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Met de serie Vitens natuur in beeld biedt Vitens aan vrijwilligers van natuuren milieuorganisaties een platform om hun natuuronderzoeken te publiceren.
Natuur beschermt het grondwater
Al meer dan 100 jaar werkt Vitens aan schoon en betrouwbaar drinkwater dat wordt
gewonnen uit grondwater. Wij kiezen voor natuur op onze waterwinterreinen, omdat
natuur de beste bescherming van het grondwater – en dus ons drinkwater – is.
Vitens zet zich in voor de natuur door haar waterwingebieden als natuurgebied te
beheren. Dit beheer is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van aantrekkelijke en
bij voorkeur soortenrijke natuur en landschappen. In het terreinbeheer werken wij graag
samen met onze buren, zoals boeren, natuurorganisaties, particuliere grondbezitters en
vrijwilligers. Zo is er in veel van onze gebieden waardevolle natuur te vinden. En wij zijn
blij met vrijwilligers die al deze planten en dieren in beeld willen brengen.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, KNNV, is een vereniging
van mensen die iets hebben met de natuur. Ze willen de natuur beleven, proberen
te begrijpen en beschermen. Daarom zijn de leden van de KNNV vaak buiten in het
veld te vinden. De KNNV is al meer dan 100 jaar de vereniging voor veldbiologie in
Nederland.
“Het beschermen en bewaken van de natuur in ons land zien wij als een belangrijke
taak voor alle natuurorganisaties. Wij zijn van mening dat de natuur pas effectief
beschermd kan worden door de natuur te onderzoeken. De afdelingen van de KNNV
richten zich daarom vooral op natuurstudie via werkgroepen van planten, insecten,
vogels, mossen enz.”
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Samenvatting
Voor een goed beheer van de (natuur)terreinen in haar eigendom heeft Vitens behoefte aan meer
kennis over de natuurwaarden die hier aanwezig zijn. In 2019 heeft KNNV afdeling Apeldoorn
hiertoe op verzoek van Vitens onderzoek gedaan naar het voorkomen van verschillende
soortengroepen in de terreinen van Vitens in het waterwingebied Twello.
Deze gebieden bestaan uit hoofdzakelijk uit eikenbossen en voorts uit elzenhakhout, grasland,
ruigte en enkele poelen.
Flora en vegetatie
De flora telt zo'n 240 soorten vaatplanten en ongeveer 30 mossoorten. Bijzondere plantensoorten
zijn onder meer slanke sleutelbloem, bochtige klaver, rietorchis, groot springzaad, bleke zegge,
blauwe zegge en elzenzegge.
De meeste bossen zijn matig vochtige eikenbossen met plaatselijk veel braam in de ondergroei. De
elzenhakhoutpercelen zijn duidelijk natter.
Over het algemeen is de natuurlijkheid en diversiteit van flora en vegetatie vrij gering. Zo zijn
echte bosplanten vrijwel geheel uit de bossen verdwenen, terwijl stikstofminnende soorten als
braam en grote brandnetel algemeen zijn geworden. Dit is vooral het gevolg van een eeuw lang
verdroging en eutrofiëring. Op enkele plaatsen zijn nog restanten van de oorspronkelijke flora en
vegetatie te vinden. Dit zijn:
•
3e, 3g en 3h (grasland, struweel en strang bij pompterrein): vooral de overgang van het
hoog gelegen grasland naar de strang is van betekenis, met zeldzame soorten als bochtige
klaver, bleke zegge, zeegroene zegge, blauwe zegge en rietorchis
•
4e (bermen van de paden in het Blikkenbos): bosplanten als bosanemoon, bleeksporig
bosviooltje en groot springzaad zijn uitsluitend hier te vinden
•
4i (in het elzenhakhout in het Blikkenbos): hier bevindt zich nog een kleine populatie van
de slanke sleutelbloem
•
5e (elzenhakhout in de Kraaigraaf): hier is nog een populatie van de blaaszegge aanwezig
Broedvogels
Blijkens de broedvogelinventarisatie zijn 30 soorten als zekere of mogelijke broedvogel aan te
merken. Koolmees, roodborst, vink en zwartkop zijn de meest algemene soorten; verder komen
onder meer voor boomklever, groene specht, boomkruiper, buizerd, tuinfluiter en staartmees.
Er zijn geen bijzondere soorten als broedvogel vastgesteld.
De broedvogelbevolking van de terreinen kan voorlopig worden gekarakteriseerd als matig
ontwikkeld, hetgeen gezien de vrij geringe omvang van de terreinen, de mate van eutrofiering en
verdroging en de ligging temidden van intensief gebruikt agrarisch gebied ook te verwachten is.
Insecten
De nachtvlinder-inventarisatie leverde een totaal van 83
soorten op. Van de overige geïnventariseerde insecten
waren de libellen met 13 soorten vertegenwoordigd, met
als meest bijzondere soorten blauwe breedscheen,
vroege glazenmaker, glassnijder en vuurlibel; dagvlinders
met 11 soorten, waaronder oranjetip en koevinkje;
sprinkhanen met 4 soorten; en lieveheersbeestjes met 8
soorten.
koevinkje
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Van de nachtvlinders waren op één soort na alle waargenomen soorten: zeer algemeen, algemeen
of vrij algemeen. De enige uitzondering hierop is de waarneming van de gepijlde micro-uil. Deze
soort is vrij zeldzaam.
Wat de overige insecten betreft leverden vooral de strook aan de noordzijde langs de Terwoldsche
Wetering en het kruiden- en faunarijk grasland langs de oostzijde nog wel wat leuke soorten op. Zo
zijn glassnijder en vroege glazenmaker binnen SNL kwalificerend voor beheertype moeras. De
blauwe breedscheenjuffer is een indicator voor stromend water van goede kwaliteit.
Bij de dagvlinders kwalificeren meerdere soorten voor kruiden- en faunarijk grasland en het
oranjetipje daarnaast ook voor vochtig hooiland.
Aquatische macrofauna
Op twee locaties zijn inventarisaties van de aquatische macrofauna uitgevoerd: in de wetering De
Fliert aan de noordzijde van het wingebied, en in de strang aan de oostzijde van het pompterrein.
De inventarisatie (volgens de zogenaamde Cuppen-methode) was gericht op de beoordeling van de
ecologische waterkwaliteit. Voor de wetering De Fliert bleek dit de basiskwaliteit te zijn, voor de
strang werd een zeer slechte ecologische kwaliteit vastgesteld.
Paddenstoelen
Op het pompterrein werden in het voorjaar 12 soorten
en in oktober 85 soorten genoteerd. In het algemeen
(zeer) algemene soorten; enkele bijzondere soorten
waren de grijze slanke amaniet, een Rode lijstsoort, de
populierenmelkzwam en de abrikozenrussula.
In het Blikkenbos werden in het voorjaar 6 soorten
gevonden, waaronder het zeldzame groen franjekelkje
(dat ook in de Kraaigraaf werd aangetroffen). In
oktober werden hier 49 soorten gevonden, alle vrij tot
zeer algemeen in Nederland.
De voorlopige conclusie is dat de bossen in mycologisch
opzicht niet echt bijzonder zijn. Slechts enkele Rode
lijstsoorten werden aangetroffen. Het merendeel van de
soorten betrof saprofyten, al dan niet op hout
Groen franjekelkje; macro opname
voorkomend. De bekende drie V’s (verzuring,
verdroging, vermesting) zijn volop merkbaar in de bossen: de ondergroei is bijna overal vrijwel
ondoordringbaar, met name door de “verbraming”. De terreinen ogen niet echt interessant voor
symbionten, mede vanwege de stikstofrijke omstandigheden en het dichte afgevallen bladerdek.
Aanbevelingen voor het beheer
In twee deelgebieden is verandering van het beheer gewenst.
De oeverstrook (3g) van de strang ontwikkelt zich thans tot elzenbos. Rietorchis en blauwe zegge
zijn hierdoor al bijna verdwenen, en op termijn zal ook de begroeiing met bochtige klaver,
zeegroene zegge en bleke zegge in het aangrenzende grasland verloren gaan, als gevolg van
eutrofiëring door het stikstofrijke elzenblad. Aanbevolen wordt de nog jonge houtopslag geheel te
verwijderen en de gehele strook jaarlijks te maaien en het maaisel af te voeren.
Het elzenhakhout (4i) in het Blikkenbos is sterk verruigd (braam, hondsdraf, speerdistel, grote
brandnetel). De oorzaak hiervan is, naast de eerder vermelde verdroging en eutrofiëring, mede het
thans gevoerde beheer. Aanbevolen wordt het thans nog aanwezige takhout uit de greppels te
verwijderen en af te voeren. In de toekomst dient het takhout direct na het afzetten van de
stobben uit het gebied te worden afgevoerd. Is dit niet mogelijk, dan moet het hakhoutbeheer
worden gestaakt zodat het gebied zich kan ontwikkelen tot elzenbos.
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1 Inleiding, doel en werkwijze
Vitens heeft in zijn werkgebied (waaronder Gelderland) tal van waterwingebieden in eigendom.
Doorgaans zijn dit natuurterreinen, die ook als zodanig worden beheerd. Wel is het zo dat
continuïteit in de drinkwatervoorziening daarbij altijd voorop zal staan.
Op de Veluwe heeft Vitens meerdere terreinen waarvan tot op heden maar beperkt ecologische
inventarisatiegegevens voorhanden zijn en daar is wel degelijk behoefte aan. Concreet heeft Vitens
aan KNNV Apeldoorn gevraagd of wij geïnteresseerd zijn in het inventariseren van meerdere
soortgroepen in één van hun terreinen. Dat zou dan moeten leiden tot een rapportage.
Binnen ons werkgebied zou de locatie Twello het meest geschikt zijn voor een mogelijk (eerste)
project.
Eind 2018 is één en ander in het bestuur en in de werkgroepen van KNNV Apeldoorn besproken;
besloten werd om hiermee aan de slag te gaan en een inventarisatieproject te starten,
met betrokkenheid van meerdere werkgroepen
om zoveel mogelijk soortengroepen te kunnen
inventariseren.
Doel
Doel van het project is: inventarisatie van de
natuurwaarden van de Vitens-terreinen bij
Twello.
Methode
De inventarisatie is in de periode februarinovember 2019 uitgevoerd door middel van
veldwerk, waarbij de volgende soortengroepen
zijn onderzocht:
•
vegetatie (inclusief mossen)
•
broedvogels
•
insecten
•
aquatische macrofauna
•
paddenstoelen
De inventarisatie is uitgevoerd op basis van de
bestaande indeling van de terreinen in biotopen
en deelgebieden; waar nodig zijn meerdere
deelgebieden samengevoegd.
Verslaglegging
Dit rapport geeft de resultaten van het onderzoek
weer. Per soortengroep wordt beschreven:
•
de waargenomen soorten, en eventueel hun aantallen
•
een globale beoordeling van de ecologische kwaliteit van het gebied/deelgebieden (aan de
hand van natuurlijkheid, diversiteit en milieukwaliteit), op basis van de waargenomen
soorten
Ook worden enkele aanbevelingen voor het beheer geformuleerd.
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2. Flora en vegetatie
2.1

