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Inventarisatie De Hel, De Blauwe Hel
en de Ketelweg
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Eric Minke & Willem van Raamsdonk

Samenvatting
In 2016 zijn na de eerdere inventarisatie in 2012 De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg
opnieuw geïnventariseerd. De op handen zijnde verandering in de ecohydrologie in 2013 en
volgende jaren in het centrale deel van het Binnenveld zal naar verwachting de flora en fauna
in de Hellen beïnvloeden. Een herhaling van het onderzoek in 2016 was een absolute
noodzaak om de veranderingen te evalueren.
Er zijn bij de inventarisatie 1056 soorten geïdentificeerd, waarvan er 52 op de Rode Lijst
staan en dus bedreigd of zeldzaam zijn in Nederland.
Tabel 1,1 geeft een overzicht van alle waargenomen taxonomische groepen met daarbij het
aantal soorten.
Hoofdstuk 1 beschrijft de reden van de inventarisatie en de opzet van het rapport.
Hoofdstuk 2 beschrijft de deelgebieden.
De volgende taxonomische groepen zijn onderzocht: vaatplanten, paddenstoelen, microorganismen in water, vogels, zoogdieren, dagvlinders, nachtvlinders, libellen, sprinkhanen,
bijen, zweefvliegen, gallen en bladmineerders, wantsen, kevers, reptielen en amfibieën,
landslakken, zoetwatermollusken en overige fauna. De resultaten hiervan staan in de
hoofdstukken 3 tot en met 20. In bijlage 4 staat een opsomming van de waargenomen
bladmossen en levermossen.
In totaal zijn 255 soorten vaatplanten aangetroffen, waarvan dertien op de Rode Lijst staan
van bedreigde en kwetsbare planten in Nederland. In De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg zijn
respectievelijk 184, 179 en 75 soorten waargenomen.
Het aantal soorten paddenstoelen voor alle drie deelgebieden samen bedroeg 151, waarvan
vijf op de Rode Lijst staan van bedreigde en kwetsbare paddenstoelen in Nederland.
De aquatische microflora en fauna werden onderzocht in de kwelplas, gelegen in het
zuidelijk deel van De Hel. Er werden 69 Ciliaten, 6 soorten Groenalgen, 2 soorten Sieralgen,
6 soorten Goudalgen, 18 soorten Oogflagellaten en geen enkele soort van de
Pantserflagellaten geïdentificeerd. In totaal ging het om 101 soorten. Verder zijn nog een
aantal organismen tot op het geslacht gedetermineerd. Het aantal soorten Sieralgen was sterk
gedaald. Sieralgen zijn indicatoren van schoon water.
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Tijdens het onderzoek van andere taxonomische groepen zijn ook de vogels genoteerd. Er is
geen broedvogelinventarisatie uitgevoerd volgens de SOVON BMP-methode. In totaal zijn 81
soorten waargenomen, waaronder 19 Rodelijstsoorten. De Blauwe Hel en De Hel zijn rijk aan
vogels door de afwisseling in biotopen. Beide terreinen zijn waardevol door de aanwezigheid
van Dodaars, Waterral, Bruine kiekendief, Watersnip, Groene specht en Rietzanger, In de
winter werden diverse wintergasten waargenomen zoals Koperwiek, Kramsvogel, Sijs en
Wintertaling.
De inventarisatie van de zoogdieren leverde 17 soorten op, waarvan de Wezel op de Rode
Lijst staat van bedreigde en kwetsbare zoogdieren in Nederland. Op grond van de
voorkomende habitats komen waarschijnlijk meer soorten voor.
In totaal werden twintig soorten dagvlinders aangetroffen, waarvan alleen de Sleedoornpage
op de Rode Lijst staat van bedreigde en kwetsbare dagvlinders in Nederland. In De Hel/De
Blauwe Hel/Ketelweg werden respectievelijk 17, 14 en 18 soorten waargenomen. De witjes
waren het meest talrijk. De aantallen dagvlinders waren vrij laag. Het bloembezoek van de
vlinders is ook genoteerd, omdat vlinders een belangrijke rol spelen bij de bestuiving van
gewassen.
In de onderzochte deelterreinen werden 63 soorten nachtvlinders genoteerd. Het aantal
soorten is waarschijnlijk hoger, omdat voor een compleet overzicht veel meer avondbezoeken
nodig zijn.
De inventarisatie van de libellen leverde twintig soorten op. Het meest algemeen waren de
Variabele waterjuffer, Bloedrode heidelibel en Lantaarntje. De volgende soorten werden
slechts eenmaal waargenomen: Platbuik, Blauwe glazenmaker en Grote roodoogjuffer. De
aantallen libellen waren laag.
In totaal werden 12 soorten sprinkhanen geregistreerd. Het is verheugend dat de
Moerassprinkhaan en Zompsprinkhaan nog steeds aanwezig zijn in De Hel en De Blauwe
Hel. Beide soorten zijn karakteristiek voor vochtige terreinen. De Gouden sprinkhaan is ook
een soort van vochtige terreinen, maar is ook in 2016 niet aangetroffen. Het aantal
sprinkhanen was erg laag.
Er zijn slechts negen soorten bijen gevonden. De Hommels waren het meest algemeen. Het
aantal individuen was laag. Bijen spelen een cruciale rol bij de bestuiving van gewassen.
Daarom is ook het bloembezoek genoteerd.
De zweefvliegen werden vertegenwoordigd door zesentwintig soorten. Het meest algemeen
waren de Citroenpendelvlieg, Blinde bij, Gewone pendelvlieg en Snorzweefvlieg.
Zweefvliegen spelen net als vlinders en bijen een belangrijke rol bij de bestuiving van
gewassen. Daarom is ook bij deze groep het bloembezoek genoteerd.
In totaal zijn 63 soorten galvormers en 24 bladmineerders geregistreerd.
De Hel en De Blauwe Hel zijn zeer rijk aan wantsen, zoals uit vroegere inventarisaties is
gebleken. Deze inventarisatie leverde 35 soorten op. Er bestaat geen Rode Lijst voor
bedreigde en kwetsbare wantsen in Nederland.
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Het aantal waargenomen kevers bedraagt 66. De meeste soorten zijn aangetroffen in het
deelgebied De Hel. Waarschijnlijk is het aantal soorten veel hoger. In het verleden is meer
onderzoek verricht naar waterkevers.
In tegenstelling tot 2012 zijn geen reptielen waargenomen. In 2012 werd eenmaal de
Ringslang waargenomen. Het aantal soorten amfibieën was zeer laag. De amfibieën werden
vertegenwoordigd door de Kleine watersalamander, Bruine kikker, Groene kikker, Heikikker
en Gewone pad. De Kleine watersalamander is net als in 2012 alleen in De Hel aangetroffen.
Beheeradviezen zijn weergegeven in het verslag.
In totaal zijn zestien soorten landslakken wargenomen, waarvan de Dikke korfslak op de
Rode Lijst staat van bedreigde en kwetsbare landslakken in Nederland. Vrijwel alle soorten
zijn algemeen tot zeer algemeen in Nederland.
De zoetwatermollusken waren door 17 soorten vertegenwoordigd (14 zoetwaterslakken en 3
tweekleppigen). De meeste soorten zijn algemeen tot zeer algemeen in Nederland.
Beheeradviezen
In de hoofdstukken, waarin de soortgroepen worden besproken, worden voor de
desbetreffende soortgroep ook beheeradviezen gegeven. Indien men een algemeen
beheeradvies wil opstellen, dan hebben sommige soortgroepen tegengestelde belangen. Een
aantal insectengroepen heeft baat bij het niet maaien van de vegetatie, terwijl dit voor
paddenstoelen en deels voor broedvogels juist gunstig is. Een gedifferentieerd beheer kan
ervoor zorgen dat de tegengestelde belangen gerealiseerd kunnen worden.
Eén belangrijke maatregel die unaniem voor alle soortgroepen gunstig uitpakt, is verbetering
van de waterkwaliteit. Het water bevat veel te hoge concentraties fosfaten en stikstof. Een
tweede positieve bijdrage is het gefaseerd schonen van de waterlopen.
Elzenbroekbos
In het elzenbroekbos zijn de oude bomen en dood hout belangrijke elementen voor
paddenstoelen, mossen en korstmossen. Deze soortgroepen kunnen instant gehouden worden,
indien de oude bomen met rust worden gelaten en men het dode hout laat liggen. Dit is ook
gunstig voor holenbroeders, zoogdieren (schuilplaatsen) en in hout levende insecten (kevers).
Variatie in leeftijd van de bomen en variatie in boomsoorten biedt meer mogelijkheden voor
mossen en paddenstoelen.
Blauwgrasland en veenmosrietland
Een grotere biodiversiteit wordt bevorderd indien geleidelijke overgangen in vegetatie worden
toegepast. Dit kan bereikt worden door begrazing en gefaseerd maaien. In veel
natuurterreinen worden grote oppervlakken ineens gemaaid. In een vegetatie met een
gevarieerde opbouw van kruiden, struiken en bomen ontstaat een grotere diversiteit. Bij veel
soortgroepen stellen de verschillende levensfasen verschillende eisen aan het habitat. Dit geldt
met name voor vlinders, kevers, sprinkhanen en landslakken. Hierdoor is een grote
afwisseling noodzakelijk. Voor bloembezoekende insecten, zoals vlinders, bijen en
zweefvliegen is het van belang dat er een ruim aanbod is aan nectar. Een ruim assortiment aan
plantensoorten is daarom van belang.
Belangrijk is een mozaïekbeheer, waarbij een afwisseling ontstaat in korte vegetatie en hoger
opgaande vegetatie. Bij het maaien is het van belang dat een deel van de vegetatie blijft staan,
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zodat eieren, rupsen en poppen van vlinders, sprinkhanen en zweefvliegen zich verder kunnen
ontwikkelen. Het maaisel moet worden afgevoerd.
Waterlopen en waterkwaliteit
De waterkwaliteit in de Hellen is slecht. Een goede waterkwaliteit is van belang voor
organismen die aan de basis van de voedselketen staan (microflora- en fauna en waterplanten)
en vervolgens voor de macrofauna (zoetwatermollusken, waterkevers, libellenlarven en
waterwantsen). Opvallend was het lage aantal individuen per soort bij de libellen en
zoetwatermollusken.
Een goed beheer van de waterlopen is van belang. Libellen en andere aan water gebonden
organismen, zoals zoetwatermollusken, waterkevers, waterwantsen en vissen, zijn gebaat bij
de aanwezigheid van onderwaterplanten en oevervegetatie. Het schonen van de waterlopen
moet daarom gefaseerd plaatsvinden.
Eric Minke & Willem van Raamsdonk: leden van de KNNV afdeling Wageningen e.o.
Verzoeke dit verslag te citeren als:
E.Minke: W. Van Raamsdonk. 2016. Inventarisatie De Hel. Wageningen/Bennekom, 2016.
Dit verslag is verkrijgbaar op DVD of CD:
Te bestellen bij Willem van Raamsdonk
Brinkstraat 42
6721 WV Bennekom
tel.: 0318 431307
email: wvraams1@xs4all.nl
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1 Reden en opzet van de inventarisatie
Eric Minke en Willem van Raamsdonk
De Blauwe Hel en De Hel zijn in het verleden op bepaalde groepen organismen onderzocht,
zoals broedvogels (Leys et al, 1993), macrofauna (Waterschap Vallei & Eem), wantsen (Bos,
2009) en vaatplanten (IVN afdeling Veenendaal). Staatsbosbeheer, de eigenaar en beheerder
van beide terreinen, was geïnteresseerd in informatie over het thans voorkomen van deze en
andere groepen organismen om zo te komen tot een breder beeld van de ecologische betekenis
en de natuurwaarde van het gebied. Kennis van de natuurwaarde is uiteraard van groot belang
voor het uitvoeren van een goed beheer. Bovendien maken De Blauwe Hel en De Hel deel uit
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Beide gebieden zijn aangewezen als Natura 2000gebied. De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) afdeling
Wageningen en Omstreken voert geregeld uitgebreide inventarisaties uit in natuurterreinen.
De Blauwe Hel en De Hel zijn echter zeer kwetsbare terreinen om met een grote groep
mensen te betreden. Wellicht is om die reden de inventarisatie van de gebieden tot nu toe vrij
beperkt gebleven. Begin 2012 werd door SBB aan enkele leden van de KNNV afdeling
Wageningen e.o. vergunning verleend om deze terreinen te onderzoeken (Minke en van
Raamsdonk, 2012). In 2016 is dit onderzoek herhaald. Dit onderzoek was ook dit jaar weer
plezierig, vanwege het beleven van de seizoenswisselingen en het ontdekken van steeds
andere organismen. Elke keer was er weer wat nieuws te vinden. Tabel 1.1 geeft een
samenvatting van de aangetroffen soorten tijdens de inventarisatie. Men moet zich realiseren
dat de lijst van 1039 soorten veel lijkt, maar dat er zich ook nog veel verborgen organismen
bevinden in beide terreinen. In 2016 werden ook soorten aangetroffen die in 2012 ontbraken.
Dit draagt echter wel bij aan de charme van deze natuurterreinen. Een groot aantal groepen is
niet onderzocht. Daarbij valt te denken aan de spinnen en vele insectenorden. Ook binnen
bepaalde insectenorden (kevers, wantsen) is het onderzoek niet uitputtend geweest.
Tegenwoordig zijn bepaalde organismen uit beide gebieden verdwenen, maar door de
klimaatverandering kunnen zich in de toekomst ook weer nieuwe soorten vestigen.
Naar verwachting zullen over enige tijd maatregelen genomen worden om de kweldruk in het
centrale deel van het Binnenveld te versterken. Deze maatregelen zijn absoluut noodzakelijk
voor behoud van de natuurwaarde in de Hellen en de andere natuurgebieden in het
Binnenveld. Het lijkt voor de hand dat uitvoering van de maatregelen de ecohydrologie van de
Hellen zal beïnvloeden. Om de mogelijke effecten van de maatregelen op flora en fauna te
kunnen beoordelen is het noodzakelijk om van tevoren een zo goed mogelijk beeld te
verkrijgen van de huidige toestand van flora en fauna in de Hellen. Dit is een belangrijke
reden om thans de natuurwaarde van de Hellen zo goed mogelijk vast te stellen en de
ontwikkeling te volgen. Dit is ook de reden dat het onderzoek in 2016 is herhaald.
Opbouw van het rapport
Na een korte beschrijving van de terreinen volgen de hoofdstukken over de volgende
organismen:
- hoofdstuk 2
gebiedsbeschrijving, pag. 7
- hoofdstuk 3
Vaatplanten, pag. 12
- hoofdstuk 4
Paddenstoelen, pag. 21
- hoofdstuk 5
Aquatische Microflora en fauna in het Binnenveld, pag. 27
- hoofdstuk 6
Landslakken, pag. 44
- hoofdstuk 7
Zoetwatermollusken, pag. 47
- hoofdstuk 8
Dagvlinders, pag. 52
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- hoofdstuk 9
- hoofdstuk 10
- hoofdstuk 11
- hoofdstuk 12
- hoofdstuk 13
- hoofdstuk 14
- hoofdstuk 15
- hoofdstuk 16
- hoofdstuk 17
- hoofdstuk 18
- hoofdstuk 19
- hoofdstuk 20

Nachtvlinders, pag. 58
Libellen, pag. 61
Bijen/hommels, pag. 66
Wantsen, pag. 69
Kevers, pag. 73
Sprinkhanen, pag. 80
Zweefvliegen, pag. 86
Gallen en bladmineerders, pag. 90
Reptielen en amfibieën, pag. 94
Zoogdieren, pag. 100
Vogels, pag. 104
Overige fauna, alleen tabellen

Elk hoofdstuk bestaat uit de volgende onderdelen:
-Inleiding
-Methoden van inventarisatie
-Resultaten
-Historische gegevens, waarmee de resultaten vergeleken worden.
-Beheeradviezen
-Discussie
-Conclusie
-Literatuur
-Tabellen
Binnen elk hoofdstuk zijn de bevindingen voor zowel De Hel, De Blauwe Hel als Ketelweg
vermeld. De Ketelweg is ook geïnventariseerd, omdat deze weg de scheiding vormt tussen
De Hel en De Blauwe Hel.
In 2016 zijn ook de waargenomen blad- en levermossen genoteerd (bijlage 4).
Na deze hoofdstukken volgen de volgende bijlagen:
-Gegevens van de bezoekdata met begin- en eindtijd
- bijlage 1
-Weersgesteldheid op de dagen dat bezoeken zijn gebracht- bijlage 2
-Rode Lijst
- bijlage 3
-Overzicht van waargenomen blad- en levermossen
- bijlage 4
Literatuur
Bos, F.G., 2009. Wantsen (Heteroptera) van landschapszegel De Bennekomse Meent en
laagveenrestant De Hel. In: van Dam, D. & Sanders, G.M. (red.). Inventarisatie van de
Bennekomse Hooilanden en de Bennekomse Meent in 2008. KNNV afd. Wageningen e.o.:
89-95.
Leys, H.N., G.M. Sanders en W.C. Knol, 1993. Avifauna van Wageningen en wijde
omgeving. KNNV Vogelwerkgroep Wageningen te Wageningen.
Minke, E.R.M. & W. van Raamsdonk, 2012. Inventarisatie Flora en Fauna 2012 De Hel, de
Blauwe Hel, Ketelweg, Kwelplas, 221 pp.
Dankwoord
Op deze plaats verdienen de medewerkers van Staatsbosbeheer een woord van dank voor de
prettige samenwerking en het verlenen van de vergunning om de terreinen te mogen betreden.
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2 Gebiedsbeschrijving
Eric Minke en Willem van Raamsdonk
Algemeen
De Blauwe Hel en De Hel liggen in de provincie Utrecht net ten zuidoosten van Veenendaal.
De Blauwe hel ligt binnen het kilometerhok 167-447. De Hel ligt binnen de kilometerhokken
167-446, 168-446, 167-447 en 168-447. De Ketelweg vormt de begrenzing tussen de Blauwe
Hel en De Hel.
De gebieden worden ten noorden begrensd door de rondweg Veenendaal, ten westen door de
Wageningse Laan,vervolgens ten zuiden door de Rauweveldseweg en ten slotte aan de
oostzijde door de Grebbeweg (zie kaart 2.1). De totale oppervlakte van het gebied is 46
hectare.
Kaart 2.1
Begrenzing van de Blauwe Hel en
De Hel (Bron DLG).

Historie
De Vallei was eens het stroomgebied van de Rijn. Na het einde van de Riesijstijd (120.000
jaar geleden) werd een hoge stroomrug opgeworpen tussen de Wageningsche Berg en
Grebbeberg, waardoor de loop van de Rijn naar de zuidkant van de Utrechtse Heuvelrug
verlegd werd. In de Vallei ontstonden plassen die konden vervenen, doordat zij niet meer in
verbinding stonden met de Rijn. In de prehistorie was de mens reeds in staat vuur te maken
om zich te verwarmen en voedsel te bereiden. Turf was daarbij één van de belangrijkste
brandstoffen. Deze turf werd verkregen door het uitgraven of uitsteken van het veen (zowel
hoog- als laagveen). Aanvankelijk werd het veen eenvoudig afgegraven, maar later werd
overgeschakeld op de zogenaamde natte methode. Door het uitgraven van het veen ontstonden
veengaten of hellen. Het uitgegraven veen werd vervolgens te drogen gelegd op zetwallen. De
ontginning van het veen werd in de Middeleeuwen (1429) ter hand genomen. Bisschop David
van Bourgondië liet voor de afvoer van overtollig water en het transport van de turf de Grift
graven (Deys, 1988).
Door voortdurende oorlogen tussen de Stichtsen en Geldersen stagneerde de vervening van
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het gebied. De Grift verzandde en werd daardoor onbevaarbaar. Nadat Karel de Vijfde in
1543 het hertogdom Gelre in zijn macht kreeg – Utrecht stond al in 1528 onder keizerlijk
gezag werd de vervening weer hervat. De bisschop kreeg het advies de Grift weer te
herstellen en door te trekken in de venen die keizerlijk bezit waren. Er werd landbouw
bedreven tot aan de randen van het onbegaanbare veen. Zo nu en dan werd er gehooid, met als
gevolg verschraling van het terrein. Hierdoor zijn de blauwgraslanden ontstaan.
Eens was het veengebied honderdduizenden hectaren groot. De Blauwe Hel en De Hel zijn
daar nog overblijfselen van. Restanten van trilveen, blauwgrasland, hooiland en moerasbos
vormen een herinnering aan de tijd van weleer. Voor de Tweede Wereldoorlog was het
aandeel aan blauwgrasland veel groter dan tegenwoordig. Vanaf de jaren 50 van de vorige
eeuw werd ontwaterd ten behoeve van de landbouw. Er staan tegenwoordig nog maar weinig
delen blank in de winter. De ontwatering levert ernstige bedreigingen op voor de natuur in het
Binnenveld.
In 2009 zijn de Blauwe Hel en De Hel aangewezen als Natura 2000-gebied, vanwege het
voorkomen van de zeldzame blauwgraslanden, trilvenen en moerasbossen. Het eveneens
waardevolle dotterbloemhooiland komt ook in beide terreinen voor, maar is niet opgenomen
in het Natura 2000-beleid. Verder behoren beide terreinen tot de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS). Het Natura 2000-beleid dient ervoor om deze zeldzame habitats te beschermen en de
kwaliteit ervan te verbeteren. Staatsbosbeheer heeft veel gedaan om de kwaliteit te behouden.
Beide terreinen staan echter onder grote druk door de uitstoot van stikstof door depositie en
onttrekking van water door het nabijgelegen sportcomplex, landbouw en de Grift. Er liggen
plannen klaar om de uitstoot van stikstof aan te pakken en de verdroging tegen te gaan
middels verhoging van het waterpeil van de Grift met 20 cm en het dempen van sloten.
Bodem en vegetatie
De bodemgesteldheid staat weergegeven op kaart 2.2. Het overgrote deel van de terreinen
bestaat uit vlietveengronden met een ondergrond van zand. Beide terreinen worden gevoed
met kwelwater dat afkomstig is van de Utrechtse Heuvelrug (verval van 7 meter).
Op kaart 2.3, de habitattypekaart, is de vegetatiesamenstelling van de Blauwe Hel en De Hel
grofweg aangegeven, de gebieden zijn echter veel gevarieerder dan uit de kaart blijkt. Dat
komt onder andere doordat de invloed van kwel niet overal even sterk is. Dat is goed te zien
aan de vegetatie in de Blauwe Hel. Naarmate je oostelijker gaat, dus dichter bij de Grift komt,
wordt het milieu zuurder, waarschijnlijk omdat de Grift als “kwelvanger”, grondwater aan het
gebied onttrekt; het zure regenwater krijgt dan meer invloed. Op sommige plaatsen in het
oostelijke deel van de Blauwe Hel is de vegetatie-mat van het trilveen zo dik en
ondoordringbaar geworden dat regenwater er niet snel uit kan wegzakken. Op die plaatsen
ontstaat dan een zogenaamde “regenwaterlens”. De vegetatie is daar geïsoleerd van
kwelstromen onder de kragge. De plantengroei verraadt de verzuring door regenwater, zo is
boven de regenwaterlens veenpluis en een uitgebreid veld met veenmossen (Sphagnum) te
zien (fig.2.1a,b). Geringe hoogte-verschillen geven in veel gevallen verschillen in
samenstelling van de vegetatie te zien. Zo zijn er delen van het terrein die een sterke
begroeiing met Moeraskartelblad hebben en andere delen waar een concentratie van
orchideeën zichtbaar is (fig.2.2a,b). Juist deze afwisselingen in bodemstructuur en vegatatie
maken de Hellen tot een uitermate boeiend natuurgebied.
Literatuur
Deys, H.P.,1988. De Gelderse Vallei: geschiedenis in oude kaarten. Hes uitgevers, Utrecht.
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Kaart 2.2.
Bodemgesteldheid
van de Blauwe Hel
en De Hel
(Bron DLG).
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Kaart 2.3.
Habitattypekaart van
de Blauwe Hel en De
Hel (Bron DLG).
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Fig. 2.1.
Regenwaterlens in de Blauwe Hel, nabij de Grift.
Inset: detail regenwaterlens met 1 Sphagnum (Veenmos) en 2 Veenpluis.

