangelegd is zelden 
waardevol. 
• Indien er behoefte ontstaat aan meer parkeergelegenheid, zoek dan de uitbreiding bij een 
natuurtransferium buiten het huidige bos- en heidegebied. Een natuurtransferium kan een verdere 
recreatiedruk opvangen. 
• Infrastructuur aan wegen en fietspaden niet verder uitbreiden en zeker niet ten koste van 
heidevelden. Onverharde bospaden en zandwegen als zodanig in stand houden. 
• Bij onderhoud van (verharde) wegen, fietspaden en parkeerterreinen het gebruik van 
gebiedsvreemde en onnatuurlijke materialen vermijden. Vaak is er wel een natuurlijk alternatief voor 
gebroken puin, steenslag, asfalt en beton. Bijvoorbeeld grint/leem. 
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• Ook voor trappen, banken, slagbomen, bebording enzovoorts geldt dat er alternatieven zijn voor 
kunststof en beton zoals hout uit de eigen bossen. 
• Op de doorgaande asfaltwegen rondom de Renderklippen zoals de Elburgerweg wordt vaak erg 
hard gereden. Dit leidt niet alleen tot aanrijdingen met grof wild. Minder zichtbaar maar wel bekend 
zijn het dood rijden van dieren zoals reptielen, Nachtzwaluw, Boommarter en Das. 
Snelheidsbeperkende maatregelen worden aangemoedigd. 
• Bebouwing bij schaapskooi en kiosken niet verder uitbreiden. Het doet afbreuk aan de beleving van 
de natuur. 
 

 
Foto. Toegangsregeling van de Renderklippen. In het gebied geldt een vrije wandeling op wegen en 
paden. Door bos en hei loopt het Natuurpad dat door de KNNV afdeling Epe-Heerde wordt beheerd. 
 
• Bij een wildkansel of uitkijkhut vertoont zich pas grof wild op tijden dat de toegang tot het bos al 
verboden is. Alternatieven zijn bestaande natuurlijke hoogten in het terrein zoals klippen en open 
bospaden. 
• Het plaatselijk afsluiten van bospaden kan nuttig zijn om voor grof wild grotere, rustige bospercelen 
tot stand te brengen. Voor andere flora en fauna is een dergelijke maatregel zelden zinvol zo niet 
nadelig omdat variatie verloren gaat. Onderzoek altijd voor afsluiten en zeker bij omploegen van 
bospaden of er bijzondere flora en fauna voorkomt zoals wolfsklauwen of Bosparelmoervlinders. 
 
• Mocht er ooit een klankbordgroep ingesteld worden van belanghebbende gebruikers van de 
Renderklippen, dan houdt de KNNV zich aanbevolen daarin te participeren en kennis in te brengen. 
Daarmee worden de belangen van bos en natuur, zoals natuurrecreatie, educatie en bevordering van 
natuurwaarden gediend. 
 
 
Gert Prins 
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Bijlage 1: INVENTARISATIEMEDEWERKERS 

 
In deze bijlage zijn per werkgroep de namen genoemd van de personen die aan de inventarisaties 
hebben bijgedragen. Hoewel bij het opstellen van dit overzicht grote zorgvuldigheid betracht is, kan 
het voorkomen dat in dit overzicht één of meer namen ontbreken. 
 
Paddenstoelen 
Ten tijde van het project Renderklippen bestond de werkgroep paddenstoelen uit de volgende leden: 
Anna Adams-Catin, Lydia Berghuis, Annelien Bierman-Hams, Menno Boomsluiter, Janus Crum 
(coördinatie), To Crum-Hendriks (coördinatie). Henk Dekker, Marga Dekker, Henk Gremmer, Bertus 
Hilberink, Loes Jansen, Micky Marsman, Gerard Plat, Lucie Wessel en An Westerweel.  
Elf leden namen deel aan de inventarisaties; de werkgroepavonden werden gehouden bij Micky 
Marsman. 
 
Planten 
De inventarisatie van de planten is uitgevoerd door de volgende deelnemers van de 
plantenwerkgroep: Anna Adams, Wietske van Apeldoorn, Annelien Bierman, Egbert de Boer, Ed van 
Dalfsen, Evelyn van Dalfsen, Mariet van Gelder, Henk Gremmer, Loes Jansen, Hilary Jellema, 
Margriet Maan, Henk Menke, Gerard Plat en Hetty Verstraaten. 
 
Insecten 
Deelnemer aan de inventarisaties zijn: Jetty Ammer, Max Ammer, Marga Dekker, Henk Gremmer, 
Bertus Hilberink, Loes Jansen, Hilary Jellema, Jan Kuijper, Mia Leurs, Jan Polman, Diet de Ridder, 
Cintia Wedemeijer en Henk van Woerden. 
 
Amfibieën en reptielen 
Waarnemers van de inventarisatie zijn Marga Dekker, Gert Prins en Hendrik Prins. Medewaarnemers 
zijn Frans Bosch en Ed van Dalfsen. 
 
Broedvogels 
De broedvogelinventarisatie is uitgevoerd door Adrie Hottinga en Gert Prins. Medewaarnemers van 
de broedvogelinventarisatie zijn Frans Bosch, Marga Dekker, André Lagerburg en Hendrik Prins. 
Enkele losse waarnemingen van broedvogels en niet-broedvogels zijn afkomstig van Diet de Ridder 
(2009). 
 
Zoogdieren 
Het gerichte onderzoek aan zoogdieren is vooral uitgevoerd door Frans Bosch, Marga Dekker, Michiel 
Kasteel, Jan Kuijper en Marcel Langevoort. Bij het vleermuizen vangen assisteerden Han Bosch en 
Ruud Kaal. Het pluizen van de braakballen is voor het grootste deel uitgevoerd door Frans Bosch en 
vooral Marga Dekker. Losse waarnemingen van zoogdieren zijn afkomstig van Mariet van Gelder, 
Adrie Hottinga, Jan Kuijper en Gert Prins.  

 
Foto. Winterse aanblik van de schaapskooi vanaf een vliegden in de heide. 
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Bijlage 2: PADDENSTOELEN 
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095030 Alnicola bohemica Zilversteelzompzwam TNB TNB A x      

003020 Amanita citrina Gele knolamaniet TNB TNB A x     x 

003170 Amanita excelsa Grauwe amaniet TNB TNB A x      

003070 Amanita fulva Roodbruine slanke amaniet TNB TNB A x x x x x x 

003080 Amanita gemmata Narcisamaniet TNB TNB A    x   

003110 Amanita muscaria Vliegenzwam TNB TNB A x x x x  x 

003150 Amanita rubescens Parelamaniet TNB TNB A x x x x x  

003152 
Amanita rubescens f. 
annulosulfurea Parelamaniet TNB TNB A x  x    

553010 Arachnopeziza aurata Beukespinragschijfje  OG  ZZ     x  

902060 Arcyria incarnata Grootmazig netwatje   ZZ      x 

005060 Armillaria ostoyae Sombere honingzwam TNB TNB A x  x x   

554170 
Ascobolus 
roseopurpurascens Wijnrood spikkelschijfje OG  ZZ   x    

557020 Ascocoryne sarcoides Paarse knoopzwam TNB TNB A x x x x x x 

262010 Auriscalpium vulgare Oorlepelzwam TNB TNB A x x x x  x 

007010 Baeospora myosura Muizestaartzwam TNB TNB A x x x x  x 

566010 Bisporella citrina Geel schijfzwammetje TNB TNB A      x 

266010 Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam TNB TNB A x x x x x x 

142020 Boletus badius Kastanjeboleet TNB TNB A x x x x x x 

142039 Boletus chrysenteron s.l. Roodsteelfluweelboleet TNB TNB A x x  x  x 

010050 Boletus edulis Gewoon eekhoorntjesbrood TNB TNB A x x x x  x 

010060 Boletus erythropus Gewone heksenboleet TNB TNB A    x   

142050 Boletus parasiticus Kostgangerboleet TNB KW A x x     

010020 Boletus reticulatus Vroeg eekhoorntjesbrood TNB OG A  x     

142100 Boletus subtomentosus Fluweelboleet TNB TNB A      x 

567010 Bulgaria inquinans Zwarte knoopzwam TNB TNB A x    x  

627010 Byssonectria aggregata Klein oranje zandschijfje KW KW ZZ x  x x   

273010 Calocera cornea Geel hoorntje TNB TNB A x  x x  x 

273020 Calocera furcata Gaffelhoorntje KW TNB ZZ x x  x   

273030 Calocera viscosa Kleverig koraalzwammetje TNB TNB A x x x x x x 

204010 Calvatia excipuliformis Plooivoetstuifzwam TNB TNB A  x x    

204020 Calvatia utriformis Ruitjesbovist TNB TNB A     x  

275010 Cantharellus cibarius Hanekam (cantharel) GE KW A  x   x  

906012 
Ceratiomyxa fruticulosa 
var. fruticulosa Gewoon ijsvingertje   ZZ      x 

279010 Cerocorticium confluens Ziekenhuisboomkorst TNB TNB A x   x  x 

018010 Chalciporus piperatus Peperboleet TNB TNB A      x 

281010 
Chondrostereum 
purpureum Paarse korstzwam TNB TNB A x x  x   

020010 
Chromocyphella 
muscicola Mosschelpje OG  ZZZ     x  

283020 Clavaria argillacea Heideknotszwam KW BE Z  x x x x x 

283140 Clavaria fragilis Wormvormige knotszwam KW KW Z   x   x 

580010 Claviceps microcephala Pijpestrootjemoederkoren TNB TNB A x  x x  x 

286069 Clavulina coralloides Witte koraalzwam TNB TNB A x      

022120 Clitocybe clavipes Knotsvoettrechterzwam TNB TNB A x   x   

022170 Clitocybe ditopa Kleinsporige trechterzwam TNB TNB A      x 

074070 Clitocybe nebularis Nevelzwam TNB TNB A x   x   
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022380 Clitocybe odora Groene anijstrechterzwam TNB TNB A x x     