Flora

2.1.1

Vaatplanten

De vaatplanten zijn in twee ronden (voorjaar en zomer) geïnventariseerd. Ten behoeve van de
inventarisatie werd het gebied ingedeeld in 11 inventarisatie-eenheden (zie tabel 2.1).
De resultaten van de inventarisatie zijn opgenomen in bijlage 2.1. In totaal werden 242 soorten
vaatplanten gevonden. Tabel 2.1 geeft een samenvatting van het voorkomen van enkele
bijzondere soorten.
Tabel 2.1 Voorkomen van bijzondere plantensoorten
Indeling in inventarisatie-eenheden:
A - 1 afgesloten pompterrein B - 2b 2c 2d loofbos bij pompstation C - 2i 2j bezinkvijver
bij pompstation D - 2g ruigte bij pompstation E- 3a 3f loofbos en struweel bij
pompstation F - 3e grasland bij pompstation G – 3g 3h strang en struweel bij pompstation
H - 4a 4b 4c 4d Blikkenbos, loofbos J - 4i Blikkenbos, elzenhakhout
K - 5a t/m 5j Kraaigraaf, loofbos en elzenhakhout L - 5e Kraaigraaf, elzenhakhout
A
Anemoon, bosDalkruid
Dravik, grote trosDuizendguldenkruid, echt
Ereprijs, rode waterHeksenkruid, groot
Hennepnetel, gespleten
Klaver, bochtige
Kortsteel, bosLelietje-van-dalen
Orchis, rietRatelaar, grote
Salomonszegel, gewone
Sleutelbloem, slanke
Springzaad, groot
Viooltje, bleeksporig bosVlier, trosZegge, blaasZegge, blauwe
Zegge, bleke
Zegge, elzenZegge, geelgroene
Zegge, hoge cyperZegge, ijle
Zegge, zeegroene
Zuring, bloed-

B

C

D

E

F

G

H
x
x
x

J
x

K

L

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

Van enkele soorten werd de exacte vindplaats met GPS bepaald; de resultaten zijn weergegeven in
bijlage 2.2.
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2.1.2

Mossen

De mossen werden per deelgebied (Pompterrein, Blikkenbos en Kraaigraaf) geïnventariseerd. De
resultaten zijn weergegeven in bijlage 2.3.
In totaal werden 28 soorten blad- en levermossen gevonden. Het betreft uitsluitend algemene
soorten.De moslaag is in de meeste bossen op de bodem matig tot slecht ontwikkeld. De
epifytische moslaag bestaat hoofdzakelijk uit gesnaveld klauwtjesmos; van de andere epifytische
soorten komt alleen gewone haarmuts regelmatig voor.

2.2 Vegetatietypen en structuur
A (1 afgesloten pompterrein)
Droog, matig voedselrijk en vrij soortenrijk grasland
B (2b 2c 2d loofbos bij pompstation)
Nat, voedselrijk, vrij soortenarm populierenbos met een dichte kruidlaag van rietgras en brandnetel
(2d); matig vochtig en matig voedselrijk soortenarm eikenbos (2b, 2c)
C (2i 2j bezinkvijver bij pompstation)
Voedselrijke, vrij soortenarme ruigte (2i) en zeer voedselrijk open water (eendenkroos-klasse) (2j)
D (2g ruigte bij pompstation)
Matig vochtige en matig voedselrijke, vrij soortenrijke ruigte
E (3a 3f loofbos en struweel bij pompstation)
Matig vochtig en matig voedselrijk, soortenarm eikenbos met een dichte struiklaag van braam
F (3e grasland bij pompstation)
Matig vochtig en matig voedselrijk, vrij soortenrijk grasland; een smalle strook grenzend aan 3g is
vochtig en soortenrijk. Nader onderzoek door middel van twee vegetatieopnamen in dit perceel
wees uit dat dit grasland zich qua natuurlijke ontwikkeling bevindt in de fase 'Mozaïek Graskruidenmix en Bloemrijk Grasland' , zie bijlage 2.4.
G (3g 3h strang en struweel bij pompstation)
Vochtig en voedselarm tot matig voedselrijk, vrij soortenarm elzenstruweel (3g); voedselrijke vrij
soortenrijke moerasvegetatie (riet-klasse) en voedselrijk open water (eendenkroos-klasse en
fonteinkruiden-klasse) (3h)
H (4a 4b 4c 4d Blikkenbos, loofbos)
Matig vochtig en matig voedselrijk, soortenarm eikenbos
J (4i Blikkenbos, elzenhakhout)
Vochtig en voedselrijk, vrij soortenarm elzenhakhout; plaatselijk voedselrijke ruigte
K (5a t/m 5j Kraaigraaf, loofbos en elzenhakhout)
Matig vochtig, voedselrijk en soortenarm eikenbos en elzenhakhout, met veelal een dichte
struiklaag van braam
L (5e Kraaigraaf, elzenhakhout)
Vochtig tot nat, matig voedselrijk en vrij soortenarm elzenhakhout
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2.3

Ecologische kwaliteit

Over het algemeen is de natuurlijkheid en diversiteit van flora en vegetatie vrij gering. Zo zijn
echte bosplanten vrijwel geheel uit de bossen verdwenen, terwijl stikstofminnende soorten als
braam en grote brandnetel algemeen zijn geworden. Dit is vooral het gevolg van een eeuw lang
verdroging en eutrofiëring. Op enkele plaatsen zijn nog restanten van de oorspronkelijke flora en
vegetatie te vinden. Dit zijn:
•
3e, 3g en 3h (grasland, struweel en strang bij pompterrein): vooral de overgang van het
hoog gelegen grasland naar de strang is van betekenis, met zeldzame soorten als bochtige
klaver, bleke zegge, zeegroene zegge, blauwe zegge en rietorchis
•
4e (bermen van de paden in het Blikkenbos): bosplanten als bosanemoon, bleeksporig
bosviooltje en groot springzaad zijn uitsluitend hier te vinden
•
4i (in het elzenhakhout in het Blikkenbos): hier bevindt zich nog een kleine populatie van
de slanke sleutelbloem
•
5e (elzenhakhout in de Kraaigraaf): hier is nog een populatie van de blaaszegge aanwezig

2.4

Aanbevelingen voor het beheer

In twee deelgebieden is verandering van het beheer gewenst.
De oeverstrook (3g) van de strang ontwikkelt zich thans tot elzenbos. Rietorchis en blauwe zegge
zijn hierdoor al bijna verdwenen, en op termijn zal ook de begroeiing met bochtige klaver,
zeegroene zegge en bleke zegge in het aangrenzende grasland verdwijnen, als gevolg van
eutrofiëring door het stikstofrijke elzenblad. Aanbevolen wordt de nog jonge houtopslag geheel te
verwijderen en de gehele strook jaarlijks te maaien en het maaisel af te voeren.
Het elzenhakhout (4i) in het Blikkenbos is sterk verruigd (braam, hondsdraf, speerdistel, grote
brandnetel). De oorzaak hiervan is, naast de eerder vermelde verdroging en eutrofiëring, mede het
thans gevoerde beheer. Het bij het afzetten van de elzenstobben vrijkomende takhout is niet
afgevoerd maar in de greppels gedeponeerd, waardoor veel nutriënten vrijkomen, en geschikte
groeiplaatsen voor slanke sleutelbloem en andere soorten van natte milieus bedolven worden.
Aanbevolen wordt het thans nog aanwezige takhout uit de greppels te verwijderen en af te voeren.
In de toekomst dient het takhout direct na het afzetten van de stobben uit het gebied te worden
afgevoerd. Is dit niet mogelijk, dan moet het hakhoutbeheer worden gestaakt zodat het gebied zich
kan ontwikkelen tot elzenbos.

Bleeksporig bosviooltje

Slanke sleutelbloem
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3 Broedvogels
3.1

Voorkomende broedvogels

Er is een verkenning uitgevoerd van het voorkomen van broedvogels. Elk van de drie gebieden
(pompterrein, Blikkenbos en Kraaigraaf) werd tweemaal bezocht, waarbij de mogelijke broedvogels
op kaart werden ingetekend. Voor de interpretatie van de gegevens werd de Handleiding SOVON
Broedvogelonderzoek 2011 gevolgd.
De resultaten zijn weergegeven in bijlage 3.1.
Er zijn 28 soorten waargenomen die mogelijk of zeker als broedvogel voorkomen (tabel 3.1). Het
hierin aangegeven aantal territoria moet als een (minimum-)indicatie worden beschouwd, gezien
het beperkte aantal inventarisatieronden.

Tabel 3.1 Mogelijke of zekere broedvogels, met een indicatie van het aantal territoria
Boomklever
Boomkruiper
Buizerd
Bonte vliegenvanger
Braamsluiper
Gaai
Fitis
Goudhaan
Grote bonte specht
Heggenmus

3
4
3
1
1
3
2
1
5
1

Houtduif
Knobbelzwaan
Koolmees
Meerkoet
Merel
Pimpelmees
Roodborst
Spreeuw
Staartmees
Tjiftjaf

4
1
10
1
8
5
9
1
3
8

Tuinfluiter
Vink
Wilde eend
Winterkoning
Witte kwikstaart
Zanglijster
Zwarte kraai
Zwartkop

3
10
1
9
1
4
1
12

Tijdens veldbezoeken ten behoeve van het vegetatieonderzoek werd voorts de bosrietzanger als
waarschijnlijke broedvogel waargenomen langs de strang bij het pompterrein (3h) en de groene
specht als mogelijke broedvogel in het Blikkenbos.
Gezien het voorlopige karakter van de inventarisatie is het aannemelijk dat bij nader onderzoek
meer soorten als broedvogel kunnen worden vastgesteld.

3.2

Ecologische kwaliteit

Er zijn geen bijzondere soorten als broedvogel vastgesteld.
De broedvogelbevolking van de terreinen kan voorlopig worden gekarakteriseerd als matig
ontwikkeld, hetgeen gezien de vrij geringe omvang van de terreinen, de mate van eutrofiering en
de ligging te midden van intensief gebruikt agrarisch gebied ook te verwachten is.
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4 Insecten
4.1

Nachtvlinders

De inventarisatie van insecten in de Vitensterreinen bij Twello is overwegend beperkt
gebleven tot Twello-midden, het terrein rond het
pompstation.
Bij de drinkwaterkelders op het afgesloten deel
van het terrein werden op vijf avonden lamp en
laken opgesteld om de nachtvlinderstand in kaart
te brengen. Voor de energievoorziening kon
gebruik gemaakt worden van een generator van
Vitens.
Dit leverde in totaal 381 exemplaren op van 83
soorten, zie bijlage 4.1.
In totaal hebben wij 5 avonden/nachten geïnventariseerd. Er waren gemiddeld 6 tellers per avond
aanwezig.
Het aantal van 83 soorten nachtvlinders is aan de lage kant. Om een goed overzicht van de
vlinderpopulatie te krijgen is het noodzakelijk om meerdere jaren achtereen te inventariseren. Dan
krijg je een redelijk overzicht van de aanwezige vlinders in het terrein.