Fig. 2.2.
Blauwe Hel met A: “Orchis-veld” en B; plaatselijk sterke begroeiing met Moeraskartelblad.
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3 Vaatplanten van De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg
Eric Minke
Inleiding
De Hel en De Blauwe Hel zijn geselecteerd als Natura 2000-gebied. De toekenning hiervan is
gebaseerd op het voorkomen van bepaalde soorten en habitattypen. In beide terreinen komen
veenmosrietlanden, blauwgrasland en trilvenen voor. Een dergelijk habitattype wordt
gekenmerkt door een karakteristieke flora. Vanwege de kwetsbare vegetatie zijn de terreinen
niet toegankelijk voor publiek. In het verleden is wel onderzoek verricht naar het voorkomen
van planten in De Hel en De Blauwe Hel door leden van de IVN afdeling Veenendaal. Net als
in 2012 is ook besloten om in 2016 tijdens de inventarisatie van diverse diergroepen de
waargenomen planten te noteren.
Methode
Toevallige vondsten van planten zijn gedurende het onderzoek naar het voorkomen van
diverse diergroepen geregistreerd. De meeste elzenbroekbosjes zijn niet onderzocht, omdat
deze ontoegankelijk waren. Voor De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg zijn de soorten apart
weergegeven. De Ketelweg is ook onderzocht, omdat deze weg de scheiding vormt tussen De
Hel en De Blauwe Hel. Bij het noteren van de planten is ook een schatting gemaakt van de
talrijkheid. Daarbij is gebruik gemaakt van de Tansleyschaal (tabel).
Elke plantensoort heeft een strategie ontwikkeld om de wintermaanden te overleven. Voor
elke plantensoort is deze levensvorm genoteerd. De gegevens hierover zijn ontleend aan
Heukels’ Flora (van der Meijden et al, 1983). Dit wordt uitgelegd bij de resultaten. De
Nederlandse plantennamen zijn volgens Heukels’ flora (van der Meijden, 2005).
Resultaten
Algemeen
In totaal werden voor De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg 255 soorten gevonden (tabel 3.1).
In tabel 3.2 staan de soorten per deelgebied weergegeven met tevens hun dichtheden. In De
Hel, De Blauwe Hel en langs de Ketelweg zijn respectievelijk 184, 179 en 75 soorten
gevonden. Het aantal soorten in De Hel en De Blauwe Hel is vrijwel gelijk.
Ecologische groepen
Alle soorten zijn ingedeeld en geturfd via de typering per ecologische groep volgens Arnolds
en van der Maarel (1979)(tabel 3.3). Hierdoor is na te gaan in hoeverre De Hel, De Blauwe
Hel en Ketelweg ecologisch op elkaar lijken (bijvoorbeeld of er veel soorten voorkomen van
water- en oeverplanten of bemeste graslanden). Uit tabel 3.3 kan het volgende opgemerkt
worden:
In De Hel en De Blauwe Hel worden de hoogste percentages planten gevonden in de categorie
water- en oeverplanten (4a, 4b, 4c en 4d). Dit is goed te begrijpen vanwege het natte karakter
van deze terreinen. Er zijn geen planten gevonden van voedselarm water (4b). Verder wordt
de categorie bemeste graslanden (5a en 5b) vertegenwoordigd door een hoog percentage. Dit
komt door de invloed van de naburige landbouw en veehouderijen en depositie van
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atmosferische stikstof. De derde categorie vormen de onkruiden. Planten uit deze groep
werden vooral gevonden bij de toegangspaden en hekken. De storingplanten en natte
pionierplanten (2a, 2b en 2c) vormen ook een aanzienlijk percentage. Hierbij zijn geen
pioniers (2b en 2c) gevonden, omdat kale stukken of net geplagde grond hier ontbreken. De
planten van droge graslanden (6a, 6b, 6c en 6d) zijn hier weinig aangetroffen, vanwege de
natte omstandigheden in deze terreinen. Een redelijk aantal planten werd gevonden in De Hel
en De Blauwe Hel, die vallen onder de categorie heide- en veenplanten (7a, 7b,7c, 7d, 7e).
Het beheer in deze terreinen is juist gericht op het behoud van deze landelijk, zeldzame
vegetatie. Een groot aantal van deze planten staan op de Rode Lijst van bedreigde en
kwetsbare planten in Nederland (Sparrius et al., 2012). Verder zijn er een aantal planten
karakteristiek voor deze categorie, zoals Blauwe zegge en Snavelzegge. Binnen de categorie
bosranden en struwelen (8a, 8b, 8c en 8d) zijn planten gevonden van voedselrijke zomen (8b).
Voor de groep bosplanten (9a, 9b, 9c, 9d, 9e) zijn veelal soorten waargenomen van natte
bossen (9a) en bossen op zure gronden (9e).
Langs de Ketelweg vormden de categorie onkruiden het hoogste percentage. In deze groep
bevinden zich de tredplanten, die op dit pad veel werden aangetroffen. De categorieën
bemeste graslanden en bosplanten vormden een gedeelde tweede plaats. De categorieën
water- en oeverplanten en heide- en veenplanten komen niet voor, omdat deze habitats
ontbreken. Er zijn ook geen pioniersituaties aangetroffen, waardoor eveneens de categorie
storingsplanten en pioniervegetaties weinig voorkomt. Ten slotte zijn drie soorten planten
gevonden, die in geen enkele groep ondergebracht konden worden (verwilderde planten).
Vergelijking De Hel en De Blauwe Hel
In De Hel en De Blauwe Hel komen dezelfde habitats voor. Toch zijn er verschillen in het
voorkomen van planten. Hieronder worden enkele opmerkelijke planten vermeld die slechts
in één van beide terreinen zijn gesignaleerd (tabel 3.2).
De Hel: Krabbenscheer, Waterviolier, Sterrenkroos sp., Blauwe knoop, Groot springzaad,
Penningkruid, Kamgras en Drijvend fonteinkruid.
Blauwe Hel: Ronde zegge, Gewoon blaasjeskruid, Moeraswalstro, Moeraswederik, Gele
plomp, Witte waterlelie, Spaanse ruiter en Pijlkruid.
Vergelijking met de Bennekomse Hooilanden/Bennekomse Meent
In de Bennekomse Meent komt een vergelijkbaar habitat voor (blauwgrasland en
veenmosrietland). Er zijn echter verschillen in het voorkomen van bepaalde planten. De
Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe) is een kenmerkende plant van de Bennekomse
Meent (van Dam et al, 2009), maar werd in zowel de Hel als De Blauwe Hel niet
aangetroffen. In de Bennekomse Hooilanden/Bennekomse Meent werden veel meer soorten
waargenomen die tot de pioniervegetatie behoren (ecologische groepen: pioniers stikstof /nat
(2b) en pioniers vrij voedselarm en vochtig (2c))(van Dam et al, 2009). In De Hel en De
Blauwe Hel komen geen kale stukken grond voor, waardoor deze soorten vrijwel geheel
ontbreken. Het Melkviooltje werd zeer sporadisch aangetroffen. Door dit feit zijn er in de
Bennekomse Hooilanden/Bennekomse Meent ook veel meer plantensoorten aangetroffen.
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Karakter van de vegetatie
Bij het onderzoek naar de flora valt vaak op dat steeds dezelfde planten in elkaars nabijheid
voorkomen. Dit komt doordat deze planten ongeveer dezelfde eisen stellen aan de omgeving
(klimaat en bodem). Andere planten, dieren en de mens hebben ook invloed op het
voorkomen. Dit geheel van factoren zorgt ervoor dat op overeenkomstige plaatsen
overeenkomstige planten voorkomen. Een dergelijk begroeiing wordt een
plantengemeenschap genoemd. Plantengemeenschappen kunnen van elkaar onderscheiden
worden aan de hand van de waargenomen plantensoorten. Er worden zestien
plantengemeenschappen onderscheiden (Schaminée et al., 1995-1998). In De Hel en De
Blauwe Hel is geen uitgebreid onderzoek verricht naar het voorkomen van
plantengemeenschappen. Hiervoor zijn veel meer opnames nodig. De volgende
plantengemeenschappen zijn wel beeldbepalend in zowel De Hel als De Blauwe Hel:
Het Dotterbloem-verbond (Calthion palustris) vertoont zich vooral in het vroege voorjaar
met de massale bloei van Dotterbloem en wat later in het voorjaar van de Echte
koekoeksbloem, Moerasrolklaver en Grote ratelaar. Dit zijn kenmerkende soorten van
Calthion vegetaties. De Rietorchis was in juni aspectbepalend met de paarse bloemen. In de
zomer en nazomer vielen de Kale jonker en Grote kattenstaart vooral op.
Langs de oevers van de sloten valt in de zomer/nazomer het paarse/gele en witte kleurenpalet
op van het Moerasspirea-verbond (Filipendulion). Koninginnenkruid, hier en daar
Moeraskruiskruid, Harig wilgenroosje, Echte valeriaan en Haagwinde zijn karakteristiek voor
deze plantengemeenschap. De slootkanten worden nauwelijks gemaaid en er vindt geen
begrazing plaats, waardoor dit vegetatietype zich goed kan ontwikkelen. De Gewone
smeerwortel en Poelruit waren ook veelvuldig aanwezig.
Langs de oevers van de sloten worden ook soorten aangetroffen die behoren tot de
Helofytenvegetaties van de rietklasse. Vooral Riet vormt soms een ondoordringbare
vegetatie. Andere soorten, die veel zijn waargenomen zijn Holpijp, Watermunt, Gele lis, Gele
waterkers en Grote lisdodde. De Kleine egelskop, Grote watereppe en Mattenbies waren in
geringe aantallen aanwezig.
In en op het water van de sloten bevonden zich veel vertegenwoordigers van
waterplantgemeenschappen. Het gaat daarbij om Sterrenkroos sp., diverse soorten Kroos,
Witte waterlelie, Gele plomp, Kikkerbeet, Waterviolier en Krabbenscheer. In een slootje in
het zuidelijk deel van De Hel waren Kikkerbeet, Waterviolier, Sterrenkroos sp. en
Krabbenscheer heel kenmerkende soorten van deze plantengemeenschap.
Kenmerkend voor zowel De Hel als De Blauwe Hel is het voorkomen van veenmosrietland.
Hier groeien veel soorten uit de Klasse van de kleine zeggen. Dominant zijn Waterdrieblad,
Moeraskartelblad en pleksgewijs Veenpluis. Egelboterbloem, Zeegroene muur, Ruw walstro
en Wateraardbei zijn minder talrijk. De zeggen waren ook karakteristiek (pleksgewijs
Snavelzegge en Zwarte zegge).
Blauwe zegge, Blauwe knoop, Biezenknoppen en Kleine valeriaan zijn soorten van het
Biezenknoppen-Pijpenstrootjes-verbond. Dit zijn de enige soorten van deze
plantengemeenschap die zijn gevonden.
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Levensvormen
Elke plant heeft een strategie ontwikkeld om de ongunstige wintermaanden te overleven.
Deze levensvormen worden hieronder in het kort vermeld:
Chamaefyt (Cha): winterknoppen tot 50 cm boven de grond.
Geofyt (Geo): winterknoppen onder de grond.
Helofyt (Hel): winterknoppen onder water, bloeiende planten boven water.
Hemicryptofyt (Hem): winterknoppen op of iets onder de grond, plant tweejarig (bloei in
tweede jaar).
Hydrofyt (Hyd): waterplant.
Phanaerofyt (Pha): winterknoppen minstens 50 cm boven de grond (bomen, heesters en
lianen).
Therofyt (The): geen winterknoppen, maar zaad; plant is eenjarig.
In de tabel 3.1 staat voor elke soort de levensvorm vermeld. In Figuur 3.1 staat voor De Hel,
De Blauwe Hel en Ketelweg gezamenlijk de verdeling van de aangetroffen levensvormen
weergegeven. In 2012 is dit voor de drie deelterreinen ook apart gedaan (Minke, 2012). In
zowel de Hel als De Blauwe Hel komen veel hydrofyten voor. In beide terreinen komt veel
water voor. Langs de Ketelweg ontbreekt water, waardoor deze categorie ontbreekt. Langs de
Ketelweg komen daarentegen veel phanaerofyten voor. Het aandeel van de aangetroffen
planten dat wordt ingenomen door houtige gewassen en lianen is hier groot.
Rode Lijst
In totaal zijn voor De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg 13 soorten gevonden, die op de Rode
Lijst staan van bedreigde en kwetsbare planten in Nederland (Sparrius et al., 2012)(Bijlage 3).
In tabel 3.1 staan bij elke soort de vindplaats en de Amersfoortcoördinaten vermeld. Alle
soorten zijn óf in De Hel óf in De Blauwe Hel waargenomen. Langs de Ketelweg zijn geen
soorten van de Rode Lijst geregistreerd. Allereerst zullen de soorten van de Rode Lijst
hieronder kort besproken worden.
Ronde zegge (Carex curta) is een plant van laagveen (ecologische groep 7a). In De Blauwe
Hel werden enkele exemplaren gevonden. Mogelijk kwamen er nog meer exemplaren voor.
Kamgras (Cynosurus cristatus) is een fraaie grassoort dat gevonden kan worden in vochtige,
bemeste graslanden (ecologische groep 5a). In De Hel werd deze soort in redelijke aantallen
waargenomen.
Rietorchis (Dactylorhiza majalis – praet.) komt voor in natte, bemeste graslanden
(ecologische groep 5b) en is beschermd in Nederland. In juni bloeide deze soort massaal in
zowel De Hel als De Blauwe Hel en vormde een kleurig schouwspel in beide terreinen.
Krabbenscheer (Stratiotes aloides) is een opvallende plant van voedselrijk water (ecologische
groep 4a). De soort werd alleen aangetroffen in een sloot in het zuidelijk deel van De Hel in
grote aantallen.
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Wateraardbei (Comarum palustre) is een plant van laagveen (ecologische groep 7a). Deze
soort kwam zowel in De Hel als De Blauwe Hel voor. De soort groeit in ondiep, voedselarm
water en op veengrond die arm is aan fosfaat en carbonaten.
Moeraskruiskruid (Jacobea paludosa) is een fraaie zomerbloeier van natte ruigten
(ecologische groep 4d). In zowel De Hel als De Blauwe Hel werd de soort in geringe
aantallen gevonden.
Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) komt voor in laagveen (ecologische groep 7a). Deze
soort was dominant aanwezig in zowel De Hel als De Blauwe Hel.
Karwijvarkenskervel (Peucedanum carvifolia) behoort tot de Schermbloemigen en is een
plant van vochtige, bemeste graslanden (ecologische groep 5a). Deze soort werd zeer
sporadisch gevonden in De Hel. Langs de rivieren is Karwijvarkenskervel vrij algemeen.
Blauwe knoop (Succisa pratensis) is een echte zomerbloeier van blauwgraslanden
(ecologische groep 7c). In De Hel werd deze soort in redelijk aantal waargenomen.
Kleine valeriaan (Valeriana dioica) groeit in natte, bemeste graslanden (ecologische groep
5b). In zowel De Hel als De Blauwe Hel werd deze soort aangetroffen.
Spaanse ruiter (Cirsium dissectum)(ecologische groep 7c) werd sporadisch in De Blauwe Hel
waargenomen. Het is een kenmerkende soort van het Biezenknoppen-Pijpestrootjesverbond.
Vervolgens zullen nog enkele plantensoorten vermeld worden, die niet op de Rode Lijst staan,
maar bijzonder zijn vanwege hun zeldzame voorkomen, in een bepaald biotoop groeien of een
hoge belevingswaarde hebben.
Blauwe zegge (Carex panicea) is een kensoort van blauwgraslanden (ecologische groep 7c).
In De Hel en De Blauwe Hel is deze soort in grote getale waargenomen.
Gele Maskerbloem (Mimulus guttatus) heeft opvallende gele bloemen en komt voor langs
voedselrijke oevers (ecologische groep 4c). Deze soort is een neofyt en is vrij zeldzaam. Bij
een toegangshek van De Blauwe Hel werd één exemplaar gevonden. De Gele maskerbloem
wordt niet beschouwd als potentieel invasief.
Groot springzaad (Impatiens noli-tangere) komt voor in natte bossen (ecologische groep 9a).
Het is in Nederland een aandachtsoort (in Nederland een indicator voor een bepaald habitat en
bovendien goed herkenbaar in het veld). In een elzenbroekbos van De Hel groeide de soort in
een grote groep.
Dotterbloem (Caltha palustris) is een plant met een hoge belevingswaarde. De Dotterbloem
komt voor in moerasachtige hooilanden en moerassen. Het is een soort van voedselrijke, maar
weinig of niet bemeste grond (ecologische groep 5b). De soort mijdt fosfaatrijk water en komt
voor op plaatsen met ijzerhoudend kwelwater. In het vroege voorjaar was de Dotterbloem
aspectbepalend in zowel De Hel als De Blauwe Hel.
Pinksterbloem (Cardamine pratensis) vormde in het april een roze gloed in met name de
begraasde weilandjes van De Blauwe Hel. In De Hel werd de soort ook in grote aantallen
waargenomen. Het is een plant van vochtige, bemeste graslanden (ecologische groep 5a).
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Waterviolier (Hottonia palustris) is een plantje van voedselrijk water (ecologische groep 4a)
en is een indicator van kwel. Deze soort werd alleen gevonden in een slootje in het zuidelijk
deel van De Hel. De soort komt vaak samen voor met Kikkerbeet (Hydrocharis morsusranae) en Sterrenkroos (Callitriche sp.). Waterviolier is een kensoort van de associatie
Waterviolier en Sterrenkroos (Weeda et al, 2000).
Echte koekoeksbloem (Lychnos flos-cuculi) is een soort van natte, bemeste graslanden
(hooilanden)(ecologische groep 5b). In zowel De Hel als De Blauwe Hel komt deze plant nog
veel voor. In den lande gaat deze soort sterk achteruit door verdroging en vermesting.
Moeraswederik (Lysimachia thyrsiflora) is een plant van laagveen (ecologische groep 7a). De
plant heeft een grote belevingswaarde. Alleen in De Blauwe Hel is deze soort waargenomen
in redelijke aantallen.
Egelboterbloem (Ranunculus flammula) is een plant van laagveen (ecologische groep 7a).
Kenmerkend daarbij is dat in de winter het terrein blank staat en in de zomer droogvalt, maar
niet uitdroogt. In zowel De Hel als De Blauwe Hel is deze plant veelvuldig gevonden.
Beheeradviezen
De voedingstoestand van het water wordt sterk bepaald door factoren van buitenaf. Daarbij
valt te denken aan toevoer van stikstof en fosfaat via oppervlaktewater en het doorsijpelen van
deze stoffen uit naburige percelen, die zwaar bemest worden. Ten slotte wordt stikstof
aangevoerd vanuit de bio-industrie in de directe omgeving door atmosferische depositie. De
uitstoot kan oplopen tot meer dan 50 kg stikstof per hectare per jaar. Er zijn plannen
uitgewerkt om de uitstoot van stikstof door de landbouw aan te pakken door de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in opdracht van het Ministerie van Economie,
Landbouw en Innovatie (EL & I).
Teneinde droogte tegen te gaan, moet daarom afgezien worden van inlaten van
gebiedsvreemd water.
De Hel en De Blauwe Hel worden gevoed door kwelwater. Dit water is minder zuur dan
regenwater. Het is ook minder voedselrijk dan oppervlaktewater. Regelmatig zouden de pH
en gehalte aan meststoffen bepaald moeten worden.
De waterstand van de naburige Grift staat nu nog lager dan van De Hel en De Blauwe Hel.
Kwel treedt vooral op, op de laagst gelegen plaatsen. De Grift zou daardoor veel kwelwater
wegvangen. Er zijn beheerplannen om de waterstand van de Grift met 20 cm te verhogen, ten
einde de kwelvorming in De Hel en De Blauwe Hel te bevorderen. Dit stuit echter bij
agrariërs op bezwaren. Een tweede methode om de kweldruk te verhogen in het gebied is het
dempen van naburige sloten. Er zijn plannen om enkele sloten aan de zuidkant van De Hel en
noord- en zuidzijde van de Bennekomse Meent te dempen.
Voedingsstoffen worden ook dikwijls aangevoerd door inwaaien van blad. Het periodiek
knotten van de Elzen langs een sloot in het zuidelijk deel van De Hel is een goede maatregel.
Indien dit niet gebeurt, zullen planten in het aangrenzende blauwgrasland gaan domineren die
voedselrijke omstandigheden prefereren. De karakteristieke soorten van blauwgrasland zullen
dan verdwijnen.
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In week 35 is gemaaid, waarbij het maaisel is afgevoerd. Dit is een goede maatregel, omdat
dan verschraling optreedt. De soorten uit voedselrijke milieus (ecologische groepen 4a en
4c)(5a, 5b) hebben sterk de overhand. Het gaat daarbij ondermeer om Riet. Het beheer zou
erop gericht moeten zijn om deze soorten terug te dringen door middel van maaien en
afvoeren en periodiek een stuk sloot leeg te halen.
Het beheer moet gericht zijn op het behoud en indien mogelijk het versterken van de
blauwgraslanden en veenmosrietlanden, omdat De Hel en De Blauwe Hel aangewezen zijn als
Natura 2000-gebied.
Het zou prachtig zijn indien in de toekomst De Hel/De Blauwe Hel en Bennekomse
Hooilanden/Bennekomse Meent één gebied vormen, want nu zijn de afzonderlijke gebiedjes
teveel versnipperd. Er kan weinig genetische uitwisseling plaatsvinden tussen populaties van
met name zeldzame soorten.
Discussie
Het totaal aantal plantensoorten bedraagt 255. Waarschijnlijk komen er meer soorten voor.
Niet alle delen van de terreinen waren toegankelijk (vooral de elzenbroekbosjes) en konden
niet goed onderzocht worden. Het gebied rondom de grote plas van De Hel is niet onderzocht,
omdat dit nauwelijks betreden kon worden. Niet alle planten konden tot soort gedetermineerd
worden. Het gaat daarbij met name om zeggensoorten en grassen.
Conclusies
-In totaal zijn 255 soorten vaatplanten aangetroffen. Voor De Hel, De Blauwe Hel en
Ketelweg is het aantal gevonden soorten respectievelijk 184, 179 en 75. Het aantal soorten die
op de Rode Lijst staan van bedreigde en kwetsbare planten in Nederland bedraagt 13. Bij de
resultaten worden deze planten kort besproken, evenals enkele soorten die bijzonder zijn door
hun zeldzaamheid of hoge belevingswaarde.
-In alle terreinen komen veel planten voor die voedselrijke omstandigheden prefereren. De
ecologische groepen water- en oeverplanten (4a en 4c) en bemeste graslanden (5a en 5b) zijn
daardoor ruim vertegenwoordigd. Verheugend is het voorkomen van een redelijk aantal
planten die binnen de ecologische groep heide- en veenplanten (7a en 7c) vallen. Het beheer
binnen De Hel en De Blauwe Hel is juist gericht op het behoud en versterken van deze
zeldzame vegetatie.
-Voor elke plant is ook de levensvorm genoteerd, waarmee het ongunstige winterseizoen
wordt overbrugd. In De Hel en De Blauwe Hel zijn veel hydrofyten gevonden (aanwezigheid
open water) en langs de Ketelweg een groot aandeel aan phanaerofyten.
-De Hel en De Blauwe Hel zijn met elkaar vergeleken. In beide terreinen komen vrijwel
dezelfde habitats voor, maar er is een verschil in het voorkomen van planten.
De Hel/De Blauwe Hel is ook vergeleken met de Bennekomse Hooilanden/Bennekomse
Meent. Hieruit blijkt dat bepaalde planten, die kenmerkend zijn voor de Bennekomse Meent,
in De Hel en De Blauwe Hel ontbreken. In de Bennekomse Hooilanden/Bennekomse Meent
zijn in 2009 meer pioniermilieus aangetroffen, waardoor veel meer pioniersoorten zijn
gevonden dan in De Hel en De Blauwe Hel. In de laatstgenoemde terreinen ontbreken kale
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stukken grond of geplagde terreindelen. Dit verklaart ook ten dele het veel grotere aantal
plantensoorten dat is gevonden in de Bennekomse Hooilanden/Bennekomse Meent.
Een aantal beheeradviezen worden gegeven, die gunstig zijn voor het behoud en versterken
van de aanwezige blauwgraslanden en veenmosrietlanden.
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(foto Eric Minke)

Krabbescheer
(foto Eric Minke)

Groot springzaad
(foto Eric Minke)

21

4 Paddenstoelen van De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg
Eric Minke
Inleiding
Jaarlijks worden in Nederland enkele tienduizenden gegevens verzameld over paddenstoelen.
Deze gegevens worden vervolgens aan het gegevensbestand toegevoegd en gebruikt voor het
vervaardigen van verspreidingskaarten, het evalueren van natuurwaarden ten behoeve van
beheeradviezen en milieu-effectrapportages en ten slotte het opstellen van Rode Lijsten.
De Hel en De Blauwe Hel hebben tot nu toe weinig aandacht gekregen bij het inventariseren
van de mycoflora. De volgende redenen liggen hieraan ten grondslag:
● Veel natte terreinen zijn niet rijk aan soorten; in de omgeving zijn terreinen waar
veel meer soorten paddestoelen voorkomen.
● Het gebied is niet toegankelijk voor publiek, omdat het een zeer kwetsbare vegetatie heeft.
● Veel gedeelten in het terrein zijn moeilijk toegankelijk, omdat ze erg drassig zijn.
De waarnemingen van de mycoflora van dit jaar kunnen dan ook niet vergeleken worden met
vroegere gegevens. Dit is in tegenstelling tot de vogels, die in het verleden wel zijn
geïnventariseerd (Leys et al, 1993).
Verder moet men zich realiseren, dat het verkrijgen van een volledige soortenlijst van de
mycoflora in tegenstelling tot de hogere planten moeilijker verloopt. Dit wordt veroorzaakt
door de volgende factoren :
● Veel paddenstoelen zijn niet eenvoudig op naam te brengen, omdat veel soorten erg op
elkaar lijken. Het grote aantal taxa vereist een omvangrijke bibliotheek.
● Veel vruchtlichamen zijn erg klein of hebben een verborgen leefwijze (bijvoorbeeld truffels
onder de grond).
● Veel paddestoelen leven op specifieke substraten (mest) en substraten, die er maar tijdelijk
zijn. De trefkans wordt daardoor sterk verminderd in vergelijking met bijvoorbeeld hogere
planten.
● De meeste paddestoelen verschijnen alleen in een bepaalde periode van het jaar (meeste in
de herfstmaanden), terwijl planten een groot deel van het jaar bovengronds aanwezig zijn.
Er zijn ook karakteristieke voorjaarspaddenstoelen (Morieljes). Kortom voor een
evenwichtige inventarisatie moet men eigenlijk het hele jaar waarnemen.
● Veel paddenstoelen hebben een korte levensduur, terwijl planten enkele maanden
herkenbaar blijven.
● De weersgesteldheid is van grote invloed op de aanwezigheid van paddestoelen. In de droge
jaren 1976 en 2003 verschenen maar weinig vruchtlichamen. Vroege nachtvorsten in
het najaar betekenen ook voor veel paddestoelen het einde van het seizoen.
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In verband met bovengenoemde problemen zou men voor het verkrijgen van een omvangrijke
soortenlijst, enkele jaren achtereen moeten inventariseren.
Methoden
De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg liggen in de volgende kilometerhokken: 167-446, 168446, 167-447 en 168-447. Voor zover mogelijk was, zijn alle delen van het terrein binnen de
kilometerhokken bezocht. Soorten, die niet in het veld gedetermineerd konden worden, zijn
apart met wat mos in kleine zakjes verpakt, voorzien van datum en vindplaats en vervolgens
thuis microscopisch bekeken. Bepaalde soorten zijn alleen te vinden als specifieke substraten
worden afgezocht. Bijvoorbeeld de Smeerwortelmycena (Hemimycena candida) is slechts te
vinden indien men de planten van Smeerwortel (Symphytum officinale) onderzoekt. Er is
zowel in de wintermaanden als najaarsmaanden geïnventariseerd. In oktober en november
2015 zijn enkele bezoeken gebracht aan de deelterreinen.
In week 35 (29 augustus tot en met 4 september 2016) zijn alle drie deelterreinen gemaaid.
Resultaten
Biotopen
Ondanks de genoemde beperkingen bij het inventariseren van de mycoflora, zijn bij de
inventarisatie van 2015/2016 151 soorten gevonden (tabel 4.1). In tabel 4.2 staat een
opsomming van de waargenomen microfungi. In tabel 4.3a en 4.3b staat de verdeling van de
soorten over De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg. De meeste soorten zijn gevonden in De
Hel. Hier zijn weliswaar de meeste soorten aangetroffen, maar op de meeste plaatsen betreft
het zeer algemene soorten, die in allerlei terreintypen zijn te vinden. Op dode takken van wilg
groeiden massaal vruchtlichamen van het Egelzwammetje. Dit is een zeldzame soort, die op
de Rode Lijst staat van bedreigde en kwetsbare paddenstoelen in Nederland. Tussen het
veenmos in De Blauwe Hel werden het Veenmosvuurzwammetje en Vlokkig veenmosklokje
aangetroffen. In zowel De Hel, De Blauwe Hel als langs de Ketelweg zijn nauwelijks
paddenstoelen waargenomen, die voorkomen op mest. In het gebied vindt geen begrazing
plaats (alleen op enkele weiden grazen pony’s). Langs de Ketelweg werden in het najaar van
2015 veel Gordijnzwammen aangetroffen onder de Ratelpopulier.
Substraat
Paddenstoelen zijn te vinden op allerlei substraten, zoals hout, grond, mest,
planten/plantendelen en andere paddenstoelen. Het substraat wordt vaak in één adem
genoemd met de functionele groep (welke rol speelt de paddenstoel in het ecosysteem).
Kuyper (1994) noemt enkele functionele groepen :
● Mycorrhiza’s (leven in symbiose met bomen (Vliegenzwam-Berk)).
● Saprotroof levende soorten (leven op dood organisch materiaal).
● Parasieten (leven ten koste van andere organismen (Zwavelzwam op wilg)).
● Soorten die samenleven met mossen/korstmossen (Oranjegeel Trechtertje met mos).
Uit tabel 4.1 blijkt dat in De Hel, De Blauwe Hel en langs de Ketelweg weinig soorten
gevonden zijn, die leven als mycorrhiza (Em)(23,2 % van alle soorten). Het landelijk beeld is
volgens Arnolds (1995) 24% voor deze groep en komt dus vrijwel overeen. Houtbewonende
saprotrofen (Sh) werden vertegenwoordigd door 58 soorten (38,4% van alle soorten) en
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bodembewonende saprotrofen (St) maakten 11,9% (18 soorten) uit van het totale aantal
soorten. Arnolds (1995) noemt voor beide laatste groepen respectievelijk 51% en 25% als
landelijke norm. De houtbewonende saprotrofen (Sh) liggen daarmee ver onder de landelijke
norm, terwijl de bodembewonende saprotrofen eveneens ver hieronder liggen. Ongeveer de
helft van de gevonden soorten leeft dus op deze substraten. Weinig soorten leven op mest (Sc)
of leven samen met mossen (Am). De Goudgele zwameter is de enige soort die leeft op
andere paddenstoelen (biotrofe parasiet)..
De verdeling over functionele groepen geeft een zelfde beeld (tabel 4.4). De saprofieten
(levend van organisch materiaal)(Sh + St + Sc +Sk) vertegenwoordigen 61,6% van alle
soorten, waarbij 11,9% leeft op de grond en 38,4% op hout. Het aandeel van de soorten, dat
groeit op hout is begrijpelijk, doordat in de verspreid liggende elzenbroekbosjes en langs de
Ketelweg veel dood hout aanwezig is.
Seizoen
In de inleiding is kort weergegeven, dat het voorkomen van paddestoelen sterk bepaald wordt
door de heersende weersgesteldheid. Vochtig weer in de nazomer en herfst bevordert de
vorming van vruchtlichamen. In het najaar van 2015 was het dikwijls zacht weer. Het
voorjaar is droog verlopen (figuur 4.1). Augustus, september en november waren natter dan
normaal (figuur 4.1). De winter van 2015/2016 verliep zacht, waardoor toch nog veel
paddenstoelen te vinden waren. De twee wintermaanden in 2016 waren natter dan normaal
(figuur 4.2). Het voorjaar en de zomer van 2016 waren respectievelijk koud en vrij warm. De
voorjaarsmaanden waren aan de droge kant (figuur 4.2). De zomer begon zeer nat
(juni)(figuur 4.2). Augustus was vrij warm en vrij droog. September was zeer warm en zeer
droog. Oktober was zeer droog met vrij lage temperaturen in de eerste helft van de maand. Er
trad al regelmatig nachtvorst op. Door de droge nazomer en herfst verschenen er nauwelijks
vruchtlichamen. Rond eind oktober en de eerste helft van november verbeterde de situatie
iets, doordat meer neerslag viel (figuur 4.2). De eerste helft van november was echter wel vrij
koud met regelmatig nachtvorst. Het weer in 2016 kende een zeer grillig verloop. Dit was
desastreus voor veel paddenstoelen (www. Naturetoday.com, 7 december 2016). Het jaar
2015 legde bij de inventarisatie van de paddenstoelen meer gewicht in de schaal.
In de wintermaanden zijn vaak wel houtzwammen te vinden, die koude goed kunnen
verdragen. Het Fluweelpootje (Flammulina velutipes ss. lat.) en Gewone oesterzwam
(Pleurotus ostreatus) zijn twee plaatjeszwammen,die na de eerste nachtvorsten optreden en
gedurende de winter te vinden zijn. Op 6 januari werden op een Schietwilg langs de Ketelweg
het Fluweelpootje en Gewone oesterzwam gezien. Enkele paddestoelen zijn karakteristiek
voor het voorjaar (Morieljes). Deze soorten zijn hier niet gevonden.
Rode Lijst
Van de 151 waargenomen soorten, staan er vijf op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare
paddenstoelen in Nederland (Arnolds & Veerkamp, 2008)(tabel 4.1). De Kleine
bloedsteelmycena en het Roodvoetknotsje stonden in 1996 nog niet op de Rode Lijst, maar in
2008 wel. De Gegordelde gordijnzwam en Koperrode gordijnzwam zijn thans niet bedreigd
en staan niet meer op de Rode Lijst. Twee criteria bepalen of een soort op de Rode Lijst staat :
mate van achteruitgang en zeldzaamheid (aantal uurhokken, waar soort voorkomt). In tabel
4.1 wordt dit nog verder verklaard.
Verder zijn er soorten gevonden die niet op de Rode Lijst staan, maar wel zeldzaam zijn (tabel
4.1). Het gaat daarbij om de Elzenpropmollisia (UFK 4), Smeerwortelmycena (UFK 4) en
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Rietwieltje (UFK 3). Het is de vraag of alle genoemde soorten werkelijk zo zeldzaam zijn.
Het Rietwieltje is vanwege zijn kleine afmetingen een onopvallende soort en zal bij
inventarisaties snel gemist worden. De Smeerwortelmycena groeit op een specifieke
standplaats en zal niet genoteerd kunnen worden indien niet de plant geïnspecteerd wordt op
de aanwezigheid van deze soort.
Opmerkelijke soorten
Hieronder volgen enkele soorten met welklinkende namen.
(1) Het Egelzwammetje is oranjebruin met op de hoed wollige, afstaande schubben. De
lamellen zijn oranjebruin met een lichter gekleurde lamelsnede. De steel is vrij kort en iets
tot duidelijk excentrisch geplaatst. De steel is naar boven toe gekromd. Verder is de steel
onder de duidelijke ringzone eveneens bedekt met schubben, daarboven glad en lichter van
kleur (Uljé, 2002). Het sporenfiguur is roodbruin. Het Egelzwammetje is vaak te vinden in
wilgen(struwelen) en wilgenvloedbossen.
(2) Echt judasoor is vaak gebonden aan Gewone vlier (Sambucus nigra). Op een oude vlier
langs de Ketelweg werd de soort massaal gevonden. De vruchtlichamen zijn gelobd,
daarbij oorvormig, gelatineus-kraakbeenachtig en vleeskleurig tot roodbruinachtig. De
bovenzijde is fijn viltig en iets geaderd, terwijl de onderzijde glad is met een zijdeachtig
glanzende vruchtbare laag.
3) Op takjes, kruiden of dood hout komen vaak platte, kleine schijfzwammetjes voor met een
grijs tot gele tint. Het gaat hier om schijfzwammetjes, die behoren tot het geslacht Mollisia
en aanverwanten. Het geslacht Mollisia kent zo’n 80 soorten, die moeilijk te determineren
zijn. Een aantal geslachten lijken veel op Mollisia, zoals Belonopsis (in het Nederlands ook
Mollisia genoemd).
Een schijfzwammetje bestaat uit een sporendragende laag aan de bovenzijde (hymenium).
De sporendragende laag is omgeven door steriele laag , het receptaculum. De steriele laag
bij het geslacht Belonopsis is opgebouwd uit schimmeldraden (hyfen) met calcium-oxalaat
kristallen. De kristallen ontbreken bij het geslacht Mollisia. Het tweede onderscheid tussen
beide geslachten is het voorkomen van gesepteerde sporen (met een tussenwandje) bij
Belonopsis. Het geslacht Mollisia heeft alleen bij het ouder worden gesepteerde sporen.
In Nederland zijn slechts 3 soorten bekend van het geslacht Belonopsis (Nauta, 2004),
waarvan er twee op Riet (P. australe) voorkomen. De soorten op Riet zijn zeer algemeen en
zijn overal te vinden waar dode rietstengels liggen. In De Hel en De Blauwe Hel zijn in
2012 beide soorten aangetroffen (Minke, 2012). De soorten zijn gedetermineerd met
Breitenbach en Kränzlin (1984), Pilze der Schweiz 1 : pl. 267 en pl. 268.
4) Blauwgrijze schorsmycena (Mycena pseudocorticola) is één van de kleine mycena’s, die in
het late najaar en vroege winter op de schors van ondermeer wilgen te vinden zijn. In De
Hel groeiden vele exemplaren op bemoste stammen van Zwarte els en in De Blauwe Hel op
een bemoste stam van Wilg sp.. De soort wordt vooral in december gevonden (Ozinga,
2006). In De Hel en De Blauwe Hel werd de soort in zowel het najaar van 2015 als 2016
aangetroffen. In Nederland is deze soort erg zeldzaam (in 24 atlasblokken vastgesteld)
(Ozinga, 2006), maar staat niet op de Rode Lijst. In 2009 is de soort ook gevonden in de
Plasserwaard (Minke, 2011).
Waarschijnlijk is de soort minder zeldzaam dan gedacht wordt, omdat laat in het jaar
minder naar paddenstoelen wordt gekeken.
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Beheeradviezen
De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg worden niet begraasd met koeien. In week 35 zijn alle
drie deelterreinen gemaaid, waarbij het maaisel is afgevoerd. In het kort is al vermeld, dat
verschraling de ontwikkeling van paddenstoelen bevordert in graslanden. Het maaien en
vervolgens afvoeren van het maaisel en begrazing met vee zijn twee methoden om de
verschraling te bevorderen.
Ten tweede zal de mycoflora gunstig beïnvloed worden in de elzenbroekbosjes, indien deze
met rust worden gelaten en het dode hout zoveel mogelijk blijft liggen. Oude wilgen langs de
Ketelweg zouden zoveel mogelijk gespaard moeten worden, omdat deze rijk kunnen zijn aan
houtzwammen. Een variatie in leeftijdopbouw van de bomen en een groot spectrum aan
boomsoorten verhogen de diversiteit van de mycoflora.
Conclusies
● In De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg zijn in 2015/2016 151 soorten paddenstoelen
aangetroffen. Waarschijnlijk is het aantal nog groter, omdat slechts in twee jaar gekeken is
naar paddenstoelen. De moeilijkheden, die bij het inventariseren optreden, zijn in de inleiding
genoemd. De belangrijkste biotopen voor paddenstoelen zijn de elzenbroekbosjes en het
struweel langs de Ketelweg.
● In de elzenbroekbosjes van De Hel en De Blauwe Hel zijn de meeste soorten genoteerd. Het
gaat hier vaak om soorten, die zeer algemeen voorkomen in Nederland.
● Belangrijke substraten voor paddenstoelen in De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg waren
grond (34,1%) en hout (37,7%). De functionele groepen waren het meest vertegenwoordigd
door saprofieten (62,3%). De mycorrhiza’s vormden slechts 21%.
● Er zijn vijf soorten, die voorkomen op de Rode Lijst.
● Er zijn zeer weinig mycorrhiza’s aangetroffen. Een mogelijke verklaring is de geringe
variatie aan boomsoorten van het gebied.
● Ten slotte zijn een aantal beheeradviezen genoemd, die de mycoflora gunstig zouden
kunnen beïnvloeden.
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5. Kwaliteit van oppervlakte water in het Binnenveld
(Aquatische flora en fauna)
Willem van Raamsdonk