022539 Clitocybe vibecina Gestreepte trechterzwam TNB TNB A x  x x  x 

023050 Clitopilus prunulus Grote molenaar TNB TNB A    x   

024030 Collybia amanitae Dwergcollybia TNB TNB A x  x  x x 

024020 Collybia butyracea Botercollybia TNB TNB A x  x x  x 

024050 Collybia cookei Okerknolcollybia  TNB TNB A x   x   

024072 Collybia dryophila Eikebladzwammetje TNB TNB A x x x x   

024120 Collybia maculata Roestvlekkenzwam TNB TNB A x x x x x x 

024140 Collybia peronata Scherpe collybia TNB TNB A    x  x 

738010 Colpoma quercinum Eikenspleetlip OG  ZZ x   x   

291050 
Coniophora arida var. 
suffocata Dunne kelderzwam TNB TNB A     x  

110170 Conocybe blattaria Gekraagd breeksteeltje TNB TNB ZZ x      

026049 
Coprinus atramentarius sl, 
+ acuminatus Kale inktzwam TNB TNB A    x   

026100 Coprinus comatus Geschubde inktzwam TNB TNB A    x   

026420 Coprinus lagopus Hazepootje  TNB TNB A x      

026469 Coprinus micaceus Gewone glimmerinktzwam TNB TNB A x   x   

583040 Cordyceps militaris Rupsendoder TNB TNB A x x x x   

583050 
Cordyceps 
ophioglossoides Zwarte truffelknotszwam TNB BE Z x x     

028200 Cortinarius bolaris 
Roodschubbige 
gordijnzwam KW KW Z   x   x 

028500 
Cortinarius flexipes ss. 
Kühner 

Sombere 
siersteelgordijnzwam TNB TNB A    x   

028590 Cortinarius hemitrichus Witschubbige gordijnzwam TNB TNB A x     x 

028859 
Cortinarius paleaceus ss. 
lat., incl 

Gewone 
pelargoniumgordijn-zwam TNB TNB A x     x 

038140 
Cortinarius 
semisanguineus Pagemantel KW BE Z x  x    

584010 Creopus gelatinosus Weke kussentjeszwam TNB OG Z  x     

031041 
Crepidotus cesatii var. 
cesatii Rondsporig oorzwammetje TNB TNB A   x  x x 

112020 Crepidotus epibryus Klein oorzwammetje TNB TNB A x  x    

031100 Crepidotus mollis Week oorzwammetje TNB TNB A x      

031169 
Crepidotus variabilis sl, + 
cesatii, Wit oorzwammetje TNB TNB A    x x x 

031160 Crepidotus variabilis ss. Wit oorzwammetje TNB TNB A x x x    

586010 Cudoniella acicularis Houtknoopje TNB TNB A x   x x  

035010 Cystoderma amianthinum Okergele korrelhoed TNB TNB A x x x x x  

299039 
Dacrymyces stillatus sl, + 
lacrymalis Oranje druppelzwam s.l. TNB TNB A x  x x  x 

301010 Daedalea quercina Doolhofzwam TNB TNB A x  x  x  

302010 Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam TNB TNB A x x x x  x 

589220 Dasyscyphella nivea Sneeuwwit franjekelkje TNB TNB Z x      

592030 Diatrype stigma Korstvormig schorsschijfje TNB TNB A x  x  x  

599010 Elaphomyces granulatus Korrelige hertentruffel KW EB ZZ x  x x x  

599030 Elaphomyces muricatus Stekelige hertentruffel KW BE Z   x x   

040150 
Entoloma cetratum ss. 
Str. Dennesatijnzwam (sl) GE KW A   x    

040229 Entoloma conferendum Sterspoorsatijnzwam GE KW A   x  x  
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040220 
Entoloma conferendum 
var. conferendum Sterspoorsatijnzwam GE KW A    x x  

040910 
Entoloma rhodopolium f. 
rhodopolium Grauwe bossatijnzwam TNB TNB A x      

040940 Entoloma rusticoides Kortstelige satijnzwam KW GE ZZ x      

041020 Entoloma sericellum Sneeuwvloksatijnzwam KW KW Z   x    

309010 Epithele typhae Zeggekorstje OG  ZZ      x 

310040 Exidia plana Zwarte trilzwam TNB TNB A    x   

310030 Exidia truncata Eiketrilzwam TNB TNB A x      

311040 Exobasidium vaccinii Vossebesbladgast TNB TNB ZZ  x     

045010 Flammulina velutipes Fluweelpootje TNB TNB A      x 

316010 Fomes fomentarius Echte tonderzwam TNB TNB A x x x x  x 

046230 Galerina hypnorum Geelbruin mosklokje TNB TNB A x  x   x 

046380 Galerina pumila Honinggeel mosklokje TNB TNB A x   x   

046460 Galerina stylifera Kleverig mosklokje TNB TNB Z x      

046579 Galerina vittaeformis Barnsteenmosklokje  TNB TNB A x      

319020 Ganoderma australe Dikrandtonderzwam TNB TNB A x   x   

319010 Ganoderma lipsiense Platte tonderzwam TNB TNB A x   x   

606030 Geoglossum fallax Fijngeschubde aardtong TNB BE ZZ   x x  x 

321020 Gloeophyllum sepiarium 
Geelbruine plaatjes-
houtzwam TNB KW A x  x  x  

050030 Gomphidus roseus Roze spijkerzwam TNB KW A x x x   x 

051070 Gymnopilus junonius Prachtvlamhoed  TNB TNB A x      

051059 Gymnopilus sapineus Dennevlamhoed TNB TNB A x x x x x x 

054069 
Hebeloma crustuliniforme 
sl, + hel i Radijsvaalhoed sl TNB TNB A x  x x  x 

054209 Hebeloma mesophaeum Tweekleurige vaalhoed TNB TNB A x x x x  x 

614050 Helvella crispa Witte kluifzwam TNB TNB A x x x x   

614100 Helvella lacunosa Zwarte kluifzwam TNB TNB A   x    

328010 Heterobasidion annosum Dennemoorder TNB TNB A x  x x  x 

057050 
Hohenbuehelia 
mastrucata Bleke harpoenzwam TNB KW Z   x    

618030 Hyaloscypha leuconica Langharig waterkelkje OG  ZZ x      

059089 Hygrocybe conica Zwartwordende wasplaat TNB TNB A    x   

059201 
Hygrocybe miniata var. 
miniata Gewoon vuurzwammetje TNB TNB A x  x x x x 

060010 
Hygrophoropsis 
aurantiaca Valse hanekam TNB TNB A x x x x x x 

061069 Hygrophorus hypothejus Denneslijmkop KW BE Z x      

061060 
Hygrophorus hypothejus 
var. hypothej Denneslijmkop var KW BE Z      x 

622080 
Hymenoscyphus 
fructigenus Eikeldopzwam TNB TNB A x      

622120 
Hymenoscyphus 
immutabilis Ruitsporig vlieskelkje OG  ZZ      x 

623010 Hypocrea aureoviridis Gele kussentjeszwam TNB TNB A      x 

623050 Hypocrea rufa Rossige kussentjeszwam TNB TNB A    x   

552010 
Hypomyces 
chrysospermus Oranje zwameter TNB TNB A  x x    

626020 Hypoxylon fragiforme 
Roestbruin 
kogelzwammetje TNB TNB A x  x x  x 

626040 Hypoxylon howeianum Kleinsporige kogelzwam TNB TNB A x      
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626060 Hypoxylon multiforme Vergroeide kogelzwam TNB TNB A x  x   x 

064403 
Inocybe geophylla var. 
lilacina Lila satijnvezelkop TNB TNB A    x   

064540 Inocybe lacera Zandpadvezelkop TNB TNB A x x  x   

064660 Inocybe napipes Bruine knolvezelkop TNB TNB A x x     

064530 Inocybe sindonia Blonde vezelkop TNB TNB A    x   

340050 Inonotus obliquus Berkeweerschijnzwam TNB TNB Z      x 

342010 Ischnoderma benzoinum Teervlekkenzwam TNB TNB A x x x    

067010 Laccaria amethystina Amethistzwam TNB TNB A x  x x x x 

067020 Laccaria bicolor Tweekleurige fopzwam TNB TNB A x   x   

067030 Laccaria laccata Gewone fopzwam TNB TNB A x x x x x x 

067060 Laccaria proxima Schubbige fopzwam TNB TNB A x   x x x 

067090 Laccaria tortilis Gekroesde fopzwam TNB TNB A x      

589040 Lachnum apalum Pitrusfranjekelkje TNB OG Z   x x  x 

589090 Lachnum ciliare Langharig franjekelkje OG  ZZ      x 

589171 
Lachnum fuscescens var. 
fuscescens Donkerharig franjekelkje OG  ZZZ     x x 

069090 Lactarius blennius Grijsgroene melkzwam TNB TNB A x   x   

069170 Lactarius deterrimus Peenrode melkzwam TNB TNB Z    x   

069240 Lactarius glyciosmus Kokosmelkzwam TNB TNB A x   x   

069250 Lactarius helvus Viltige maggizwam TNB KW A x x x   x 

069270 Lactarius hepaticus Levermelkzwam TNB TNB A x x x x  x 

069220 Lactarius mammosus Donkere kokosmewlkzwam KW GE ZZ x      

069350 Lactarius necator Zwartgroene melkzwam TNB TNB A x x x x  x 

069410 Lactarius pubescens Donzige melkzwam TNB TNB A x x  x  x 

069440 Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam TNB TNB A x  x x   

069460 Lactarius rufus Rossige melkzwam TNB TNB A x  x x x x 

069480 Lactarius semisanguifluus Vaalrode melkzwam BE EB ZZ    x   

069510 Lactarius subdulcis Bitterzoete melkzwam TNB TNB A     x  

069520 Lactarius theiogalus Rimpelende melkzwam TNB TNB A x x x x x x 

633020 
Lamprospora 
crechqueraultii Stekelsporig moschijfje BE GE ZZ      x 

634010 Lasiobolus papillatus Dwergborstelbekertje TNB TNB Z   x    

070180 

Leccinum 
cyaneobasileucum 
(brunneogrisoleum) Bruingrijze berkenboleet TNB NB Z x x    x 