Braamvlinder

Kleine hermelijnvlinder
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4.2

Overige insecten

In mei en juli 2019 werden bezoeken gebracht aan het vrij toegankelijke deel van Twello-midden
om ook de overige insecten te inventariseren, met name libellen, dagvlinders, sprinkhanen en
lieveheersbeestjes.
Voor een overzicht van de waarnemingen zie bijlage 4.2.
Een bezoek in april aan het bosperceel Twello-Noord (Kraaigraaf-Noord) leverde geen
bijzonderheden op; het gebied bleek niet erg toegankelijk. Dit deel is verder niet bezocht. Ook een
bezoek aan Twello-Zuid, het Blikkenbos, is er niet meer van gekomen.
Samenvattend moet wel vastgesteld worden dat we, afgezien van de nachtvlinder-tellingen, niet de
vooraf verwachte onderzoeksinspanning hebben kunnen leveren. Dit zal te maken hebben met de
beperkte beschikbaarheid van inventariseerders op het eveneens beperkte aantal werkbare dagen;
de op dit gebied actieve leden van de insectenwerkgroep hebben ook bij een aantal andere terreinbeherende organisaties structurele verplichtingen.

4.3

Ecologische kwaliteit

Van de nachtvlinders waren op één soort na alle waargenomen soorten: zeer algemeen, algemeen
of vrij algemeen. De enige uitzondering hierop is de waarneming van de gepijlde micro-uil. Deze
soort is vrij zeldzaam.
Wat de overige insecten betreft leverden vooral de strook aan de noordzijde langs de Terwoldsche
Wetering en het kruiden- en faunarijk grasland langs de oostzijde nog wel wat leuke soorten op. Zo
zijn glassnijder en vroege glazenmaker binnen SNL kwalificerend voor beheertype moeras. De
blauwe breedscheenjuffer is een indicator voor stromend water van goede kwaliteit.
Bij de dagvlinders kwalificeren meerdere soorten voor kruiden- en faunarijk grasland en het
oranjetipje daarnaast ook voor vochtig hooiland.

Blauwe breedscheenjuffer, paring

Vroege glazenmaker
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5 Aquatische macrofauna
5.1

Bemonstering

Op twee locaties (zie figuur 5.1) zijn inventarisaties van de aquatische macrofauna uitgevoerd.
Locatie 1 ligt langs de wetering De Fliert aan de noordzijde van het wingebied, nabij het houten
bruggetje. De tweede locatie ligt langs het weiland bij de poel aan de oostzijde van het wingebied.
Het water in deze poel, vermoedelijk een oude IJssel arm, is kwel- en regenwater en heeft voor
wanneer de waterstand te hoog is een overloop aan de noordzijde naar De Fliert.
Locatie 1 werd op 5 juni en 17 juli 2019 bemonsterd, locatie 2 alleen op 5 juni 2019.
De resultaten van de bemonstering zijn weergegeven in bijlage 5.1, 5.2 en 5.3.

5.2

Ecologische kwaliteit

De methode die we toepassen voor de beoordeling van de resultaten is de zogenaamde Cuppenmethode. Het is een systeem ter beoordeling van de ecologische waterkwaliteit in stromende en
niet-stromende lijnvormige oppervlaktewateren, opgesteld door Adviesbureau Cuppen te Eerbeek;
zie ook bijlage 5.1 t/m 5.3.
Zowel op 5 juni als 17 juli heeft locatie 1 een totale score van 24 voor de categorieën A, B en C
tezamen (uiteraard wel met verschil op detailniveau van de soorten en/of groepen). Daarom gaat
het hier om Beoordelingsklasse 2: water van Basiskwaliteit.
De totale score van locatie 2 op 5 juni was beduidend lager dan van de eerste locatie; in totaal 8
soorten voor de categorieën A, B en C. Dit betreft dan Beoordelingsklasse 4: water van zeer
slechte ecologische kwaliteit. De reden hiervoor is niet duidelijk aan te geven; wel is het zo dat het
hier in tegenstelling tot locatie 1 stilstaand water betreft, waardoor er duidelijk meer detritus
aanwezig is dan op locatie 1. Wellicht verdient het aanbeveling deze poel om de paar jaar
gedeeltelijk uit te baggeren, waardoor er een gunstiger biotoop voor de macrofauna kan ontstaan.
Figuur 5.1

Bemonstering aquatische macrofauna

Locaties bemonstering

van links naar rechts:
Theo Kuipers, Peter Krommenhoek, Ruud Lorwa
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Graphoderus cinereus L

Grote spinnende watertor (Hydrophilus piceus)

larve Azuurwaterjuffer (Coenagrion puella)

Platte waterwants (Ilyocoris cimicoides)

Haliplus fluviatilis

larve Gegroefde waterroofkever (Acilius sp)

Alle bovenstaande foto's zijn gemaakt door Hans van Eekelen
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6 Paddenstoelen
6.1

Inventarisatie

In februari, maart, april en oktober 2019 werden excursies georganiseerd om paddenstoelen te
inventariseren. Ook dit jaar waren er weer grote contrasten in het weer: van een koud en droog
voorjaar, een warme en opnieuw een zeer droge zomer en begin van de herfst, om te eindigen in
een behoorlijk natte oktober. Paddenstoelen reageren op deze grillige weersomstandigheden.
Droogte is funest, vocht daarentegen is alles bepalend voor het op gang laten komen van het
mycelium. Door de grilligheid van de zomer, lees droogte, lieten vooral soorten verstek gaan die
vaak al in juli/augustus tevoorschijn komen. Met name boleten, russula’s en melkzwammen zijn in
die maanden amper aangetroffen. Het betreft allemaal soorten die mycorrhiza vormen
(schimmeldraden) en in symbiose leven met schimmels rond de haarwortels van bomen, de zgn.
symbionten.
Alle vondsten zijn verwerkt op een Pa_Ka_formulier, van de NMV (Nederlandse Mycologische
vereniging), de gegevens komen uiteindelijk terecht in de NDFF.
Kraaigraaf (18-02-2019)
Een eerste verkenning van dit boscomplex door Ans Weenk en Ruud Knol, niet zozeer om te
inventariseren maar het boscomplex als geheel te bekijken. Maar het werd tevens een laatste
verkenning, want het bosgedeelte nabij de Groenestraatbrug van het toevoerkanaal zag er
onooglijk uit, d.w.z. een ruigtevegetatie bestaande uit massaal braam, kleefkruid, brandnetel en
zevenblad (die nu al, op 18 februari ontloken). Dat belooft dus niet veel goeds, na de zomer en in
de herfst. Oorzaak, hoe kan het anders: stikstof/ammonia/fosfaat, afkomstig van de intensief
beheerde/bemeste graslanden rond de bossen. Het rabattenbos met veel elzen en hazelaar aan de
overkant van kanaal is zowaar nóg ontoegankelijker en dus niet verkend. Grote verrassing
daarentegen was de vondst van het groen franjekelkje (Aerogynoscyphus sericeus). Het is een
uiterst zeldzame soort, die slechts van 9 uurhokken in ons land bekend is, zie verspreidingskaartje
hieronder.

De 3 vindplaatsen/rode stippen rond Apeldoorn zijn het resultaat van speurwerk door onze
werkgroep. Groen franjekelkje houdt er wel een heel bijzondere groeiplaats op na, namelijk min of
Inventarisatie natuurwaarden Vitens-terreinen bij Twello – KNNV afdeling Apeldoorn

12

meer vermolmde eikenstobben. Als saprofyt op hout groeit hij vrijwel aan de oppervlakte, op de
grens van stobbe en aarde. Alle vindplaatsen bevinden zich in bossen van voormalige
eikenhakhoutcultuur. Tegenwoordig is er sprake van een zogenaamd eikenspaartelgenbos. Dit type
bos is ontstaan, nadat in het begin van de vorige eeuw de hakhoutcultuur verlaten werd door de
introductie van buitenlandse (vaak chemische) leerlooistoffen. Het bos werd echter gespaard, na
de laatste “oogst” aan stammen werd één telg/uitloper gespaard, die uiteindelijk tot een volwassen
eik kon uitgroeien, zoals we die nu nog in het Blikkenbos tegenkomen. Voor meer info over
eikenhakhout zie de link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenhakhout

Groen franjekelkje; foto-impressie van de habitat en grootte van de soort
Overigens: je moet wel door de knieën om op zoek te gaan naar het groen franjekelkje, want de
vruchtlichamen zijn amper 2 mm groot/klein. Wat helpt is het speuren naar een blauwgroene tint
op het hout, veroorzaakt door het mycelium, de kans is dan groot dat je het Groen franjekelkje
tegenkomt. De beste periode is de nawinter/vroege voorjaar. Onderstaand beeld geeft een indruk
van de groeiplaats van groen franjekelkje.

Eikenspaartelg en –stobbe met
blauwgroene verkleuring
(foto Ruud Knol)
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Pompterrein (15-03-2019 en 01-10-2019)
Maart is nog geen echte paddenstoelenmaand. Toch gingen enkele leden op pad naar het
bosgebied bij het pompstation. Dat leverde een vondstenlijst op van 12 soorten, zie bijlage 6.1.
Vrijwel alle soorten leven saprofitisch op hout, zoals het gewoon elfenbankje, dat opvallend vaak
voorkomt samen met geweizwammetje. Ook hier geldt: een vrijwel onbegaanbaar eikenberkenbos
met een dichte onderbegroeiing onder andere braam. De meeste vondsten werden gemeld langs
het bospad. De tweede excursie vond plaats in hartje herfst. Er is veel regen gevallen in de weken
daarvoor, en daar hebben paddenstoelen volop van geprofiteerd. Er konden uiteindelijk 85 soorten
genoteerd worden, zie bijlage 6.2. In het algemeen allemaal (zeer) algemene soorten, opnieuw
veel saprofitisch levende soorten op hout. Maar nu wél twee symbionten, direct bij de
parkeerplaats: de grijze slanke amaniet, een Rode lijstsoort, en de populierenmelkzwam. Elders
troffen we de abrikozenrussula aan, bij een solitair staande eik ter hoogte van het kruidenrijk
grasland/oeverwal. Ter hoogte van de oeverwal groeide de fotogenieke lila satijnvezelkop, een
symbiont van diverse loofbomen, in ons geval van els. Een van de weinige russulas die wij dit
seizoen aantroffen was de symbiont geelwitte russula.
Blikkenbos (15-04-2019 en 28-10-2019)
Een eerste inventarisatie van het Blikkenbos –en dat was te verwachten tijdens een droge en
koude april- leverde amper vondsten op, om precies te zijn: 6, zie bijlage 6.3. Maar opnieuw
vonden we het Groen franjekelkje! Ook in het Blikkenbos is er sprake van voormalig eikenhakhout,
er liggen wat meer stobben van zomereik, dus groen franjekelkje was te verwachten. Overigens
oogt het Blikkenbos wat opener en toegankelijker, omdat verruiging langs zowel de paden als het
bos minder op de voorgrond treedt dan in het bos van het pompstation.
In oktober werden 49 soorten aangetroffen, zie bijlage 6.4. Er konden 9 symbionten geteld
worden. Dit keer geen soorten van de Rode lijst, wél opnieuw veel saprofyten op dood hout. Op
vermolmde stobben troffen we een uiterst klein zwammetje aan: sneeuwwit franjekelkje, met een
doorsnede van ruim 1 mm.
Verder diverse stikstofminnende soorten, zoals de paarse schijnridder met opvallend gekleurde
lamellen.