Samenvatting
In het Binnenveld is op de volgende vier locaties onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit
van oppervlakte water:
de veenplas in De Hel, de westelijk gelegen sloot in de Bennekomse Meent, een kwelsloot in
de Rimboe (Achterbergsche hooilanden) en een sloot in de Veenkampen (fig 1).
Voor de schatting van de waterkwaliteit werden fysisch-chemische bepalingen gedaan van
pH, electrische geleiding, temperatuur, zuurstofconcentratie, (totale anorganisch) fosfaaten ammonium- en nitraat concentratie (abiotische kwaliteiten). Daarnaast werden enkele
aspecten van de aquatische microflora en fauna (biotische kwaliteiten) bestudeerd. In dat
kader is vooral gekeken naar het voorkomen van Ciliaten en Sieralgen omdat van die
organismen een aantal soorten gebruikt kunnen worden als indicatoren voor waterkwaliteit.
De resultaten van het onderzoek in 2016 zijn vergeleken met resultaten van vergelijkbare
inventarisaties in voorgaande jaren.
In alle gevallen is het oppervlakte water in het Binnenveld voedselrijk: mesotroof tot zeer
eutroof. Van zuid (Veenkamen) naar noord (De Hel) in het Binnenveld , neemt de kwaliteit
van het oppervlakte water sterk af.
In vergelijking met voorgaande jaren is de waterkwaliteit in de Veenkampen en de
Bennekomse Meent vrijwel onveranderd, in de Rimboe (Achterbergsche hooilanden) en
vooral in De Hel is de waterkwaliteit achteruit gegaan.
In alle gevallen overschrijdt de fosfaatconcentratie in het water de KRW norm (13).
In De Hel en in de Rimboe zijn vooral in de tweede helft van de inventarisatieperiode (juliseptember) de concentraties van fosfaat en ammonium erg hoog.
Sterke beschaduwing van wateroppervlakken en afdekking van het wateroppervlak door
drijvende waterplanten, zoals kroos, beinvloeden de samenstelling van de aquatische
microflora en fauna. Kroosvorming is vooral in De Hel een probleem. In alle gevallen leidt
vermindering van lichtinval in het water tot een afname van de biodiversiteit wat betreft de
micro-organismen. Uiteraard heeft dit effect op grotere organismen: Raderdiertjes,
Gastrotrichen, larven van insecten en uiteindelijk ook van vissen. Al deze organismen zijn
vaak direct of indirect afhankelijk zijn van de aanwezigheid van micro-organismen.
Voor behoud van de aquatische biodiversiteit is het aan te bevelen om bij het beheer van
sloten, slootoevers en de directe omgeving van de sloten een mozaïekbeheer toe te passen,
zoals dat nu al vaak gebeurt op het land van natuurterreinen.
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Kwaliteit van oppervlakte water in De Hel,
de Rimboe (Achtergsche hooilanden),
de Bennekomse Meent en de Veenkampen
2016
Inleiding
In de nabije toekomst zullen in het Binnenveld beheermaatregelen genomen worden om de
kweldruk te versterken en de stikstofdepositie te verminderen. Als gevolg hiervan kan de
samenstelling van het oppervlakte water en de aquatische microflora en fauna veranderen.
Om mogelijke effecten van de beheermaatregelen te kunnen detecteren, moeten vóór
uitvoering van de beheermaatregelen de waterkwaliteit en de aquatische microflora en
fauna zo goed mogelijk worden vastgesteld. Om deze reden zijn er inventarisaties uitgevoerd
in De Hel, de Rimboe (Achterbergsche hooilanden), de Bennekomse Meent en de
Veenkampen. (fig. 1, 2.).
Voor bepaling van waterkwaliteit zijn abiotische en biotische karakteristieken onderzocht.
De abiotische karakteristieken: zuurgraad, geleidbaarheid, gehalte aan zuurstof en fosfaat-,
ammonium- en nitraatconcentratie geven een ‘beperkt beeld’ van de waterkwaliteit (2). Er is
daarom ook gekeken naar biotische karakteristieken van de aquatische microflora en fauna.
Een aantal vertegenwoordigers van Ciliaten (trilhaardiertjes) en Desmidiaceae (sieralgen)
worden beschouwd als indicator-organismen voor waterkwaliteit (1, 2, 4, 8). In mindere
mate geldt dat ook voor vertegenwoordigers van Chlorophyta (groenalgen), Euglenophyta
(oogflagellaten) en Chrysophyta (goudalgen) (2). Tot al deze groepen behoren organismen
die voor hun voortbestaan min of meer typisch zijn voor water van een bepaalde kwaliteit.
Zo zijn er organismen die typisch zijn voor oligotroof (schoon, voedselarm), mesotroof of
eutroof (voedselrijk) water. Het voorkomen van die organismen maakt het, binnen zekere
grenzen, mogelijk om, samen met gegevens over de fysisch/chemische karakteristieken een
uitspraak te doen over de kwaliteit van het oppervlakte water.
De aquatische microflora en fauna heeft een strategische positie in het voedselweb van het
zoete oppervlakte water, en dus ook in het voedselweb van sloten in het Binnenveld (zie
bijlage 4). In het bijzonder spelen Ciliaten en algen een belangrijke en directe rol bij het in
stand houden van biodiversiteit in sloten, en als gevolg daarvan hebben ze indirect grote
betekenis voor ‘hogere’ organismen, zoals insecten, vissen en vooral moeras-, water- en
weidevogels. Zorg voor een biodiverse microflora en fauna in oppervlakte water is daarom
essentieel voor natuurbehoud in het Binnenveld.
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Methoden
Methode sampling
Op de tijdstippen, vermeld in tabel 1, werden watermonsters verzameld in plastic flessen van 1.5 liter inhoud.
De flessen werden goed afgesloten, niet aan zonlicht blootgesteld en zo snel mogelijk naar huis vervoerd.
Direct na thuiskomst (ongeveer 60 min na monstername) werden watermonsters door een grove zeef en
vervolgens door 2 nylonfilters geleid. De maaswijdte van het eerste nylonfilter was 40 µm en de maaswijdte
van het tweede nylonfilter 15 µm. Er werd op toegezien dat de filters niet droog kwamen te staan tijdens de
filterprocedure.
Samples (monsters) werden genomen van de doorloop van de grove zeef, en de twee nylonfilters. Ook uit de
doorloop van het 15 µm nylon filter werden samples genomen. (6).
Procedure microscopie:
Drie druppels van een sample werden opgebracht op een objectglas, gecoat met behangsellijm (5% in water)
en daarna afgedekt met een 60 mm dekglas. Het preparaat werd bestudeerd met interferentie microscopie bij
een vergroting met 10, 25 en 40 x objectieven. Organismen werden gefilmd en gefotografeerd voor latere
determinatie.
Per monster werden een aantal preparaten bestudeerd. Pas als in drie opeenvolgende preparaten geen
“nieuwe” (nog niet eerder in het monster waargenomen) organismen meer werden gedetecteerd, werd
besloten dat het monster voldoende was bestudeerd.
Een aantal organismen kon worden gedetermineerd tot op de soort, soms was determinatie slechts mogelijk
tot op het geslacht of tot op de familie, orde of klasse (3, 5).
Micro-organismen
De samples werden onderzocht op het voorkomen van Ciliata (trilhaardiertjes), Chlorophyta (groenalgen),
Desmidiaceae (sieralgen) en Euglenophyta (oogflagellaten). Een aantal vertegenwoordigers van deze groepen
kunnen dienen als indicator-organismen voor waterkwaliteit.
Verder is gekeken naar het voorkomen van Heliozoa (zonnediertjes), Cyanophyta (blauwalgen), Chrysophyta
(goudalgen), en Dinophyta (pantserflagellaten), en incidenteel naar diverse vertegenwoordigers van de
meiofauna.
Voor zover mogelijk werden de organismen tot op de soort gedetermineerd. Op basis van literatuurgegevens
over de geïdentificeerde organismen werd vervolgens een schatting gemaakt van de waterkwaliteit (1, 8).
De watermonsters bevatten ook veel kleine meercellige organismen, zoals, raderdiertjes, kleine kreeftachtigen
(watervlooien, roeipootkreeftjes, mosselkreeftjes) en andere elementen van de meiofauna. Deze organismen
zijn in de meeste gevallen niet op naam gebracht.
Kwantiteiten
Een kwantitatieve analyse van micro-organismen was met de gebruikte methoden niet mogelijk.
Bepalingen van abiotische parameters
Op data, vermeld in de tabel 1, werden ter plekke met de HANNA HI9828 multimeter de pH, temperatuur, de
zuurstofconcentratie, electrische geleiding en de ‘overall’ zoutconcentratie bepaald. Met de SAM-1 Sensorex,
gekoppeld aan een Mini-IPAD werden pH en electrische geleiding gemeten. De gemeten waarden met de SAM1 en de HANNA HI9828 kwamen goed met elkaar overeen. Voor de chemische bepalingen werd aan de oever 1
liter water verzameld en opgeslagen in een goed afsluitbare plastic fles. Direct na thuiskomst (ongeveer 60 min
na monstername) werden fosfaat-, ammonium- en nitraatconcentraties concentraties bepaald met
eenvoudige colorimetrische methoden (VISICOLOR-School (Macherey-Nagel, Düren, Germany).
Monsterlocatie
De monsterlocaties zijn aangegeven in figuren 1,2, en bijlage 1.
Het water in kwelplas van De Hel is ondiep en stilstaand. De plas is omringd door hoge bomen met dicht
gebladerte. Op de bodem van de plas ligt een dik pakket met verterend bladafval, er zijn betrekkelijk weinig
waterplanten. Aan het oppervlak is het water relatief zuurstofrijk, maar op de bodem met verterend blad
zullen bijna anaërobe omstandigheden heersen. Er is dus een gradiënt van aerobe omstandigheden aan het
oppervlak naar anaerobe omstandigheden in de zone met verterende bladeren. In de tweede helft van het
seizoen (juli – september) was de plas nagenoeg volledig bedekt met kroos.
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De kwelplas in De Hel ligt op veraarde bovengrond op diep veen (fig. 2.).
Behalve door regenwater, wordt de plas in De Hel gevuld met kwelwater afkomstig van de Utrechtse
heuvelrug;
De kwelsloot in de Rimboe (Achterbergsche hooilanden) is smal (ongeveer 1 m) en ondiep (20 tot 50 cm), er is
geringe stroming. Er is een dichte begroeiing met waterplanten (vooral Brede waterpest, Grof hoornblad). In de
zomer schiet de oevervegetatie hoog op en daardoor is de sloot enigszins beschaduwd. De kwelsloot in De
Rimboe ligt op zanddek op veen op zand (fig. 2.).
De sloot wordt voornamelijk gevuld met kwelwater afkomstig van de Utrechtse heuvelrug.
De sloot in de Bennekomse Meent is smal (ongeveer 1 m) en ondiep (10 tot 50 cm). Het water stroomt
langzaam. Er is een dichte begroeiing met waterplanten (vooral Brede waterpest en Grof hoornblad). In de
zomer schiet de oevervegetatie hoog op, de sloot is dan sterk beschaduwd. Het wateroppervlak is voor een
deel (op sommige plaatsen tot wel 50%) bedekt met bladeren van de Gele plomp.
De monsterplaats ligt op veraarde bovengrond op diepveen op zand (fig. 2.).
Het water in de sloot is kwelwater , afkomstig van de Veluwe, en regenwater.
De sloot in de Veenkampen is ongeveer 1,5 m breed en ondiep (diepte tot 50 cm). Er is begroeiing met
waterplanten (vooral Brede waterpest). In de zomer zijn grote delen (tot wel 30%) van het wateroppervlak
bedekt met FLAB.
De sloot in de Veenkampen wordt het gehele jaar voorzien van grondwater uit diepe lagen.
Verdroging, zoals te zien in sloten elders in het Binnenveld, treedt hier zelden op.
De monsterplaats in de Veenkampen ligt op veraarde bovengrond opdiep veen (fig. 2.).
Alle monsterlocaties liggen in natuurgebied óf in gebied dat in ontwikkeling is als natuurgebied.
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Resultaten
Monsterlocaties
In de figuren 1,2, (en bijlage 1 monsterplaatsen) zijn plaatsen aangegeven waar
watermonsters zijn verzameld.
In tabel 1 staan de data vermeld waarop de monsters verzameld zijn.
Tabel 1. Data bemonstering.
De Hel
Achterberg Bennekomse Meent
7 april
11 april
15 april
5 mei
12 mei
9 mei
10 juni
7 juni
3 juni
6 juli
9 juli
11 juli
4 aug
16 aug
10 aug
1 sept
6 oct
16 sept

De Veenkampen
3 april
16 mei
13 juni
15 juli
7 aug
4 sept

Het weer
In de eerste helft van de inventarisatieperiode (april – juni) was het nat, in de tweede helft
was het warm en vooral erg droog. Het peil in de sloten was aanvankelijk vrij hoog, maar
door de geringe neerslag en de hoge temperatuur waren in de tweede helft van de
inventarisatieperiode enkele sloten bijna droog gevallen (zie voor een overzicht van het
weer: bijlage 2).
(https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/gegevens/mow)
Abiotische parameters
Tabel 2 geeft een overzicht van de fysisch/chemische bepalingen.
Vooral in de sloot van de Rimboe en in de kwelplas van De Hel was de fosfaatconcentratie
hoog. In De Hel werd tevens een hoge ammoniumconcentratie vastgesteld. Ammonium is
een stof die vrijkomt bij de afbraak van stikstofhoudende organische verbindingen. In De Hel
is de ammoniumverontreiniging mogelijk veroorzaakt door afbraakprocessen in de dikke
laag van bladafval op de bodem van de plas.
In september werd een opvallend hoge pH (9.1) in de sloot van de Veenkampen gemeten.
De fosfaat- en nitraatconcentratie waren aanzienlijk hoger dan in augustus. Het water was
grijs en ondoorzichtig en ongewoon vervuild. De oorzaak van de vervuiling is niet bekend
(wellicht illegale dumping van chemisch drugsafval?).
Overigens komen de andere pH-waarden ongeveer overeen met de verwachte waarden voor
kwelwater.
De electrische geleiding (µS/cm) is ongeveer volgens de verwachting voor kwelwater (13) In
de tweede helft van de inventarisatieperiode neemt de geleiding toe, wellicht als gevolg van
de geringe neerslag en het lage peil in het oppervlakte water.
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(ter vergelijking: geleiding in regenwater is 40 - 60 µS/cm).
In de tweede helft van de inventarisatieperiode was de zuurstofconcentratie in De Hel
relatief laag, waarschijnlijk doordat drijvende waterplanten (vooral kroos) het
wateroppervlak afdekken.
Biotische parameters
Tabel 3 toont het aantal geïdentificeerde soorten per locatie. Het aantal geïdentificeerde
soorten Ciliaten is op alle locaties ongeveer gelijk. Sieralgen werden zelden waargenomen in
De Hel.
In tabel 4 is de saprobieïndex van de geïdentificeerde Ciliaten en algen vermeld. In De Hel
overheersen organismen met een hoge saprobieïndex, Met uitzondering van de
Veenkampen is op alle locaties het aantal geïdentificeerde soorten Sieralgen laag.
In de Veenkampen is de verslechtering van de waterkwaliteit in de tweede helft van de
inventarisatieperiode, weerspiegeld in de toename van organismen met een hoge
saprobieïndex.
Vergelijking met voorgaande jaren
Tabellen 5 en 6 tonen de veranderingen in fysisch/chemische karakteristieken van het water
in de 4 locaties, sinds 2014. In De Hel, de Rimboe en de Bennekomse Meent is het aquatisch
milieu niet verbeterd,in de Veenkampen is in 2016 een verslechtering opgetreden. Wellicht
heeft dat te maken met de verontreiniging die in september goed was waar te nemen.
In tabel 7 en figuur 3 zijn de veranderingen in aantallen geïdentificeerde soorten sinds 2012
weergegeven.
Opvallend is de achteruitgang van de Sieralgen. In alle locaties, maar het sterkst in de
Veenkampen, is het aantal geïdentificeerde soorten Sieralgen afgenomen, hetgeen wijst op
een afname van waterkwaliteit en verandering in de richting van eutrofiëring.
Echter, uitspraken over verslechtering of verbetering van milieuomstandigheden vereisen
waarnemingen over een groot aantal jaren. Daarom zullen de observaties in De Hel, de
Rimboe, de Bennekomse Meent en de Veenkampen de komende jaren worden herhaald.

Discussie
De waterkwaliteit op 4 locaties in het Binnenveld is bepaald met fysisch/chemische
karakteristieken (abiotische) en door middel van inventarisatie van aquatische
microorganismen, vooral Ciliaten en Sieralgen (biotische karateristieken). Zowel de
abiotische – als de biotische karakteristieken wijzen uit dat het oppervlakte water mesoeutroof tot sterk eutroof is. In De Hel is zelfs sprake van polyeutroof water. In de
Veenkampen is in de tweede helft van het seizoen (juli-september) de waterkwaliteit
verslechterd.
Om eventuele veranderingen in waterkwaliteit vast te stellen zijn er vergelijkingen gemaakt
met metingen in voorgaande jaren. De fysisch/chemische karakteristieken vertonen geen
grote schommelingen. Anders is dat voor de biotische karakteristieken. Als we de
verhouding: aantal geïdentificeerde Ciliaten / geïdentificeerde Sieralgen+Groenalgen
bekijken (fig. 4) , dan is er reden tot ongerustheid. Een toename van het verhoudingsgetal
wijst op toename van eutrofiëring, dit zien we vooral in De Hel en in de Rimboe. In de
Bennekomse Meent en de Veenkampen is de toename niet duidelijk. De gegevens lijken de
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conclusies van eerdere inventarisaties te bevestigen: in het noorden van het Binnenveld (De
Hel en de Rimboe) is de waterkwaliteit slechter dan in het zuiden (de Veenkampen), en nu is
er reden om te veronderstellen dat de waterkwaliteit in het noorden verder verslechtert.
Omgeving van de natuurgebieden.
De natuurgebieden in het Binnenveld liggen ingeklemd in intensief gebruikte agrarische
terreinen.
Te hoge stikstof depositie en verontreinigd grondwater vormen ernstige bedreigingen voor
het milieu in grote delen van Nederland maar vooral in gebieden als de Gelderse Vallei zijn
de problemen groot. Enerzijds omdat er in de Vallei gebieden zijn met uitzonderlijke
natuurwaarden, anderzijds is de Vallei van oudsher een agrarisch gebied waar allerlei
aanpassingen zijn gedaan om opbrengsten te verhogen. Enkele gevolgen daarvan zijn: een te
lage grondwaterstand en een hoge fosfaatverontreiniging van de bodem. Deze factoren
samen met een te hoge stikstofdepositie (ongeveer 50% uit lokale agrarische bron, zie
Document PAS-analyse; Herstelstrategieën voor Natura 2000 gebied Binnenveld,
RHKDHV,2013) maken een drastische aanpak van de milieuproblematiek noodzakelijk. Niet
alleen de natuurgebieden zullen profiteren van herstelstrategie, ook de landbouw zal op
termijn profiteren.
Tot slot, natuurgebieden zijn een waarde op zich, maar hebben ook een belangrijke
recreatieve waarde. Rond het Binnenveld wonen ongeveer 200.000 mensen, een belangrijk
deel daarvan geniet van de natuur in het Binnenveld en dat moet ook in de toekomst
kunnen!. Er zijn dus meerdere redenen om de milieuomstandigheden voor gebieden rond
het Binnenveld te optimaliseren
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Fig.1.
Binneveld.
Rode stippen geven de locaties aan waar
watermonsters zijn genomen.
(gemodificeerd naar: figuur 8.8;
Waterhuishoudkundig inrichtingsplan
Binnenveld, Waterschap Vallei & Eem,
2006, rapport 9R0750).

Fig. 2.
Bodemkaart Binnenveld.
(http://maps.bodemdata.nl/bod
emdatanl/index.jsp)
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Tabel 2. Chemisch-Fysische parameters en data bemonstering
Achterbergse Hooilanden 2016
Datum
pH
Temp
µS/cm
SAL
DO%
PO4 mg/l
NH4 mg/l
NO3 mg/l

Wateroppervlak

11 apri
7.1
15.5
240
0.11
100
2.5
0.05
0.1

12 mei
7.0
19
325
0.15
ND
1.75
0.1
0.1

7 juni
6.9
21.6
335
0.16
100
4
0.1
0.2

9 juli
6.7
16.5
350
ND
59
2,5
0.05
0.1

16 aug
6.9
18.5
373
ND
80
2.2
0.1
0

6 okt
6.8
10.1
354
ND
81
0.7
0.05
0.1

50& open

kroos 80%

overgroeid

overgroeid

overgroeid

overgroeid

De Meent 2016
Datum
pH
Temp
µS/cm
SAL
DO%
PO4 mg/l
NH4 mg/l
NO3 mg/l
Peil randsloot

11 apri
7.4
13
340
0.16
100
0.1
0.75
0.3
490

9 mei
7.0
17
228
0.11
ND
0.1
0.05
0.1
Bijna droog

3 juni
6.6
17.8
220
0.11
95
1.75
0.05
0.1
n.d.

11 juli
6.5
18
140
ND
85
1.2
0.05
0
n.d.