070100 Leccinum scabrum Gewone berkeboleet TNB TNB A x      

070109 Leccinum scabrum s.l. Gewone berkeboleet TNB TNB A x x x x  x 

352010 Lenzites betulinus Fopelfenbankje TNB TNB A  x x x x x 

635010 Leotia lubrica Groene glibberzwam TNB KW A x  x   x 

073090 Lepiota cristata Stinkparasolzwam  TNB TNB A x      

074049 Lepista flaccida 
Roodbruine 
schijnridderzwam TNB TNB A x   x  x 

074080 Lepista nuda Paarse schijnridderzwam TNB TNB A x   x   

719080 
Leptosphaeria 
coniothyrium geen OG  ZZZ x      

077090 Leucoagaricus georginae 
Glinsterende 
champignonparasol TNB GE ZZ x      

929020 Lycogala epidendrum Gewone boomwrat TNB TNB A  x x    

216010 Lycoperdon foetidum Zwartwordende stuifzwam TNB TNB A x x    x 

612050 Lycoperdon perlatum Parelstuifzwam TNB TNB A   x x  x 

216060 Lycoperdon pyriforme Peervormige stuifzwam TNB TNB A x  x    
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082060 Macrolepiota procera Grote parasolzwam TNB TNB A  x   x  

3590x0 Macrotyphula fistulosa Pijpknotszwam TNB TNB A x   x   

284010 Macrotyphula juncea Draadknotszwam TNB TNB A    x   

083030 Marasmiellus vaillantii Halmruiterje TNB TNB A x      

084010 Marasmius androsaceus Paardehaartaailing TNB TNB A x x x x x x 

084030 Marasmius bulliardii Dwergwieltje TNB TNB A  x x   x 

084190 Marasmius quercophilus Witte paardehaartaailing TNB TNB A   x    

084160 Marasmius setosus Tengere beuketaailing TNB TNB A x   x   

099040 Megacollybia platyphylla Breedplaatwortelzwam TNB TNB A    x   

085289 Melanoleuca polioleuca Zwartwitte veldridderzwam TNB TNB A    x  x 

088019 
Merismodes anomala ss. 
Lat. Breedsporig hangkommetje TNB TNB Z  x x  x  

361010 Meruliopsis corium Papierzwammetje TNB TNB A x  x    

362010 Merulius tremellosus Spekzwoerdzwam TNB TNB A x   x x x 

089030 Micromphale perforans Sparrestinktaailing TNB BE A x  x x  x 

697010 Mollisia fusca Grijze viltmollisia OG  Z  x     

363010 Mucronella calva Witte dwergkegelzwam TNB GE ZZ    x   

219010 Mutinus caninus Kleine stinkzwam TNB TNB A x      

219020 Mutinus ravenelii Roze stinkzwam TNB TNB Z      x 

091040 Mycena adscendens Suikermycena TNB TNB A      x 

091069 
Mycena alcalina sl, + 
abram leptoc s Chloormycena sl   A    x   

091470 Mycena arcangeliana Bundelmycena TNB TNB A   x  x  

091140 Mycena capillaris Kleine beukebladmycena TNB TNB Z x      

091160 Mycena cinerella Grijze mycena TNB TNB A x x x x x x 

091220 Mycena epipterygia Graskleefsteelmycena TNB TNB A x x x x x x 

091230 Mycena epipterygioides Dennekleefsteelmycena TNB OG A x   x  x 

091260 Mycena filopes s.s. Draadsteelmycena TNB TNB A    x  x 

091270 Mycena flavescens Geelsnedemycena TNB TNB A  x     

091300 Mycena galericulata Helmmycena TNB TNB A x x x x x x 

091312 
Mycena galopus var. 
galopus Melksteelmycena TNB TNB A x  x x x x 

091313 
Mycena galopus var. 
nigra Melksteelmycena TNB TNB A x x x    

091320 Mycena haematopus Grote bloedsteelmycena TNB TNB A x x  x  x 

091380 Mycena leptocephala Stinkmycena  TNB TNB A x      

091420 Mycena metata Dennemycena  TNB TNB A x  x x  x 

091100 
Mycena 
olivaceomarginata Bruinsnedemycena TNB TNB A     x  

091530 Mycena polyadelpha Witte eikebladmycena TNB TNB A   x x   

091350 Mycena polygramma Streepsteelmycena TNB TNB A      x 

091550 Mycena pseudocorticola Blauwgrijze schorsmycena TNB GE Z x      

091580 Mycena pura Gewoon elfenschermpje TNB TNB A x   x   

091620 Mycena rorida Slijmsteelmycena TNB TNB A x  x   x 

091630 Mycena sanguinolenta Kleine bloedsteelmycena GE TNB A x x x   x 

091650 Mycena smithiana Roze peutermycena KW KW ZZ x   x   

091740 Mycena vitilis Papilmycena TNB TNB A x      

364030 Mycoacia uda Gele stekelkorstzwam TNB TNB A x      

650010 Nectria cinnabarina Gewoon meniezwammetje TNB TNB A x   x  x 

650012 
Nectria cinnabarina 
imperfect Gewoon meniezwammetje TNB TNB A x  x  x  
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650020 Nectria coccinea 
Bloedrood menie-
zwammetje TNB TNB Z x      

650040 Nectria episphaeria Kogelmeniezwammetje TNB TNB A   x    

651010 Neobulgaria pura Roze knoopzwam TNB TNB Z x  x x   

654010 Octospora humosa Groot oranje zandschijfje TNB TNB Z      x 

425020 Oligoporus caesius Blauwe kaaszwam TNB TNB A x   x x x 

425112 
Oligoporus ptychogaster 
imperfect Boompuist TNB TNB A x x x   x 

425140 Oligoporus stipticus Bittere kaaszwam TNB TNB A x x     

425150 Oligoporus subcaesius Vaalblauwe kaaszwam TNB TNB A x  x    

657080 Orbilia alnea Rood wasbekertje TNB TNB A  x     

657020 Orbilia inflatula geen OG    x     

099030 Oudemansiella mucida Porseleinzwam TNB TNB A    x   

101019 Panaeolus acuminatus Spitse vlekplaat TNB TNB A     x  

102010 Panellus mitis Denneschelpzwam  TNB TNB A x  x x  x 

102020 Panellus serotinus Groene schelpzwam TNB TNB A x  x x   

102030 Panellus stipticus Scherpe schelpzwam TNB TNB A x     x 

104020 Paxillus involutus Gewone krulzoom TNB TNB A x x x x x x 

104030 Paxillus panuoides Ongesteelde krulzoom KW BE Z x      

370040 Peniophora incarnata Oranjerode schorszwam TNB TNB A x      

370130 Peniophora quercina Paarse eikenschorszwam TNB TNB A x    x  

662060 Peziza badia Bruine bekerzwam TNB KW A x      

662210 Peziza michelii Zwavelmelkbekerzwam  TNB TNB A   x    

107010 Phaeolepiota aurea Goudhoed TNB KW ZZ    x   

372010 Phaeolus schweinitzii Dennevoetzwam TNB TNB A x x  x   

225020 Phallus impudicus Grote stinkzwam TNB TNB A x   x  x 

376040 Phlebia radiata Oranje aderzwam TNB TNB A x x x x x x 

109050 Pholiota aurivella Goudvliesbundelzwam TNB TNB A      x 

109110 Pholiota flammans Goudgele bundelzwam TNB BE Z    x   

066010 Pholiota mutabilis Stobbezwammetje TNB TNB A x  x x   

393010 
Physisporinus 
sanguinolentus Bloedende buisjeszwam TNB TNB A x      

379010 Piloderma croceum Goudfranjevlies OG  ZZZ  x     

380010 Piptoporus betulinus Berkezwam TNB TNB A x x x x  x 

113059 Pleurotus ostreatus Gewone oesterzwam TNB TNB A    x   

113060 Pleurotus pulmonarius Bleke oesterzwam TNB TNB A x      

437010 Plicaturopsis crispa Plooivlieswaaiertje TNB GE A x  x  x x 

114020 Pluteus cervinus Gewone hertezwam TNB TNB A x x  x   

684060 Poculum firmum Eiketakstromakelkje  TNB TNB A   x    

684100 Poculum sydowianum Eikebladstromakelkje KW TNB ZZ x      

669010 Polydesmia pruinosa Kernzwamknopje TNB TNB A x      

382030 Polyporus brumalis Winterhoutwam TNB TNB A x x x x  x 

116750 Psathyrella artemisiae Wollige franjehoed TNB TNB A x    x  

116279 Psathyrella corrugis Sierlijke franjehoed TNB TNB A x      

116299 Psathyrella piluliformis sl. Witsteelfranjehoed TNB TNB A x   x x  

116720 Psathyrella spadicea Dadelfranjehoed KW TNB Z   x    

384010 
Pseudohydnum 
gelatinosum Stekeltrilzwam TNB KW A x x  x   

134060 Psilocybe caerulea Valse kopergroenzwam TNB TNB A    x   

063010 Psilocybe capnoides Dennezwavelkop TNB TNB A x   x  x 

063020 Psilocybe elongata Bleke moeraszwavelkop TNB TNB A x  x   x 

063060 Psilocybe fascicularis Gewone zwavelkop TNB TNB A x  x  x x 
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063061 
Psilocybe fascicularis var 
fascicularis Gewone zwavelkop TNB TNB A  x  x   