6.2

Ecologische kwaliteit

Na de eerste vier verkenningen kunnen we concluderen dat de bossen in mycologisch opzicht niet
echt bijzonder zijn. Slechts enkele Rode lijstsoorten werden aangetroffen. Het merendeel van de
soorten betrof saprofyten, al dan niet op hout voorkomend. De bekende drie V’s (verzuring,
verdroging, vermesting) zijn volop merkbaar in de bossen: de ondergroei is bijna overal vrijwel
ondoordringbaar, met name door de “verbraming”. De terreinen ogen niet echt interessant voor
symbionten, mede vanwege de stikstofrijke omstandigheden en het dichte afgevallen bladerdek.
Uiteindelijk hebben we 153 waarnemingen vastgelegd. Waarnemingen zijn altijd een
momentopname, de lijst zou in een ander jaar er anders uit kunnen zien. Zo waren er in de droge
zomermaanden geen excursies, dus het loont de moeite in de komende jaren, bijvoorbeeld in een
natte augustus en september, de ronde nog eens na te lopen. Typische voorjaarssoorten lieten dit
jaar verstek gaan door een droge april en mei. De oeverwal met het kruidenrijke grasland is niet
onderzocht, dus ook dat zou volgend jaar meegenomen kunnen worden. Tot slot: Pauline
Essenstam, Carolien Londerman, Ruud Knol en Michiel Visch hebben tijdens de excursies een
aantal soorten vastgelegd. Het resultaat is te zien via de link:
https://photos.app.goo.gl/swPZXCQQJXpBSaGi8
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Gedrongen molisia

Heksenschermpje

Roze raspzwam

Geweizwammetje tussen elfenbankje

Witte kluifzwam

Viltinktzwam Ozonium
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Bijlagen
Bijlage 1

Productielocatie Twello; deelgebieden en ecotopen

Twello Noord,
Kraaigraaf

Twello Midden, pompterrein

Twello Zuid,
Blikkenbos
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Productie locatie - waterwingebied Twello
Twello Midden

Deelgebied

biotoop

SNL-Beheertypen (zie legenda)

Afgesloten deel

1

Ruigte

Openbaar terrein

2a

Kruidenrijk/pad

2b

Loofbos

N16.04

2c

Loofbos

N16.04

2d

Loofbos

N16.04

2e

niet op kaart

2f

Struweel

2g

Ruigte

2h

sloot/water

2i

Kruidenrijk

2j

Bezinkvijver

2k

Struweel

N16.04

3a

Loofbos

N16.04/N15.02

3b

Sloot

3c

Onverhard (pad)

3d

niet op kaart

3e

Kruidenrijk

3f

Struweel

3g

Struweel

3h

Vijver/Water

Twello zuidwest

Deelgebied

biotoop

SNL-Beheertypen (zie legenda)

(Kleine Blikken)

4a

Loofbos

N15.02

4b

Loofbos

N15.02

4c

Loofbos

N15.02

4d

Loofbos

N16.03

4e

Onverhard (pad)

4f, g, h

Sloot

Twello noord

Deelgebied

biotoop

SNL-Beheertypen (zie legenda)

(Kraaigraaf)

5a

Loofbos

N16.04

5b

Loofbos

N14.02

5c

Loofbos

N14.02

5d

Loofbos

N14.02

5e

Struweel

N14.02

5f, g

Sloot

5h

Onverhard (pad)

N16.04

N12.02
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Bijlage 2.1 Inventarisatie vaatplanten 2019
Totaallijst soorten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Aalbes
Akkerkers
Akkerkool
Andoorn, bosAnemoon, bosBasterdwederik, kantige s.l.
Basterdwederik, viltige
Beemdgras, ruw
Beemdgras, veldBerenklauw, gewone
Berk, ruwe
Beuk
Bies, ruwe
Biezenknoppen
Biggenkruid, gewoon
Bijvoet
Bitterzoet
Boerenwormkruid
Boterbloem, blaartrekkende
Boterbloem, kruipende
Boterbloem, scherpe
Braam, gewone
Brandnetel, grote
Brandnetel, kleine
Brunel, gewone
Dalkruid
Distel, akkerDistel, speerDovenetel, bonte gele
Dovenetel, paarse
Dovenetel, witte
Dravik, grote trosDravik, zachte
Drienerfmuur
Droogbloem, bosDuinriet
Duizendblad
Duizendguldenkruid, echt
Duizendknoop, heggenEik, zomerEls, zwarte
Engelwortel, gewone
Ereprijs, akkerEreprijs, gewone
Ereprijs, klimopEreprijs, rode waterEreprijs, tijmEreprijs, veldEs

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Esdoorn, gewone
Esdoorn, noorse
Fijnstraal, canadese
Fijnstraal, zomerFioringras
Fluitenkruid
Framboos
Glanshaver
Glanshaver, gewone
Guldenroede, late
Haagbeuk
Havikskruid, oranje
Hazelaar
Heelblaadjes
Heermoes
Heksenkruid, groot
Helmbloem, rankende
Helmkruid, knopig
Hennegras
Hennepnetel, gespleten
Hennepnetel, gewone
Herderstasje
Herik
Hertshooi, kantig
Hoefblad, klein
Hondsdraf
Hoornblad, grof
Hoornbloem, gewone
Hoornbloem, gewone s.l.
Hoornbloem, gewone s.s.
Hop
Hulst
Iep, gladde
Kaardebol, grote
Kale jonker
Kamperfoelie, wilde
Kardinaalsmuts, wilde
Kattenstaart, grote
Kers, zoete
Kervel, dolle
Klaver, bochtige
Klaver, kleine
Klaver, rode
Klaver, witte
Klaverzuring, stijve
Kleefkruid
Klimop
Knoopkruid
Koekoeksbloem, dag-
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Koninginnekruid
Kornoelje, rode
Kortsteel, bosKrentenboompje, amerikaans
Kroos, puntKropaar
Kruiskruid, bosKruiskruid, jakobs- s.l.
Lathyrus, veldLeeuwentand, vertakte
Lelietje-van-dalen
Liesgras
Lijsterbes, wilde
Lis, gele
Lisdodde, grote
Look-zonder-look
Maagdenpalm, kleine
Madeliefje
Mannagras
Margriet, gewone
Meelbes, gedeelde
Meidoorn, eenstijlige
Melkdistel, gekroesde
Melkdistel, gewone
Moerasspirea
Morgenster, gele s.l.
Munt, waterMuur, grote
Muur, vogelMuur, waterNagelkruid, geel
Ooievaarsbek, bermOoievaarsbek, zachte
Orchis, rietPaardenbloem, gewone
Paardenbloem, gewone s.l.
Peen
Penningkruid
Perzikkruid
Pinksterbloem
Populier, ratelRatelaar, grote
Reukgras, gewoon
Reuzenbalsemien
Riet
Rietgras
Robertskruid
Rolklaver, moerasRoos, hondsRoos, rimpelRus, pitRus, tengere
Rus, veld-

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Rus, zompSalomonszegel, gewone
Schaduwgras
Schijnaardbei
Sint-Janskruid
Sleedoorn
Sleutelbloem, slanke
Smeerwortel, gewone
Smele, ruwe
Spaanse aak
Speenkruid
Speenkruid s.l.
Speenkruid, gewoon
Sporkehout
Springzaad, groot
Stekelvaren, brede
Sterrenkroos
Stinkende gouwe
Straatgras
Streepzaad, groot
Struisgras, gewoon
Taxus
Timoteegras
Valeriaan, echte
Varkensgras, gewoon
Veldbies, gewone
Veldbies, veelbloemige
Veldkers, bosVeldkers, kleine
Vergeet-mij-nietje, moeras- s.s.
Vergeet-mij-nietje, veelkleurig
Vetmuur, liggende
Vijfvingerkruid
Vingerhoedskruid
Viooltje, akkerViooltje, bleeksporig bosVlasbekje
Vlier, gewone
Vlier, trosVogelkers, amerikaanse
Vogelkers, gewone
Vossenstaart, geknikte
Vossenstaart, grote
Walstro, moerasWalstro, ruw
Waterbies, gewone
Waterpeper
Waterpest, smalle
Waterweegbree, grote
Wederik, grote
Weegbree, grote
Weegbree, smalle
Wijfjesvaren
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205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

Wikke, heggenWikke, ringelWikke, vogelWilg, bosWilg, geoorde
Wilg, grauwe s.l.
Wilg, schietWilgenroosje
Wilgenroosje, harig
Winde, akkerWinde, haagWitbol, gestreepte
Witbol, gladde
Wolfspoot
Zandmuur, gewone
Zandraket
Zegge, blaasZegge, blauwe
Zegge, bleke
Zegge, elzenZegge, geelgroene
Zegge, hazenZegge, hoge cyperZegge, ijle
Zegge, oeverZegge, ruige
Zegge, scherpe ?
Zegge, zeegroene
Zenegroen, kruipend
Zevenblad
Zuring, bloedZuring, krulZuring, ridderZuring, schapenZuring, veldZwarte bes
Zwenkgras, reuzenZwenkgras, rood
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Soorten per deelgebied
Inventarisatie-eenheden flora
A, B enz: inventarisatie-eenheid;
1, 2b, 2c enz: deelgebieden volgens beheerkaart
A - 1 afgesloten pompterrein; 82 soorten
Akkerkool

Hondsdraf

Smeerwortel, gewone

Berenklauw, gewone

Hoornbloem, gewone

Spaanse aak

Berk, ruwe

Kale jonker

Straatgras

Bijvoet

Kamperfoelie, wilde

Streepzaad, groot

Boerenwormkruid

Klaver, kleine

Struisgras, gewoon

Boterbloem, kruipende

Klaver, rode

Veldbies, veelbloemige

Boterbloem, scherpe

Klaver, witte

Veldkers, kleine

Braam, gewone

Kleefkruid

Vetmuur, liggende

Brandnetel, grote

Klimop

Viooltje, akker-

Brandnetel, kleine

Knoopkruid

Vlier, gewone

Distel, akker-

Krentenboompje,
amerikaans

Walstro, ruw

Distel, speer-

Kropaar

Wederik, grote

Dovenetel, paarse

Kruiskruid, jakobs- s.l.