10 aug
6.7
16
267
ND
90
0.2
0.05
0
485

16 sep
6.8
20.5
390
ND
70
1
0.25
0
droog

Wateroppervlak

open water
oppervlak

Gele plomp
30%
bedekking

Gele plomp
e.a.80%
bedekking

overgroeid door
oevervegetatie

Sloot
dichtgegroeid

open

De Hel 2016
Datum
pH
Temp
µS/cm
SAL
DO%
PO4 mg/l
NH4 mg/l
NO3 mg/l
waterpeil
kroosdek%

7 apri
6.9
10
180
0.1
83
4.5
0.05
0.1
92
0

5 mei
6.8
15
278
0.11
ND
0.12
0.5
0.1
85
5

10 juni
7
21.5
243
ND
85
6
3.5
0.5
85
40

6 juli
6.9
16.5
220
ND
59
4
4.5
0.2
90
100

4 aug
6.7
18
260
ND
50
4
5
0.1
85
100

1 sep
6.6
17.6
285
ND
40
4
6
0.2
75
100

Veenkampen 2016
Datum
pH
Temp
µS/cm
SAL
DO%
PO4 mg/l
NH4 mg/l
NO3 mg/l
wateroppervlak

3 apri
7.4
14
240
0.13
ND
1.3
0.1
0.1

16 mei
7.2
14
196
0.1
94
2
0.05
0.1

13 juni
7.4
19.5
310
ND
86
2.5
0.05
0

15 juli
7.2
21
210
ND
81
0.2
0.1
0

7 aug
7.2
21
225
ND
100
0.3
0.1
0.1

4 sep
9.1
21.5
245
ND
85
1.2
0.01
0.2

Losdrijvende
planten;
FLAB 20%

Weinig
FLAB 10%

Als april

Als april

30% FLAB

Kleur grijs
drijvende
rottende
planten veel
FLAB
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Tabel 3. Aantal geindentificeerde* soorten per seizoen(april-september 2016)
Achterberg
Ciliaten
Groenalgen
Sieralgen
Oogflagellaten
Pantserflagellaten
Goudalgen

De Meent

De Hel

72
9
12
18
2
3

69
6
2
18
0
6

61
1
8
11
0
3

Veenkampen
69
15
19
17
2
0

Tabel 4. Aantal geïdentificeerde soorten in 2016 per locatie en per
saprobieïndex .
Gegevens voor het hele seizoen: april-september en
voor 1e helft (april-juni) en 2e helft (juli-sept) van het seizoen.
(de getallen verschillen van die in tabel 3 omdat niet van alle organismen de saprobieindex
bekend is).
De Hel
Saprobie
April-sept
Ciliaten
Sieralgen

1_2

2_3

3

4

4

28
1

17
1

11

April-juni
Ciliaten
Sieralgen

3

28
1

14

10

Juli-sept
Ciliaten
Sieralgen

1

15

9
1

11

1_2

2_3

3

4

4
1

27
4

13
1

8

April-juni
Ciliaten
Sieralgen

2

18
4

9
1

5

Juli-sept
Ciliaten
Sieralgen

2

21
1

11

4

Achterberg
Saprobie
April-sept
Ciliaten
Sieralgen
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De Meent
Saprobie
April-sept
Ciliaten
Sieralgen

1_2

2_3

3

4

5
1

31
9

11
1

9

April-juni
Ciliaten
Sieralgen

3

14
3

11

9

Juli-sept
Ciliaten
Sieralgen

3

18
8

9
1

3

Veenkampen
Saprobie
April-sept
Ciliaten
Sieralgen

1_2

2_3

3

4

3
1

31
14

12
3

5

April-juni
Ciliaten
Sieralgen

1
1

24
11

12
2

2

Juli-sept
Ciliaten
Sieralgen

2
1

28
10

10
2

5
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Tabel 5. Verandering fysisch/chemische parameters sinds 2014
(gemiddelde waarden over periode april – September)
per jaar/per locatie
2014

pH

µS/cm

De Hel
Achterberg
De Meent
Veenkampen

7.0
7.1
6.9
6.5

192
217
187
84

2015

De Hel
Achterberg
De Meent
Veenkampen

2016

De Hel
Achterberg
De Meent
Veenkampen

pH
7.0
7.2
6.9
6.7

pH
6.8
6.9
6.8
7.6

µS/cm
236
291
245
141

µS/cm
244
330
264
237

fosf mg/l
3.5
1.6
0.6
0.2

NH4
mg/l
3.8
0.1
0.1
0.1

fosf mg/l
3.0
1.3
1.1
0.2

fosf mg/l
3.8
1.9
0.7
1.3

NH4 mg/l
2.9
0.1
0.1
0.1

NH4 mg/l
3.3
0.1
0.2
0.1

Tabel 6. Verandering fysisch/chemische parameters sinds 2014
(gemiddelde waarden over periode april – September)
per locatie/per jaar
De Hel
2014
2015
2016

7.0
7.0
6.8

pH

µS/cm

fosf mg/l

NH4 mg/l

Achterberg

pH

µS/cm

fosf mg/l

NH4 mg/l

pH

µS/cm

fosf mg/l

NH4 mg/l

pH

µS/cm

fosf mg/l

NH4 mg/l

2014
2015
2016

De Meent
2014
2015
2016

Veenkampen
2014
2015
2016

7.1
7.2
6.9

6.9
6.9
6.8

6.5
6.7
7.6

192
236
244

217
291
330

187
245
264

84
141
237

3.5
3.0
3.8

1.6
1.3
1.9

0.6
1.1
0.7

0.2
0.2
1.3

3.8
2.9
3.3

0.1
0.1
0.1

0.1
0.1
0.2

0.1
0.1
0.1
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Tabel 7. Veranderingen in aantallen geïdentificeerde* soorten,
2012-2016
Ciliaten
De Hel
Achterberg
De Meent
Veenkampen

2012

2013

2014

2015

2016

73

80

80

62
98

46
57
46
42

65
65
69
60

69
61
72
69

2013

2014

2015

2016

4

10

14

8
24

6
8
13
13

7
9
10
13

6
1
9
15

2013

2014

2015

2016

8

9

22

24
26

10
18
21
34

4
12
18
36

2
8
12
19

2013

2014

2015

2016

20

29

24

15
34

21
20
18
23

28
17
15
23

18
11
18
17

Groenalgen
De Hel
Achterberg
De Meent
Veenkampen

Sieralgen
De Hel
Achterberg
De Meent
Veenkampen

Oogflagellaten
De Hel
Achterberg
De Meent
Veenkampen

*) er zijn meer soorten aanwezig, maar niet alle voorkomende organismen konden worden gedetermineerd op
soort of geslacht. In de tabel zijn alleen de gedetermineerde organismen opgenomen.
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Figuur 3. Veranderingen in aantallen geïdentificeerde soorten (Ciliaten,
Sieralgen, Groenalgen, Oogflagellaten) sinds 2012.
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Tabel 8. Verhouding aantal geïdentificeerde Ciliaten/aantallen
geïdentificeerde groenalgen en sieralgen in 2012 - 2016
Locatie
De Hel
Achterberg
De Meent
Veenkampen

2012

2013

2014

2015

2016

6.1

4.2

2.2
1.3

1.9
2.0

2.9
2.2
1.4
0.9

5.9
3.1
2.5
1.2

8.6
6.8
3.4
2.0

Figuur 4. Grafische weergave van verhouding aantal geïdentificeerde
Ciliaten/aantallen geïdentificeerde groenalgen en sieralgen in 2012 - 2016
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Tabel 9. Vergelijking 2015 2016 van hoeveelheden geïdentificeerde soorten
Ciliaten en Sieralgen per locatie en per samengestelde saprobie index (1-3 en
3-4).
Aantallen
Hel

Achterberg

Meent

Veenkampen

Ciliaten
2015
2016

1-3
40
32

3-4
22
28

1-3
31
31

3-4
15
21

1-3
28
36

3-4
17
20

1-3
24
34

3-4
16
15

Sieralgen
2015
2016

1-3
4
1

3-4

1-3
7
5

3-4
1
1

1-3
10
10

3-4
8
1

1-3
20
15

3-4
20
3

1

Percentages
Hel

Achterberg

Meent

Veenkampen

Ciliaten
2015
2016

1-3
65%
53%

3-4
35%
47%

1-3
67%
60%

3-4
33%
40%

1-3
62%
64%

3-4
38%
36%

1-3
60%
69%

3-4
40%
31%

Sieralgen
2015
2016

1-3
100%
50%

3-4

1-3
88%
83%

3-4
12%
17%

1-3
56%
91%

3-4
44%
9%

1-3
50%
83%

3-4
50%
17%

50%

Zie verder: in sectie Tabellen en bijlagen Tab hfd 5: Aquatische flora en fauna
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6 Landslakken van De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg
Eric Minke
Inleiding
De slakken behoren tot de weekdieren. De meeste weekdieren zijn zeebewoners, maar de
slakken zijn bij uitzondering landbewoners. De meeste mensen kennen de huisjes van de
Gewone Tuinslak of Wijngaardslak. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het onderzoek
naar het voorkomen van de malacofauna in De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg.
Methode van inventariseren
De slakkenfauna is op de volgende manieren geïnventariseerd :
1) Omkeren van hout en stenen.
2) Zoeken tussen de grasvegetatie en op waterplanten langs de oevers van de sloten.
3) Bladmonsters nemen, drogen en bekijken onder de binoculair. Deze bladmonsters zijn
genomen in het elzenbroekbos van De Hel.
De inventarisatie duurde van half maart tot en met eind september 2016.
Voor de determinatie is gebruik gemaakt van Jansen, 2015.
Bij het verwerken van de gegevens zijn de aantallen genoteerd, zoals in 2012.
Resultaten
Algemeen
In tabel 6.1 staat een overzicht van alle gevonden landslakken in De Hel, De Blauwe Hel en
Ketelweg. In totaal zijn 16 soorten waargenomen.
De Hel
In Tabel 6.2 is een overzicht weergegeven van de landslakken, die aangetroffen zijn in De
Hel. Er zijn in totaal 13 soorten landslakken waargenomen. Het meest talrijk waren de
slakkensoorten die natte tot zeer natte milieus prefereren. Het gaat om de volgende twee
soorten: Gewone barnsteenslak en Donkere glimslak. Enkele andere soorten, die
karakteristiek zijn voor vochtige tot natte milieus zijn: Glanzende agaathoren, Gewone
wegslak, Ammonshorentje, Egelwegslak, Kleine akkerslak,Gevlekte akkerslak en Gewone
haarslak. Er zijn zes soorten naaktslakken geregistreerd: Donkere wegslak, Egelwegslak,
Grote aardslak, Gevlekte akkerslak, Gewone wegslak en Kleine akkerslak. Alle gevonden
soorten zijn algemeen tot zeer algemeen voorkomend in Nederland.
De meeste soorten werden aangetroffen in het elzenbroekbos onder hout en stenen. In de ruige
oevervegetatie werd de Gewone barnsteenslak het meest gevonden. In de plas dras situaties,
zoals de veenmosrietlanden en blauwgraslanden, werden weinig slakken gevonden. Hier zijn
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de omstandigheden ongunstig voor slakken om te overwinteren. De bladmonsters leverden
geen extra informatie op.
De Blauwe Hel en Ketelweg
In Tabel 6.3 en tabel 6.4 is een overzicht weergegeven van de landslakken, die aangetroffen
zijn in De Blauwe Hel en langs de Ketelweg. De Ketelweg vormt de scheiding tussen de twee
terreinen en is daarom apart bekeken. Er zijn in totaal 13 soorten landslakken waargenomen.
Verreweg het meest algemeen was de Gewone Barnsteenslak. Door de natte omstandigheden
is dit terrein niet rijk aan soorten. Langs de Ketelweg werden 7 soorten aangetroffen. Hier was
ook de Gewone barnsteenslak het meest talrijk. Het Boerenknoopje is kenmerkend voor arme,
oude bossen. Op de ketelweg werd slechts één exemplaar gevonden. Een kenmerkende soort
van zandgronden is de Look-glansslak. Deze soort scheidt bij verstoring een duidelijk
waarneembare knoflookgeur af en is daardoor goed te herkennen. Dit slakje werd onder een
stuk hout gevonden langs de Ketelweg. De Gewone Haarslak is ook een soort, die goed te
herkennen is in het veld, omdat zijn huisje bedekt is met haren (vooral bij jonge exemplaren).
Deze slak is zeer algemeen in Nederland in allerlei biotopen, zoals bosranden en bossen.
Langs de Ketelweg werd de soort gevonden in een valletje bestemd voor het vangen van
bodembewonende kevers en wantsen.
Rode Lijst
De Dikke korfslak staat op de Rode Lijst staan van bedreigde en kwetsbare slakken in
Nederland in de categorie kwetsbaar.
Historie
In het verleden is nauwelijks onderzoek verricht in De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg. In 2012
heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden (Minke, 2012).
Beheeradviezen
De malacofauna zou gunstig beïnvloed kunnen worden door de volgende maatregelen :
-Dood hout zoveel mogelijk laten liggen (schuilplaats voor dieren).
-Het handhaven van rommelhoekjes, waarin de dieren voldoende schuilplaatsen vinden.
-De slootkanten gefaseerd maaien. Dit betekent dat tijdens een maaibeurt een deel van de
oevervegetatie niet gemaaid wordt. Bij een volgende maaibeurt wordt juist het niet gemaaide
deel gedaan, zodat dieren in het nog niet gemaaide gedeelte dekking vinden.
-Achterwege laten van bestrijdingsmiddelen en tegengaan van eutrofiëring door meststoffen.
Discussie
Mogelijke verklaringen voor het gering aantal landslakken zijn:
-Sommige delen waren ontoegankelijk, vanwege de zeer natte omstandigheden. Het
elzenbroekbos rondom de plas in De Hel is niet toegankelijk en dus verder niet onderzocht.
-In sommige delen kwam een zeer ruige, ondoordringbare vegetatie voor. Hier is weinig
onderzoek verricht.
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-Wegens de uitgestrektheid van het terrein konden niet alle delen even vaak bezocht worden.
Conclusie
In De Hel/De Blauwe Hel en Ketelweg zijn in totaal 16 soorten waargenomen. In De Hel zijn
17 soorten genoteerd, langs de Ketelweg 7 en in De Blauwe Hel 5.
Een belangrijk biotoop in De Hel is het elzenbroekbos, waarin de meeste soorten zijn
aangetroffen onder hout en stenen. Een tweede belangrijk biotoop is de ruige oevervegetatie
langs de sloten, waarin soorten verblijven die natte milieus prefereren, zoals Gewone
barnsteenslak en Donkere glimslak. De meeste soorten, die gevonden werden, zijn algemeen
tot zeer algemeen in Nederland. Het betreft vaak soorten, die voorkomen in vochtige tot natte
milieus.
Er is één soort gevonden, die op de Rode Lijst staat van bedreigde en kwetsbare slakken in
Nederland.
Ten slotte zijn enkele beheeradviezen gegeven, die een gunstige uitwerking hebben op de
malacofauna.
Literatuur
Jansen, E.A., 2015. Veldgids slakken en mossels – land en zoetwater. KNNV Uitgeverij,
Zeist.
Minke, E.R.M., 2012. Landslakken van De Hel/Blauwe Hel/Ketelweg. In: Minke, E.R.M. &
W. van Raamsdonk. Inventarisatie Flora en Fauna 2012 De Hel, De Blauwe Hel, de
Ketelweg, Kwelplas: 80-84.
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7 Zoetwatermollusken van De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg
Eric Minke
Inleiding
Nederland is bekend om het voorkomen van diverse soorten wateren (zeeën, rivieren, sloten,
plassen en meren). Een groot aantal dieren en planten vinden hier een goed biotoop,
waaronder ook de zoetwatermollusken. Nederland is dan ook rijk aan zoetwatermollusken. .
In het kader van de brede inventarisatie van De Hel/De Blauwe Hel is onderzoek verricht naar
het voorkomen van deze diergroep.
Methode van inventariseren
De zoetwatermollusken zijn op de volgende manieren geïnventariseerd :
1) Schepnet.
2) Keukenzeef. De keukenzeef werd tussen de planten bewogen op plaatsen waar dit met het
schepnet niet mogelijk was.
3) Wit diep bord. Het bord werd tussen de planten bewogen, waarbij bodemsediment werd
opgeschept. Op een ”goudzoekersmanier” werd het lichtere sediment afgeschonken, totdat het
zwaardere sediment overbleef. Dit werd tenslotte tegen de witte achtergrond van het bord
bekeken op de aanwezigheid van slakjes. De witte kleur steekt goed af tegen het donker
gekleurde sediment en vergemakkelijkt daardoor het uitzoeken.
4) Bekijken van het aanspoelsel langs de oevers van de sloten.
Na determinatie zijn de dieren meteen teruggeplaatst in het water. De dieren zijn
gedetermineerd met Gittenberger et. al, 2004.
Het onderzoek heeft voornamelijk in maart plaatsgevonden, omdat een mogelijke verstoring
voor de broedvogels dan nog gering is. Bovendien is er dan nog weinig oevervegetatie
aanwezig, waardoor de wateren makkelijker toegankelijk zijn.
Resultaten
Algemeen
In tabel 7.1 staat een overzicht van alle waargenomen zoetwatermollusken in De Hel en De
Blauwe Hel. Er zijn 17 soorten zoetwatermollusken aangetroffen, waaronder 3 tweekleppigen.
De Hel
In tabel 7.2 staat een overzicht van de zoetwatermollusken in De Hel. Er werden in totaal 11
zoetwaterslakken en 3 tweekleppigen gevonden.
De soorten die het meest talrijk voorkwamen waren: Gewone schijfhoren ( exemplaren),
Riempje ( exemplaren) en Posthorenslak ( exemplaren). Deze drie soorten komen in
Nederland overal algemeen voor.
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De Glanzende schijfhoren is in Nederland niet algemeen. De soort wordt aangetroffen in
stilstaand zoet water met een rijke vegetatie. In De Hel werd de soort vooral gevonden in de
plas van het elzenbroekbos.
De Kapslak is wijd verspreid in Nederland en leeft op waterplanten. In De Hel werd de soort
aangetroffen op de bladeren van Kikkerbeet.
De overige zoetwaterslakken in tabel 1 zijn algemene tot zeer algemeen voorkomende soorten
in Nederland.
De vier soorten tweekleppigen zijn allen zeer algemene soorten in Nederland.
De Blauwe Hel
In tabel 7.3 staat een overzicht van de zoetwatermollusken in De Blauwe Hel. Er zijn in totaal
12 zoetwaterslakken aangetroffen en twee soorten van de tweekleppigen.
De soorten die het meest talrijk voorkwamen waren: Gewone schijfhoren ( exemplaren),
Glanzende schijfhoren ( exemplaren), Posthorenslak ( exemplaren) en Riempje ( exemplaren).
De Glanzende schijfhoren is van deze vier soorten de enige die niet algemeen voorkomt in
Nederland. In De Blauwe Hel werden op twee meetpunten in totaal 70 exemplaren
waargenomen. Het is bekend dat deze soort op bepaalde plaatsen talrijk aanwezig kan zijn.
In De Blauwe Hel werd slechts één exemplaar van de Vijverpluimdrager gevonden. Dit is een
soort, die in voedselrijk water voorkomt en goed vervuiling kan verdragen. In Nederland
neemt de Vijverpluimdrager toe door de vervuiling. Deze soort kan zeer massaal voorkomen
in wateren met een rijke plantengroei en een modderige bodem.
Rode Lijst
Geen enkele soort staat op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare zoetwatermollusken in
Nederland.
Bespreking van enkele soorten
Voor veel mensen zijn de meeste soorten niet bekend. Daarom zullen hier enkele soorten kort
besproken worden. Alvorens de soorten worden behandeld, zullen eerst een paar termen nader
verklaard worden, omdat zij in de teksten terugkeren.
- Hermafrodiet : tweeslachtig (individu produceert zowel ei- als zaadcellen).
- Longslak/kieuwslak : de slakken worden ingedeeld in twee groepen (long-en kieuwslakken).
De longslakken hebben een long. Bij het ademen ontstaat een ademopening, waardoor de
inhoud van de longholte ververst wordt met verse lucht. De slak kan ook zuurstof uit het
water opnemen door de huid. Bij kieuwslakken bevat de mantelholte kieuwen.
- Detritus : Rottend organisch materiaal
Posthorenslak (Planorbarius corneus)
De Posthorenslak is een in zoet water levende longslak uit de familie der Schijfhorenslakken
(Planorbidae). Het is een forse slak, waarvan het huisje sprekend lijkt op een ouderwetse
posthoorn (blaasinstrument). De slak heeft een long, maar kan ook zuurstof uit het water
opnemen. De soort is net als bijna alle slakken hermafrodiet, maar kan zichzelf niet
bevruchten. De dieren leven in stilstaande wateren met een rijke plantengroei. Het voedsel
bestaat uit algen en detritus. In Nederland komt deze soort algemeen voor.
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Gewone schijfhoren (PLanorbis planorbis)
De Gewone Schijfhoren is een in zoet water levende longslak uit de familie der
Schijfhorenslakken (Planorbidae). De schelp is sterk afgeplat, schijfvormig (naam) en bruin
van kleur. Het voedsel bestaat uit algen, afgestorven plantedelen en detritus. In stilstaande en
lichtstromende wateren komt deze soort algemeen voor. De slak is een tussengastheer van de
Pensworm (Paramphistornum microbothrium). Na enkele ontwikkelingsstadia binnen de slak,
zuigt de uiteindelijke worm zich vast aan planten, die vervolgens door runderen gegeten
worden. Op deze wijze dringt de parasiet binnen in de eindgastheer.
Riempje (Bathyamphalus contortus)
Het Riempje behoort tot de familie der Schijfhorenslakken (Planorbidae). Het huisje is
opvallend dik en lijkt op een opgerolde riem. De soort is algemeen in Nederland.
Gewone poelslak (Lymnaea stagnalis)
De Gewone Poelslak is een in zoet water levende slak uit de familie der Poelslakken
(Lymnaeidae). Het huisje kan wel 6 cm worden en daarmee is de Gewone Poelslak een van de
grootste zoetwaterslakken van West-Europa. De soort leeft alleen in stilstaande wateren. Bij
gevaar kan de Gewone Poelslak zich naar de bodem laten zakken. Het voedsel bestaat uit
algen, rottende plantedelen en eigen uitwerpselen (voedselconversie). De Gewone Poelslak is
hermafrodiet.
Vijverpluimdrager (Valvatia piscinalis)
De Vijverpluimdrager is een in zoet water levende kieuwslak, behorend tot de familie van de
Pluimdragers (Valvatidae). De dieren leven in rustig water. De soort leeft zowel op
waterplanten als in de modderbodem. Het is in Nederland een algemene slakkensoort, die in
alle watertypen voorkomt.
Bron-blaashoren (Physa fontinalis)
Vertegenwoordigers van de familie van de Blaashorens (Physidae) hebben in tegenstelling tot
de meeste zoetwaterslakken niet een rechtsgewonden huisje, maar een linksgewonden.
Daardoor is deze familie direct herkenbaar. De Bron-blaashoren is een algemene soort in
Nederland en leeft in stilstaand, zoet water met veel plantengroei.
Glanzende schijfhoren (Segmentina nitida)
Deze soort behoort tot de Schijfhorenslakken. Het is een fraaie soort met een sterk glanzende,
roodbruin gekleurde schelp. In de schelp bevinden zich enkele tussenschotten, die als witte
streepjes door de schelp zichtbaar zijn. Hieraan is de soort goed te herkennen. De Glanzende
schijfhoren is niet algemeen in Nederland, maar kan plaatselijk in grote aantallen voorkomen.
Hoornschalen en Erwtenmossels (Sphaeriidae)
De Hoornschalen en Erwtenmossels komen met heel wat soorten in Nederland voor en op
talrijke plaatsen. De Hoornschalen zijn niet echt moeilijk op naam te brengen. De
Erwtenmossels zijn echter lastig te determineren, vanwege hun zeer geringe afmetingen. Het
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gaat vaak om algemeen voorkomende soorten. Voor determinatie van deze soorten is een
binoculair nodig.
Historie
In het verleden is weinig onderzoek verricht naar het voorkomen van zoetwatermollusken in
De Hel/De Blauwe Hel, omdat deze terreinen niet toegankelijk zijn voor publiek. In 2012 is
onderzoek verricht naar deze diergroep (Minke, 2012).
Beheeradviezen
Binnen de Nederlandse natuurbescherming hebben de zoetwatermollusken nauwelijks
aandacht gekregen. In de natuur vervullen deze dieren echter een belangrijke taak. Een groot
deel van de zoetwatermollusken gaat achteruit in Nederland door vervuiling van de wateren,
recreatie en verstedelijking. In Europa is thans de groep van zoetwaterweekdieren de meest
bedreigde diergroep (persbericht van de Europese commissie, datum: 25 november 2011).
Een gericht beheer van natuurterreinen zou een positieve bijdrage kunnen leveren aan het
instandhouden van deze diergroep. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende maatregelen:
-Het voorkomen van vervuiling van het water. Veel soorten, die gevoelig zijn voor vervuiling
nemen af (Bruyne et. al, 2004).
-Door vermesting gaat de soortenrijkdom achteruit. Enkele soorten, die goed tegen vervuiling
en eutrofiëring kunnen, zullen toenemen. De Vijverpluimdrager neemt daardoor juist toe in
Nederland. Het zou daarom goed zijn periodiek de waterkwaliteit te meten (zuurgraad,
temperatuur, gehalte aan voedingsstoffen, aanwezigheid van toxische stoffen). Het water in de
deelterreinen bevat teveel stikstof en fosfaten (mededeling van Raamsdonk)(zie ook
hoofdstuk microflora en fauna).
-Het drastisch mechanisch schonen van sloten zou voorkomen moeten worden. Vele
exemplaren belanden met de planten op de oever en zijn verloren. Het is beter om handmatig
te schonen, waardoor de verstoring tot een minimum beperkt wordt.
Conclusie
In De Hel/De Blauwe Hel zijn in totaal 14 soorten zoetwaterslakken gevonden en 3 soorten
tweekleppigen. De Hel telde 14 zoetwatermollusken en De Blauwe Hel eveneens 14. Beide
terreinen worden gekenmerkt door soorten, die algemeen tot zeer algemeen voorkomen in
Nederland en leven in voedselrijk water. Er zijn geen soorten gevonden, die op de Rode Lijst
staan van bedreigde en kwetsbare weekdieren in Nederland. Ten slotte zijn enkele
beheeradviezen gegeven, die een positieve bijdrage zouden kunnen leveren aan het
instandhouden van deze diergroep.
Literatuur
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8 Dagvlinders van De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg
Eric Minke
Inleiding
Vlinders zijn zeer kleine tot grote opvallende insecten met twee paar membraneuze vleugels,
die net als het lichaam bedekt zijn met zeer kleine schubjes. De schubjes zijn hol en bevatten
in het algemeen pigmenten, die verantwoordelijk zijn voor de kleur van de vleugels. De
wetenschappelijke naam Lepidoptera slaat op het Griekse woord lepis (=schub) en betekent
schubvleugeligen.
De monddelen hebben de vorm van een zuigbuis, de proboscis of roltong. In rust wordt de
roltong opgerold onder de kop. Met de roltong wordt nectar opgezogen uit bloemen. De
Oermotten (Micropterigidae) hebben bijtende monddelen en voeden zich met stuifmeel en
vormen een uitzondering binnen de Lepidoptera.
Een vlinder is als zodanig eenvoudig te herkennen. Vleugelloze vrouwtjes van vlinders en
wespvlinders (lijken sterk op vliesvleugeligen) zijn bij uitzondering wat lastiger als vlinder te
herkennen.
De vlinders worden vaak verdeeld in twee grote groepen: dag- en nachtvlinders. De
dagvlinders onderscheiden zich van de nachtvlinders, doordat bij alle dagvlinders de antennen
eindigen in een knots of knopje, terwijl bij nachtvlinders de vorm van de antennen
uiteenlopend is en nooit in een knopje eindigt.
De vlinders vormen een zeer grote insectenorde met wereldwijd 156.000 soorten en in
Nederland 2206 (van Nieukerken et al, 2010).
De volwassen dieren voeden zich met nectar, terwijl de rupsen leven van allerlei plantaardig
materiaal.
Alle vlinders hebben een volledige gedaanteverwisseling, d.w.z. ei – rups - pop – imago. De
rupsen kunnen veel schade toebrengen aan onze landbouwgewassen. De volwassen vlinders
zijn vaak fraai gekleurde dieren met een grote belevingswaarde. In de natuur vervullen zij een
belangrijke functie door het bestuiven van bloemen. In dit verslag wordt het resultaat
weergegeven van het onderzoek naar het voorkomen van dagvlinders in De Hel/De Blauwe
Hel/Ketelweg in 2016 en vergeleken met het onderzoek van 2012 (Minke, 2012). De
nachtvlinders worden in het volgende hoofdstuk behandeld.
Methode
De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg zijn 23 keer onderzocht op dagvlinders. De
waargenomen soorten staan in tabel 8.1. De bezoekdata staan vermeld in tabel 8.2, 8.3 en 8.4.
De bijbehorende begin – en eindtijd met de weersgesteldheid staan in bijlage 1 en 2 vermeld.
Tijdens het tellen is behalve de soort, ook het aantal vermeld. Tevens is het bloembezoek
genoteerd, waarbij het aantal vlinders op de bloemen is geregistreerd. Er is gebruik gemaakt
van een verrekijker. Er zijn geen dieren gevangen voor determinatie. Vliegende witjes, die
niet tot op soort gedetermineerd konden worden zijn als Witje sp. genoteerd in de tabel. Er is
niet gezocht naar eitjes, rupsen en poppen.
Er is voor alle deelterreinen min of meer een vaste route gelopen. Daarbij is met name langs
de randen van het veenmosrietland en blauwgrasland gelopen, teneinde de kwetsbare
vegetatie zoveel mogelijk te ontzien. Soms moest wat afgeweken worden door de hier en daar
ondoordringbare vegetatie of het hoge water.
De Vlinderstichting gebruikt een standaardmethode voor het inventariseren van dagvlinders
(van Swaay, 2005). Daarbij wordt een vaste route gelopen. Deze route is opgedeeld in secties.
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Secties hebben een uniform biotoop of zijn op natuurlijke wijze begrensd. Deze methode is bij
deze inventarisatie niet toegepast. Een tweede element bij de standaardmethode van de
Vlinderstichting is de weersgesteldheid. De route wordt alleen gelopen als de temperatuur
minimaal 17 ºC is bij weinig bewolking en weinig wind. Er mag ook slechts geteld worden
tussen 10.00 en 16.00. Tijdens deze inventarisatie is niet altijd aan deze voorwaarden voldaan.
Teneinde de inventarisatie doorgang te laten vinden, is ook bij langdurig minder fraai weer
geïnventariseerd. De vlinders zijn gedetermineerd met de veldgids dagvlinders (Wijnhoff et
al, 1999). In week 35 (29 augustus tot en met 4 september is het hele gebied gemaaid.
Resultaten
Algemeen
Tijdens de bezoeken zijn in De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg 1859 dagvlinders geteld,
verdeeld over 20 soorten (Tabel 8.1 en 8.2 t/m 8.4). In tabel 8.2 t/m 8.4 staat de verdeling
over De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg. In De Hel zijn 1039 exemplaren aangetroffen verdeeld
over 17 soorten, in De Blauwe Hel 590 exemplaren met 14 soorten en ten slotte langs de
Ketelweg 230 exemplaren met 18 soorten. In 2012 werden in totaal voor de drie deelgebieden
18 soorten aangetroffen (Minke, 2012).
In alle drie deelgebieden waren de witjes het meest talrijk (in totaal 1395 exemplaren (75%)).
Het ging daarbij om het Klein geaderd witje en Klein koolwitje. Het was opvallend dat het
Klein geaderd witje verreweg het talrijkst was (762 exemplaren). Het Klein koolwitje nam
met 536 exemplaren de tweede plek in. Het Groot koolwitje werd zeer weinig gezien (2
exemplaren). De Kleine vos kwam ook zeer algemeen voor. De soort werd in het vroege
voorjaar al waargenomen. Langs de Ketelweg werd een Koevinkje gezien. Dit is een
algemene soort van bosranden. Langs de Ketelweg was het Bont zandoogje de meest
algemene soort (76 exemplaren). Dit is ook een soort van bosranden. Het Bont zandoogje was
talrijker dan in 2012. In totaal werden 183 exemplaren geteld (9,8%). Sinds de jaren negentig
van de vorige eeuw neemt deze soort beduidend toe (van Swaay et al., 2015). In den lande
werden ook in september 2016 veel meer Bonte zandoogjes waargenomen dan in voorgaande
jaren (www.Naturetoday.com, 30 september 2016). Op 4 oktober 2016 werden nog twee
Bonte zandoogjes waargenomen in De Hel en op 10 oktober één exemplaar in De Blauwe
Hel. In het algemeen werden zeer weinig Oranjetipjes geregistreerd, ondanks voldoende
Pinksterbloemen aanwezig waren. Dit voorjaar begon deze soort pas laat te vliegen door de
koude, natte april. Er werden deze zomer opmerkelijk meer Landkaartjes waargenomen (25
exemplaren). Het natte voorjaar heeft voor een goede kwaliteit van de brandnetels gezorgd,
waarop de rupsen leven (www.Naturetoday.com, 1 augustus 2016). Eenmaal werd op
Canadese guldenroede langs de Ketelweg de Sleedoornpage aangetroffen. Deze soort staat op
de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare dagvlinders in Nederland.
In alle deelgebieden was het aantal vlinders laag. In den lande werden ook zeer weinig
vlinders waargenomen. Een exacte oorzaak is niet aan te geven. Het gaat mogelijk om een
complex aan factoren.
In de naburige Bennekomse Meent werd in 2003 en 2008 nog de volgende vlindersoort
gevonden, die nu niet is waargenomen (Sanders et al, 2009): Oranje Luzernevlinder. De
aantallen in 2003 lagen ook een stuk hoger dan nu het geval was. Het jaar 2003 was een goed
jaar voor vlinders. Er werden toen ook veel Distelvlinders gezien. Nu konden slechts twee
exemplaren genoteerd worden.
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Biotoop
De Hel en De Blauwe Hel bestaan uit veenmosrietland, blauwgrasland met verspreid staande
wilgen en stukjes elzenbroekbos. Er is daardoor grote variatie aan biotopen. De Ketelweg is
een doorlopend wandelpad, dat de verbinding vormt tussen de Grebbeweg en Wageningse
Laan in Veenendaal. Deze weg wordt omzoomd door grote wilgen en een ruigtevegetatie
bestaande uit brandnetels, bramen en berenklauwen.
De vlinders worden op grond van biotoop ingedeeld in drie groepen (Bink, 1992):
1) Vlinders van extensief beheerd grasland. Hiertoe behoren Zwartsprietdikkopje,
Geelsprietdikkopje, Icarusblauwtje, Bruin zandoogje, Oranjetipje, Argusvlinder, Hooibeestje,
Kleine vuurvlinder en Bruine vuurvlinder.
2) Soorten van bosranden en struwelen. Hiertoe behoren Gehakkelde aurelia, Boomblauwtje,
Landkaartje, Grote vos, Groot dikkopje en Bont zandoogje.
3) Mobiele soorten, die overal op kunnen duiken. De rupsen leven van brandnetels
(Schoenlappers, zoals Dagpauwoog, Kleine vos, Atalanta, Gehakkelde aurelia)) of
Kruisbloemigen (witjes). Tot de mobiele soorten behoren Groot koolwitje, Klein geaderd
witje, Klein koolwitje, Citroenvlinder, Kleine vos, Dagpauwoog, Atalanta en Distelvlinder.
De onderstreepte soorten zijn in de deelgebieden aangetroffen. Langs de Ketelweg werden
veel vlinders waargenomen uit categorie 2 en 3. Het Bont zandoogje is kenmerkend voor
bosranden. Verder zijn er veel brandnetels aanwezig, die als waardplant dienen voor de
schoenlappers. De vlinders uit categorie 1 zijn sporadisch waargenomen in de deelgebieden.
Veel vlinders uit categorie 3 zijn in alle deelgebieden aangetroffen (witjes, Kleine vos en
Dagpauwoog).
Seizoensinvloed
In tabel 8.2 t/m 8.4 kan bepaald worden in welke tijd van het groeiseizoen welke dagvlinder
aangetroffen kan worden. In maart werden slechts drie soorten waargenomen. Het gaat om
soorten die als imago overwinteren. In juli werden de meeste soorten waargenomen (11). Het
aantal vlinders was in augustus het hoogst. De activiteit van de dagvlinders wordt sterk
bepaald door de weersomstandigheden. In april was het koud en nat met veel nachtvorst. In
den lande werden reeds in december al tientallen vlinders waargenomen door het zeer zachte
weer (www. Naturetoday.com, 27 december, 2015). Als gevolg van het zachte winterweer
werden in februari opnieuw veel vlinders waargenomen (www. Naturetoday.com, 28 februari
2016). Het voorjaar verliep echter koud (vooral maart en april), waardoor in maart en april
zeer weinig vlinders werden geregistreerd (www. Naturetoday.com, 7 maart 2016 en 13 mei,
2016). Mei kende zeer sterke temperatuursschommelingen. De zeer sterke
temperatuursschommelingen zijn voor veel vlinders desastreus geweest. Juni was eveneens
koel en regenachtig met dikwijls veel wind. In de laatst genoemde maand werden daarom veel
minder vlinders waargenomen. In juli was het wat warmer. Toen trad er een piek op in het
aantal vlinders en aantal soorten. Tijdens heel slecht weer is ook niet waargenomen in deze
maanden. Rond half augustus was het goed zomerweer met zon en niet al teveel wind. De
laatste week van augustus verliep warm. Toen werden ook weer meer soorten gezien.
September leverde de hele maand fraai weer op en had een opleving in het aantal vlinders tot
gevolg. Gedurende de afgelopen winter stond er hoog water en was het terrein zeer nat.
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Weinig rupsen kunnen hierdoor overleven. Hierdoor moet ieder voorjaar het terrein opnieuw
gekoloniseerd worden door vlinders van buitenaf.
Nectarplanten en waardplanten
In het algemeen stellen vlinders drie eisen aan het milieu om te overleven:
1) Warme beschutte plaats om goed op te warmen om te kunnen vliegen.
2) Voldoende nectarplanten voor de volwassen vlinders.
3) Voldoende waardplanten waarop de rupsen kunnen leven.
Tijdens het onderzoek is geregistreerd op welke nectarplanten vlinders zijn waargenomen.
Daarbij zijn de gegevens van De Hel/De Blauwe Hel en Ketelweg samen genomen. Op 40
soorten nectarplanten zijn vlinders aangetroffen verdeeld over 23 plantenfamilies (tabel 8.5 en
8.6). Op de Braam zijn 15 soorten aangetroffen. In juni vormt Braam daarmee een belangrijke
nectarbron. Veel vlinders zijn waargenomen op Composieten (distels en Koninginnenkruid).
Op Koninginnenkruid zijn tien soorten waargenomen. Op 9 soorten van de Composieten zijn
vlinders aangetroffen. Op vijf soorten van de Schermbloemigen zijn vlinders waargenomen,
waardoor deze groep toch een belangrijke nectarbron vormt. Vooral het Landkaartje werd op
de Schermbloemigen gezien. De Grote kattenstaart werd door 245 vlinders bezocht, gevolgd
door Braam (142 exemplaren), Kale jonker (117 exemplaren), Watermunt (110 exemplaren)
en Koninginnenkruid (101 exemplaren).
De witjes zijn over het algemeen generalisten (tabel 8.7). Het Klein koolwitje bezocht 25
plantensoorten en het Klein geaderd witje 26. Het Bruin zandoogje kan ook als generalist
beschouwd worden met achttien plantensoorten. Het Oranjetipje werd uitsluitend
waargenomen op Pinksterbloem en is daarmee een specialist. De Composieten vormen een
grote aantrekkingskracht voor Schoenlappers (Kleine vos, Dagpauwoog, Atalanta). In het
vroege voorjaar vormen wilgen een belangrijke nectarbron, omdat er nog weinig andere
planten bloeien. In deze periode zijn hierop dan vooral vlinders aan te treffen, die als imago
overwinteren (Kleine vos, Gehakkelde aurelia en Dagpauwoog). In de zomer/vroege herfst
zijn Blauwe knoop en Composieten belangrijke nectarbronnen.
Er zijn geen eitjes, rupsen en poppen geteld. Eenmaal is in het vroege voorjaar langs de
Ketelweg een rupsennest gevonden van de Kleine vos op Grote brandnetel. In alle
deelgebieden komen zeer veel brandnetels voor en zijn belangrijk als waardplant voor
Schoenlappers. De Kruisbloemigen zijn talrijk in De Hel en De Blauwe Hel en zijn van
belang voor de witjes en Oranjetipje.
Rode Lijst
De Sleedoornpage staat op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare dagvlinders in
Nederland in de categorie bedreigd.
Beheeradviezen
Er is een groot aanbod aan nectar- en waardplanten in zowel De Hel/De Blauwe Hel als
Ketelweg. Dit maakt een gevarieerde vlinderpopulatie mogelijk.
Gefaseerd maaien is beter dan in één keer de gehele vegetatie verwijderen. Hierdoor kunnen
veel eitjes, rupsen en poppen verloren gaan. Volwassen vlinders kunnen na het geheel
wegmaaien van de vegetatie dan ook geen voedsel meer vinden. Bij gefaseerd maaien wordt
bij iedere maaibeurt een deel van de vegetatie gespaard. Bij een volgende maaibeurt wordt
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juist de overstaande vegetatie gemaaid en dan blijft het eerdere gemaaide staan. Hierdoor
kunnen meer rupsen overleven. In week 35 werd nagenoeg alles in één keer gemaaid, waarna
het aantal vlinders een stuk lager lag.
De ruigtevegetatie langs het veenmosrietland en blauwgrasland bevat vaak planten die dienst
doen als waardplant (brandnetels). Bovendien komen er veel nectarplanten in deze vegetatie
voor, zoals Koninginnenkruid, Schermbloemigen en distels (Bos et al, 2006). Ook hier geldt
om niet alle ruigtevegetatie in één keer te verwijderen.
Conclusies
In De Hel/De Blauwe Hel en Ketelweg zijn in totaal 20 soorten dagvlinders waargenomen.
Ondanks het ruime aanbod aan nectarplanten is het aantal soorten niet groot. De
weersomstandigheden waren voor vlinders in 2016 matig. Maart en april, mei, juni en juli
waren ongunstig. Augustus en september leverden voor vlinders vaak gunstig weer op.
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Landkaartje
(foto Eric Minke)