108020 Psilocybe horizontalis Leerkaalkopje TNB GE Z x      

119090 Psilocybe liniformans Slijmrandkaalkopje TNB GE ZZ x      

063070 Psilocybe marginata Zilversteelzwavelkop KW KW Z x      

119130 Psilocybe muscorum Kleverig kalkopje OG  Z    x   

134130 Psilocybe semiglobata Kleefsteelstropharia GE TNB A   x    

119160 Psilocybe semilanceata Puntig kaalkopje GE TNB A  x     

063120 Psilocybe sublateritia Rode zwavelkop TNB TNB A x   x   

063130 Psilocybe uda Bruine moeraszwavelkop KW TNB Z  x     

388010 Pycnoporus cinnabarinus Vermiljoenhoutzwam TNB TNB A x x x x   

121019 Resupinatus applicatus Harig dwergoortje TNB TNB A    x  x 

921050 Reticularia lycoperdon Zilveren boomkussen   A  x x  x x 

227010 Rhizopogon luteolus Okerkleurige vezeltruffel TNB BE Z      x 

124010 Rickenella fibula Oranjegeel trechtertje TNB TNB A x x x x  x 

124020 Rickenella swartzii Paarsharttrechtertje TNB TNB A  x     

335080 Rogersella sambuci Witte vlierschorszwam TNB TNB A x      

126049 
Russula aeruginea sl, + 
pseudoaer st Groene berkerussula TNB TNB A  x     

126100 Russula amoenolens Scherpe kamrussula TNB TNB A      x 

126371 Russula betularum Roze berkerussula TNB TNB A x x x x  x 

126410 Russula claroflava Gele berkerussula TNB TNB A  x  x   

126270 Russula coerulea Papilrussula  TNB TNB A x      

126304 
Russula cyanoxantha f. 
cyanoxantha Regenboogrussula TNB TNB A x   x  x 

126303 
Russula cyanoxantha f. 
peltereaui Regenboogrussula TNB TNB A x     x 

126970 Russula drimeia Duivelsbroodrussula TNB TNB A   x x  x 

126370 Russula emetica Braakrussula TNB TNB A x     x 

126400 Russula fellea Beukerussula TNB TNB A x   x x x 

126440 Russula fragilis Broze russula TNB TNB A x x  x x x 

126630 Russula mairei Stevige braakrussula TNB TNB A    x x x 

126710 Russula nitida Kleine berkenrussula TNB TNB A x x x x  x 

126720 Russula ochroleuca Geelwitte russula TNB TNB A x x x x x x 

126760 Russula paludosa Appelrussula KW BE Z x     x 

126760 Russula parazurea Berijpte russula TNB TNB A x x  x  x 

127070 Russula turci Jodoformrussula BE EB ZZ x   x   

126140 Russula undulata Zwartpurperen russula TNB TNB A  x  x  x 

127110 Russula vesca Smakelijke russula TNB TNB A  x  x  x 

128010 Schizophyllum commune Waaiertje TNB KW A x  x    

397020 Schizopora flavipora Abrikozenbuisjeszwam TNB TNB A    x  x 

397019 Schizopora paradoxa s.l. Witte tandzwam (s.l.) TNB TNB A x   x x  

228010 Scleroderma areolatum Kleine aardappelbovist TNB TNB A x    x  

228040 Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist TNB TNB A x x x x x x 

689040 Scutellinia scutellata Gewone wimperzwam TNB TNB A x      

401010 Serpula himantioides Dakloze huiszwam TNB TNB Z x  x x   

404010 Skeletocutis amorpha Witwollige dennezwam TNB BE A x  x x x  

339010 Skeletocutis nivea Kleine kaaszwam TNB TNB A x      

405010 Sparassis crispa Grote sponszwam TNB TNB A    x   

229010 Sphaerobolus stellatus Kogelwerper GE TNB A x   x  x 

409010 Stereum gausapatum Eikebloedzwam TNB TNB A x    x x 

409020 Stereum hirsutum Gele korstzwam TNB TNB A x x x x x x 
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409030 Stereum ochraceoflavum Twijgkorstzwam TNB TNB A x      