Weegbree, grote

Dravik, zachte

Madeliefje

Weegbree, smalle

Duizendblad

Meelbes, gedeelde

Wijfjesvaren

Eik, zomer-

Meidoorn, eenstijlige

Wikke, heggen-

Ereprijs, gewone

Melkdistel, gekroesde

Wikke, ringel-

Ereprijs, veld-

Melkdistel, gewone

Witbol, gestreepte

Fijnstraal, canadese

Muur, vogel-

Zandmuur, gewone

Fioringras

Ooievaarsbek, berm-

Zandraket

Fluitenkruid

Ooievaarsbek, zachte

Zegge, hazen-

Haagbeuk

Paardenbloem, gewone

Zegge, ijle

Hazelaar

Pinksterbloem

Zevenblad

Heermoes

Populier, ratel-

Zuring, ridder-

Helmkruid, knopig

Reukgras, gewoon

Zuring, veld-

Herderstasje

Roos, rimpel-

Zwenkgras, reuzen-

Herik

Salomonszegel, gewone

Hertshooi, kantig

Schaduwgras

B - 2b 2c 2d loofbos bij pompstation; 41 soorten
Akkerkers

Hondsdraf

Sporkehout

Akkerkool

Hulst

Stinkende gouwe

Andoorn, bos-

Kamperfoelie, wilde

Veldkers, kleine

Berenklauw, gewone

Kleefkruid

Vlier, gewone

Braam, gewone

Klimop

Vogelkers, amerikaanse

Dovenetel, paarse

Krentenboompje,
amerikaans

Vogelkers, gewone

Dovenetel, witte

Lijsterbes, wilde

Weegbree, grote

Eik, zomer-

Maagdenpalm, kleine

Winde, akker-

Ereprijs, akker-

Madeliefje

Witbol, gestreepte

Esdoorn, gewone

Meidoorn, eenstijlige

Zegge, ijle

Fluitenkruid

Muur, vogel-

Zevenblad

Hazelaar

Paardenbloem, gewone s.l.

Zuring, ridder-

Helmbloem, rankende

Salomonszegel, gewone

Zuring, veld-

Herderstasje

Spaanse aak

C - 2i 2j bezinkvijver bij pompstation; 28 soorten
Akkerkool

Hazelaar

Valeriaan, echte

Andoorn, bos-

Helmkruid, knopig

Vogelkers, gewone

Basterdwederik, kantige s.l.

Hondsdraf

Weegbree, grote

Basterdwederik, viltige

Kale jonker

Winde, haag-

Beemdgras, ruw

Kleefkruid

Witbol, gestreepte

Boterbloem, kruipende

Koekoeksbloem, dag-

Zegge, ijle

Braam, gewone

Kropaar

Zevenblad

Brandnetel, grote

Madeliefje

Zuring, ridder-

Eik, zomer-

Riet

Fluitenkruid

Rus, pit-

D - 2g ruigte bij pompstation; 45 soorten
Akkerkool

Hoefblad, klein

Muur, water-

Berenklauw, gewone

Hondsdraf

Paardenbloem, gewone s.l.

Berk, ruwe

Hoornbloem, gewone s.l.

Rus, pit-

Biggenkruid, gewoon

Kale jonker

Rus, tengere

Boterbloem, kruipende

Kardinaalsmuts, wilde

Sint-Janskruid

Boterbloem, scherpe

Klaver, witte

Straatgras

Braam, gewone

Klaverzuring, stijve

Veldkers, kleine

Brandnetel, grote

Kleefkruid

Vlasbekje

Distel, akker-

Koekoeksbloem, dag-

Weegbree, grote

Distel, speer-

Koninginnekruid

Wilg, bos-

Eik, zomer-

Kruiskruid, jakobs- s.l.

Wilg, geoorde

Els, zwarte

Lijsterbes, wilde

Wilgenroosje

Engelwortel, gewone

Look-zonder-look

Witbol, gestreepte

Fluitenkruid

Meidoorn, eenstijlige

Zevenblad

Helmkruid, knopig

Muur, vogel-

Zuring, ridder-

E - 3a 3f loofbos en struweel bij pompstation; 48 soorten
Akkerkool

Hulst

Schijnaardbei

Andoorn, bos-

Iep, gladde

Spaanse aak

Braam, gewone

Kamperfoelie, wilde

Speenkruid, gewoon

Brandnetel, grote

Kleefkruid

Stinkende gouwe

Brunel, gewone

Klimop

Straatgras

Dovenetel, paarse

Kornoelje, rode

Veldkers, bos-

Duizendblad

Krentenboompje,
amerikaans

Vingerhoedskruid

Eik, zomer-

Kropaar

Vlier, gewone

Ereprijs, klimop-

Lijsterbes, wilde

Vogelkers, amerikaanse

Esdoorn, noorse

Madeliefje

Vogelkers, gewone

Fluitenkruid

Meidoorn, eenstijlige

Weegbree, grote
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Hazelaar

Muur, vogel-

Winde, akker-

Helmbloem, rankende

Ooievaarsbek, berm-

Witbol, gestreepte

Herderstasje

Ooievaarsbek, zachte

Zevenblad

Hondsdraf

Paardenbloem, gewone s.l.

Zuring, schapen-

Hop

Salomonszegel, gewone

Zuring, veld-

Beemdgras, veld-

Klaver, rode

Struisgras, gewoon

Berenklauw, gewone

Kleefkruid

Timoteegras

Biggenkruid, gewoon

Knoopkruid

Valeriaan, echte

Boerenwormkruid

Kropaar

Varkensgras, gewoon

Boterbloem, kruipende

Kruiskruid, jakobs- s.l.

Veldbies, gewone

Boterbloem, scherpe

Lathyrus, veld-

Vergeet-mij-nietje,
veelkleurig

Braam, gewone

Leeuwentand, vertakte

Vlasbekje

Brandnetel, grote

Lis, gele

Vossenstaart, geknikte

Distel, akker-

Madeliefje

Vossenstaart, grote

Distel, speer-

Mannagras

Weegbree, smalle

Dravik, zachte

Margriet, gewone

Wikke, heggen-

Duinriet

Morgenster, gele s.l.

Wikke, vogel-

Duizendblad

Muur, vogel-

Winde, akker-

Duizendguldenkruid, echt

Ooievaarsbek, berm-

Winde, haag-

Eik, zomer-

Paardenbloem, gewone s.l.

Witbol, gestreepte

Ereprijs, tijm-

Perzikkruid

Zegge, blauwe

Fioringras

Pinksterbloem

Zegge, bleke

Fluitenkruid

Ratelaar, grote

Zegge, hoge cyper-

Glanshaver

Reukgras, gewoon

Zegge, oever-

Heermoes

Riet

Zegge, ruige

Hennepnetel, gewone

Rietgras

Zegge, scherpe

Hertshooi, kantig

Rolklaver, moeras-

Zegge, zeegroene

Hondsdraf

Rus, pit-

Zenegroen, kruipend

Hoornbloem, gewone s.l.

Rus, veld-

Zuring, ridder-

Kale jonker

Smeerwortel, gewone

Zuring, veld-

Klaver, bochtige

Speenkruid, gewoon

Zwenkgras, rood

F - 3e grasland; 78 soorten

G - 3g 3h strang en struweel bij pompstation; 71 soorten
Beemdgras, ruw

Klaver, bochtige

Valeriaan, echte

Berenklauw, gewone

Klaver, kleine

Veldbies, gewone

Berk, ruwe

Kroos, punt-

Vergeet-mij-nietje, moerass.s.

Bies, ruwe

Kropaar

Vingerhoedskruid

Biezenknoppen

Liesgras

Vogelkers, amerikaanse

Biggenkruid, gewoon

Lijsterbes, wilde

Walstro, moeras-

Boterbloem, blaartrekkende

Lis, gele

Waterbies, gewone

Boterbloem, scherpe

Lisdodde, grote

Waterpest, smalle

Braam, gewone

Munt, water-

Waterweegbree, grote

Brandnetel, grote

Orchis, riet-

Weegbree, smalle

Distel, akker-

Peen

Wikke, heggen-
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Eik, zomer-

Penningkruid

Wikke, ringel-

Els, zwarte

Populier, ratel-

Wilg, grauwe s.l.

Ereprijs, rode water-

Ratelaar, grote

Wilg, schiet-

Es

Reukgras, gewoon

Wilgenroosje, harig

Glanshaver, gewone

Rietgras

Winde, haag-

Havikskruid, oranje

Rolklaver, moeras-

Wolfspoot

Heelblaadjes

Roos, honds-

Zegge, bleke

Heermoes

Rus, pit-

Zegge, geelgroene

Hennegras

Rus, veld-

Zegge, hazen-

Hennepnetel, gewone

Rus, zomp-

Zegge, oever-

Hoornblad, grof

Sint-Janskruid

Zegge, zeegroene

Hoornbloem, gewone s.s.

Smeerwortel, gewone

Zwenkgras, rood

Kattenstaart, grote

Sterrenkroos

H - 4a 4b 4c 4d Blikkenbos, loofbos; 97 soorten
Aalbes

Hondsdraf

Schijnaardbei

Akkerkool

Hoornbloem, gewone s.l.

Sint-Janskruid

Anemoon, bos-

Hop

Smele, ruwe

Beemdgras, ruw

Hulst

Speenkruid, gewoon

Berenklauw, gewone

Kamperfoelie, wilde

Sporkehout

Berk, ruwe

Kers, zoete

Springzaad, groot

Beuk

Kervel, dolle

Stekelvaren, brede

Biezenknoppen

Kleefkruid

Straatgras

Braam, gewone

Klimop

Struisgras, gewoon

Brandnetel, grote

Koninginnekruid

Taxus

Dalkruid

Kornoelje, rode

Veldbies, gewone

Dovenetel, bonte gele

Kortsteel, bos-

Veldkers, bos-

Dovenetel, witte

Kropaar

Veldkers, kleine

Dravik, grote tros-

Lelietje-van-dalen

Vijfvingerkruid

Drienerfmuur

Lijsterbes, wilde

Viooltje, bleeksporig bos-

Droogbloem, bos-

Look-zonder-look

Vlier, gewone

Duinriet

Madeliefje

Vlier, tros-

Duizendknoop, heggen-

Meidoorn, eenstijlige

Vogelkers, amerikaanse

Eik, zomer-

Muur, grote

Vogelkers, gewone

Engelwortel, gewone

Muur, vogel-

Vossenstaart, grote

Ereprijs, klimop-

Nagelkruid, geel

Waterpeper

Es

Paardenbloem, gewone s.l.