Bruin zandoogje
(foto Eric Minke)
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9 Nachtvlinders van De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg
Eric Minke
Inleiding
In het hoofdstuk over de dagvlinders zijn de nachtvlinders ook even aan de orde geweest. In
het kader van de brede inventarisatie in De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg is ook onderzoek
verricht naar het voorkomen van nachtvlinders.
Methode
-Tijdens het onderzoek van andere diergroepen zijn toevallige vondsten genoteerd met tevens
het aantal.
- Nachtvlinders worden in de schemering en ’s nachts aangetrokken door licht. In 2012 is op
enkele avonden (27 maart, 25, 27 juli en 17 augustus) langs de Ketelweg een wit laken
gespannen, waarop twee zaklampen schenen. De vlinders, die op het licht afkwamen, streken
neer op het laken in de buurt van de lichtbron (Minke, 2012). Dit jaar is niet gewerkt met een
lichtbron.
-Nachtvlinders worden ook vaak aangelokt door zoete substanties (rottend fruit). Door een
zoet mengsel te smeren op hekpaaltjes, boomstammen e.d. kunnen vlinders gelokt worden.
Op enkele bomen is een smeersel (bestaande uit een mengsel van appelstroop gemengd met
een scheutje bier) met een kwast aangebracht, teneinde vlinders te lokken. De vlinders
werden gedetermineerd met de veldgids van Waring & Townsend, 2006. Er is geen
genitaliënonderzoek verricht.
-Er is niet gezocht naar eieren, rupsen en poppen.
-Voor de microvlinders is gebruik gemaakt van de website: www.microlepidoptera.nl
Resultaten
Algemeen
In totaal zijn in De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg 63 soorten nachtvlinders waargenomen,
verdeeld over 27 microvlinders en 36 macrovlinders (tabel 9.1). De soorten, die zijn
aangetroffen in De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg, staan respectievelijk in tabel 9.2, 9.3 en
9.4. In deze tabellen staan ook de bezoekdata. De weersgesteldheid op deze bezoekdata staat
in bijlage 2.
In sommige gevallen is een soortcombinatie weergegeven in de tabellen. De beide soorten
waar het om gaat kunnen op zicht niet of nauwelijks van elkaar onderscheiden worden. Om
tot een exacte determinatie van de soort te komen is onderzoek van de genitaliën vereist.
In hoofdstuk 16 staan nog meer soorten vermeld, die gevonden zijn door middel van hun
vraatbeelden op planten. Deze soorten zijn gerekend bij de bladmineerders.
Rode Lijst
Negen soorten staan op de voorlopige Rode Lijst macrovlinders (Ellis et al., 2013)(tabel 9.1
en Bijlage 3).
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Vliegtijden
Voor de macrovlinders is voor elke soort de vliegtijd vermeld (Waring & Townsend, 2006).
De vliegtijden voor de waargenomen soorten in De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg zijn
weergegeven in tabel 9.5. Deze gegevens zijn vergeleken met de vondstdata van de soorten.
Er zijn geen afwijkingen opgetreden. Alle waargenomen soorten zijn binnen de vliegtijden
gesignaleerd. Er zijn ook geen soorten gezien buiten de vliegtijden.
Waardplant
Elke vlinder kiest een waardplant uit, waarop de eieren worden gelegd. Vervolgens voeden de
rupsen zich met de waardplant. Voor elke soort is de waardplant geregistreerd (Waring &
Townsend, 2006). In tabel 9.5 zijn de waardplanten van de waargenomen soorten
weergegeven. Bijna alle waardplanten, die vernoemd zijn, komen ook voor in De Hel, De
Blauwe Hel en Ketelweg (hoofdstuk 3). Er zijn geen nachtvlinders aangetroffen, waarvan de
waardplant in het gebied ontbreekt. Er zijn in de terreinen echter waardplanten aanwezig,
waarbij juist de vlinder ontbreekt. De Moeras-w-uil (Lacanobia splendens (Hübner,1808)) is
hier een voorbeeld van. Deze soort is zeldzaam in Nederland en wordt meer gezien in
laagveengebieden in Friesland, Overijssel en Zuid-Holland. De waardplanten van deze soort
zijn Bitterzoet en Moerasvaren. Deze planten werden echter wel veel gevonden in De Hel en
De Blauwe Hel, maar de vlinder niet.
Voorkomen in Nederland
In tabel 9.5 staat voor elke waargenomen soort vermeld hoe talrijk deze is in Nederland
(Waring & Townsend, 2006). Daarbij is een indeling gemaakt in de categorieën zeldzaam,
vrij gewoon, gewoon en heel gewoon. Hieruit is de volgende procentuele verdeling te maken:
Zeldzaam (2 = 5,6%), vrij gewoon (10 = 27,8%), gewoon (11 = 30,6%), heel gewoon (11 =
30,6%), heel gewoon (trekvlinder) (1=2,8%) en gewoon (trekvlinder)(1=2,8%). Hieruit blijkt
dat de meeste soorten algemeen tot zeer algemeen voorkomen in Nederland. De Bruine
vierbandspanner (Rode Lijst) is vrij gewoon. De soortencombinatie
Goudvenstertje/Moerasgoudvenstertje (respectievelijk gewoon en zeldzaam) is niet in de
berekening verwerkt.
Beheeradviezen
Nachtvlinders zijn gebaad bij een beheer, waarbij de variatie aan plantensoorten wordt
gehandhaafd en de verschillende vegetatietypen in stand worden gehouden.
Discussie
Het aantal soorten in De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg ligt waarschijnlijk veel hoger. Dit
komt, omdat dit jaar niet met een lichtbron is gewerkt. Er is wel smeer op enkele bomen
aangebracht voor het lokken van vlinders. Voor het verkrijgen van een goede indruk van de
nachtvlindersamenstelling in een terrein zijn twee tot drie bezoeken per week nodig (Verheij
et al., 2011). Bovendien was het op weinig avonden goed weer om waar te nemen. Vaak was
het veel te koel en te nat (vooral april, juni en juli), waardoor niet kon worden waargenomen.
Een hoge temperatuur heeft een positieve invloed op het vlieggedrag van vlinders.
Veel soorten zijn te fragmentarisch waargenomen. De meeste soorten zijn binnen het
groeiseizoen elke maand te verwachten. In april en juni zijn nauwelijks waarnemingen
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verricht, hoewel veel soorten wel in deze maanden gevlogen zullen hebben. Bij frequentere
bezoeken zou hierover meer informatie verkregen kunnen worden.
Conclusies
In De Hel, De Blauwe Hel en langs de Ketelweg zijn in totaal 63 nachtvlinders waargenomen,
verdeeld over 27 microvlinders en 36 macrovlinders. Negen soorten staan op de voorlopige
Rode Lijst van nachtvlinders. De meeste soorten die zijn waargenomen zijn algemeen tot zeer
algemeen in Nederland. In de avonden zijn geen bezoeken gebracht en is dus niet met een
lichtbron gewerkt, waardoor soorten gemist zijn. Om een goed overzicht te krijgen van de
soorten nachtvlinders zijn veel meer bezoeken aan het gebied vereist.
De vondstdata van de soorten liggen allen binnen de vliegtijden van de desbetreffende soort.
Er zijn daarmee geen afwijkingen opgetreden.
De waardplanten van alle waargenomen soorten zijn in de terreinen gevonden. Hierin zijn ook
geen bijzonderheden opgetreden.
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10 Libellen van De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg
Eric Minke
Inleiding
Libellen en waterjuffers zijn vrij grote tot grote insecten met een lang, slank lichaam. Zij
hebben twee paar vleugels met een uitgebreid netwerk van aders. De ogen zijn groot en
samengesteld. De antennen zijn kort en onopvallend. Libellen zijn eenvoudig als groep te
herkennen. Libellen zijn opvallend door hun vaak fraaie kleuren. Deze worden veroorzaakt
door pigmenten en berijping.
De libellen worden onderverdeeld in Waterjuffers (Zygoptera) en Eigenlijke libellen
(Anisoptera). De vleugels van waterjuffers zijn gelijk, terwijl bij de Eigenlijke libellen de
achtervleugels breder zijn dan de voorvleugels. Waterjuffers houden in rust hun vleugels
schuin omhoog gericht, terwijl Eigenlijke libellen de vleugels vlak uitgespreid houden.
Wereldwijd zijn 5680 soorten beschreven (Kalkman, 2010), terwijl in Nederland 65 soorten
zijn waargenomen.
Libellen zetten hun eieren in het water af, waarbij deze óf op willekeurige wijze in het rond
worden gestrooid in het water óf zorgvuldig in plantenstengels worden gelegd. Libellen
hebben een onvolledige gedaanteverwisseling, d.w.z. ei – nymf (10-15 vervellingen) – imago.
Er is dus geen popstadium. De nymfen en volwassen dieren zijn beiden carnivoor. Libellen
brengen hun jeugdstadium door in het water. Een goede waterkwaliteit in een terrein is dus
van belang. Een gevarieerde libellensamenstelling in een gebied zegt veel over de
waterkwaliteit. In 2016 is net als in 2012 in De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg onderzoek
verricht naar het voorkomen van libellen.
Methode
Gedurende een 20 bezoeken zijn de libellen geteld. Behalve de soort is ook het aantal
genoteerd. De Hel/De Blauwe Hel en Ketelweg zijn afzonderlijk onderzocht. In tabel 10.1
staat een overzicht van de waargenomen soorten. In tabel 10.2, 10.3 en 10.4 staat de verdeling
van de soorten over de drie deelgebieden met de bezoekdata weergegeven. Er is van eind april
tot eind september waargenomen. In bijlage 1 en 2 staan respectievelijk de begin- en
eindtijden weergegeven met de weersgesteldheid op de diverse bezoekdata. Er zijn geen
dieren gevangen voor determinatie. Er is niet gezocht naar larvenhuidjes. Af en toe is gebruik
gemaakt van een verrekijker.
In De Hel en De Blauwe Hel is min of meer een vaste route gelopen. Daarbij is met name
langs de randen van het veenmosrietland, blauwgrasland en slootjes gelopen, teneinde de
kwetsbare vegetatie zoveel mogelijk te ontzien. De libellen en waterjuffers zijn
gedetermineerd met de veldgids libellen (Bos et al, 1997). De ‘Rode heidelibellen’ werden
vertegenwoordigd door een groot aantal exemplaren. Dit waren vrouwtjes of nog niet
uitgekleurde dieren. Deze konden niet tot soort gedetermineerd worden en zijn in de tabellen
als Rode heidelibel sp. weergegeven.
In week 35 (29 augustus tot en met 4 september) is het gehele terrein gemaaid. De slootkanten
zijn daarbij nauwelijks gemaaid.
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Resultaten
Algemeen
Bij de veldbezoeken zijn 409 libellen aangetroffen (tabel 10.2 t/m 10.4) verdeeld over 20
soorten (tabel 10.1). In De Hel zijn 18 soorten geregistreerd (tabel 10.2), in De Blauwe Hel 15
soorten (tabel 10.3) en langs de Ketelweg 5 soorten (tabel 10.4). Langs de Ketelweg zijn
Paardenbijter, Bloedrode heidelibel, Smaragdlibel, Grote keizerlibel en Bruine glazenmaker
waargenomen.
In 2016 werden minder soorten aangetroffen dan in 2012 (21)(Minke, 2012); ook de aantallen
waren iets lager.
De Variabele waterjuffer was in de deelterreinen de meest algemene soort met 102
exemplaren. De Bloedrode heidelibel nam de tweede plaats in met 79 exemplaren. Het
Lantaarntje was goed voor een derde plaats met 46 exemplaren. De Zwarte heidelibel kwam
in tegenstelling tot vier jaar geleden slechts sporadisch voor in De Hel en De Blauwe Hel. De
Vuurjuffer was de eerste soort die werd gezien. Deze soort overwintert als laatste larvale
stadium en verschijnt daardoor al vroeg in het voorjaar. Er werden slechts enkele exemplaren
aangetroffen in De Hel en De Blauwe Hel. De Glassnijder is alleen in mei gezien in De Hel en
De Blauwe Hel. Dit is ook een soort die vroeg in het jaar vliegt en is daarmee de eerst
verschijnende glazenmaker. De soort stond in 2015 niet meer op de Rode Lijst van bedreigde
en kwetsbare libellen in Nederland (Anonymus, 2015). De volgende soorten werden maar
enkele keren aangetroffen : Blauwe breedscheenjuffer (De Hel), Smaragdlibel (De Blauwe
Hel) en Bruine glazenmaker. De volgende soorten werden slechts eenmalig waargenomen:
Platbuik, Blauwe glazenmaker en Grote roodoogjuffer. De Viervlek werd vooral in het
voorjaar gezien (De Hel). Deze soort prefereert kale oevers, die in zowel De Hel als De
Blauwe Hel niet aanwezig zijn. Hierdoor was het aantal exemplaren ook gering. De Gewone
oeverlibel prefereert ook kale stukjes oever. Door het ontbreken hiervan werd deze soort ook
weinig gezien in de drie deelterreinen. In tabel 10.5 staat een samenvatting van het onderzoek
met onder andere de eerste en laatste vliegdatum van de soort met het aantal dagen dat een
soort is gezien.
Seizoensinvloed
Uit tabel 10.2, 10.3 en 10.4 kan bepaald worden in welke periode van het groeiseizoen welke
soort gezien kan worden. Op 1 augustus werden de meeste soorten waargenomen (10),
gevolgd door 7 juni, 23 juni en 4 juli met ieder negen soorten. Op 12 september werden door
het warme weer toch nog zes soorten gezien. De laatste libellen zijn waargenomen in De
Blauwe Hel op 10 oktober (1 exemplaar van de Paardenbijter en 1 exemplaar van Rode
heidelibel sp.).
Vliegperioden
In tabel 10.6 staan voor elke soort de vroegste en laatste vliegdatum vermeld voor De Hel en
Blauwe Hel in 2016. Deze data zijn vergeleken met de vroegste en laatste vliegdata van deze
soorten landelijk (dit zijn waarnemingen over vele jaren). De landelijk vroegste en laatste
vliegdatum van elke soort is ontleend aan (NVL, 2002).
Uit de tabel blijkt dat de landelijke data zich over een groter tijdvak uitstrekken binnen het
groeiseizoen. Dit is goed te begrijpen, omdat bij de landelijke vliegperioden over vele jaren
waarnemingen zijn verricht. Hierbij zit altijd wel een jaar, dat gunstig is voor libellen en dus
een vroege – of late waarneming voor een soort oplevert. In De Hel en De Blauwe Hel is
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slechts één jaar waargenomen. Het jaar 2016 was qua weersomstandigheden niet erg gunstig
voor libellen. Veel soorten werden daarom slechts sporadisch waargenomen.
In tabel 10.5 wordt de trefkans vermeld. De trefkans (%) is het aantal teldagen binnen het
vliegseizoen van een soort gedeeld door het aantal waarnemingsdagen van dezelfde soort.
Voor dertien van de 20 soorten is de trefkans groter dan 50%. Dit betekent dat de kans groot
is dat tijdens een bezoek aan de terreinen deze soorten kunnen worden waargenomen.
Ecologische landschapsbenadering
Nederland wordt verdeeld in tien landschapsecologische regio’s met een bijbehorende
libellensamenstelling (NVL, 2002). De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg valt in de regio Centrale
zandgronden. De volgende soorten worden hier het meest aangetroffen en hebben hier hun
optimum: Lantaarntje, Azuurwaterjuffer, Gewone oeverlibel, Blauwe glazenmaker,
Paardenbijter, Watersnuffel, Viervlek, Vuurjuffer, Grote keizerlibel en Houtpantserjuffer. In
De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg zijn de onderstreepte soorten waargenomen. Het gaat om
negen van de tien soorten, hoewel de meeste slechts met enkele exemplaren. De minder
algemene soorten die op de Centrale zandgronden min of meer een optimum hebben zijn de
volgende:
Bruine glazenmaker, Venglazenmaker, Smaragdlibel, Tangpantserjuffer, Gewone
pantserjuffer, Tengere pantserjuffer, Platbuik, Metaalglanslibel, Zwarte heidelibel,
Geelvlekheidelibel, Bruinrode heidelibel en Steenrode heidelibel. De onderstreepte soorten
zijn in De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg waargenomen. Het gaat om zes van de twaalf
soorten.
De volgende soorten zijn waargenomen, die niet vernoemd zijn bij de Centrale zandgronden.
Het gaat om de volgende soorten: Blauwe breedscheenjuffer, Bloedrode heidelibel,
Glassnijder, Grote roodoogjuffer, Noordse witsnuitlibel, Variabele waterjuffer en
Weidebeekjuffer. De Blauwe breedscheenjuffer prefereert stromend water en is kenmerkend
voor de riviergronden. De soort is ook gevonden langs de Grift en in de Bennekomse Meent
(Brouwer et al, 2009). De Bloedrode heidelibel is een zeer algemene soort in Nederland en
kan overal worden aangetroffen. De Glassnijder wordt vooral in de Vechtplassen en
Noordwest-Overijssel gevonden. Verder is de soort in heel Nederland te vinden. De Grote
roodoogjuffer heeft de voorkeur voor laagveengebieden en het rivierengebied. De soort komt
veel voor op plaatsen met veel drijvende waterplanten (Gele plomp). In De Blauwe Hel komt
de Gele plomp veel voor, maar ondanks dat werd deze libel slechts weinig waargenomen.
Ook in de Bennekomse Hooilanden/Bennekomse Meent werd de soort in 2008 weinig gezien
(Brouwer et al, 2009). Waarschijnlijk zijn de biotopen in deze gebieden niet optimaal voor
deze soort. De Weidebeekjuffer ging in de jaren 60 en 70 sterk achteruit door de slechte
waterkwaliteit en beekkanalisatie. Eind jaren 80 gaat de soort weer vooruit door de warme
zomers, verbeterde waterkwaliteit en beekherstel. De soort houdt van zwakstromend water.
Het is een kenmerkende soort van de riviergronden. Langs de naburige Grift is de
Weidebeekjuffer een algemene soort. Binnen De Hel en De Blauwe Hel was het één van de
talrijkste soorten. De Variabele waterjuffer is ook een kenmerkende soort van de
riviergronden en heeft de voorkeur voor laagveenmoerassen. De soort werd redelijk veel
gezien in De Hel en De Blauwe Hel.
Vergelijking met de Bennekomse Hooilanden/Bennekomse Meent
In 2003/2008 zijn de volgende libellen gevonden in de Bennekomse Hooilanden/Bennekomse
Meent die in De Hel/De Blauwe Hel dit jaar niet werden aangetroffen (Brouwer et al, 2009):
Kleine roodoogjuffer, Watersnuffel, Vuurlibel, Geelvlekheidelibel en Zwervende heidelibel.
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De Platbuik kwam in de Bennekomse Hooilanden voor bij een stuk dat geplagd was. Deze
soort prefereert pioniersituaties met weinig begroeiing. In De Hel en De Blauwe Hel komen
geen pioniermilieus voor, zoals kale oevers. De soort werd ook sporadisch waargenomen. De
Kleine roodoogjuffer werd vaak langs de Grift gezien op Gele plomp. De soort is weinig
gezien in de Bennekomse Hooilanden/Bennekomse Meent. De Vuurlibel en
Geelvlekheidelibel waren incidentele waarnemingen. De Smaragdlibel is juist alleen in De
Blauwe Hel en langs de Ketelweg waargenomen. Het gaat hier ook om incidentele
waarnemingen.
Rode Lijst
Alle waargenomen soorten staan niet op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare libellen in
Nederland. De Glassnijder staat niet meer op deze lijst vermeld.
Beheeradviezen
-Libellen brengen hun jeugd door in het water. De waterkwaliteit is daarbij van groot belang,
Regelmatig zou de waterkwaliteit gecontroleerd moeten worden op schadelijke stoffen en pH.
-Handhaven van het waterpeil. Sterke schommelingen in het waterpeil zijn ongunstig voor
waterplanten. De waterplanten bieden rust-, foerageer- en schuilmogelijkheden voor imago’s.
-Voorkomen dat gebiedsvreemd water wordt ingelaten om verdroging tegen te gaan.
Gebiedsvreemd water bevat vaak meststoffen, zware metalen en giftige stoffen uit landbouw
en/of industrie.
-Gefaseerd maaien van de oevers langs sloten, zodat een variatie gehandhaafd blijft in de
vegetatie afgewisseld met kale stukjes oevers (zonneplekjes voor imago’s).
-Handhaving van variatie in het landschap door een afwisseling van elzenbroekbosjes,
veenmosrietland, blauwgrasland en ruigtevegetatie waar libellen kunnen jagen en rusten.
-Bepaalde libellensoorten zijn met name te vinden in pioniermilieus, die schaars begroeid
zijn. De Platbuik en Gewone oeverlibel houden van kale oevers. In De Hel en De Blauwe Hel
komen deze soorten zeer weinig voor, omdat kale oevers ontbreken. Veel sloten zijn te dicht
gegroeid. Voor de Glassnijder zou het ook goed zijn om delen van sloten open te houden.
Conclusie
De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg worden gekenmerkt door een libellenfauna, dat een
combinatie is van soorten die hun optimum hebben op de Centrale zandgronden en soorten
van de Riviergronden. De aanwezigheid van veel soorten van de riviergronden komt
waarschijnlijk door de naburige Grift.
Er zijn in De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg 20 soorten libellen aangetroffen verdeeld over 8
juffers en 12 eigenlijke libellen. De libellenfauna is gevarieerd, maar niet rijk. Bovendien zijn
veel soorten in zeer geringe aantallen gevonden.
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11 Bijen van De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg
Eric Minke
Inleiding
Bijen zijn vrij grote tot grote, opvallende insecten behorend tot de orde van de
Vliesvleugeligen (Hymenoptera). Bijen hebben een tong (glossa),die, of puntig en lang is
(Hommels en Honingbijen), of kort en puntig is (Zandbijen (Andrena)). De bijen hebben,
ondanks hun tong, hun functionele kaken behouden. Deze worden gebruikt bij het bouwen
van het nest. In tegenstelling tot wespen hebben bijen geveerde haren. Hierdoor kan het
stuifmeel makkelijker vastgehouden worden. De vrouwelijke bijen en werksters hebben op de
achterpoten een bosje haren (pollenkorfje) voor het transport van stuifmeel. Het stuifmeel
dient als voedsel voor de larven. Wespen voeden hun larven daarentegen met dierlijk
materiaal.
De meeste bijen zijn solitair, d.w.z. dat het vrouwtje zelf alles doet: nest bouwen, eieren
leggen en larven van voedsel voorzien. Er zijn ook bijen, waarbij enkele vrouwtjes in het
gezamenlijke nest hun eigen jongen verzorgen. Bij de Honingbijen en Hommels ten slotte is
sprake van een uitgebreid kastensysteem van koningin, werksters en darren. Verder is er een
categorie bijen, die hun eieren leggen in het nest van een andere bijensoort, waarna de larven
van het voedsel leven dat oorspronkelijk bestemd was voor de larven van de gastheer
(inquilines). Deze bijen worden Koekoeksbijen genoemd. Bij Hommels zijn ook soorten, die
het nest van een gastheer binnendringen en hierin hun eieren leggen. De larven die uit de
eieren komen worden verzorgd door werksters van de gastheer. De koningin en de eieren van
de gastheer worden vaak gedood. Deze hommels worden Koekoekshommels genoemd.
In Nederland zijn 350 soorten bijen geregistreerd (Peeters, 2010). Veel soorten zijn zeldzaam
of worden bedreigd.
Methode
Tijdens het onderzoek naar zweefvliegen en dagvlinders zijn ook de bijen genoteerd. De
bezoekdata met begin- en eindtijden en de weersgesteldheid stemmen dus overeen met die
van de zweefvliegen en dagvlinders.
Alle exemplaren werden zoveel mogelijk gedetermineerd met hun aantal. Daarbij is ook het
bloembezoek opgeschreven.
In week 35 (29 augustus tot en met 4 september) is het hele terrein gemaaid.
Resultaten
Algemeen
In tabel 11.1 staat het overzicht van alle waargenomen bijen/hommels in De Hel, De Blauwe
Hel en langs de Ketelweg. Deze drie deelterreinen zijn afzonderlijk onderzocht (tabel 11.2,
11.3 en 11.4).
In totaal zijn 480 bijen/hommels waargenomen, verdeeld over 9 soorten. In 2012 werden 16
soorten waargenomen (Minke, 2012). De meeste soorten zijn slechts zeer sporadisch
aangetroffen. De Hommels waren verreweg het meest talrijk. Hiervan waren de Aard- en
Akkerhommel in de meerderheid.
In De Hel werden acht soorten aangetroffen (tabel 11.2), in De Blauwe Hel zes soorten (tabel
11.3) en ten slotte langs de Ketelweg vier soorten (tabel 11.4).
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Nectarplant
Volwassen bijen voeden zich met nectar, dat zij uit bloemen opzuigen. Tevens verzamelen zij
stuifmeel voor het grootbrengen van de larven. Tijdens het onderzoek is bepaald welke
nectarplanten zoal bezocht werden.
Bij 38 plantensoorten is bezoek door bijen/hommels geregistreerd, verdeeld over 18
plantenfamilies (tabel 11.5). In het vroege voorjaar werden wilgen het meest bezocht, omdat
er dan nog weinig andere nectarbronnen aanwezig zijn (tabel 11.5). De wilg werd bezocht
door zes soorten. Het ging daarbij vaak om Zandbijen (Andrena). Soorten uit dit geslacht zijn
vaak vroeg in het jaar actief. Zandbijen hebben een korte, puntige tong en kunnen daardoor
gemakkelijk bij de nectar van de wilgenkatjes komen, omdat dit ondiep gelegen is. Vele
soorten Zandbijen komen ook alleen op wilgen voor. De Composieten hebben ook bloemen,
waarin de nectar ondiep gelegen is. Op tien soorten van de Composieten werd een bezoek
afgelegd (tabel 11.5). De Kale jonker is een vertegenwoordiger van de Composieten. Deze
plant werd veel bezocht door met name Hommels. Bij de Lipbloemigen en Vlinderbloemigen
bevindt de nectar zich diep in de bloem. Vele bijen en hommels hebben een lange, puntige
tong, waardoor zij eenvoudig bij de nectar kunnen komen. Vijf soorten bezochten leden van
de Lipbloemigen. Vooral hommels bezochten veel soorten uit deze plantenfamilies (tabel
11.5). Hommels bezochten eveneens veel de bloempjes van de Gewone smeerwortel. De
Gewone smeerwortel behoort tot de Ruwbladigen. Ook bij deze plantenfamilie is de nectar
vaak diep gelegen in de bloemen.
Op de volgende plantensoorten werden de meeste bijen waargenomen (tabel 11.6): Braam
(68 exemplaren), Wilg sp.(49 exemplaren) en Moeraskartelblad (39 exemplaren). De Braam
vormt in juni daarmee een belangrijke nectarbron.
De Aard- en Akkerhommel zijn echte generalisten en bezoeken uiteenlopende bloemen (tabel
11.7). De Aardhommel bezocht 32 plantensoorten en de Akkerhommel 23 soorten. De
Honingbij sp. bezocht ook een aanzienlijk aantal plantensoorten (20). De Zandbijen, bezoeken
vaak slechts één plantensoort (tabel 11.7) en zijn echte specialisten, evenals de Gewone
slobkousbij (Grote wederik).
Rode Lijst
Van de 350 soorten bijen in Nederland staat ruim 56% op de Rode Lijst van bedreigde en
kwetsbare bijen in Nederland (Peeters & Reemer, 2003). In De Hel, De Blauwe Hel en langs
de Ketelweg is geen enkele soort waargenomen die op deze lijst voorkomt.
Beheeradviezen
Bijen houden van droge, warme omstandigheden met een ruim aanbod aan bloeiende planten.
In zowel De Hel als De Blauwe Hel is een ruim assortiment aanwezig van nectarplanten
gedurende het hele voorjaar en zomer.
Conclusie
In De Hel, De Blauwe Hel en langs de Ketelweg zijn in totaal 9 soorten bijen gevonden. Het
gaat veel om algemene soorten. Geen enkele soort staat op de Rode Lijst van bedreigde en
kwetsbare bijen in Nederland.
Het aantal soorten is gering. Het aantal soorten dat hier voorkomt ligt waarschijnlijk hoger. Er
zijn bijvoorbeeld in het geheel geen Koekoeksbijen en Koekoekshommels waargenomen,
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terwijl hun gastheren wel zijn waargenomen. Veel van deze soorten zijn moeilijk te
determineren. Vele soorten bijen zijn zeldzaam.
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12 Wantsen van De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg
Eric Minke
Inleiding
De Wantsen behoren tot de Snavelinsecten (Hemiptera). Snavelinsecten zijn zeer kleine tot
grote insecten met stekend-zuigende monddelen, waarmee sappen uit planten of dieren wordt
opgezogen. De Snavelinsecten vormen een zeer grote orde met wereldwijd 100.500
beschreven soorten; in Nederland zijn een kleine 1600 soorten bekend (van Nieukerken,
2010). De Wantsen worden wereldwijd vertegenwoordigd door 42.400 soorten en in
Nederland door 629 (Aukema, 2010).
Vroeger werd de orde op grond van de vleugelbouw onderverdeeld in Heteroptera en
Homoptera. De voorvleugel van de Heteroptera is duidelijk in twee gebieden verdeeld; een
taai, leerachtig basaal deel en een membraneuze top. Hieraan dankt deze groep de naam
Heteroptera (hetero betekent : verschillend) en de Snavelinsecten als geheel de naam
Hemiptera (hemi in het Grieks betekent : half). De wantsen behoren tot deze groep.
Wantsen hebben een afgeplat lichaam en de vleugels worden in rust plat over het lichaam
gevouwen. De voorvleugels zijn een deel verhard en de top is membraneus. De soorten zijn
zeer verschillend qua lichaamsbouw. Veel soorten zijn groen of bruin gekleurd. Vele
vertegenwoordigers scheiden een stinkende stof af (bijvoorbeeld Groene Stinkwants).
Wantsen leven op de grond, op het wateroppervlak of in het water. Zij voeden zich met
plantensap of bloed van dieren. Ook komen predatoren voor. De insecten hebben een
onvolledige gedaanteverwisseling d.w.z. ei –nymf- imago.
Methode
De wantsen zijn op de volgende manieren verzameld :
- Handvangsten (afzoeken van waardplanten, omkeren van stenen en hout, kijken achter
boomschors).
-Vangen van waterwantsen en oppervlaktewantsen met schepnet of keukenzeef.
-Kloppen van de vegetatie en opvangen in paraplu of wit bord.
-Plaatsing van bodemvalletjes. In De Hel zijn op 25 locaties bodemvalletjes geplaatst. De
valletjes bestonden uit plastic bekertjes (hoogte 95 mm, bovendiameter 86 mm). Deze
werden tot de rand ingegraven en voorzien van een dakje, teneinde inregenen en inwaaien van
blad te voorkomen. Er is geen conserveringsvloeistof gebruikt. Op de eerste van de maand
zijn de vallen geplaatst gedurende twee dagen. De vallen zijn in deze vijf dagen dagelijks