409040 Stereum rugosum Gerimpelde korstzwam TNB TNB A x   x   

409050 Stereum sanguinolentum Dennebloedzwam TNB TNB A x x x x  x 

409060 Stereum subtomentosum Waaierkorstzwam TNB TNB A x      

133010 Strobilurus esculentus Sparrekegelzwam  TNB TNB A x x x  x x 

133020 Strobilurus stephanocystis Gewone dennekegelzwam KW TNB Z    x   

135020 Suillus bovinus Koeieboleet TNB TNB A x x x x x x 

135060 Suillus grevillei Gele ringboleet TNB KW A x   x   

135080 Suillus luteus Bruine ringboleet GE KW A x   x x  

135100 Suillus variegatus Fijnschubbige boleet BE BE ZZ   x    

677010 Tarzetta catinus Gekarteld leemkelkje TNB TNB A x      

136180 Tephrocybe tylicolor Kleine grauwkop GE TNB A    x   

413030 Thelephora caryophyllea Prachtfranjezwam BE BE ZZ    x    

413080 Thelephora terrestris Gewone franjezwam TNB TNB A x x x x  x 

417010 Trametes gibbosa Witte bultzwam TNB TNB A x  x x   

417020 Trametes hirsuta Ruig elfenbankje TNB TNB A x x x   x 

417070 Trametes versicolor Gewoon elfenbankje TNB TNB A x x x x x x 

419010 Tremella encephala Kerntrilzwam TNB TNB Z x  x x x x 

419030 Tremella foliacea Bruine trilzwam TNB TNB A x x   x  

419040 Tremella mesenterica Gele trilzwam TNB TNB A     x x 

420010 Trichaptum abietinum Paarse dennezwam TNB TNB A x x x x x x 

137030 Tricholoma albobrunneum Witbruine ridderzwam KW BE Z    x  x 

137100 Tricholoma columbetta Witte duifridderzwam BE BE ZZ  x     

137200 Tricholoma portentosum Glanzende ridderzwam BE BE ZZ x   x   

137320 Tricholoma sulphureum Narcisridderzwam  TNB KW A    x   

138020 Tricholomopsis rutilans Koningsmantel TNB TNB A x   x x  

139049 Tubaria furfuracea s.l. Meidoorndonsvoetje e.a. TNB TNB A x x  x  x 

710010 Ustulina deusta Korsthoutskoolzwam TNB TNB A     x  

231010 Vascellum pratense Afgeplatte stuifzwam TNB TNB A  x  x x  

429010 Vuilleminia comedens Gewone schorsbreker TNB TNB A x   x   

099060 Xerula radicata Beukwortelzwam TNB TNB A x      

713010 Xylaria carpophila Beukedopgeweizwam TNB TNB A x   x   

713030 Xylaria hypoxylon Geweizwam TNB TNB A x x x x  x 

713060 Xylaria polymorpha Houtknotszwam TNB TNB A    x   
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Adelaarsvaren Pteridium aquilinum      x  
Agrimonie, Welriekende  Agrimonia procera KW - - - - - B 
Appel Malus sylvestris  - - - x - x 
Basterdwederik, Beklierde Epilobium ciliata  x - - - - x 
Basterdwederik, Berg- Epilobium montanum  x - x - - x 
Basterdwederik, Kantige Epilobium tetragonum  x x x X - x 
Basterdwederik, Viltige Epilobium parviflorum  - - - - - x 
Beekpunge Veronica beccabunga A - - D - - - 
Beemdgras, Veld- Poa pratensis  - x - x - x 
Beemdgras, Ruw Poa trivialis  - - - x x - 
Berenklauw, Gewone Heracleum sphondylium  - - - - x - 
Berk, Ruwe Betula pendula  x x x x x x 
Berk, Zachte Betula pubescens  x x x x x x 
Beuk Fagus sylvatica  x x x x x x 
Biezenknoppen Juncus conglomeratus  x  x x x x 
Biggenkruid, Gewoon Hypochaeris radicata  x x x x x x 
Bijvoet Artemisia vulgaris  - - - x - - 
Bitterzoet Solanum dulcamara  - - X - - - 
Boerenwormkruid Tanacetum vulgare  - - - - x - 
Borstelgras Nardus stricta GE E E E E E E 
Bosaardbei  Fragraria vesca GE - - - - E F 
Bosbes, Blauwe Vaccinium myrtillis  x x x X x x 
Bosbes, Rode  Vaccinium vitis-idaea A B - E - - - 
Boterbloem, Egel- Ranunculus flammula A - - D - - - 
Boterbloem, Kruipende  Ranunculus repens  x x x x x x 
Boterbloem, Scherpe Ranunculus acris  - - - - x - 
Braam, Gewone Rubus fruticosus  x x x x x x 
Brandnetel, Grote Urtica dioica  x - x x x x 
Brem Cytisus scoparius  - - - x - - 
Brem, Kruip- Genista pilosa KW - B C B - C 
Brem, Stekel-  Genista anglica GE - C B B B C 
Breukkruid, Kaal Herniaria glabra A - - - - - E 
Brunel, Gewone Prunella vulgaris  x x x x x x 
Buntgras Corynephorus canescens  - - - - - x 
Den, Corsikaanse Pinus nigra var. maritima  x - - - - - 
Den, Grove Pinus sylvestris  x x x x x x 
Den, Weymouth- Pinus strobus  - - x - - - 
Distel, Akker- Cirsium arvense  x x x x x x 
Distel, Speer- Cirsium vulgare  x x x x x x 
Dophei Erica tetralix A G E F F E E 
Douglasspar Pseudotsuga menziesii   x x x x x x 
Dovenetel, Witte Lamium album  - - - x x - 
Dravik, Zachte Bromus hordeaceus  x x x x - x 
Drienerfmuur Moehringia trinervis  x x x x x x 
Droogbloem, Bos- Gnaphalium sylvaticum GE B - D - B E 
Droogbloem, Moeras- Gnaphalium uliginosum  - - x x x - 
Dubbelloof Blechnum spicant GE - - - C - - 
Duinriet Calamagrostis epigejos  - - - - x x 
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Duizendblad Achillea millefolium  x x x x x x 
Duizendknoop, Beklierde Persicaria lapathifolia  - - - x x x 
Duizendknoop, Japanse Fallopia japonica  - - - - x - 
Duizendknoop, Kleine Persicaria minor  - - - - x - 
Duizendknoop, Zachte Persicaria mitis  - - - - x x 
Egelantier Rosa rubiginosa  x - - - - - 
Egelskop, Grote Sparganium erectum  x - - - - - 
Eik, Amerikaanse Quercus rubra  x x x x x x 
Eik, Zomer- Quercus robur  x x x x x x 
Eikvaren, Gewone Polypodium vulgare  - - x - x - 
Ereprijs, Mannetjes- Veronica officinalis  x x x x x x 
Ereprijs, Tijm- Veronica serpyllifolia  x x x x x x 
Ereprijs, Veld- Veronica arvensis  x x x x x x 
Es Fraxinus excelsior  - x - - - - 
Fijnstraal, Canadese Conyza canadensis  x x x x x x 
Fioringras  Agrostis stolonifera  x x x x x x 
Ganzenvoet, Mel- Chenopodium album  - x x x x - 
Ganzerik, Noorse Potentilla norvegica  x - x - x - 
Glanshaver Arrhenatherum elatior  - - x - x x 
Grondster Illecebrum verticillatum GE - - E - E E 
Hanenpoot, Europese Echinochloa crus-galli  - - - x - - 
Hardbloem, Eenjarige Scleranthus annuus  - - - x - - 
Havikskruid, Stijf Hieracium laevigatum  x x - - x x 
Hazelaar Corylus avellana  - x - - - - 
Hazenpootje Trifolium arvense A B - - E - - 
Heermoes  Equisetum arvense  - - - x - - 
Helmbloem, Rankende Ceratocapnos claviculata  x x x x x x 
Helmkruid, Knopig Scrophularia nodosa  - - - x x x 
Hennepnetel, Gespl. + Gew. Galeopsis bifida + tetrahit  - x - - - - 
Hennepnetel, Gewone Galeopsis tetrahit  - - - - x - 
Herderstasje Capsella bursa-pastoris  x x x x x x 
Hoefblad, Klein Tussilago farfara  x - - - - - 
Hondsdraf Glechoma hederacea  x - - x x - 
Hoornbloem, Akker Cerastium arvense  - - - x - - 
Hoornbloem, Gewone Cerastium fontanum vulgare.  x x x x x x 
Hoornbloem, Kluwen- Cerastium glomeratum  x - - x x x 
Hoornbloem, Zand- Cerastium semidecandrum  x x x x x x 
Hopklaver Medicago lupulina  - - - x - x 
Hulst Ilex aquifolium A C B A C - - 
Jeneverbes Juniperus communis GE - - - - - B 
Kamille, Echte Matricaria chamomilla  - x - x x - 
Kamille, Schijf- Matricaria discoidea  x x - x x - 
Kastanje, Tamme Castanea sativa  x - - - - - 
Klaver, Kleine Trifolium dubium  x x x x x x 
Klaver, Rode Trifolium pratense  - - - - x - 
Klaver, Witte Trifolium repens  x x x x x x 
Klaverzuring, Stijve Oxalis stricta  - - - x x - 
Kleefkruid Galium aparine  - - - x x - 
Klit, Gewone Arctium minus  x x x x x x 
Knopkruid, Harig Galinsoga quadriradiata  - - - x x - 
Knopkruid, Kaal Galinsoga ciliata  - - - - x - 
Koekoeksbloem, Dag- Silene dioica  - - - - x - 
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Koninginnekruid Eupatorium cannabinum  x - - - - - 
Koningskaars Verbascum thapsus  - - - - - x 
Kraaihei Empetrum nigrum A E F E G E F 
Krentenboompje, Amerikaans Amelanchier lamarckii  x x x x x x 
Kropaar Dactylis glomerata  x x - x - x 
Kruipertje Hordeum murinum  x - - - - - 
Kruiskruid, Bezem- Senecio inaequidens  - - - - x - 
Kruiskruid, Bos- Senecio sylvaticus  - - - - x - 
Kruiskruid, Jacobs-, s.l. Jacobaea vulgaris s.l.  x x x x x x 
Kruiskruid, Jacobs-, s.s. Jacobaea vulgaris vulgaris  x x x - x - 
Kruiskruid, Klein Senecio vulgaris  x x x - x - 
Kweek  Elytrigia repens  - x - - - - 
Langbaardgras, Gewoon Vulpia myuros  - x x x - x 
Leeuwenklauw, Kleine Aphanes australis  x x - x x x 
Leeuwentand, Kleine Leontodon saxatilis  - x x x - - 
Leeuwentand, Vertakte Leontodon autumnalis  - x - x - x 
Lijsterbes, Wilde  Sorbus aucuparia  x x x x x x 
Lork s.l. Larix spec.  x - x - x x 
Madeliefje Bellis perennis  x - x - x - 
Mahonie Berberis aquifolium  - - - - x - 
Mannagras Glyceria fluitans  x - x x - - 
Meidoorn, Eenstijlige Crataegus monogyna  - x x x - x 
Melkdistel, Gekroesde Sonchus asper  - x x x x - 
Melkdistel, Gewone Sonchus oleraceus  x x x x x - 
Moederkruid Tanacetum parthenium  - - - - x - 
Moeraskers Rorippa palustris  - - - - x - 
Muizenoor Hieracium pilosella  x x x x - x 
Muur, Gras- Stellaria graminea  - - - - x - 
Muur, Vogel- Stellaria media  x x x x x x 
Naaldaar, Geelrode Setaria pumila  x - - - x - 
Nachtschade, Zwarte Solanum nigrum  - - x x x x 
Nagelkruid, Geel  Geum urbanum  x x x x x x 
Ogentroost, Stijve s.l. Euphrasia stricta s.l. GE - - - - - E 
Ooievaarsbek, Kleine Geranium pusillum  - x x x x - 
Ooievaarsbek, Zachte Geranium molle  x x x x x x 
Orchis, Gevlekte Dactylorhiza maculata maculata KW - - - - - A 
Orchis, wespen-, Brede Epipactis helleborine helleborine A - - - - C B 
Paardenbloem Taraxacum officinale  x x x x x x 
Pijpenstrootje Molinia caerulea  x x x x x x 
Raaigras, Engels Lolium perenne  x x x x x - 
Raket, Gewone Sisymbrium officinale  - x - x x - 
Reigersbek Erodium cicutarium  - - - x - x 
Reukgras Anthoxanthum odoratum  - x - x - x 
Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera A - - - - E - 
Robertskruid Geranium robertianum  - - - - x - 
Robinia Robinia pseudoacacia  - - - - x - 
Roos, Honds- Rosa canina  x - - - - - 
Roos, Rimpel- Rosa rugosa  x - - - - - 
Rus, Greppel- Juncus bufonius  x - x - x x 
Rus, Knol- Juncus bulbosus  x - - - - - 
Rus, Pit- Juncus effusus  x x x x x x 
Rus, Tengere Juncus tenuis  x - x x x x 
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Rus, Trek- Juncus squarrosus  x - x x x x 
Rus, Zomp- Juncus articulatus  x - x - - - 
Schapengras, Fijn Festuca filiformis  x x x x x x 
Schijnaardbei Potentilla indica  - - - - x - 
Schijnspurrie, Rode Spergularia rubra  - - x x x x 
Sint-Janskruid Hypericum perforatum  x - x x x x 
Slofhak Anthoxanthum aristatum GE - - - B - - 
Smele, Bochtige Deschampsia flexuosa  x x x x x x 
Snavelbies, Bruine Rhyncospora fusca GE F - - - - - 
Snavelbies, Witte Rhyncospora alba GE F - - - - - 
Spar, Fijn- Picea abies  x x x x - x 
Spar, Kaukasische  Picea orientalis  x x - - - x 
Speenkruid, Gewoon Ficaria verna verna  - - - x - - 
Sporkehout Rhamnus frangula  x x x x x x 
Springzaad, Klein Impatiens parviflora  - - - - x x 
Spurrie, Gewone Spergula arvensis  - - - x - - 
Spurrie, Heide- Spergula morisonii  x x x x - - 
Stekelvaren, Brede Dryopteris dilatata  x x x x x x 
Stekelvaren, Smalle Dryopteris carthusiana  x x x x x x 
Sterrenkroos, Gevleugeld Callitriche stagnalis  - - - - x - 
Sterrenkroos, s.l.  Callitriche spec.  - - x x - - 
Stinkende gouwe Chelidonium majus  - - - - x - 
Straatgras Poa annua  x x x x x x 
Streepzaad, Klein Crepis capillaris  x x x x x x 
Struikhei Calluna vulgaris A G G G G G G 
Struisgras, Gewoon Agrostis capillaris  x x x x x x 
Struisgras, Zand- Agrostis vinealis  x - - x - x 
Tandjesgras Danthonia decumbens  x x x x x x 
Tandzaad, Zwart Bidens frondosa  - - x - - - 
Tasjeskruid Teesdalia nudicaulis  - - - x - - 
Taxus Taxus baccata  - - - x x - 
Teunisbloem, s.l. Oenothera spec.  - - - x - - 
Timotheegras, s.s. Phleum pratense pratense  - - - x - - 
Toorts, s.s. Verbascum spec.  - - - x - - 
Tormentil Potentilla erecta  x x x x x x 
Varkensgras Polygonum aviculare  x x x x x x 
Varkenskers, Kleine Coronopus didymus  - - - - x - 
Veenbies  Trichophorum cespitosa 