Weegbree, grote

Fioringras

Pinksterbloem

Wijfjesvaren

Fluitenkruid

Populier, ratel-

Wilgenroosje

Framboos

Reuzenbalsemien

Witbol, gestreepte

Guldenroede, late

Rietgras

Zegge, elzen-

Hazelaar

Robertskruid

Zegge, ijle

Heermoes

Roos, honds-

Zenegroen, kruipend

Helmbloem, rankende

Rus, pit-

Zevenblad

Helmkruid, knopig

Rus, tengere

Zuring, ridder-

Hennegras

Salomonszegel, gewone

Zuring, veld-

Hennepnetel, gewone

Schaduwgras

Zwenkgras, rood

Hertshooi, kantig
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J - 4i Blikkenbos, elzenhakhout; 62 soorten
Andoorn, bos-

Hennepnetel, gespleten

Robertskruid

Anemoon, bos-

Hennepnetel, gewone

Rus, pit-

Beemdgras, ruw

Hertshooi, kantig

Sint-Janskruid

Biezenknoppen

Hondsdraf

Sleutelbloem, slanke

Bitterzoet

Hulst

Speenkruid, gewoon

Braam, gewone

Kaardebol, grote

Sporkehout

Brandnetel, grote

Kale jonker

Straatgras

Distel, akker-

Kamperfoelie, wilde

Struisgras, gewoon

Distel, speer-

Kardinaalsmuts, wilde

Valeriaan, echte

Dravik, grote tros-

Kleefkruid

Vlier, gewone

Els, zwarte

Klimop

Vogelkers, amerikaanse

Engelwortel, gewone

Koninginnekruid

Vogelkers, gewone

Ereprijs, klimop-

Kruiskruid, bos-

Wikke, vogel-

Es

Lijsterbes, wilde

Wilgenroosje, harig

Fijnstraal, zomer-

Lis, gele

Witbol, gestreepte

Fioringras

Mannagras

Zegge, ijle

Framboos

Meidoorn, eenstijlige

Zuring, bloed-

Glanshaver

Moerasspirea

Zuring, ridder-

Hazelaar

Paardenbloem, gewone s.l.

Zuring, veld-

Helmkruid, knopig

Pinksterbloem

Zwenkgras, reuzen-

Hennegras

Populier, ratel-

K - 5a t/m 5d, 5f t/m 5j Kraaigraaf, loofbos en elzenhakhout; 75 soorten
Akkerkool

Hondsdraf

Salomonszegel, gewone

Andoorn, bos-

Hop

Schaduwgras

Beemdgras, ruw

Hulst

Sleedoorn

Berenklauw, gewone

Iep, gladde

Smeerwortel, gewone

Berk, ruwe

Kale jonker

Speenkruid

Beuk

Kamperfoelie, wilde

Sporkehout

Biezenknoppen

Kardinaalsmuts, wilde

Stekelvaren, brede

Bitterzoet

Kleefkruid

Straatgras

Boterbloem, kruipende

Klimop

Struisgras, gewoon

Boterbloem, scherpe

Kornoelje, rode

Varkensgras, gewoon

Braam, gewone

Kortsteel, bos-

Vlier, gewone

Brandnetel, grote

Kropaar

Vlier, tros-

Dovenetel, witte

Lijsterbes, wilde

Vogelkers, amerikaanse

Eik, zomer-

Lis, gele

Vogelkers, gewone

Els, zwarte

Look-zonder-look

Waterpeper

Engelwortel, gewone

Mannagras

Weegbree, grote

Es

Meidoorn, eenstijlige

Weegbree, smalle

Fluitenkruid

Muur, vogel-

Wijfjesvaren

Framboos

Nagelkruid, geel

Wilgenroosje

Hazelaar

Paardenbloem, gewone s.l.

Witbol, gestreepte

Heksenkruid, groot

Penningkruid

Witbol, gladde

Helmbloem, rankende

Populier, ratel-

Zegge, ijle

Helmkruid, knopig

Riet

Zevenblad

Hennepnetel, gewone

Rietgras

Zuring, krul-

Hertshooi, kantig

Rus, pit-

Zwarte bes
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L - 5e Kraaigraaf, elzenhakhout; 24 soorten
Akkerkool

Fluitenkruid

Muur, vogel-

Beemdgras, ruw

Hazelaar

Rus, pit-

Berenklauw, gewone

Hondsdraf

Stekelvaren, brede

Bitterzoet

Kale jonker

Struisgras, gewoon

Boterbloem, kruipende

Kamperfoelie, wilde

Witbol, gestreepte

Braam, gewone

Lis, gele

Zegge, blaas-

Eik, zomer-

Mannagras

Zegge, hoge cyper-

Els, zwarte

Meidoorn, eenstijlige

Zegge, ijle
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Bijlage 2.2 Exacte vindplaats van enkele bijzondere soorten
vaatplanten, 2019
soort

X

Y

hoeveelheid

Blauwe zegge

202.825

474.258

6x0,5m

202.801

474.195

3x0,25m

202.803

474.161

1m²

202.773

474.265

E

202.719

474.156

E

202.773

474.251

E

Gewone salomonszegel
Hulst

202.729

474.152

B

Bermooievaarsbek

202.793

474.293

A

Slanke sleutelbloem

202.280

473.494

B

202.325

473.458

D

Groot Springzaad

202.454

473.638

D

Lelietje-van-dalen

202.422

473.654

E

Kruipend zenegroen

202.325

473.620

E

Bloedzuring

202.266

473.511

B

Bochtige klaver

202.833

474.227

E
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Bijlage 2.3 Inventarisatie mossen 2019
1 - Pompterrein
2 - Blikkenbos
3 - Kraaigraaf
1
1

Beekstaartjesmos

2

Bleek boomvorkje

3

Fijn laddermos

x

4

Flesjesroestmos

x

5

Fraai haarmos

x

6

2

3

x

Philonotis fontana
x

x

Metzgeria furcata

x

x

Kindbergia praelonga
Frullania dilatata

x

Polytrichum formosum

Gedrongen kantmos

x

Lophocolea heterophylla

7

Geelsteeltje

x

8

Geplooid snavelmos

x

Eurhynchium striatum

9

Gerimpeld boogsterremos

x

Plagiomnium undulatum

10

Gesnaveld klauwtjesmos

x

Hypnum cupressiforme

11

Gewone gaffeltand

x

Dicranum scoparium

12

Gewone haarmuts

x

x

Orthotrichum affine

13

Gewoon dikkopmos

x

x

14

Gewoon haakmos

x

15

Gewoon haarmos

x

16

Gewoon pluisdraadmos

x

x

17

Gewoon pluisjesmos

x

x

18

Gewoon pronkmos

x

x

19

Gewoon puntmos

x

Calliergonella cuspidata

20

Gewoon purpersteeltje

x

Ceratodon purpureus

21

Gewoon schijfjesmos

22

Gewoon sterremos

23

Gezoomd vedermos

x

Fissidens bryoides

24

Groot platmos

x

x

Plagiothecium nemorale

25

Groot rimpelmos

x

x

26

Knikkersterretje

x

27

Rond boogsterremos

28

Vliermos

x

x

Orthodontium lineare

x

Rhytidiadelphus squarrosus
Polytichum commune
Amblystegium serpens
x

x

Radula complanata
x

x

Mnium hornum

Atrichum undulatum
Syntrichia papillosa

x
x

Dicranella heteromalla
Pseudotaxiphyllum elegans

x
x

Brachythecium rutabulum

Plagiomnium affine
Cryphaea heteromalla
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Bijlage 2.4 Ontwikkeling en beheer graslandperceel
Tabel 1: Vegetatieopnamen graslandperceel Twello
Datum opname

15-mei

14-jun

Bedekking kruidlaag

60-70%

60%

Bedekking graslaag

30%

40%

Hoogte kruidlaag/graslaag
in cm

40-60

60

Graslandfase

Fase 3(4)

Omschrijving graslandfase
in ontwikkeling kruidenrijk
grasland (Kalkarme klei-,
zavel en Lössgronden)

Mozaïek Graskruidenmix en
Bloemrijk grasland

Beheermaatregelen Maaien | Beweiden

2 sneden 1: na half
juni | Alleen
naweiden

Grassen/grasachtigen
Gestreepte witbol

f

cd

Gewoon reukgras

la

f

Gewoon struisgras

a

a/lcd

Glanshaver

o

lcd

Grote vossenstaart

cd

a/lcd

Veldbeemdgras

f/a

f

o/f

a/lcd

Gewone veldbies

f/la

f

Ruige zegge

f/la

f

Gewone paardenbloem

a

a/cd

Veldzuring

a/lcd

cd

Witte klaver

f

a/cd

Gewoon biggenkruid

a/lcd

a/lcd

Grote ratelaar

f/la

lcd/ld

Rode klaver

a

a

Scherpe boterbloem

a/cd

a

Smalle weegbree

a/lcd

cd

Vertakte leeuwentand

f

a

Voedselrijk
Kropaar
Grasachtigen

Kruiden/Bloemen

In deze tabel zijn alleen de soorten opgenomen die plaatselijk talrijk (la) tot dominant (d)
voorkomen.
Voor het maken van beide vegetatieopnamen voor het graslandperceel is gebruik gemaakt
van de vegetatieschaal van Tansley (tabel 2).
Voor het onderscheiden van de diverse fasen in natuurlijke ontwikkeling van graslanden en
daarbij behorende beheermaatregelen is gebruik gemaakt van de typering in tabel 3
Het te voeren beheer zal gericht dienen te blijven op verder ontwikkelen c.q. in stand
houden richting bloemrijk grasland
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Tabel 2: Gebruikte vorm van de vegetatieschaal van Tansley:
Symbool

Abundantie en frequentie

s

sporadic, sparse

de soort is zeldzaam, slechts enkele exemplaren aanwezig

r

rare

de soort is zeldzaam

o

occassional

de soort wordt zo nu en dan aangetroffen en is verspreid aanwezig

lf

local frequent

plaatselijk frequent

f

frequent

de soort wordt frequent aangetroffen en is vrij talrijk.

la

local abundant

plaatselijk talrijk

a

abundant

de soort is talrijk, veel aanwezig maar niet (co-)dominant

lcd

local codominant

plaatselijk overheersend samen met andere soorten

cd

codominant

de soort is overheersend samen met andere soorten

ld

local dominant

plaatselijk overheersend

d

dominant

de soort is overheersend

Tabel 3: Indeling in fasen –
bron: veldgids “Ontwikkelen van kruidenrijk grasland – Aardewerkadvies (2012)
Fase

Graslandtype

0

Engels Raai-Grasland

1

Grassenmix

2

Witbol-stadium

3

Gras-Kruidenmix

4

Bloemrijk Grasland

5

Schraalland
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Bijlage 3.1 Inventarisatie broedvogels 2019

Aantal getelde territoria van broedvogels Vitens-terreinen Twello, 2019
gebiedsdeel

Pompterrein

Blikkenbos

datum

19-4

18-3

17-5

Boomklever
Boomkruiper

1

Buizerd

1

Bonte vliegenvanger

1

Kraaigraaf
3-5

3

1

2

1

1

5-4

1
1

Braamsluiper

1

Gaai

1

Fitis

1

2
1

Goudhaan

1

Groene Specht
Grote bonte specht

1
2

2

1

Heggenmus
2

Knobbelzwaan

1

Koolmees

3

Meerkoet

1

Merel

2

Pimpelmees

2

Roodborst

4

Spreeuw

1

Staartmees
Tjiftjaf

3

Tuinfluiter

1

Vink

3

Wilde eend

2

1

1

1

1

2

3

4

1

3

1

3

2

1

2

1

1

2

4

1

1

2

1

2

2

3

3

2

2

1

3

4

1

1

4

3

1

2

2

1

2

2
1

1

1

Zwarte kraai
Zwartkop

1

1
2

Witte kwikstaart
Zanglijster

1
1

Houtduif

Winterkoning

17-5

1
2

1

5

3

4
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Bijlage 4.1 Inventarisatie nachtvlinders 2019
Nachtvlinder-waarnemingen op pompterrein Vitens Twello; coördinaten 202-474
304