bekeken en geleegd.
- Er is geen gebruik gemaakt van zuigvallen.
- Het zwaartepunt van de inventarisatie lag in De Hel, omdat hier ook alle vallen waren
geplaatst.
In week 35 (29 augustus tot en met 4 september) is het gehele terrein gemaaid.
De dieren zijn met de volgende naslagwerken gedetermineerd : van der Plas & van Schaik
(2010), Tempelman & van Haaren (2009), Chinery (1975). De officiële Nederlandse namen
zijn ontleend aan het Nederlands soortenregister (www. Nederlandsesoorten.nl). De
inventarisatie duurde van maart tot november 2012. Waarnemingen, die niet tot soort
gedetermineerd konden worden, zijn niet meegerekend.
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In 2012 zijn per soort de aantallen genoteerd (Minke, 2012). In 2016 is alleen de
aanwezigheid van een soort geregistreerd.
Resultaten
Algemeen
In De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg zijn 35 soorten waargenomen, verdeeld over 17 families
(tabel 12.1).
In tabel 12.2 staat de verdeling van de soorten over De Hel/De Blauwe Hel en Ketelweg.
Vangstmethoden
De meeste wantsen zijn gevangen door middel van handvangsten en klopmonsters. De
bodembewonende wantsen(Lygaeidae) zijn voornamelijk bemonsterd met de valletjes. Door
hun edaphische levenswijze is dit een effectieve bemonsteringsmethode. De waterbewonende
wantsen (Nepidae, Coreixidae, Notonectidae) en Oppervlaktewantsen (Hydrometridae en
Gerridae) zijn uitsluitend gevangen met het schepnet en appelmoeszeef.. De Boomwantsen
(Pentatomidae) zijn door middel van handvangsten en klopmonsters verkregen. In de
bladmonsters zijn geen dieren gevonden.
Rode Lijst
Er is geen officiële Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare wantsen in Nederland.
Historische gegevens
In 1981, 1992, 2002 en 2008 is de wantsenfauna in De Hel onderzocht (Bos, 2009). Er zijn
destijds 101 soorten aangetroffen. Er zijn toen ook soorten gevonden die internationaal van
betekenis zijn, zoals Nabus lineatus en Nabus limbata. In 2012 is alleen onderzoek gedaan in
De Hel naar het voorkomen van wantsen (Minke, 2012).
Beheeradviezen
De sloten in De Hel zijn rijk aan waterbewonende wantsen. Eutrofiëring met meststoffen en
vervuiling met toxische stoffen van het oppervlaktewater moet voorkomen worden door
periodiek de waterkwaliteit te meten op deze stoffen, zodat tijdig ingegrepen kan worden.
Vooral de sloot met Krabbenscheer en grote zeggenpollen in het zuidelijk deel is een goed
habitat voor deze groep wantsen.
Het drastisch mechanisch schonen van sloten moet voorkomen worden. Beter is om
handmatig te schonen, waardoor de verstoring tot een minimum beperkt blijft.
Maaien heeft in het algemeen een ongunstige uitwerking op de insectenfauna. Daarbij is
gefaseerd maaien nog het beste, omdat een deel van de vegetatie blijft staan. Hierin kunnen de
dieren zich dan terugtrekken.
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Discussie
Bij de inventarisatie zijn 35 soorten waargenomen. Dit vormt ruim twee procent van het totaal
aantal wantsensoorten in Nederland. Dit is een gering aantal. Bij het onderdeel historische
gegevens werd al vermeld dat er 101 soorten zijn gevonden in De Hel. Het gaat hierbij niet
alleen om algemeen, weinig kenmerkende soorten, maar ook om soorten die van
internationaal belang zijn en zeldzaam voorkomen (bijvoorbeeld Pachybrachius luridus)(Bos,
2009). Deze gegevens zijn verkregen door meerjarig onderzoek. Bij deze inventarisatie is
slechts één jaar gekeken. Bovendien zijn de elzenbroekbosjes niet goed onderzocht, omdat
deze niet toegankelijk waren. In de zeer ondoordringbare vegetatie is nauwelijks onderzoek
verricht. Op slechts weinig dagen was het goed weer om wantsen te onderzoeken. Vooral
april, juni en juli waren te koud en te nat. Het meest optimaal is warm en droog weer. In de
laatste week van augustus en de eerste helft van september werd hieraan voldaan.
Bij het onderzoek naar kevers en wantsen wordt bij bodemvallen vaak een
conserveringsvloeistof gebruikt (Turin, 2000)(Aukema, 2006)(Heijerman, 2006). Hierdoor
worden helaas veel dieren gedood. De auteur van dit rapport wilde geen dieren doden ten
behoeve van een inventarisatie en heeft daarom geen conserveringsvloeistof toegepast. Een
beperking hierbij is dat vallen niet een hele periode achter elkaar geplaatst kunnen worden. De
vallen moeten dan dagelijks geleegd worden. Dit is praktisch niet haalbaar. De consequentie
is dat het aantal soorten lager uitvalt dan er in werkelijkheid aanwezig is. Door de
overvloedige regenval waren de valletjes weggespoeld of volgelopen met regenwater.
Hierdoor zijn zeer weinig dieren teruggevonden.
Conclusie
In het hele gebied zijn 35 soorten waargenomen, verdeeld 17 families. De families Miridae
en Pentatomidae werden het meest aangetroffen. Belangrijke biotopen waren de sloten en de
ruigtevegetaties. De bodemvallen leverden voornamelijk bodembewonende wantsen
(Lygaeidae) op. De handvangsten bestonden veel uit vertegenwoordigers van de
Boomwantsen (Pentatomidae) en Acanthosomatidae. De meeste soorten zijn algemeen tot
zeer algemeen in Nederland. Het verslag eindigt met een discussie, waarin ondermeer de
onderzoeksresultaten worden vergeleken met die uit eerdere inventarisaties.
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13 Kevers van De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg
Eric Minke
Inleiding
Kevers zijn zeer kleine (minder dan 0,5 mm) tot grote insecten (17 cm) met gewoonlijk twee
paar vleugels, waarvan het voorste paar hard of leerachtig is. De voorvleugels worden ook
dekschilden (elytra) genoemd (enkelvoud elytron). De naam Coleoptera is afgeleid van het
Grieks. Deze naam heeft betrekking op de dekschilden en betekent schede vleugels (koleos is
in het Grieks schede). De voorvleugels raken elkaar midden op de rug. De achtervleugels
liggen opgevouwen onder de voorvleugels en zijn membraneus. Bij sommige soorten
ontbreken de achtervleugels, terwijl andere in het geheel geen vleugels hebben. Bij alle kevers
zijn de monddelen bijtend. Kevers worden wel eens verwisseld met wantsen, maar deze
laatste hebben een zuigsnuit en geen bijtende monddelen.
Kevers komen in bijna alle biotopen voor en benutten de meest uiteenlopende
voedselbronnen. Binnen de orde bevinden zich planteneters (fytofagen), vleeseters
(carnivoren), predatoren en parasieten. Enkele soorten zijn schadelijk voor de mens, omdat zij
landbouwgewassen aanvreten (Coloradokever) of hout aantasten (houtworm). De mestkevers
en doodgravertjes vervullen een nuttige functie in de natuur door het opruimen van organisch
afval.
De dekschilden zijn taai en beschermen de achtervleugels. Hierdoor kunnen kevers
schuilplaatsen benutten (onder stenen, hout), zonder dat de achtervleugels beschadigd raken.
Bovendien kunnen kevers door hun harde opperhuid (cuticula) goed tegen droogte.
Waterkevers kunnen zelfs onder water leven, doordat zich tussen de dekschilden en het
lichaam lucht kan ophopen. Dit fungeert dan als een zuurstoftank.
Kevers leggen eitjes. Deze worden op van tevoren uitgezochte locaties gedeponeerd of
zomaar in het rond gestrooid op willekeurige plaatsen. Bij enkele soorten is sprake van echte
broedzorg, waarbij de jongen verzorgd worden. Kevers hebben, net als vlinders, een volledige
gedaanteverwisseling, d.w.z. ei-larve-pop-imago. Vele soorten overwinteren als larve of pop.
De kevers vormen de soortenrijkste diergroep met wereldwijd 360.000 soorten (Vorst, 2010).
In Nederland komen 4163 soorten voor (Vorst, 2010), verdeeld over 96 families. De orde
wordt verdeeld over drie suborden : Myxophaga met één familie, Adephaga met zes families
en Polyphaga, waartoe de rest van de families behoort.
In dit verslag wordt een overzicht gegeven van hetgeen er aan kevers in het gebied De Hel,
De Blauwe Hel en Ketelweg is waargenomen.
Methode van inventariseren
De kevers zijn op de volgende manieren verzameld :
- Handvangsten (afzoeken van waardplanten, omkeren van stenen en hout, kijken achter
boomschors).
-Vangen van waterkevers met schepnet of keukenzeef.
-Kloppen van de vegetatie en opvangen in paraplu of wit bord.
-Nemen van bladmonsters en zeven.
-Zoeken in paardenmest.
-Plaatsing van bodemvalletjes. In De Hel zijn op 25 locaties bodemvalletjes geplaatst. De
valletjes bestonden uit plastic bekertjes (hoogte 95 mm, bovendiameter 86 mm). Deze werden
tot de rand ingegraven en voorzien van een dakje, teneinde inregenen en inwaaien van blad te
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voorkomen. Er is geen conserveringsvloeistof gebruikt. Op de eerste van de maand zijn de
vallen geplaatst gedurende twee dagen. De vallen zijn in deze twee dagen dagelijks bekeken
en geleegd.
- Er is geen gebruik gemaakt van zuigvallen.
In week 35 (29 augustus tot en met 4 september) is het gehele terrein gemaaid.
De dieren zijn met de volgende naslagwerken gedetermineerd : Chinery (1975), Klausnitzer
(1996), Möller et. al (2006). De officiële Nederlandse namen zijn ontleend aan het Nederlands
soortenregister (www. Nederlandsesoorten.nl). De inventarisatie duurde van januari tot eind
oktober 2016.
Resultaten
Algemeen
In De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg zijn in totaal 797 exemplaren waargenomen en
gedetermineerd. Deze behoorden tot 66 soorten, verdeeld over 16 families (tabel 13.1). In
2012 werden 69 soorten waargenomen (Minke, 2012).
De Snuitkevers (Curculionidae) zijn veel aangetroffen, zowel qua aantal exemplaren als
aantal soorten. Veel soorten uit deze familie leven slechts op één plantensoort. Veel soorten
werden dan ook gevonden door gericht een plantensoort af te zoeken. Andere families, die
veel werden waargenomen waren de Lieveheersbeestjes (Coccinellidae) en Bladhaantjes
(Chrysomelidae). De kevertjes uit deze families zijn vaak felgekleurd en vallen daardoor
eerder op. De Waterroofkevers (Dytiscidae) leverden exemplaren op, maar een gering aantal
soorten. De Loopkevers leverden nog 6 soorten op. Voor het zoeken naar deze familie
voldoen bodemvallen goed, omdat veel loopkevers een nachtelijke levenswijze hebben en met
deze methode goed bemonsterd worden.
De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg
Voor elk van de drie deelterreinen is het aantal soorten vermeld (respectievelijk tabel 13.2,
13.3 en 13.4). In De Hel kwamen de meeste soorten voor (50). Hier was de mogelijkheid om
ook een stukje elzenbroekbos te onderzoeken. De loopkevers zijn voornamelijk in De Hel
waargenomen in het elzenbroekbos. Hier waren ook bodemvalletjes geplaatst voor het
opsporen van deze groep kevers. In zowel De Hel als De Blauwe Hel zijn veel waterkevers
aangetroffen in de sloten. Sloten vormen een uitstekend leefgebied voor waterkevers. In De
Blauwe Hel en langs de Ketelweg werden de minste soorten aangetroffen.
De Lieveheersbeestjes werden zowel in De Hel, De Blauwe Hel als langs de Ketelweg
waargenomen. Veel soorten, met name snuitkevers, zijn monofaag. Dit betekent, dat de
waardplant sterk het voorkomen van een soort bepaalt. Het Sint janskruidhaantje (Chrysolina
hyperici) is monofaag op Sint janskruid. De plant werd gevonden in De Blauwe Hel en na
gericht zoeken ook de keversoort. Het Elzenhaantje (Agelastica alni) is monofaag op Zwarte
Els. Deze soort werd massaal waargenomen in de drie deelterreinen. In augustus waren veel
bladeren aangevreten. Vertegenwoordigers van de Bladhaantjes, waartoe ook het Elzenhaantje
behoord, werden zowel in De Hel, De Blauwe Hel als langs de Ketelweg aangetroffen.
Vangstmethoden
De meeste loopkevers zijn gevangen met de bodemvalletjes. Van de andere keverfamilies zijn
geen exemplaren gevangen in de valletjes. De aanwezigheid van Lieveheersbeestjes en
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Bladhaantjes is voornamelijk door handvangsten (afzoeken van de waardplant en bloemen)
aangetoond. Snuitkevers zijn aangetoond door de waardplant af te zoeken of door middel van
klopmonsters. In de bladmonsters zijn geen dieren gevonden. Het vraatbeeld aan de Ruwe
berk leverde nog één soort op: Deporaus betulae. De kenmerkende sigaartjes werden ook veel
aangetroffen op Zwarte els.
Rode Lijst
Er is geen officiële Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare kevers in Nederland. Er is een niet
gepubliceerde Rode Lijst van kevers (Heijerman & Turin, 1989;1999). Hierop komt Nebria
salina als enige soort voor.
Bespreking van enkele families
Coleoptera (Loopkevers)
De Loopkevers vormen een grote familie met 372 soorten in Nederland (Turin, 2000).
Loopkevers kunnen snel lopen, maar veel soorten hebben geen vleugels en bij verschillende
van hen zijn de dekschilden met elkaar vergroeid. De meeste soorten hebben een nachtelijke
levenswijze en verbergen zich overdag onder hout, stenen e.d. Het zijn in hoofdzaak
carnivoren. Zij jagen actief op allerlei prooidieren, zoals slakken, insecten en wormen. Het
zijn kleine tot enkele centimeters grote insecten. Naast de vlinders, libellen en sprinkhanen,
worden de loopkevers uitgebreid onderzocht (Turin, 2000). Vele soorten zijn donker van
kleur. Enkele soorten hebben een fraaie metaalglans, zoals de Gouden Loopkever (Carabus
auratus). Binnen De Hel was de Gewone oeverloopkever (Elaphrus riparius) het meest
vertegenwoordigd. Dit is een algemene soort in vochtige terreinen met riet (Turin, 2000). Een
andere algemeen voorkomende soort in vochtige terreinen is Demetrias imperialis.
Dytiscidae (Waterroofkevers)
De Waterroofkevers zijn kleine tot grote insekten (tot 5 cm) met als bekendste
vertegenwoordiger de Geelgerande Waterkever (Dytiscus marginalis). Alle soorten zijn met
hun gestroomlijnde, brede, platte lichaamsbouw uitstekend aangepast aan het leven onder
water. De achterpoten zijn breed en behaard en dienen om te zwemmen. De larven en ook de
volwassen dieren zijn felle carnivoren, die zich voeden met visjes, kikkervisjes en aas. De
larve injecteert met zijn holle kaken een verteringsenzym in de prooi en zuigt deze daarna uit.
De Geelgerande waterkever (D. marginalis) werd in een slootje aangetroffen. In enkele
slootjes met een rijke oevervegetatie werden ook larven van waterroofkevers aangetroffen.
Deze zijn niet gedetermineerd.
Scarabaeidae (bladsprietkevers)
Deze kevers zijn als groep gemakkelijk te herkennen door de bouw van hun antennen. De
laatste antenneleden zijn aan één zijde uitgegroeid tot lamellen, die samengevouwen kunnen
worden tot een knots, waaraan de familie de naam bladsprietkevers te danken heeft. Vele
soorten voeden zich met mest of rottend, plantaardig materiaal. In De Blauwe Hel werd
Aphodius fimetarius gevonden in paardenmest. Het Rozenkevertje (Phyllopertha horticola) is
wat meer bekend en werd gevonden langs de Ketelweg en in De Hel op braam.
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Coccinellidae (Lieveheersbeestjes)
De bekendste kevers behoren tot deze familie: de Lieveheersbeestjes. Lieveheersbeestjes
voeden zich met allerlei bladluizen en andere schadelijke insecten. De felle kleuren dienen
ervoor om vijanden af te schrikken, dat zij niet eetbaar zijn. Indien een kevertje wordt oppakt,
dan scheidt deze vaak enkele gele druppeltjes af (reflexbloeden). Dit dient er ook voor om
vijanden af te schrikken. De familie was algemeen vertegenwoordigd, zowel in De Hel, De
Blauwe Hel als langs de Ketelweg. De meeste individuen werden gevonden in en op de
vegetatie. Het Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis) is in 2003 op een
enkele plaats in Nederland en België aangetroffen en is een invasieve soort. De soort is
oorspronkelijk ingezet als biologisch bestrijdingsmiddel tegen bladluizen in de tuinbouw en
openbaar groen. Het blijkt dat dit lieveheersbeestje zich ook voedt met larven van inheemse
lieveheersbeestjes en vlinders. De soort werd zowel gevonden in De Hel, De Blauwe Hel als
langs de Ketelweg.
Cerambycidae (Boktorren)
Boktorren zijn in het algemeen grote insecten met zeer lange antennen, waaraan de familie
haar naam te danken heeft. Enkele soorten zijn schadelijk in de bosbouw, zoals de
Timmerboktor (Acanthosinus aedilis). In De Hel werd op de ruige oevervegetatie de
Vierbandsmalbok (Leptura quadrifasciata) gevonden. Deze soort is geel en zwart gekleurd.
Chrysomelidae (Bladhaantjes)
Vertegenwoordigers uit deze familie zijn over het algemeen klein en velen zijn fraai gekleurd
en vaak metaalglanzend. Bijna alle bladhaantjes zijn planteneters (fytofaag) en kunnen veel
schade toebrengen aan landbouwgewassen (Coloradokever op Aardappel). Binnen de familie
zijn veel soorten, die zich slechts met één plantensoort voeden (monofaag). In zowel De Hel,
De Blauwe Hel als langs de Ketelweg werden door gericht zoeken op de waardplant enkele
soorten gevonden. Een opmerkelijke groep van deze familie is het geslacht Cassida: de
Schildpadtorretjes. Zij danken hun naam aan de vorm. Langs de Ketelweg werd Cassida
viridis gevonden.
Curculionidae (Snuitkevers)
Deze familie telt wereldwijd 59340 soorten (Heijerman, 2010) en in Nederland 664 soorten.
De familie dankt haar Nederlandse naam aan de verlengde snuit. Veel soorten zijn bedekt met
fijne schubjes, die verantwoordelijk zijn voor de vaak fraaie kleuren van veel soorten. Veel
soorten zijn fytofaag en voeden zich vaak maar met één plantensoort. In De Hel en De
Blauwe Hel zijn door gericht zoeken op de waardplant enkele vertegenwoordigers gevonden.
Beheeradviezen
Veel loopkevers gaan achteruit door versnippering van het landschap. Zij kunnen niet goed
migreren naar andere terreinen door het ontbreken van vleugels. Het aanleggen van
verbindingszones en kleinschalige elementen, zoals heggen of boomgroepjes koppelen
verschillende terreinen aaneen, waardoor populaties kunnen uitwisselen en soorten in stand
blijven. De kleinschalige elementen dienen als stapstenen in open gebieden, waarin de dieren
kunnen overwinteren en schuilplaatsen vinden. In De Hel en De Blauwe Hel zijn voldoende
bosjes en rietkragen aanwezig met bovendien ruige oevervegetaties.
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In de elzenbroekbosjes is het raadzaam dode bomen met rust te laten en hout en stenen te
laten liggen (schuilplaatsen voor dieren). Het scheppen van allerlei rommelhoekjes biedt extra
schuilplaatsen voor deze groep organismen.
Veel waterkevers gaan achteruit door eutrofiëring met meststoffen en vervuiling met toxische
stoffen van het oppervlaktewater. Het zou nuttig zijn periodiek de waterkwaliteit te meten op
deze stoffen, zodat tijdig ingegrepen kan worden.
Het drastisch mechanisch schonen van sloten moet voorkomen worden. Beter is om
handmatig te schonen, waardoor de verstoring tot een minimum beperkt blijft.
Meer soorten kunnen aangelokt door een afwisseling in vegetatieopbouw (kruid- struik- en
boomlaag) en variatie in het aanbod van bloeiende gewassen. Binnen De Hel en Blauwe Hel
is een groot aanbod aan bloeiende planten en is er een grote variatie aan vegetatiestructuren.
Maaien heeft in het algemeen een ongunstige uitwerking op de insectenfauna. Daarbij is
gefaseerd maaien nog het beste, omdat een deel van de vegetatie blijft staan. Hierin kunnen de
dieren zich dan terugtrekken.
Discussie
Bij de inventarisatie zijn 66 soorten waargenomen. Dit vormt 1,7 % van het totaal aantal
keversoorten in Nederland. Dit is een gering aantal. Bij een eerder onderzoek in De Hel en De
Blauwe Hel zijn door het Waterschap Vallei & Eem veel meer soorten waterkevers gevonden
dan bij deze inventarisatie. De nabijgelegen Bennekomse Meent is een vergelijkbaar terrein.
Hier zijn in 2008 alleen al 64 soorten waterkevers waargenomen. Het ging daarbij veelal om
algemene en weinig kenmerkende soorten (van Kessel, 2009). Verder zijn in Nederland maar
weinig terreinen heel uitputtend bekeken op kevers (Vorst, 2010a). In het verleden is wel
onderzoek verricht in de uiterwaarden bij Renkum en Wageningen (Turin, 2000), waarbij
vooral gekeken is naar loopkevers. Het naburige natuurgebied de Blauwe kamer is gedurende
een aantal jaren zeer intensief onderzocht op kevers. In dit terrein zijn alleen al 171 soorten
snuitkevers waargenomen (Heijerman, 2010). In de Duursche uiterwaarden (Overijssel) zijn
711 soorten kevers waargenomen, waarbij een aantal jaren onderzoek is verricht (Vorst,
2010). In beide natuurterreinen zijn dus veel meer soorten gevonden dan bij deze
inventarisatie. Bovendien is in deze gebieden het hele jaar rond geïnventariseerd, terwijl bij
dit onderzoek vanaf half april tot eind oktober is gekeken.
In Nederland komt een indrukkend groot aantal kevers voor. Bijna niemand is in staat al deze
families evenwichtig te inventariseren. Voor het determineren van al deze soorten is een grote
hoeveelheid aan literatuur vereist. Tijdens het inventariseren werden vele exemplaren
gevonden, die slechts tot de orde gedetermineerd kon worden. De Kortschildkevers,
waterkevers en snuitkevers waren hierbij oververtegenwoordigd.
In veel delen van het terrein was de vegetatie ondoordringbaar. Hier is dan ook weinig
onderzoek in verricht. De elzenbroekbosjes zijn vrijwel niet onderzocht, omdat deze niet
toegankelijk zijn. Hierdoor zullen zeker soorten gemist zijn.
Bij diverse onderzoeken naar kevers is bij de bodemvallen vaak een conserveringsvloeistof
gebruikt (Turin, 2000)(Heijerman, 2006). Hierdoor worden helaas veel dieren gedood. De
auteur van dit rapport wilde geen dieren doden ten behoeve van een inventarisatie en heeft
daarom geen conserveringsvloeistof toegepast. Een beperking hierbij is dat vallen niet een
hele periode achter elkaar geplaatst kunnen worden. De vallen moeten dan dagelijks geleegd
worden. Dit is praktisch niet haalbaar. De consequentie is dat het aantal soorten lager uitvalt
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dan er in werkelijkheid aanwezig is. Helaas waren veel valletjes door de zware buien in juni
en juli ondergelopen of weggespoeld.
Conclusie
In het hele gebied zijn 797 exemplaren gevonden. Deze zijn verdeeld over 66 soorten en 16
families. De families Coccinellidae, Chrysomelidae en Curculionidae werden het meest
aangetroffen in, zowel soortenaantal, als aantal exemplaren. Belangrijke biotopen waren de
ruige vegetaties langs de oevers van wateren in De Hel en De Blauwe Hel. De bodemvallen
leverden voornamelijk loopkevers op. De handvangsten bestonden uit vertegenwoordigers
van de Snuitkevers, Bladhaantjes en Lieveheersbeestjes. De meeste soorten komen algemeen
tot zeer algemeen voor in Nederland. Het verslag eindigt met een discussie, waarin ondermeer
de onderzoeksresultaten worden vergeleken met die van andere terreinen.
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14 Sprinkhanen van De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg
Eric Minke
Inleiding
Sprinkhanen zijn vrij grote tot grote insecten. De achterpoten zijn vergroot tot springpoten.
Sprinkhanen hebben twee paar vleugels, waarbij de voorvleugels wat verhard zijn. Eén of
beide paren vleugels kunnen afwezig zijn. Door hun karakteristieke vorm zijn sprinkhanen
gemakkelijk te herkennen, zelfs voor niet-entomologen.
Sprinkhanen zijn groen of bruin van kleur en vallen daardoor niet vlug op in de vegetatie. Zij
verraden hun aanwezigheid meer door hun zang. Het proces waarmee de zang wordt
voortgebracht heet stridulatie. Het voortbrengen van de zang vindt plaats door het wrijven van
een lichaamsdeel (rasp) over een ander deel (kam). De rasp is voorzien van een rij stekels, die
elk op hun beurt over de kam strijken. Sprinkhanen hebben bijtende monddelen en grote
samengestelde ogen. De antennen variëren van zeer kort tot enkele malen van hun
lichaamslengte (Sabelsprinkhanen). De meeste sprinkhanen zijn slechte vliegers
(uitgezonderd de treksprinkhanen). Sprinkhanen hebben een onvolledige
gedaanteverwisseling, d.w.z. ei – nymf (4-10 stadia) – imago. Sprinkhanen voeden zich met
plantaardig materiaal of zijn omnivoor (Sabelsprinkhanen). Wereldwijd zijn 25150 soorten
beschreven (Kleukers, 2010). In Nederland zijn 46 soorten waargenomen.
In De Hel/De Blauwe Hel /Ketelweg is in 2012 onderzoek verricht naar het voorkomen van
sprinkhanen (Minke, 2012). In 2016 is dit onderzoek herhaald. In onderstaand verslag worden
de resultaten besproken.
Methode
De sprinkhanen zijn op de volgende wijzen geïnventariseerd:
1) Veel soorten zijn op hun geluid gedetermineerd. Er is geen gebruik gemaakt van een
batdetector.
2) Enkele soorten zijn op zicht gedetermineerd door tijdens het lopen te letten op opvliegende
dieren. Voor het exact aantonen van de Zompsprinkhaan is één dier gevangen voor
determinatie, omdat deze soort sterk lijkt op de Krasser.
3) Doornsprinkhanen worden soms aangetrokken door witte doeken, die uitgespreid liggen
over de vegetatie (Kleukers et al, 1997). In het elzenbroekbos van De Hel zijn op enkele
locaties langs de oever een paar witte doeken neergelegd.
4) Bij de spaarzame voorkomende eiken zijn de lage takken geschud, waarbij een omgekeerde
paraplu eronder werd gehouden. Dit is effectief voor het aantonen van de Boomsprinkhaan en
Struiksprinkhaan.
De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg zijn afzonderlijk onderzocht. Het aantal bezoeken was 23.
De bezoekdata staan in tabel 14.2 t/m 14.4. De begin- en eindtijden en de weersgesteldheid op
de bezoekdata staan vermeld in bijlage 1 en 2. In De Hel en De Blauwe Hel is min of meer
een vaste looproute gelopen. Daarbij is voornamelijk langs de randen van het veenmosrietland
en blauwgrasland gelopen, teneinde de kwetsbare vegetatie zoveel mogelijk te ontzien.
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Tijdens het lopen werd regelmatig stilgestaan om te luisteren naar zingende of opvliegende
dieren. In week 35 (29 augustus tot en met 4 september is het hele gebied gemaaid.
Resultaten
Algemeen
In tabel 14.1 staan alle soorten vermeld, die in De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg zijn
waargenomen. Het gaat daarbij om 12 soorten. In tabel 14.2, 14.3 en 14.4 staan de soorten
voor respectievelijk De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg. In De Hel zijn acht soorten
geregistreerd, voor De Blauwe Hel zeven en ten slotte voor de Ketelweg vijf.
De vondst van de Moerassprinkhaan en Zompsprinkhaan is bijzonder. De Zompsprinkhaan
staat op de Rode Lijst staan van bedreigde en kwetsbare sprinkhanen in Nederland. Deze soort
werd alleen in De Hel waargenomen. In het vroege voorjaar werden twee soorten
Doornsprinkhanen gevonden: Zeggedoorntje en Gewoon doorntje.
Soorten
Struiksprinkhaan
Deze bolle, groene sabelsprinkhaan is dicht bezaaid met donkere puntjes. De soort komt in
alle biotopen voor, zoals droge heide met opslag, in steden, bos en infrastructuurelementen
(Kleukers et al., 1997). De Struiksprinkhaan maakt een onhoorbaar geluid en is daarom alleen
met een bat detector op te sporen. Tijdens het onderzoek naar het voorkomen van sprinkhanen
binnen de Hellen is slechts één exemplaar geklopt uit een Zomereik langs de Ketelweg. In
2012 werd deze niet gevonden (Minke, 2012).
Boomsprinkhaan
Deze soort heeft bleek geaderde vleugels en maakt net als de Struiksprinkhaan een
onhoorbaar geluid door met de achterpoten te trommelen op bladeren. De soort kan worden
gevonden in steden, bos, heide en infrastructuurelementen (Kleukers et al., 1997). De
aanwezigheid van de Boomsprinkhaan binnen de Hellen is aangetoond door op lage takken
van Zomereik te kloppen en de eruit vallende dieren op te vangen in een omgekeerde paraplu.
Er werd slechts één exemplaar aangetroffen langs de Ketelweg. In 2012 werd deze soort niet
aangetroffen (Minke, 2012).
Grote groene sabelsprinkhaan
De Grote groene sabelsprinkhaan is een zeer algemene soort in Nederland en komt in zeer
uiteenlopende biotopen voor. Een belangrijk element is de aanwezigheid van ruderale
vegetatie (distels, braam en hoge grassen)(Kleukers et al, 1997). De soort treedt wat later in
het seizoen op en is eenvoudig te inventariseren door de opvallende, luide zang. In De Hel/De
Blauwe Hel/Ketelweg werd de soort aangetroffen in de ruigtevegetatie. De dichtheden aan
dieren waren overigens laag.
Gewoon spitskopje
Het Gewoon spitskopje komt verspreid over het land voor. De soort komt voor in vochtige
biotopen, zoals moerassen, oeverzones van wateren en bermen met sloten (Kleukers et al,