germanica  
GE E A E B A - 

Veenpluis Eriophorum angustifolium A E - - - - - 
Veldbies, Gewone Luzula campestris  x x x x x x 
Veldbies, Veelbloemige Luzula multiflora  x - x - x - 
Veldkers, Bos- Cardamine flexuosa  - - - - x - 
Veldkers, Kleine Cardamine hirsuta  x x x x x x 
Vergeet-mij-nietje, Akker- Myosotis arvensis  x - x x x x 
Vergeet-mij-nietje, Ruw Myosotis ramosissima  - - x - - x 
Vetmuur, Liggende Sagina procumbens  x x x x x x 
Viltkruid, Dwerg- Filago minima GE E - D E E C 
Vingergras, Glad Digitaria ischaemum  - - x - - x 
Vingerhoedskruid, Gewoon Digitalis purpurea  x - x x x - 
Viooltje, Akker- Viola arvensis  - x - x x x 
Viooltje, bos-, Bleeksporig  Viola riviniana  - x - - - - 
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Viooltje, Driekleurig Viola tricolor  - x - x x - 
Viooltje, Honds- Viola canina GE - - - - - D/E 
Vlasbekje Linaria vulgaris  - - - x x - 
Vlier, Gewone Sambucus nigra  - - x x x - 
Vogelkers, Gewone Prunus serotina  x - x x x x 
Vogelpootje, Klein Ornithopus perpusillus  - - - x x x 
Vroege haver Aira praecox  x x x x x x 
Vroegeling Erophila verna  x x - - - - 
Walstro, Liggend Galium saxatile   x x x x x 
Warkruid, Klein  Cuscuta epithymum KW C B A B - A 
Waterbies, Veelstengelige Eleocharis multicaulis  x - - - - - 
Waterlelie, s.l. Nymphaea spec. (A) B - B - - - 
Waterpeper Persicaria hydropiper  - - x x x x 
Waterpest, Smalle Elodea nuttallii  - - x - - - 
Weegbree, Brede Plantago major major  x x x x x x 
Weegbree, Hertshoorn- Plantago coronopus  - x - - - - 
Weegbree, Smalle Plantago lanceolata  x x x x - x 
Wijfjesvaren Athyrium filix-femina  - - - x - - 
Wikke, Ringel- Vicia hirsuta  - - - x - - 
Wikke, Smalle, s.s. Vicia sativa nigra  - x - - - - 
Wikke, Vergeten Vicia sativa segetalis  - x - x - - 
Wikke, Vogel- Vicia cracca  - - - - x - 
Wilg, Bos- Salix caprea  x x - - x x 
Wilg, Geoorde Salix aurita  - - x - - x 
Wilg, Grauwe Salix cinerea  - - x x - x 
Wilgenroosje Chamerion angustifolium  x - x x - - 
Winde, Haag- Convolvulus sepium  - - - - x - 
Wintergroen, Klein Pyrola minor BE - - - - - D/E 
Witbol, Gestreepte Holcus lanatus  x x x x x x 
Witbol, Gladde Holcus mollis  x x - x x x 
Wolfsklauw, Moeras- Lycopodiella inundata GE C - - - - - 
Wolfsmelk, Tuin-  Euphorbia peplus  - - - x x - 
Wollegras, Eenarig Eriophorum vaginatum KW E - - - - - 
Zandblauwtje Jasione montana  - - - x - - 
Zandmuur, Gewone Arenaria serpyllifolia  - - - x - - 
Zandraket Arabidopsis thaliana  - - - x x - 
Zegge, Blauwe Carex panicea  x - - - - - 
Zegge, Draad-  Carex lasiocarpa KW C - - - - - 
Zegge, Hangende Carex pendula GE C - - - - - 
Zegge, Hazen- Carex ovalis  - - - x x x 
Zegge, Pil- Carex pilulifera  x x x x x x 
Zegge, Ruige Carex hirta  - - - x - - 
Zegge, Zand- Carex arenaria  - x x x - x 
Zegge, Zomp- Carex curta  x - - - - - 
Zegge, Zwarte Carex nigra  x x x x x x 
Zenegroen, Kruipend Ajuga reptans A - - - - C C 
Zevenblad Aegopodium podagraria  - x - x - - 
Zilverhaver Aira caryophyllea  - x - x - - 
Zilverschoon  Potentilla anserina  - - x - - x 
Zilverspar, Reuzen- Abies grandis  x - - - - - 
Zonnedauw, Kleine  Drosera intermedia GE E - B - - - 
Zonnedauw, Ronde Drosera rotundifolia GE C - - - - - 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam RL 11 12 21 22 31 32 
   195 

489 
196 
489 

195 
488 

196 
488 

195 
487 

196 
487 

Zuring, Ridder- Rumex obtusifolius  x x - x x x 
Zuring, Schapen- Rumex acetosella  x x x x x x 
Zuring, Veld-  Rumex acetosa  x x - - x - 
Zwaluwtong Fallopia convolvulus  - - - - x - 
Zwenkgras, Rood Festuca rubra  x x x x x - 
 Totaal soorten 260 136 112 126 156 154 132 
 Rode Lijst soorten 25 13 5 9 8 7 14 
 Aandachtsoorten 14 8 4 8 5 6 6 
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Bijlage 4: DAGVLINDERS 

 
Nederlandse  naam Wetenschappelijke  naam Pluizen- 

meer e.o. 
Galgenberg 

heide 
Sprengen-

bos e.o. 
Elders Totaal 

Dikkopjes Hesperiidae           
Groot dikkopje Ochlodes sylvanus 4       4 
              
Witjes Pieridae           
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 1 1 1   3 
Oranjetipje Anthocharis cardamines   1     1 
Klein geaderd witje Pieris napi 7 1 6 5 19 
              
Blauwtjes Lycaenidae           
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 15 12 1 9 42 
Groentje Callophrys rubi 37 51 1 36 125 
Boomblauwtje Celastrina argiolus 18 7 4 10 39 
Heideblauwtje Plebejus argus 13 16 10 9 48 
              
Aurelia's Nymphalidae           

Bont zandoogje Pararge aegeria 3     4 7 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus 9 1 2 4 16 
Bruin zandoogje Maniola  jurtina 1       1 
Atalanta Vanessa atalanta 2     1 3 
Distelvlinder Vanessa cardui 14 18 1 22 55 
Dagpauwoog Aglais io 3 2 2 1 8 
Kleine vos Aglais urticae       2 2 
Heivlinder Hipparchia semele    2 2 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album  1       1  
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Bijlage 5: NACHTVLINDERS 

 
Nederlandse  naam Wetenschappelijke  naam Pluizen- 

meer e.o. 
Galgenberg 

heide 
Sprengen-

bos e.o. 
Elders Totaal 

Microvlinders Microlepidoptera       1 1 

Geelbandlangsprietmot Nemophora degeerella       1 1 

Smaragdlangsprietmot Adela reaumurella 1       1 

Kardinaalsmuts-stippelmot Yponomeuta cagnagella       1 1 

Bruine huismot Hofmannophila 
pseudospretella       

1 1 

geen NL naam Aroga velocella 2       2 

Groene eikenbladroller Tortrix viridana       1 1 

Heidehaakbladroller Ancylis uncella 3       3 

Waaiermot Alucita hexadactyla       1 1 

Salievedermot Capperia britanniodactylus       1 1 

Sneeuwwitte vedermot Pterophorus pentadactyla       1 1 

Triangelmot Hypsopygia costalis       1 1 

Meelmot Pyralis farinalis       1 1 

Gewone grasmot Chrysoteuchia culmella 10     1  11 

Streepjesgrasmot Crambus pratella       1 1 

Variabele grasmot Agriphila tristella       2 2 

Egale vlakjesmot Catoptria pinella       1 1 

Waterleliemot Elophila nymphaeata       1 1 

Krabbenscheermot Paraponyx stratiotata       1 1 

Lijnvalkmot Evergestis forficalis       1 1 

Maisboorder Astrinia nubilalis       1 1 

Bonte brandnetelroller Anania hortulata       1 1 

Gewone coronamot Anania coronata       1 1 

Parelmoermot Pleuroptya ruralis       1 1 
       
WORTELBOORDERS HEPIALIDAE           

Oranje wortelboorder Triodia sylvina        1 1 

       
BLOEDDRUPJES ZYGAENIDAE      

Metaalvlinder Adscita statices   2   1 3 

       
SLAKRUPSEN LIMACODIDAE      

Slakrups Apoda limacodes       1 1 

              
SPINNERS LASIOCAMPIDAE           

Zwarte herfstspinner Poecilocampa populi       1 1 

Heideringelrups Malacosoma castrense 75       75 

Kleine hageheld Lasiocampa trifolii   1 (rups)     1 (rups) 

Kleine hageheld Lasiocampa trifolii       1 1 

Hageheld Lasiocampa quercus 1 (rups)     1 1 

Hageheld Lasiocampa quercus       1 1 

Veelvraat Macrothylacia rubi 1 (rups)       1 (rups) 

Veelvraat Macrothylacia rubi       1 1 

Dennenspinner Dendrolimus pini       1 1 

       

       

       



 

Flora en fauna van de Renderklippen 2009 rev 1.0 Pagina 102 van 112 

Nederlandse  naam Wetenschappelijke  naam Pluizen- 
meer e.o. 

Galgenberg 
heide 

Sprengen-
bos e.o. 