23-8

278

12-9

199

losse
waarneming

MACRONACHTVLINDERS
Wortelboorders

Hepialidae

oranje wortelboorder

Triodia sylvina

Slakrupsen

Limacodidae

slakrups

Apoda limacodes

Eenstaartjes

Drepanidae

berkeneenstaart

Drepana falcataria

1

beukeneenstaart

Watsonalla cultraria

1

braamvlinder

Thyatria batis

1

4

gele eenstaart

Watsonalla binaria

5

30

Spanners

Geometridae

appeltak

Campaea margaritata

3

2

bruine grijsbandspanner

Cabera exanthemata

3

2

bruine vierbandspanner

Xanthorhoe spadicearia

1

donker klaverblaadje

Macaria alternata

1

geelschouderspanner

Ennomos alniaria

gerande spanner

Lomaspilis marginata

gerimpelde spanner

Macaria liturata

gestippelde oogspanner

Cyclophora punctaria

gestreepte goudspanner

Camptogramma
bilineata

grote wintervlinder

Erannis defoliaria

grijze stipspanner

Idaea aversata

hagedoornvlinder

Opisthograptis luteolata

iepentakvlinder

Ennomos autumnaria

kleine
groenbandspanner

Colostygia pectinataria

lichte blokspanner

Lobophora halterata

lieveling

Timandra comae

paardenbloemspanner

Idaea seriata

2

schimmelspanner

Dysstroma truncata

1

taxusspikkelspanner

Peribatodes
rhomboidaria

1

vierbandspanner

Xanthorhoe ferrugata

1

wilgendwergspanner

Eupithecia tenuiata

witte grijsbandspanner

Cabera pusaria

Tandvlinders

Notodontidae

1

1

2

1
1
1
1

1
3

4

1
1
1

1

3
1

1
1
1

2

1

1

1
1
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brandvlerkvlinder

Pheosia tremula

bruine wapendrager

Clostera curtula

1

drommedaris

Notodonta dromedarius

5

1

eikenprocessierups

Thaumetopoea
processionea

7

5

eikentandvlinder

Peridea anceps

kleine hermelijnvlinder

Furcula

maantandvllinder

Drymonia ruficornis

populierentandvllinder

Gluphisia crenata

snuitvlinder

Pterostoma palpina

Spinneruilen

Erebidae

bruine snuituil

Hypena proboscidalis

gepijlde micro-uil

Schrankia costaestrigalis

kleine beer

Phragmatobia fuliginosa

4

rood weeskind

Catocala nupta

1

sint-jacobsvlinder

Tyria jacobaeae

stro-uiltje

Rivula sericealis

2

1
3
3
1
1

5

1
1
3
5 rupsen
2

1

1

2

1

Visstaartjes:
kleine groenuil

Earias clorana

1

variabele eikenuil

Nycteola revayana

1

zilveren groenuil

Pseudoips prasinana

2

Uilen

Noctuidae

agaatvlinder

Phlogophora meticulosa

bleke grasuil

Mythimna pallens

1

breedbandhuismoeder

Noctua fimbriata

2

eikenuiltje

Dryobotodes eremita

essengouduil

Athetmia centrago

1

3

gamma-uil

Autographa gamma

2

2

getekende gammauil

Macdunnoughia confusa

gewone breedvleugeluil

Diarsia rubi

grote worteluil

Agrotis ipsilon

goudgele boorder

Gortyna flavago

goudvenstertje

Plusia festucae

haarbos

Ochropleura plecta

helmkruidvlinder

Cuculia scrophulariae

huismoeder

Noctua pronuba

maansikkeluil

Agrochola lunosa

openbreedbandhuismoeder

Noctua janthe

piramidevlinder

Amphipyra pyramidae

puta-uil

Agrotis puta

1

1

schedeldrager

Craniophora ligustri

1

1

1

1
2

1
1
1

1
1

2

1

1

1
1 rups
4

10

3

3

6

3

5

2

2

4

1
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schilddrager

Subacronicta
megacephala

spurrie-uil

Anarta trifolii

vierkantvlekuil

Xestia xanthographa

volgeling

Noctua comes

witstipgrasuil

Mythimna albipuncta

witte-l-uil

Mythimna l-album

zandhalmuiltje

Mesoligia furuncula

zuidelijke stofuil

Hoplodrina ambigua

2

5

zwarte-c-uil

Xestia c-nigrum

10

30

1

1
3

1
2

7

5

4

3

1

1
1
1
2

5

MICROVLINDERS
Bladrollers

Tortricidae

kersenbladroller

Pandemis cerasana

Grasmotten

Crambidae

buxusmot

Cydalima perspectalis

25

30

krabbenscheermot

Parapoynx stratiotata

2

2

parelmoermot

Pleuroptya ruralis

1

Langsprietmotten

Adelidae

bleke langsprietmot

Nematopogon
swammerdamella

Lichtmotten

Pyralidae

rode eikenlichtmot

Acrobasis tumidana

1

sparappelboorder

Dioryctria abietella

1

tweelijnmot

Hypsopygia glaucinalis

Vuurmotten

Peleopodidae

vuurmot

Carcina quercana

1

8

2

3

1

Inventarisatie natuurwaarden Vitens-terreinen bij Twello – KNNV afdeling Apeldoorn

34

Bijlage 4.2 Inventarisatie overige insecten 2019

Libellen
soort

pag

st

rl

snl

24-5

20-7

max

gewone pantserjuffer

64

a

-

-

-

2

2

lantaarntje

82

za

-

-

2

2

2

variabele waterjuffer

88

a

-

-

3,1

1

3,1

azuurwaterjuffer

90

a

-

-

3,2

2

3,2

grote roodoogjuffer

110

a

-

-

2

-

2

vuurjuffer

116

va

-

-

2

-

2

blauwe breedscheen

124

va

-

-

2

2

2

vroege glazenmaker

136

vz

-

m

2

-

2

glassnijder

162

va

-

m

2

-

2

smaragdlibel

194

va

-

-

2

-

2

bloedrode heidelibel

244

a

-

-

-

2

2

bruinrode heidelibel

252

va

-

-

-

3,1

3,1

vuurlibel

258

z

-

-

-

1

1

9

8

13

18-23

22

gk

jknpr

aantal soorten
temperatuur

°C

tellers
tellers: gerrian, jan, koos, nina, patrick, rob;

pag = pagina-nummer in knnv-veldgids libellen, 5e druk
st = status: van (vrij) zeldzaam tot (vrij)
algemeen
rl = rode lijst 2011: vn=verdwenen(5), eb=ernstig bedreigd(4),
be=bedreigd(6),
kw=kwetsbaar(6), ge=gevoelig(2), -=thans niet bedreigd(42),
x=niet beschouwd(2)
snl: kwaliteitssoort voor SNL-beheertype: m = moeras (N05.01)
SNL = Subsidiestelsel Natuur en
Landschap
Aantalscategorieën: 1:<3; 2:<10; 3,1:<30; 3,2:<100; 4,1:<300;
4,2:<1000; 5:>=1000.
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Dagvlinders
i
soort

pag

st

rl

snl

24-5

20-7

max

oranjetipje

74

a

-

hk

2

-

2

groot koolwitje

78

a

-

-

2

2

2

klein geaderd witje

82

a

-

-

2

2

2

citroenvlinder

94

a

-

-

2

2

2

kleine vuurvlinder

98

a

-

k

2

-

2

icarusblauwtje

176 va -

k

2

3,2

3,2

dagpauwoog

246 a

-

-

-

1

1

landkaartje

252 a

-

-

1

1

1

bont zandoogje

276 a

-

-

2

2

2

koevinkje

294 a

-

k

-

2

2

bruin zandoogje

296 a

-

k

-

3,2

3,2

8

9

11

aantal soorten

pag = pagina in nieuwe veldgids dagvlinders, knnv
2009
st = status: van (vrij) zeldzaam tot (vrij) algemeen
rl = rode lijst 2006: vn=verdwenen(17), eb=ernstig bedreigd(14),
be=bedreigd(9),
kw=kwetsbaar(3), ge=gevoelig(5), -=thans niet bedreigd(23), x=niet
beschouwd(5)
snl: kwaliteitssoort voor SNL-beheertype: v = vochtige heide (N06.04), n = nat schraalland
(N10.01),
h = vochtig hooiland (N10.02), k = kruiden- en faunarijk grasland
(N12.02)
SNL = Subsidiestelsel Natuur en
Landschap
Aantalscategorieën: 1:<3; 2:<10; 3,1:<30; 3,2:<100; 4,1:<300; 4,2:<1000;
5:>=1000.
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Sprinkhanen
soort:

pag

st

rl

snl

24-5

20-7

max

struiksprinkhaan

60

va

-

-

-

1

1

spitskopje spec

68

-

-

1

-

1

gr.groene
sabelspr.

74

va

-

-

2

1

2

gewoon doorntje

116

va

-

-

2

-

2

3

2

4

aantal soorten

pag = pagina in veldgids sprinkhanen, knnv
2004
st = status : van (vrij) zeldzaam tot (vrij)
algemeen
rode lijst 2012: vn=verdwenen(3), eb=ernstig bedreigd(4),
be=bedreigd(0),
kw=kwetsbaar(3), ge=gevoelig(4), -=thans niet bedreigd(30), x=niet
beschouwd(4)
rode lijst 2004: vn=verdwenen(3), eb=ernstig bedreigd(2),
be=bedreigd(2),
kw=kwetsbaar(6), ge=gevoelig(5), -=thans niet bedreigd(26), x=niet
beschouwd(4)
snl: kwaliteitssoort voor SNL-beheertype: v = vochtige heide
(N06.04)
SNL = Subsidiestelsel Natuur en Landschap
Aantalscategorieën: 1:<3; 2:<10; 3,1:<30; 3,2:<100; 4,1:<300; 4,2:<1000;
5:>=1000.
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Lieveheersbeestjes en overig

soort:

304

245

207

129

max

zevenstippelig lhb

Coccinella 7-punctata

-

2

2

-

2

vloeivlek lhb

Oenopia conglobata

-

-

1

-

1

aziatisch lhb

Harmonia axyridis

2

2

-

3,1

3,1

tienvlek lhb

Calvia 10-guttata

-

-

-

1

1

roomvlek lhb

Calvia 14-guttata

1

-

-

-

1

schaakbord lhb

Propylea 14-punctata

-

2

2

-

2

zestienstippelig lhb

Tytthaspis
sedecimpunctata

-

-

1

-

1

citroen lhb

Psyllobora 22-punctata

-

-

2

-

2

2

3

5

2

8

aantal soorten

Aantalscategorieën: 1:<3; 2:<10; 3,1:<30; 3,2:<100; 4,1:<300;
4,2:<1000; 5:>=1000.
Overig:
24-05: rozenkever, meikever, roodkopvuurkever, kl wespenbok, gew
distelbok;
zuringrandwants, pyamawants, hoornaar,
koekoek;
20-07: riethaantje, kleine rode weekschild, eenhoornige
snoerhalskever,
Cryptocephalus pusillus, Orchestes
hortorum,
grote langlijf, Minettia inusta, gewone
schorpioenvlieg;
gewone kielwants, brandnetel-blindwants, gewone smallijf, grasbloemwants,
meidoornspillebeen,
vierpuntsierblindwants, miersikkelwants, bessenschildwants, grauwe en groene
schildwants;
franse veldwesp, hoornaar, driestreepspin, wespspin,
eikenspringspin,
herfsthangmatspin, gewone / vergeten tandkaak, boskrabspin;
schapenteek;
12-09: lederloopkever
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Bijlage 5.1 Bemonstering en beoordeling macrofauna locatie 1, 5
juni 2019
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Bijlage 5.2 Bemonstering en beoordeling macrofauna locatie 2, 5
juni 2019
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Bijlage 5.3 Bemonstering en beoordeling macrofauna locatie 1,
17 juli 2019
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Bijlage 6.1 Inventarisatie Paddenstoelen, bos bij pompstation,
15-03-2019
De tabellen in de bijlagen zijn een verkorte weergave van de tabellen van het
paddenstoelenkarteringsproject. Een complete versie, kan op verzoek aangeleverd worden.
De hyperlinks verwijzen naar meer informatie over o.a. de verspreiding van de soort. Een
uitgebreide omschrijving van de kolommen MG (morfologische groep), FG (functionele
groep)) en RL (Rode Lijst) is te vinden in de Beknopte Standaardlijst van Nederlandse
Paddenstoelen 2013.
Nederlandse naam

MG

FG

RL

Verspreidingsatlas

Zwarte trilzwam

Btr

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0310040

Geveerde raspzwam

Bco

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0407010

Brandnetelvulkaantje

Alo

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0719010

Brandnetelschijfje

Ahe

Sk

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0568010

Berkenweerschijnzwam

Bpo

Pn

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0340050

Echte tonderzwam

Bpo

Pn

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0316010

Draadsporig
stengeltongetje

Alo

Sk

OG

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0794010

Gezoneerd elfenbankje

Bpo

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0417080

Geweizwam

Apy

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0713030

Gewone zwavelkop

Bag

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0063060

Berkenzwam

Bpo

Pn

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0380010

Gladharig franjekelkje

Ahe

Sk

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0589210

Niet microscopisch bekeken
Gedrongen mollisia
Zilveren boomkussen

Bijlage 6.2 Inventarisatie Paddenstoelen, bos bij pompstation,
01-10-2019
Nederlandse naam

MG

FG

RL

Verspreidingsatlas

Grijze slanke amaniet

Bag

Em

KW

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0003190

Geschubde inktzwam

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0026100

Witte satijnvezelkop

Bag

Em

TNB*

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0064401

Witsteelfranjehoed

Bag

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0116290

Bruine satijnzwam

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0041060

Populiermelkzwam

Bag

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0069140

Witte bultzwam

Bpo

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0417010

Oranje druppelzwam

Btr

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0299039

Geel hoorntje

Btr

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0273010

Gele trilzwam

Btr

Pb

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0419040

Oranjerode stropharia

Bag

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0134040

Zwarte trilzwam

Btr

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0310040

Stronkmycena

Bag

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0091340

Kopergroenzwam sl, incl.
Echte, Valse, Slanke
kopergroenzwam

Bag

0

TNB*

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0134019

Roze pronkridder

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0012010
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Nederlandse naam

MG

FG

RL

Verspreidingsatlas

Zwartwitte veldridderzwam

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0085289

Zwavelgeel franjekelkje

Ahe

Sk

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0589340

Papierzwammetje

Bco

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0361010

Elzenkrulzoom

Bbo

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0104059

Takruitertje

Bag

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0083050

Tweekleurige vaalhoed

Bag

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0054209

Suikermycena

Bag

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0091040

Asgrauwe koraalzwam

Bcl

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0286010

Lila melkzwam

Bag

Em

BE

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0069320

Gewoon elfenschermpje

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0091580

Afgeplatte stuifzwam

Bga

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0231010

Stinkparasolzwam

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0073090

Kleine aardappelbovist

Bga

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0228010

Echte honingzwam

Bag

Pn

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0005040

Gestreept nestzwammetje

Bga

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0207030

Heksenschermpje

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0091800

Oranje dwergmycena

Bag

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0091020

Kale inktzwam sl, incl. Grote
kale, Kleine kale, Bruine kale
inktzwam

Bag

0

TNB*

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0026049

Eikenbladzwammetje sl, incl.
Gewoon, Vroeg, Donker
eikenbladzwammetje

Bag

0

TNB*

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0024070

Gewoon donsvoetje

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0139049

Botercollybia

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0024020

Draadsteelmycena

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0091260

Abrikozenrussula

Bag

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0126230

Lila satijnvezelkop

Bag

Em

TNB*

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0064403

Gekroesde fopzwam

Bag

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0067090

Rupsendoder

Apy

Pb

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0583040

Eikeldopzwam

Ahe

Sk

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0622080

Eikenbloedzwam

Bco

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0409010

Goudhoed

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0107010

Witte kluifzwam

Ape

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0614050

Slanke trechterzwam

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0022240

Prachtvlamhoed

Bag

Pn

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0051070

Geelwitte russula

Bag

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0126720

Parelamaniet

Bag

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0003150

Breedplaatstreephoed

Bag

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0099040

Bitterzoete melkzwam

Bag

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0069510

Helmmycena

Bag

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0091300

Grote stinkzwam

Bga

St

TNB*

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0225029

Beukenrussula

Bag

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0126400

Plooivoetstuifzwam

Bga

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0204010

Scherpe kamrussula

Bag

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0126100

Gele korstzwam

Bco

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0409020

Gewoon elfenbankje

Bpo

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0417070
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Nederlandse naam

MG

FG

RL

Verspreidingsatlas

Eikenbladzwammetje sl, incl.
Gewoon, Vroeg, Donker
eikenbladzwammetje

Bag

0

TNB*

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0024070

Witte tandzwam sl, incl.
Splijtende tandzwam

Bpo

0

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0397019

Nevelzwam

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0074070

Hoornsteeltaailing

Bag

Sk

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0084050

Ziekenhuisboomkorst

Bco

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0279010

Zwartpurperen russula

Bag

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0126140

Gladharig franjekelkje

Ahe

Sk

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0589210

Twijgkorstzwam

Bco

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0409030

Regenboogrussula

Bag

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0126300

Dooiergele mestzwam

Bag

St

TNB*

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0008079

Vlokkige vezelkop

Bag

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0064399

Gemene oranje roest

Bpu

Pb

Kleverig koraalzwammetje

Btr

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0273030

Elzenbundelzwam

Bag

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0109019

Ruig huidje

Bco

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0373050

Eikeldopzwam

Ahe

Sk

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0622080

Kruidenvulkaantje

Alo

Sk

OG

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0719020

Tweekleurige trechterzwam

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0022358

Rossige elzenmelkzwam

Bag

Em

KW

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0069370

Grijsbruine grasmycena

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0091050

Brandneteluitbreekkommetje

Ahe

Sk

NB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0678190

Zachtstekelige stuifzwam

Bga

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0216040

Hulstdekselbekertje

Ahe

Sk

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0705020

Roestbruine kogelzwam

Apy

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0626020

Geelvlekkende russula

Bag

Em

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0126610

Roze raspzwam

Bco

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0407030

Zwartgroene melkzwam

Bag

Em

TNB

https://www.verspreidingsatlas.nl/0069350

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\2001010

Bijlage 6.3 Inventarisatie Paddenstoelen, Blikkenbos, 15-04-2019
Nederlandse naam

MG

FG

Vergroeide kogelzwam

Apy

Sh

RL

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0626060

Witte tandzwam sl, incl. Splijtende
tandzwam

Bpo

0

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0397019

Gewoon elfenbankje

Bpo

Sh

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0417070

Groen franjekelkje

Ahe

Sh

Doolhofzwam

Bpo

Sh

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0301010

Zwarte trilzwam

Btr

Sh

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0310040

1

Verspreidingsatlas

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0589410

Bijlage 6.4 Inventarisatie Paddenstoelen, Blikkenbos, 28-10-2019
Nederlandse naam

MG

FG

Totaal 0

Verspreidingsatlas

Gewone zwavelkop

Bag

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0063060

Roodbruine schijnridderzwam Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0074049

Geweizwam

Apy

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0713030

Plooirokje sl, incl. Gewoon ,
Rondsporig, Hercules-,

Bag

0

TNB*

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0026579
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Nederlandse naam
Kleinsporig, Geelbruin, Groot
mest-, Mestplooirokje

MG

FG

Totaal 0

Verspreidingsatlas

Wit oorzwammetje

Bag

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0031160

Bundelmycena

Bag

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0091470

Nevelzwam

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0074070

Twijgkorstzwam

Bco

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0409030

Eikentakstromakelkje

Ahe

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0684060

Botercollybia

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0024020

Donzige korstzwam

Bco

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0298010

Berijpte schorszwam

Bco

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0370070

Sneeuwwit franjekelkje

Ahe

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0589220

Gewoon elfenbankje

Bpo

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0417070

Witte tandzwam sl, incl.
Splijtende tandzwam

Bpo

0

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0397019

Raatzwammetje

Bco

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0418090

Gestreepte trechterzwam

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0022539

Witte taailing

Bag

Sk

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0084080

Houtknotszwam

Apy

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0713060

Heksenschermpje

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0091800

Gewoon elfenschermpje

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0091580

Bitterzoete melkzwam

Bag

Em TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0069510

Vaalpaarse schijnridderzwam

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0074110

Gele aardappelbovist

Bga

Em TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0228040

Gewone schorsbreker

Bco

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0429010

Eikenschorsschijfje

Apy

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0593020

Gewoon meniezwammetje

Apy

Pn

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0650010

Gele trilzwam

Btr

Pb

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0419040

Geelwitte russula

Bag

Em TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0126720

Amethistzwam

Bag

Em TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0067010

Gele korstzwam

Bco

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0409020

Paarse eikenschorszwam

Bco

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0370130

Langsteelfranjehoed

Bag

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0116150

Gladharig franjekelkje

Ahe

Sk

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0589210

Plooivoetstuifzwam

Bga

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0204010

Waaierkorstzwam

Bco

Sh

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0409060

Kleine aardappelbovist

Bga

Em TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0228010

Zwartpurperen russula

Bag

Em TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0126140

Kostgangerboleet

Bbo

Pb

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0142050

Slanke trechterzwam

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0022240

Kaneelkleurige melkzwam

Bag

Em TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0069440

Okergele korrelhoed

Bag

St

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0035010

Sombere honingzwam

Bag

Pn

TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0005060

Grote stinkzwam

Bga

St

TNB*

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0225029

Zwartgroene melkzwam

Bag

Em TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0069350

Roze berkenrussula

Bag

Em TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0126371

Vliegenzwam

Bag

Em TNB

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0003110

Rode zwavelkop

Bag

Sh

https:\\www.verspreidingsatlas.nl\0063120

TNB
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