1997). De soort komt voor in habitats waar een dichte vegetatie aanwezig is van russen en
zeggen. Het Gewoon spitskopje is alleen gevonden in De Hel in een gedeelte met
zeggevegetatie langs blauwgrasland. Er werden drie exemplaren gehoord. Mogelijk komt de
soort in grotere aantallen voor, omdat het opsporen van de dieren vrij moeilijk is door de
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zachte zang. Bij veel wind is de soort niet te horen door de ruisende vegetatie. Een batdetector
is een handig hulpmiddel voor het opsporen van deze soort.
Greppelsprinkhaan
De Greppelsprinkhaan is een vrij algemene soort in Nederland. De soort komt met name voor
in het rivierengebied. Bij een inventarisatie in de Renkumse Benedenwaard (Blommers &
Sanders, 2002) en Wageningse Bovenpolder (Sanders et al, 2010) werd deze soort veel
aangetroffen. Door de aanhoudende sjirpende zang is de Greppelsprinkhaan eenvoudig te
inventariseren. In De Hel werd de soort alleen gevonden in de lage vegetatie van het
blauwgrasland in 2012 (Minke, 2012). Het ging hier waarschijnlijk om langvleugelige
exemplaren. In 2016 is deze soort niet aangetroffen.
Zeggedoorntje en Gewoon doorntje
De Doornsprinkhanen zijn vooral vroeg in het vroege voorjaar goed op te sporen, omdat er
dan nog weinig andere springende dieren aanwezig zijn en de begroeiing nog schaars is. Zij
komen vaak voor op schaars begroeide plaatsen langs oevers van wateren. Het Zeggedoorntje
werd slechts eenmaal aangetroffen in de Blauwe Hel. Het Gewoon doorntje werd met enkele
exemplaren gevonden langs de oever van een plas in het elzenbroekbos van De Hel. Op 10
oktober werden nog twee exemplaren aangetroffen in De Blauwe Hel. De dieren produceren
geen geluid en zijn dus niet op zang te determineren. Tijdens het lopen is gelet op springende
dieren. Er is ook geprobeerd dieren aan te lokken door witte doeken neer te leggen op de
vegetatie.
Moerassprinkhaan
De Moerassprinkhaan is een grote, opvallend gekleurde sprinkhaan. De dieren zijn vaak
groen-geel gekleurd. Soms komen paarse individuen voor (Kleukers et al, 1997). De soort
komt voor in vochtige biotopen, zoals blauwgraslanden en vochtige heiden. De mannetjes
maken een kenmerkend knappend geluid. Daardoor zijn de dieren vrij eenvoudig te
lokaliseren. Tijdens het lopen is ook gelet op opvliegende dieren. In De Hel en De Blauwe
Hel was de Moerassprinkhaan één van de talrijkste soorten. De soort wordt voor de Hellen in
de jaren 1933 en 1953 al vermeld in het bestand van EIS-Nederland met respectievelijk zeven
en drie exemplaren. De dieren bevonden zich vooral in het veenmosrietland, het grasland met
Pitrus en blauwgrasland. Tot eind september zijn nog dieren gehoord.
Wekkertje
Het Wekkertje is een vrij kleine sprinkhaan, die gekenmerkt wordt doordat de mannetjes een
lang aanhoudend geluid produceren dat veel wegheeft van een tuinsproeier. Hierdoor is de
soort betrekkelijk eenvoudig te inventariseren. Al vroeg in het seizoen is het Wekkertje actief,
waardoor de soort gemist kan worden indien later in seizoen wordt begonnen met
inventariseren. De soort komt voor in verscheidene biotopen (Kleukers et al, 1997). In De Hel
kwam de soort in gering aantal voor in niet al te ruige vegetatie van het blauwgrasland.
Binnen De Blauwe Hel werd de soort ook aangetroffen in niet al te ruige vegetaties.
Bruine sprinkhaan
De Bruine sprinkhaan is een middelgrote, meestal bruin gekleurde sprinkhaan. Het is de meest
verspreide sprinkhaan in Nederland (Kleukers et al, 1997). De soort komt in zeer
uiteenlopende biotopen voor. De Bruine sprinkhaan is zowel in De Hel, De Blauwe Hel als
langs de Ketelweg aangetroffen, echter in geringe aantallen.
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Ratelaar
De Ratelaar is één van de algemeenste soorten in Nederland en komt voor in bermen,
graslanden, in stedelijk gebied en heidevelden (Kleukers et al, 1997). De soort prefereert meer
droge terreinen. De Hel en De Blauwe Hel lijken daarom weinig geschikt voor deze soort. In
De Blauwe Hel kwam de soort in redelijke aantallen voor in een door pony’s begraasd
weilandje en vervolgens in het noordwesten van het gebied langs de rand. In de aangrenzende
bermen van de Wageningse Laan was de soort talrijk aanwezig (droger milieu).
Krasser
De Krasser is één van de algemeenste soorten in Nederland. De soort komt zowel voor in
infrastructurele elementen als in natuurgebieden. In tegenstelling tot de Ratelaar heeft de
Krasser de voorkeur voor vochtige terreinen. De Hel en De Blauwe Hel zijn vochtige tot natte
terreinen. De soort werd echter zeer sporadisch aangetroffen in De Hel.
Zompsprinkhaan
De Zompsprinkhaan lijkt qua uiterlijk en zang veel op de Krasser. De soort is, net als de
Moerassprinkhaan, gebonden aan vochtige biotopen, zoals veenmosrietland, blauwgrasland en
grasland met kleine zeggegemeenschappen (Kleukers et al, 1997). De Zompsprinkhaan is
sterk achteruit gegaan door verdroging en biotoopvernietiging. In De Hel werd eenmaal een
exemplaar gehoord in het blauwgrasland.
Vergelijking met de Bennekomse Hooilanden/Bennekomse Meent
In 2008 zijn de Bennekomse Hooilanden en Bennekomse Meent onderzocht op het
voorkomen van sprinkhanen (Sanders & van Wely, 2009). Daarbij zijn de volgende soorten
gevonden, die in 2016 in De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg niet zijn waargenomen:
Kustsprinkhaan en Zuidelijk spitskopje. De Kustsprinkhaan was in de Bennekomse
Hooilanden/Bennekomse Meent zelfs één van de talrijkste soorten. In het algemeen zijn bij dit
onderzoek veel hogere aantallen sprinkhanen gevonden dan in De Hel/De Blauwe
Hel/Ketelweg.
Van de vier karakteristieke soorten voor moerassen en vochtig grasland zijn Gewoon
spitskopje, Moerassprinkhaan en Zompsprinkhaan in de Bennekomse
Hooilanden/Bennekomse Meent aangetroffen. In De Hel zijn deze drie soorten ook gevonden.
In De Blauwe Hel is alleen de Moerassprinkhaan gezien. De Gouden sprinkhaan is de vierde
kenmerkende soort voor moerassen en vochtige graslanden. Deze soort is noch in de
Bennekomse Hooilanden/Bennekomse Meent noch in De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg
gesignaleerd. De overige soorten uit dit biotoop zijn allen in de Bennekomse
Hooilanden/Bennekomse Meent gevonden. In De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg ontbrak
alleen de Kustsprinkhaan.
Rode Lijst
De Zompsprinkhaan staat op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare sprinkhanen in
Nederland.
Beheeradviezen
1) Zorgen voor variatie in de vegetatiestructuur, die zowel beschutting biedt, alsook de
gelegenheid geeft voor voortplanting en beweging.
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2) Gefaseerd maaien zal bijdragen aan een rijke sprinkhanenfauna. Bij een gespreid
maaibeheer zal over een groot deel van het groeiseizoen voldoende aanbod zijn aan vegetatie.
In week 35 is een groot deel van de vegetatie in één keer gemaaid. Hierdoor zullen veel eitjes
en nymfen verloren zijn gegaan. Bij gefaseerd maaien blijft telkens een deel van de vegetatie
staan, waardoor dieren zich hierin terug kunnen trekken. Aangeraden wordt om pas na half
augustus te maaien voor de Moerassprinkhaan (Sanders & van Wely, 2009).
3) De beheerders verlagen voor het maaien tijdelijk het waterpeil in het gebied, zodat de
zware machines niet wegzakken in de natte bodem. Het is van belang voor zowel de
Zompsprinkhaan als Moerassprinkhaan dat de tijdelijke waterstandsverlaging zo kort
mogelijk duurt om uitdroging van de eieren te voorkomen (Reemer en Krekels, 2006).
4) Voorkomen van verdroging. Het inlaten van gebiedsvreemd water teneinde verdroging
tegen te gaan, wordt ontraden, omdat dergelijk water vaak schadelijke stoffen bevat (zware
metalen, giftige stoffen).
5) Het zou prachtig zijn als de Bennekomse Hooilanden/Bennekomse Meent gekoppeld
kunnen worden aan De Hel/De Blauwe Hel. Hierdoor zou genetische uitwisseling kunnen
plaatsvinden tussen beide populaties van de Moerassprinkhaan en beide populaties van de
Zompsprinkhaan.
6) De graslanden met Pitrus zijn bezet door de Moerassprinkhaan. Deze dienen gespaard te
worden. De aanliggende sloten zouden gefaseerd gemaaid moeten worden.
Conclusies
In De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg zijn in totaal 12 soorten waargenomen. Eén soort hiervan
staat op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare sprinkhanen in Nederland. In De Hel zijn
acht soorten gevonden, in De Blauwe Hel zeven soorten en langs de Ketelweg 5.
De aantallen sprinkhanen waren zeer laag in vergelijking met de Bennekomse
Hooilanden/Bennekomse Meent (Sanders & van Wely, 2009). De soorten die kenmerkend
zijn voor moerassen en vochtige graslanden waren, op twee soorten na, allen aanwezig.
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Moerassprinkhaan
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15 Zweefvliegen van De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg
Eric Minke
Inleiding
Zweefvliegen behoren tot de insectenorde Tweevleugeligen (Diptera) en zijn opvallende
dieren door hun vaak heldere kleuren en door hun zweefvermogen. De dieren zijn in staat,
door snel hun vleugels op en neer te bewegen, op één punt in de lucht te blijven hangen.
Hieraan danken zij hun Nederlandse naam. Aan de hand van de vleugeladering kunnen
zweefvliegen herkend worden. In de vleugels bevindt zich een valse ader. Dit is een
verdikking van de vleugelmembraam en is niet met enige echte ader verbonden. Zweefvliegen
bootsen zowel in gedrag als kleur wespen of hommels na (mimicry). Zweefvliegen hebben
een volledige gedaanteverwisseling, d.w.z. ei – larve (3 larvale stadia) – pop – imago. De
larven hebben zeer verschillende levenswijzen. Er worden een aantal levenswijzen
onderscheiden (van Veen, 2009):
1) Levend op planten.
2) Zich voedend met micro-organismen in rottend hout.
3) predator van vooral bladluizen.
4) Afvaleters in nesten van mieren en bijen.
5) Zich voedend met micro-organismen in het water (aquatische levenswijze).
In Nederland zijn 301 soorten gevonden en wereldwijd 6000 soorten (Renema et al, 2009). In
dit verslag wordt het resultaat weergegeven van het onderzoek naar het voorkomen van
zweefvliegen in De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg bij Veenendaal.
Methoden
De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg zijn 25 keer onderzocht op zweefvliegen. Een overzicht
met de waargenomen soorten staat in tabel 15.1. Alle soorten zijn genoteerd met hun aantal.
Daarbij is ook zoveel mogelijk het bloembezoek geregistreerd. De Hel, De Blauwe Hel en
Ketelweg zijn afzonderlijk geïnventariseerd. De verdeling van de soorten over de drie
deelgebieden staat in tabel 15.2 t/m 15.4 met eveneens de bezoekdata. Er is min of meer een
vaste looproute aangehouden. Hierbij is met name langs de randen van het blauwgrasland en
veenmosrietland gelopen, teneinde het kwetsbare terrein zoveel mogelijk te ontzien. Soms
moest wat afgeweken worden in verband met een ondoordringbare vegetatie of te hoog water.
De weersgesteldheid op deze dagen staat in bijlage 2. De dieren zijn niet met een insectennet
gevangen, maar zoveel mogelijk op de bezochte bloemen bekeken. De zweefvliegen zijn
gedetermineerd met de zweefvliegentabel (Barendregt, 2001).
In week 35 (29 augustus tot en met 4 september 2016) is het hele gebied gemaaid.
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Resultaten
Algemeen
In totaal zijn 1601 zweefvliegen aangetroffen verdeeld over 26 soorten (tabel 15.1 en 15.2 t/m
15.4). In 2012 werden 29 soorten aangetroffen (Minke, 2012).
Het meest talrijk waren de Blinde bij (391 exemplaren), Citroenpendelvlieg (267
exemplaren),Gewone pendelvlieg (227 exemplaren) en Snorzweefvlieg (213 exemplaren). Dit
zijn allen zeer algemene soorten, die in de meest uiteenlopende milieus zijn te vinden
(Renema & van Steenis, 2009).
De volgende soorten zijn eenmalig waargenomen: Klompvoetje, Hommelreus,
Micaplatvoetje, Menuetzweefvlieg en Terrasjeskommazweefvlieg.
Nectarplanten
Volwassen zweefvliegen leven van nectar. Een ruim aanbod aan nectarplanten over een lange
tijd in het groeiseizoen vergroot de variatie aan zweefvliegsoorten. In De Hel/De Blauwe
Hel/Ketelweg kwamen veel nectarplanten voor. Op 62 soorten nectarplanten, verdeeld over
27 plantenfamilies, zijn zweefvliegen aangetroffen (tabel 15.5 en 15.6). Zweefvliegen hebben
in tegenstelling tot bijen een korte tong. Dit levert een probleem op als de nectar zich diep in
de bloem bevindt. Zweefvliegen hebben daarom een voorkeur voor bloemen met ondiep
gelegen nectar, zoals bij de Schermbloemigen, Ranonkelachtigen, Rozenfamilie en
Composieten. (Reemer et al, 2009). Vele vertegenwoordigers uit deze plantenfamilies werden
bezocht (tabel 15.5 en 15.6). Twaalf soorten uit de Composietenfamilie werden bezocht. Bij
de Schermbloemigen werden acht soorten bezocht en bij de Ranonkelfamilie zes. Bij de
Lipbloemigen bevindt het nectar zich diep in de bloem. Hierdoor worden deze bloemen zeer
weinig bezocht door zweefvliegen. De Gewone snuitvlieg heeft als enige zweefvlieg een
lange, uitklapbare tong, waardoor diepgelegen nectar bereikt kan worden. De soort werd dan
ook als enige soort op Hondsdraf (Lipbloemigen) aangetroffen. Op Dotterbloem, Grote
kattenstaart en Fluitenkruid werden de meeste soorten zweefvliegen gevonden met ieder 9. Op
Braam werden nog acht soorten waargenomen. De Scherpe boterbloem en Dotterbloem
werden door een groot aantal exemplaren bezocht (respectievelijk 255 en 198). Andere
planten die veel bezocht werden waren Grote kattenstaart (150 exemplaren), Kale jonker (79
exemplaren) en Braam (76 exemplaren). Deze soorten zijn daarom belangrijk als nectarbron.
De Blinde bij, Citroenpendelvlieg, Gewone pendelvlieg en Snorzweefvlieg zijn ware
generalisten bij het bloembezoek. Deze soorten zijn te vinden op uiteenlopende bloemen
(tabel 15.7). De Blinde bij is op ruim 200 soorten nectarplanten gevonden (Reemer et al,
2009). Binnen de Hellen zijn 43 plantensoorten bezocht door deze soort. Het
Snavelzeggeplatvoetje daarentegen is een specialist, die alleen gevonden wordt op
snavelzegge. De larven van deze soort leven op deze planten en voeden zich hier met
bladluizen. De andere soorten zitten hiertussen in en bezoeken een gering aantal
nectarplanten. Het Snavelzeggeplatvoetje is overigens in 2016 niet meer waargenomen.
In het vroege voorjaar zijn wilgen, Dotterbloem en Pinksterbloem belangrijke nectarbronnen,
omdat in deze periode van het jaar nog niet veel planten bloeien. In het voorjaar werden
tijdens het koude weer veel snuitwaterzweefvliegen aangetroffen op de Dotterbloemen (tabel
15.5). De vliegen waren door de lage temperaturen nog niet actief en daardoor mooi met een
loepje te bekijken. In de nazomer/herfst vormen Composieten, zoals Koninginnenkruid en
distels, belangrijke nectarbronnen. In zowel De Hel/De Blauwe Hel als Ketelweg zijn vanaf
het vroege voorjaar tot in het najaar doorlopend voldoende nectarplanten voor zweefvliegen
aan te treffen.
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Seizoen
Uit tabel 15.2, 15.3 en 15.4 kan bepaald worden in welke maand van het groeiseizoen, welke
soorten aangetroffen kunnen worden. In 2016 werd in mei/juni een piek waargenomen in het
aantal soorten per teldag. Het aantal individuen per teldag had een maximum in het vroege
voorjaar.
Rode Lijst
In Nederland bestaat geen Rode Lijst voor bedreigde en zeldzame zweefvliegen. Het
Snavelzeggeplatvoetje is een vrij zeldzame soort en is alleen bekend uit zeggenvegetaties.
Beheeradviezen
Gefaseerd maaien zal bijdragen aan een rijke zweefvliegenfauna. Bij een gespreid maaibeheer
zal over een groot deel van het groeiseizoen voldoende aanbod zijn aan nectarplanten. In
week 35 is nagenoeg de hele vegetatie in één keer gemaaid, waarna het aantal zweefvliegen
sterk terugliep. Er wordt aangenomen dat het jaarlijks op hetzelfde moment weghalen van de
complete vegetatie een nadelig effect heeft op zweefvliegen (Zeegers et al, 2009).
Soorten met aquatisch levende larven zijn gebaad bij een niet te lage grondwaterstand.
Hierdoor zouden larven kunnen uitdrogen. Waterzweefvliegen hebben aquatisch levende
larven en hebben rottende plantendelen nodig, zowel boven als onder water. De voorkeur
wordt gegeven aan bladscheden van Gele lis en lisdodden. Deze planten komen ruimschoots
voor in De Hel en De Blauwe Hel.
Het is aan te bevelen regelmatig het water te controleren op verontreinigende stoffen. Dit
voorkomt sterfte van de larven en andere aquatisch levende dieren.
Historische gegevens
In het verleden is nauwelijks onderzoek verricht naar het voorkomen van zweefvliegen.
Hierdoor kunnen de resultaten niet vergeleken worden met eerdere gegevens. De gegevens
kunnen alleen vergeleken worden met de resultaten van 2012 (Minke, 2012).
Discussie
De Hel en De Blauwe Hel hebben een combinatie van de volgende biotopen:
1) Bloemrijk rietland met een dominantie van Riet, biezen of lisdodden. Verder komen
Dotterbloem en zeggen voor. In dit biotoop zijn 56 soorten waargenomen (Renema et al,
2009).
2) Vochtige graslanden met zeggenvelden, Dotterbloem, boterbloemen, Pinksterbloem,
grassen en schermbloemigen. Hier zijn 73 soorten waargenomen (Renema et al, 2009).
Hierdoor lijkt een totaal van 26 soorten gering. Het valt echter niet mee om in één jaar een
compleet overzicht te krijgen van de voorkomende zweefvliegen in een terrein. Hiervoor moet
meerdere jaren geïnventariseerd worden, omdat niet elk jaar alle soorten even talrijk
voorkomen. Bovendien komen veel soorten in lage dichtheden voor óf zijn zeldzaam.
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De weersgesteldheid in een bepaald jaar zal ook invloed hebben op het voorkomen van
zweefvliegen. Late voorjaarsvorst of droogte in de zomer heeft invloed op de bloei van
nctarplanten. De winter van 2015/2016 was erg zacht met een zeer milde december en januari.
Hierdoor begonnen planten al uit te lopen. In februari trad ook nauwelijks vorst op. Maart en
april waren koud met geregeld nachtvorst. Hierdoor zou schade opgelopen kunnen zijn aan de
reeds uitgelopen gewassen. De zomer was koel met veel regen, wat niet gunstig is voor veel
insecten. In juli was het een enkele dag warm. De laatste week van augustus en ook september
verliepen warm met veel zonuren. Dit zou ook een oorzaak kunnen zijn van het geringer
aantal soorten.
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16 Galvormers en bladmineerders van De Hel/De Blauwe Hel/ Ketelweg
Eric Minke
Inleiding
Gallen en de vraatbeelden van bladmineerders (bladmijnen) worden in verslagen vaak samen
behandeld. In dit hoofdstuk wordt deze werkwijze ook gehanteerd. Eerst worden de begrippen
gal en bladmijn kort toegelicht.
Gallen zijn woekeringen, die op uiteenlopende organismen gevormd kunnen worden. Indien
dit op planten gebeurt, dan wordt van plantengallen gesproken. Het organisme, dat de
woekering bij een plant induceert, brengt een chemische stof in, waarop de plant als reactie
een overmatige celgroei vertoont. Er is sprake van parasitisme. Gallen kunnen, zowel door
planten, als dieren veroorzaakt worden. De volgende groepen kunnen gallen teweegbrengen:
-Insecten
-Galmijten
-Nematoden
-Schimmels
-Bacteriën
-Virussen
Binnen de groep van insecten zijn de galappels op Zomereik bij veel mensen het meest
bekend. Deze worden veroorzaakt door Galwespen (orde Vliesvleugeligen (Hymenoptera)).
Andere insecten die gallen veroorzaken behoren tot de volgende orden: Tweevleugeligen
(Diptera), Snavelinsecten (Hemiptera), Vlinders (Lepidoptera) en Kevers (Coleoptera). Een
gal dient in de eerste plaats als verblijfplaats voor de larve én verschaft bovendien voedsel.
Op planten kunnen gallen voorkomen op bladeren, stengels en bloeiwijzen.
Bladmijnen zijn geen woekeringen, maar gangetjes of blaasjes, die vaak in het blad gevormd
worden door de larven van bladmineerders. Vaak zijn de veroorzakers beperkt tot één of
enkele plantensoorten. De vraatbeelden zijn vaak heel karakteristiek voor een bepaalde soort
en in combinatie met de plantensoort zijn zij daarom vaak goed te determineren.
Methode van inventariseren
In de inleiding werd al even genoemd dat veel soorten gebonden zijn aan één of enkele
plantensoorten. In De Hel, De Blauwe Hel en langs de Ketelweg is dan ook gericht gezocht
op de waardplanten. Tijdens de inventarisatie van andere soortgroepen zijn toevallige
vondsten ook genoteerd. Soorten die in het veld niet gedetermineerd konden worden, zijn
onder een binoculair of microscoop bekeken. De gallen zijn gedetermineerd met het
naslagwerk van Docters van Leeuwen (2009). De vraatbeelden van de bladmineerders zijn op
naam gebracht met de website van Ellis, 2010 (www.bladmineerders.nl/index htm.). De
inventarisatie duurde van begin januari tot en met oktober 2016.
In week 35 (29 augustus tot en met 4 september) is het gehele terrein gemaaid.
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Resultaten
Gallen
In De Hel, De Blauwe Hel en langs de Ketelweg zijn in totaal 63 soorten gallen aangetroffen
(tabel 16.1). De officiële Nederlandse namen zijn ontleend aan het Nederlands Soortenregister
(www.nederlandsesoorten.nl/index.htm.). In De Hel zijn 49 soorten genoteerd, in De Blauwe
Hel 14 soorten en langs de Ketelweg 11 (tabel 16.2).
Gallen zijn zeer nauw verbonden met de gastheer en zullen alleen daar te vinden zijn waar de
waardplant aanwezig is (tabel 16.1).
Het aantal soorten kan verdeeld worden over de volgende groepen galvormers:
-Galmijten (9 soorten, behorend tot 5 geslachten)
-Tweevleugeligen (22 soorten, behorend tot 10 geslachten)
-Snavelinsecten (4 soorten, behorend tot 2 geslachten)
-Vliesvleugeligen (9 soorten, behorend tot 5 geslachten)
-Kevers (1 soort, behorend tot 1 geslacht)
-Schimmels (16 soorten, behorend tot 6 geslachten)
-Nematoden (2 soorten, behorend tot 2 eslachten)
Opvallend daarbij is, dat het merendeel van de gallen veroorzaakt wordt door insecten (36
soorten). De Galmijten leveren als tweede groep ook een substantiële bijdrage, evenals de
schimmels.
Op 43 soorten waardplanten zijn gallen gevonden (tabel 16.1). Dit aantal kan verdeeld worden
over de volgende groepen van planten:
-Houtige planten (11 soorten)
-Kruidachtige planten (32 soorten)
Bladmineerders
In De Hel, De Blauwe Hel en langs de Ketelweg zijn in totaal 24 soorten bladmineerders
aangetroffen (tabel 16.3). De officiële Nederlandse namen zijn ontleend aan het Nederlands
Soortenregister (www.nederlandsesoorten.nl/index htm.). In De Hel zijn 15 soorten genoteerd
(tabel 16.4), in De Blauwe Hel 8 soorten en ten slotte langs de Ketelweg 7.
.
Op houtige gewassen komen vaak veel soorten voor. Het is bekend dat op de Zomereik een
zeer rijk insectenleven kan voorkomen. Bladmineerders hebben een nauwe relatie met de
waardplant en zullen alleen te vinden zijn op locaties waar de waardplant aanwezig is (tabel
16.3).
Het aantal soorten bladmineerders kan verdeeld worden over de volgende groepen:
-Tweevleugeligen ( 18 soorten, behorend tot 3 families)
-Vlinders (6 soorten, behorend tot 4 families)
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Alle soorten behoren tot de insecten, waarbij alleen de ordes Tweevleugeligen en Vlinders
vertegenwoordigd zijn. Op 19 soorten waardplanten zijn bladmijnen gevonden (tabel 16.3).
Dit aantal kan verdeeld worden over de volgende groepen van planten:
-Houtige planten (7 soorten)
-Kruidachtige planten (12 soorten)
Rode Lijst
Er bestaat geen Rode Lijst van bedreigde gallen en bladmineerders in Nederland.
Historie
Er is in het verleden nauwelijks onderzoek verricht in de terreinen, waardoor de gegevens niet
vergeleken kunnen worden met eerdere inventarisaties. In 2012 is onderzoek verricht naar het
voorkomen van deze diergroep (Minke, 2012).
Discussie
Deze inventarisatie is niet volledig geweest. De volgende redenen worden daarvoor
aangevoerd:
-Sommige delen in De Hel en De Blauwe Hel zijn zeer moeilijk toegankelijk.
-In sommige delen van De Hel en De Blauwe Hel kwam een zeer ruige, ondoordringbare
vegetatie voor. Hier is nauwelijks onderzoek verricht.
-Wegens de uitgestrektheid van de terreinen konden niet alle delen even vaak bezocht
worden.
-In het hele terrein staan veel meer soorten planten en kunnen dus ook meer gallen en
bladmineerders verwacht worden. Soorten die niet herkend konden worden zijn niet
meegerekend.
-De inventarisatie liep van januari tot en met oktober 2016. Ondanks vrijwel het hele jaar
gekeken is naar deze organismen kunnen toch soorten gemist zijn.
Conclusie
In het hele gebied zijn 63 soorten gallen aangetroffen. In De Hel zijn 49 soorten gevonden, in
De Blauwe Hel 14 soorten en ten slotte langs de Ketelweg 11. De soorten konden
ondergebracht worden bij de volgende soortgroepen: Galmijten, Tweevleugeligen,
Snavelinsecten, Vliesvleugeligen, Kevers, Schimmels en Nematoden. De meeste soorten
behoren tot de insecten. Een tweede belangrijke groep vormen de galmijten. Op 43
plantensoorten zijn gallen aangetroffen met een onderverdeling in houtige planten (11
soorten) en kruidachtige planten (32 soorten).
De bladmineerders waren met 24 soorten vertegenwoordigd in de terreinen. In De Hel zijn 15
soorten gevonden, in De Blauwe Hel 8 soorten en ten slotte langs de Ketelweg 7. Verreweg
de meeste soorten werden in De Hel aangetroffen. Alle soorten behoren tot de insecten,
bestaande uit de ordes Tweevleugeligen en Vlinders. Op 19 plantensoorten zijn bladmijnen
gevonden, verdeeld over houtige planten (7 soorten) en kruidachtige planten (12 soorten).
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17 Amfibieën en reptielen van De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg
Eric Minke
Inleiding
De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg zijn afwisselende terreinen met een grote variatie aan
biotopen, zoals veenmosrietland, blauwgrasland, slootjes met ruigtevegetatie en
elzenbroekbosjes. Voor reptielen en amfibieën hebben deze terreinen genoeg te bieden.
Hieronder worden de resultaten weergegeven van het onderzoek naar het voorkomen van
reptielen en amfibieën in deze terreinen.
Methode
a) Op de volgende wijzen zijn de reptielen geïnventariseerd:
-In het voorjaar en zomer zijn De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg bekeken op de
aanwezigheid van reptielen. Daarbij zijn de terreinen volgens een min of meer vaste route
onderzocht op de aanwezigheid van zonnende dieren.
b) De amfibieën zijn op de volgende wijzen onderzocht:
-In het vroege voorjaar trekken amfibieën van hun overwinteringskwartieren naar het water
om te paren. De dieren trekken dan massaal. Het gaat hierbij om de Gewone pad, kikkers en
salamanders. Er zijn geen avondbezoeken gebracht aan het gebied. Tijdens de trek vallen veel
dieren ten offer aan het verkeer, omdat zij vaak wegen moeten oversteken. In het vroege
voorjaar is ook gekeken naar verkeersslachtoffers langs de aangrenzende Grebbeweg.
-In het vroege voorjaar zijn padden en kikkers eenvoudig waar te nemen. Alle soorten
produceren dan een soortspecifiek geluid, waaraan de soort herkenbaar is. In maart/april is
geluisterd naar roepende mannetjes. Voor de Groene kikker is dit gedaan in mei, omdat deze
soort wat later begint.
-In het vroege voorjaar is in enkele sloten getracht salamanders te vangen met een schepnet.
Later in het seizoen is met een appelmoeszeef gezocht tussen de waterplanten.
-In het voorjaar is gezocht naar eisnoeren van de Pad en eiklompen van kikkers.
-Er is niet gericht gezocht naar larven. Toevallige vondsten van larven zijn niet
gedetermineerd, omdat de larven van bijvoorbeeld de Bruine kikker en Heikikker vaak
moeilijk te onderscheiden zijn.
-In juni/juli/augustus zijn toevallige vondsten van adulten van Gewone pad en kikkers op het
land gedetermineerd en genoteerd. Hierbij is ook gekeken onder hout en stenen. Dit geldt ook
voor juvenielen, die op het land werden aangetroffen.
De bezoekdata staan in tabel 17.1, 17.2 en 17.3. De weersgesteldheid op de diverse
bezoekdata staat in bijlage 2.
De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg zijn afzonderlijk onderzocht.
Bij de determinatie zijn de volgende naslagwerken gebruikt: Lenders et al, 1993 en Nöllert &
Nöllert, 2001.