Elders Totaal 

NACHTPAUWOGEN SATURNIIDAE      

Tauvlinder Aglia tau 1 2 2 3 8 

Nachtpauwoog Saturnia pavonia    1 1 
       

EENSTAARTJES DREPANIDAE           

Braamvlinder Thyatira batis       1 1 

Vuursteenvlinder Habrosyne pyritoides       1 1 

Berken-orvlinder Tetheella fluctuosa       1 1 

Lente-orvlinder Achlya flavicornis       1 1 

Gele eenstaart Watsonalla binaria       1 1 

Berkeneenstaart Drepana falcataria       1 1 

              
SPANNERS GEOMETRIDAE           

Oranje berkenspanner Archiearis parthenias       1 1 

Gerande spanner Lomaspilis marginata       1 1 

Aangebrande spanner Ligdia adustata       1 1 

Klaverblaadje Macaria notata       2 2 

Lariksspanner Macaria signaria       1 1 

Gerimpelde spanner Macaria liturata       2 2 

Bosbesbruintje Macaria brunneata 16 3   5 24 

Kleine herculesspanner Cepphis advenaria       1 1 

Grijze heispanner Pachycnemia 
hippocastanaria       

1 1 

Puntige zoomspanner Epione repandaria       1 1 

Geelblad Ennomos quercinaria       1 1 

Herculesje Selenia dentaria   1   1 2 

Halvemaanvlinder Selenia tetralunaria       1 1 

Getande spanner Odontopera bidentata       1 1 

Kortzuiger Crocallis elinguaria       1 1 

Gepluimde spanner Colotois pennaria       1 1 

Voorjaarsspanner Apocheima hispidaria       1 1 

Kleine voorjaarsspanner Agriopis leucophaearia 25+ (rups)     1 25+ (rups) 

Najaarsspanner Agriopis aurantiaria       1 1 

Grote voorjaarsspanner Agriopis marginaria       1 1 

Grote wintervlinder Erannis defoliaria       1 1 

Taxusspikkelspanner Peribatodes rhomboidaria       1 1 

Geveerde spikkelspanner Peribatodes secundaria       2 2 

Satijnen spikkelspanner Deileptenia ribeata       1 1 

Variabele spikkelspanner Alcis repandata       1 1 

Grote spikkelspanner Hypomecis roboraria       1 1 

Ringspikkelspanner Hypomecis punctinalis       1 1 

Gewone spikkelspanner Ectropis crepuscularia       1 1 

Gewone heispanner Ematurga atomaria 30-40 7 1 3 40-50 

Dennenspanner Bupalus piniaria       1 1 

Witte grijsbandspanner Cabera pusaria       1 1 

Bruine grijsbandspanner Cabera exanthemata       1 1 

Witte schaduwspanner Lomographa temerata       1 1 

Appeltak Campaea margaritata       1 1 

Rode dennenspanner Hylaea fasciaria       1 1 

Voorjaarsboomspanner Alsophila aescularia       1 1 

Zomervlinder Geometra papilionaria       1 1 
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Nederlandse  naam Wetenschappelijke  naam Pluizen- 
meer e.o. 

Galgenberg 
heide 

Sprengen-
bos e.o. 

Elders Totaal 

Gevlekte zomervlinder Comibaena bajularia       1 1 

Kleine zomervlinder Hemithea aestivaria       1 1 

Geblokte zomervlinder Thalera fimbrialis   1   1 2 

Melkwitte zomervlinder Jodis lactearia 2 2     4 

Spaansgroene zomervlinder Jodis putata   1     1 

Berkenoogspanner Cyclophora albipunctata       1 1 

Gestippelde oogspanner Cyclophora punctaria       1 1 

Gele oogspanner Cyclophora linearia       1 1 

Lieveling Timandra comae       1 1 

Prachtstipspanner Scopula marginepunctata       1 1 

Roomkleurige stipspanner Scopula floslactata 1     1 2 

Schildstipspanner Idaea biselata       1 1 

Paardenbloemspanner Idaea seriata       1 1 

Geblokte stipspanner Idaea emarginata       1 1 

Grijze stipspanner Idaea aversata 1     1 2 

Egale stipspanner Idaea straminata       1 1 

Zuringspanner Lythria cruentaria 1 3 1 2 7 

Koolbandspanner Xanthorhoe designata       2 2 

Bruine vierbandspanner Xanthorhoe spadicearia       2 2 

Vierbandspanner Xanthorhoe ferrugata       1 1 

Geoogde bandspanner Xanthorhoe montanata       1 1 

Zwartbandspanner Xanthorhoe fluctuata       2 2 

Gewone bandspanner Epirrhoe alternata       1 1 

Gestreepte goudspanner Camptogramma bilineata       1 1 

Wortelhoutspanner Eulithis prunata       1 1 

Gewone agaatspanner Eulithis populata       1 1 

Papegaaitje Chloroclysta siterata       1 1 

Schimmelspanner Dysstroma truncata       1 1 

Blauwrandspanner Plemyra rubiginata       1 1 

Naaldboomspanner Thera obeliscata       1 1 

Schijn-sparspanner Thera britannica       2 2 

Kleine groenbandspanner Colostygia pectinataria       1 2 

Herfstspanner Epirrita dilutata       1 2 

Bleke novemberspanner Epirrita christyi       1 2 

Novemberspanner Epirrita autumnata       1 2 

Kleine wintervlinder Operophtera brumata       1 2 

Berkenwintervlinder Operoptera fagata       1 2 

Koekoeksbloemspanner Perizoma affinitata       1 2 

Silenespanner Perizoma flavofasciata       1 2 

Zwartvlekdwergspanner Eupithecia centaureata       1 2 

Hopdwergspanner Eupithecia assimilata       1 2 

Oranje dwergspanner Eupithecia icterata       1 2 

Smalvleugeldwergspanner Eupithecia nanata 5       5 

V-dwergspanner Chloroclystis v-ata       1 1 

       
PIJLSTAARTEN SPHINGIDAE           

Populierenpijlstaart Laothoe populi       1 1 

Dennenpijlstaart Sphinx pinastri       1 1 

Kolibrivlinder Macroglossum stellatarum       1 1 

Klein avondrood Deilephila porcellus       1 1 

       



 

Flora en fauna van de Renderklippen 2009 rev 1.0 Pagina 104 van 112 

Nederlandse  naam Wetenschappelijke  naam Pluizen- 
meer e.o. 

Galgenberg 
heide 

Sprengen-
bos e.o. 

Elders Totaal 

TANDVLINDERS NOTODONTIDAE           

Bruine wapendrager Clostera curtula       1 1 

Maantandvlinder Drymonia ruficornis       1 1 

Berkenbrandvlerkvlinder Pheosia gnoma       1 1 

Kroonvogeltje Ptilodon capucina       1 1 

Wapendrager Phalera bucephala       1 1 

Eikentandvlinder Peridiea anceps       1 1 

Eekhoorn Stauropus fagi       1 1 

              
DONSVLINDERS LYMANTRIIDAE           

Meriansborstel Calliteara pudibunda       1 1 

Grauwe borstel Dicallomera fascelina 1       1 

Donsvlinder Euproctis similis       1 1 
       
BEERVLINDERS ARCTIDAE           

Rozenblaadje Miltochrista miniata       1 1 

Vierstipbeertje Cybosia mesomella       1 1 

Zwart beertje Atolmis rubricollis       1 1 

Naalboombeertje Eilema depressa       1 1 

Glad beertje Eilema griseola       1 1 

Streepkokerbeertje Eilema complana       1 1 

Geel beertje Eilema sororcula       1 1 

Kleine beer Phragmatobia fuliginosa       1 1 

Gele tijger Spilosoma lutea       1 1 

Witte tijger Spilosoma lubricipeda       1 1 

Mendicabeer Diaphora mendica       1 1 

Roodbandbeer Diacrisia sannio 6       6 

Grote beer Arctia caja       1 1 

Sint- Jacobsvlinder Tyria jacobaeae   5-10 (rups)     5-10 (rups) 

Sint-jacobsvlinder Thyria jacobaeae       1 1 
       
VISSTAARTJES NOLIDAE           

Grote groenuil Bena bicolorana       1 1 
       
UILEN NOCTUIDAE           

Bont schaapje (rups) Acronicta aceris       1 1 

Goudhaaruil Acronicta auricoma  1 (rups)     1 2 (rups) 

Zuringuil Acronicta rumicis       2 2 

Gele snuituil Paracolax tristalis       1 1 

Schaduwsnuituil Herminia tarsicrinalis       1 1 

Boogsnuituil Herminia grisealis       1 1 

Lijnsnuituil Herminia tarsipennalis       1 1 

Bruine snuituil Hypena proboscidalis       1 1 

Bosbessnuituil Hypena crassalis       1 1 

Stro-uiltje Rivula sericealis       1 1 

Koperuil Diachrysia chrysitis       1 1 

Getekende gamma-uil Macdunnoughia confusa       1 1 

Gamma-uil Autographa gamma 13 1   1 15 

Donkere marmeruil Protodeltote pygarga       1 1 

Geellijnsnuituil Trisateles emortualis       1 1 

Grauwe monnik Cucullia umbratica       1 1 
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Nederlandse  naam Wetenschappelijke  naam Pluizen- 
meer e.o. 

Galgenberg 
heide 

Sprengen-
bos e.o. 

Elders Totaal 

Piramidevlinder Amphipyra pyramidea       1 1 

Kromzitter Asteroscopus sphinx       1 1 

Gewone stofuil Hoplodrina octogenaria       1 1 

Drielijnuil Charanyca trigrammica       1 1 

Vogelwiekje Dypterygia scabriuscula       1 1 

Randvlekuil Charanyca ferruginea       1 1 

Meldevlinder Trachea atriplicis       1 1 

Levervlek Euplexia lucipara       1 1 

Agaatvlinder Phlogophora meticulosa 1     1 2 

Hyena Cosmia trapezina       1 1 

Maanuiltje Cosmia pyralina       1 1 

Bruine herfstuil Agrochola circellaris       1 1 

Zwartstipvlinder Agrochola lota       1 1 

Geelbruine herfstuil Agrochola macilenta       1 1 

Vroege eikenuil Spudaea ruticilla       1 1 

Wachtervlinder Eupsilia transversa       2 2 

Bosbesuil Conistra vaccinii       2 2 

Zwartvlekwinteruil Conistra rubiginosa       2 2 

Roodkopwinteruil Conistra erythrocephala       2 2 

Heidewitvleugeluil Aporophyla lueneburgensis    1 1 

Bruine bosbesuil Lithomoia solidaginis       1 1 

Meidoornuil Allophyes oxyacanthae       1 1 

Nazomeruil Ammoconia caecimacula 1       1 

Roestuil Mniotype satura       1 1 

Adusta-uil Miniotype adusta       1 1 

Graswortelvlinder Apamea monoglypha       1 1 

Steenrode grasuil Apamea lateritia       1 1 

Schapengrasuil Apamea furva       1 1 

Grauwe grasuil Apamea remissa       1 1 

Gelobd halmuiltje Oligia strigilis       1 1 

Oranjegeel halmuiltje Oligia fasciuncula       1 1 

Halmrupsvlinder Mesapamea secalis       1 1 

Weidehalmuiltje Mesapamea didyma       1 1 

Gewone grasuil Luperina testacearea       1 1 

Roodbont heide-uiltje Anarta myrtilli 1       1 

Gewone silene-uil Hadena bicruris       1 1 

Gelijnde silene-uil Sideridis reticulata       1 1 

Variabele voorjaarsuil Orthosia incerta       1 1 

Nunvlinder Orthosia gothica       1 1 

Kleine voorjaarsuil Orthosia cruda       1 1 

Eikenvoorjaarsuil Orthosia miniosa       1 1 

Tweestreepvoorjaarsuil Orthosia cerasi       1 1 

Sierlijke voorjaarsuil Orthosia gracilis       1 1 

Dubbelstipvoorjaarsuil Perigrapha munda       1 1 

Dennenuil Panolis flammea       1 1 

Donkere grasuil Tholera cespitis       1 1 

Gelijnde grasuil Tholera decimalis       1 1 

Gevlekte pijluil Pachetra sagittigera       1 1 

Houtspaander Axylia putris       1 1 

Variabele breedvleugeluil Diarsia mendica       1 1 

Bruine beedvleugeluil Diarsia brunnea       1 1 
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Nederlandse  naam Wetenschappelijke  naam Pluizen- 
meer e.o. 

Galgenberg 
heide 

Sprengen-
bos e.o. 

Elders Totaal 

Gewone breedvleugeluil Diarsia rubi       1 1 

Huismoeder Noctua pronuba 1     2 3 

Volgeling Noctua comes       1 1 

Open-breedbandhuismoeder Noctua janthe       1 1 

Granietuil Lycophotia porphyrea       1 1 

Grijze herfstuil Eugnorisma glareosa       1 1 

Zwarte-c-uil Xestia c-nigrum       1 1 

Bruine zwartstipuil Xestia baja       1 1 

Vierkantvlekuil Xestia xanthographa       1 1 

Rode vlekkenuil Cerastis rubricosa       1 1 

Bruine groenuil Anaplectoides prasina       1 1 

Puta-uil Agrotis puta       1 1 

Grote worteluil Agrotis ipsilon       1 1 

Gewone worteluil Agrotis exclamationis       1 1 

Geoogde worteluil Agrotis clavis       1 1 

Gewone velduil Agrotis segetum       1 1 

              
DONSUILEN PANTHEIDAE           

Schijn-nonvlinder Panthea coenobita       1 1 

Hazelaaruil Colocasia coryli       2 2 
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Bijlage 6: LIBELLEN 

 
Nederlandse  naam Wetenschappelijke  naam Pluizen- 

meer e.o. 
Galgenberg 

heide 
Sprengen-

bos e.o. 
Elders Totaal 

Pantserjuffers Lestidae           
Gewone pantserjuffer Lestes sponsa 1     1 2 
Houtpantserjuffer Lestes viridis 6       6 
              
Waterjuffers Coenagrionidae           
Lantaarntje Ischnura elegans 4     2 6 
Tengere grasjuffer Ischnura pumilio    1 1 
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 25     3 28 
Watersnuffel Enallagma cyathigerum 30     1 31 
              
Glazenmakers Aeshnidae           
Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea 1       1 
Blauwe glazenmaker  Aeshna cyanea       2 2 
Bruine glazenmaker  Aeshna grandis       1 1 
Paardenbijter Aeshna mixta 5       5 
Grote keizerlibel Anax imperator 1     2 3 
              
Korenbouten Libellulidae           
Platbuik Libellula depressa 10     3 13 
Viervlek Libellula quadrimaculata 60     1 61 
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 25       25 
Zwarte heidelibel Sympetrum danae 12     2 14 
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 1       1 
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum 5       5 
Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda 3       3 
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Bijlage 7: OVERIGE INSECTEN 

 
Nederlandse  naam Wetenschappelijke  

naam 
Pluizen- 

meer e.o. 
Galgenberg 

heide 
Sprengen
-bos e.o. 

Elders Totaal 

Kevers Coleoptera           
Basterdzandloopkever Cicindela hybrida 4     15 19 
Donkere aaskever Silpha obscura 1     1 2 
Driehoornmestkever Typhaeus typhoeus 1     1 2 
Groene zandloopkever Cicindela campestris 6 11 5 7 29 
Heidehaantje Lochmaea suturalis 6 3 +++ +++ +++ 
Mestkever Geotrupes stercorarius 20-30 10   10 40-50 
Rozenkever Phyllopertha horticola 17     2 19 
Violette loopkever Carabus violaceus 1       1 
Mestkever Trypocopris vernalis 10+     6 16+ 
              
Bijen, hommels, wespen Hymenoptera           
Eikenbladwesp Periclista pubescens 10     5 15 
Grijze zandbij Andrena vaga   25     25 
Grote aardhommel Bombus terrestris 2 1 1 3 7 
Honingbij Apis mellifera +++ +++   +++ +++ 
Hoornaar Vespa crabro       1 1 
Kleine aardhommel Bombus lucorum 2       2 
Roodharige wespbij Nomada lathburiana   20     20 
Gewone wegwesp Anoplius viaticus 50 50   50 150 
Steenhommel Bombus lapidarius     3 2 5 
              
Muggen en vliegen Diptera           
Blaaskopvlieg Sicus ferrugineus 2       2 
Blinde bij Eristalis tenax 4   1 3 8 
Elzenvlieg Sialis lutaria 5   4   9 
Grote fopwesp Chrysotoxum cautum 1       1 
Langpootmug Prionocera spec. 4       4 
Kleine rouwvlieg (motmug) Bibio lanigerus 20       20 
              
Sprinkhanen Orthoptera           
Knopsprietje Myrmeleotettix maculatus 4     2 6 
Wekkertje Omocestus viridulus   1   2 3 
              
Wantsen Hemiptera           
Roodpootwants Pentatoma rufipes 1       1 
Tweedoornwants Picromerus bidens 1       1 
Groene stinkwants Palomena prasina 1       1 
Schaatsenrijder Gerris lacustris 20       20 
Gele viervlekwants Dryophilocoris 

flavoquadrimaculatus 
1       1 

Schietmotten Trichoptera           
  Agrypnia pagetana 1       1 
Mierenleeuwen             
Gewone mierenleeuw Myrmeleon formicarius 19     5 24 
              
Mieren             
Behaarde rode bosmier Formica rufa nest       nest 
 



 

Flora en fauna van de Renderklippen 2009 rev 1.0 Pagina 109 van 112 

Bijlage 8: BROEDVOGELS 

 

Euring Nederlandse naam 
Render-
klippen 

Omgeving 
bos Totaal Rode Lijst 

Natura 
2000 Vogelgroep 

1700 Nijlgans 1  1     103 
1860 Wilde Eend 7  7     103 
1861 Soepeend 1  1     103 
2670 Havik  1 1     807 
2690 Sperwer 1  1     807 
2870 Buizerd 1 1 2     807 
4930 Kievit 6  6     401 
6680 Holenduif 2 5 7     806 
6700 Houtduif 12 18 30     801 
6840 Turkse Tortel  1 1     901 
7240 Koekoek 3♂ 1♀  3 KW   999 
7610 Bosuil  2 2     806 
7670 Ransuil 1 1 2 KW   801 
7780 Nachtzwaluw 2  2 KW VR 702 
8560 Groene Specht 1  1 KW   804 
8630 Zwarte Specht 1 1 2   VR 804 
8760 Grote Bonte Specht 8 9 17     804 
8870 Kleine Bonte Specht 2 4 6     805 
9740 Boomleeuwerik 7 2 9   VR 702 
9760 Veldleeuwerik 11  11 GE   402 
9920 Boerenzwaluw 2  2 GE   901 

10090 Boompieper 33 2 35     702 
10110 Graspieper 9  9 GE   402 
10201 Witte Kwikstaart 1 3 4     901 
10660 Winterkoning 17 24 41     604 
10840 Heggenmus 4 7 11     603 
10990 Roodborst 15 30 45     604 
11220 Gekraagde Roodstaart 7 2 9     702 
11390 Roodborsttapuit 13  13   VR 603 
11870 Merel 21 28 49     604 
12000 Zanglijster 6 6 12     604 
12020 Grote Lijster 3 3 6     803 
12760 Tuinfluiter 1  1     603 
12770 Zwartkop 9 17 26     604 
13080 Fluiter  2 2     803 
13110 Tjiftjaf 5 5 10     803 
13120 Fitis 12 20 32     603 
13140 Goudhaan 18 15 33     802 
13150 Vuurgoudhaan  1 1     802 
13350 Grauwe Vliegenvanger 1 1 2 GE   805 
13490 Bonte Vliegenvanger 2 5 7     805 
14370 Staartmees 4 5 9     604 
14400 Glanskop 4 6 10     805 
14420 Matkop 1 3 4 GE   604 
14540 Kuifmees 9 8 17     802 
14610 Zwarte Mees 9 14 23     802 
14620 Pimpelmees 15 13 28     805 
14640 Koolmees 20 22 42     801 
14790 Boomklever 5 3 8     806 
14870 Boomkruiper 14 9 23     804 
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Euring Nederlandse naam 
Render-
klippen Omgeving Totaal Rode Lijst 

Natura 
2000 Vogelgroep 

15390 Gaai 6 6 12     801 
15671 Zwarte Kraai 4 1 5     703 
15720 Raaf  1 1 GE   807 
15820 Spreeuw 2  2     804 
15910 Huismus 20 2 22 GE   901 
15980 Ringmus 1 1 2 GE   804 
16360 Vink 32 33 65     801 
16490 Groenling 2  2     703 
16530 Putter 1  1     703 
16540 Sijs 1  1     802 
16600 Kneu 4  4 GE   603 
16660 Kruisbek 2 1 3     802 
17100 Goudvink 2 5 7     604 
17170 Appelvink 7 5 12     803 

 Totaal 411 354 765       
 
Rode Lijst 2004: 
GE = gevoelig 
KW = kwetsbaar 
 
Natura 2000: 
VR = Vogelrichtlijn 
 
Vogelgroepen: 
801 enz. = vogelgroep, zie verklaring paragraaf 7.4.5. 
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