95

Resultaten
Reptielen
Dit jaar zijn geen reptielen waargenomen. Op 27 maart 2012 is eenmaal een Ringslang
aangetroffen langs het veenmosrietland in De Blauwe Hel (Minke, 2012). Tijdens het hele
seizoen zijn toen geen reptielen meer aangetroffen. Het is bekend dat Ringslangen in het
vroege voorjaar grote afstanden kunnen afleggen op zoek naar nieuw habitat. Waarschijnlijk
ging het hier dan ook om een zwervend exemplaar.
Amfibieën
In De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg zijn in totaal vijf soorten amfibieën gevonden. Het gaat
om de volgende soorten Kleine watersalamander, Gewone pad, Bruine kikker, Heikikker en
Groene kikker-complex. Voor De Hel, De Blauwe Hel en Ketelweg staan de soorten apart
vermeld in respectievelijk tabel 17.1, 17.2 en 17.3.
Hieronder wordt van elke soort een korte beschrijving gegeven over uiterlijk, voorkomen en
ecologie. Ten slotte zal vermeld worden waar de soort in De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg is
gesignaleerd.
Kleine watersalamander
De Kleine watersalamander is ongeveer 11 cm lang en is op de rugzijde bruin-geel gekleurd.
De buikzijde is oranje-geel, waarbij de mannetjes in het vroege voorjaar grote, ronde zwarte
vlekken hebben. De vrouwtjes hebben op de buikzijde enkele vage, loodgrijze vlekjes. De
mannetjes hebben in het voorjaar een rugkam die in een staartkam doorloopt (Lenders et al,
1993).
Reeds in februari/maart trekken de dieren vanuit hun overwinteringsplaatsen naar het
voortplantingswater.
De Kleine watersalamander komt vrijwel in heel Nederland voor, met uitzondering van delen
waar brak water voorkomt (Kop van Noord-Holland)(van Maanen, 2009). De Kleine
watersalamander komt in bijna alle landschapstypen voor. De voorkeur wordt gegeven aan
infrastructuur. Verder komt de soort voor in stedelijk gebied, bos en struweel en agrarisch
gebied (van Maanen, 2009). De voortplantingswateren, waarin de soort kan worden
aangetroffen, zijn ook divers: sloten, poelen, vijvers en beken. De voorkeur wordt gegeven
aan wateren die grotendeels onbeschaduwd zijn met veel water- en oeverplanten en weinig vis
bevatten (van Maanen, 2009). In het zuidelijk deel van De Hel werden slechts drie juvenielen
(landfase) gevonden in een slootje met Krabbenscheer. In De Blauwe Hel is de soort niet
gesignaleerd.
Gewone pad
Gewone padden hebben een lengte van zo’n 8 cm (mannetjes) tot 11 cm (vrouwtjes)(Lenders
et al, 1993). De kleur is variabel en varieert van licht tot donkerbruin-bruinrood. De huid heeft
een wrattige structuur. De ogen hebben een horizontale pupil en zijn roodbruinachtig van
kleur. Achter de ogen bevinden zich twee gifklieren (paratenoïden). De voorpoten van de
mannetjes zijn forser dan bij de vrouwtjes. Op de tenen bij de mannetjes bevinden zich
zwarte, ruwe paarborstels die dienst doen bij een goede beklimming van het vrouwtje tijdens
de paring.
In maart/april trekken de dieren vaak en masse van de overwinteringsplaatsen naar het
voortplantingswater. Daarbij komen vaak veel dieren om in het verkeer, omdat zij dikwijls
wegen moeten oversteken.
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De Gewone pad komt in heel Nederland voor en is algemeen. De soort komt in alle habitats
voor en heeft de voorkeur voor een kleinschalig, gevarieerd landschap (Martens & Snep,
2009). De voortplantingswateren, waarin de soort kan worden aangetroffen, zijn ook
uiteenlopend: kleine wateren, sloten, en weteringen. Aan deze drie typen wateren wordt de
voorkeur gegeven (Martens & Snep, 2009). In De Hel zijn in het vroege voorjaar in een
valletje dat bestemd was voor het vangen van loopkevers en bodembewonende wantsen drie
subadulten gevonden. In maart zijn twee verkeersslachtoffers aangetroffen langs de
aangrenzende Grebbeweg en op 26 september één exemplaar. In het zuidelijk deel van De Hel
zijn in een slootje eisnoeren gevonden. In zowel De Hel als De Blauwe Hel zijn in augustus,
nadat gemaaid was, vele juvenielen waargenomen in de korte vegetatie.
Heikikker
De Heikikker is vrij klein en fijngebouwd met vaak een lichte brede streep op de rug. De
dieren zijn 4 tot 6 cm en daarmee kleiner dan de gelijkende Bruine kikker. De kleur varieert
van licht- tot donkerbruin of grijsachtig. In het voorjaar kunnen de mannetjes gedurende
enkele dagen lichtblauw gekleurd zijn (de Jong & Vos, 2009). De Heikikker heeft net als de
Bruine kikker een oogstreep. De Heikikker onderscheidt zich van de Bruine kikker in een
kleiner formaat, de lichte rugstreep, die bij de Heikikker tot voorbij de ogen loopt (dit is bij de
Bruine kikker nooit), de grotere graafknobbel, de spitse snuit en ten slotte de lichtgekleurde,
sterk contrasterende bovenlip.
De Heikikker komt voor in heide, hoog- en laagveen, zandgronden en is minder algemeen dan
de Bruine kikker. De soort is kenmerkend voor hoog- en laagveengebieden, moerassen en
uiterwaarden (de Jong & Vos, 2009). De belangrijkste voortplantingswateren zijn vennen (de
Jong & Vos, 2009). In De Hel en De Blauwe Hel is de soort waargenomen in de plas-dras
veenmosrietlanden en blauwgraslanden. In het voorjaar werden enkele roepende mannetjes
gehoord in De Blauwe Hel. Eiklompen (compact geheel dat niet elkaar viel na oppakken) zijn
aangetroffen in een slootje). Vaak zijn de eiklompen moeilijk te onderscheiden van die van de
Bruine kikker. In augustus werden enkele juvenielen gevonden in de lage vegetatie, nadat
gemaaid was.
Bruine kikker
De Bruine kikker lijkt sterk op de Heikikker. De verschillen tussen deze soort zijn bij de
Heikikker al genoemd. De Bruine kikker wordt tot 10 cm groot (Lenders et al , 1993). De
Bruine kikker heeft een duidelijke oogstreep. De kleur is zeer variabel (gelig, bruingroen tot
grijsachtig). De rug heeft een uitgebreid bruinzwart tot bruinrood vlekkenpatroon. De
mannetjes hebben forse voorpoten en in de paartijd bevinden zich op de duimen paarborstels.
De Bruine kikker is zeer algemeen in Nederland en komt in vrijwel alle landschapstypen voor.
De soort is weinig kieskeurig ten aanzien van het voortplantingswater. De voorkeur wordt
echter gegeven aan poelen, kleine wateren, sloten en weteringen (van Buggenum, 2009). In
zowel De Hel als De Blauwe Hel zijn adulten en juvenielen aangetroffen. In augustus zijn
enkele juvenielen gevonden in de korte vegetatie, nadat gemaaid was. In De Blauwe Hel is in
het vroege voorjaar een enkel roepend mannetje gehoord. In de berm van de Grebbeweg nabij
een slootje werd ook een adult aangetroffen.
Groene kikker-complex
Het Groene kikker-complex bestaat uit twee soorten: Poel- en Meerkikker en een hybride: de
Bastaardkikker. Door een combinatie van kenmerken zijn de drie soorten van elkaar te
onderscheiden. Groene kikkers worden 9 tot 15 cm groot (Lenders et al, 1993), waarbij de
vrouwtjes groter zijn dan de mannetjes. Groene kikkers hebben in tegenstelling tot de Bruine
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kikker en Heikikker geen oogstreep. De dieren hebben vaak een heldere grasgroene kleur en
bezitten twee kwaakblazen.
Groene kikkers komen in heel Nederland voor (Mulder & Creemers, 2009). De soort komt in
uiteenlopende habitats voor; ook in agrarisch en stedelijk gebied. Bij het voortplantingswater
wordt de voorkeur gegeven aan poelen, kleine wateren, sloten en weteringen (Mulder en
Creemers, 2009). De dieren bevinden zich vaak in de oeverzone langs het water. Groene
kikkers zijn, zowel in De Hel, als De Blauwe Hel aangetroffen. Het ging daarbij voornamelijk
om adulten en enkele juvenielen. In mei en in de zomer werden roepende mannetjes
vastgesteld in het plas-dras veenmosrietland in De Blauwe Hel. Langs de sloten kon de soort
vastgesteld worden, doordat de dieren bij verstoring duidelijk hoorbaar in het water sprongen
(plonzen). Het aantal plonzen gaf een goede indicatie van het aantal dieren.
Vergelijking met de Bennekomse Hooilanden/Bennekomse Meent
De Bennekomse Hooilanden/Bennekomse Meent hebben vergelijkbaar voorkomende
biotopen en habitats. In 2003 is hier op beperkte schaal onderzoek gedaan naar amfibieën
(Blommers & Sanders, 2004). De volgende drie soorten zijn waargenomen: Groene kikker,
Bruine kikker en Gewone pad.
Rode Lijst
De Heikikker stond op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare amfibieën in Nederland in
de categorie kwetsbaar, maar is in de nieuwe Rode Lijst van 2007 als thans niet bedreigd
opgegeven (van Delft et al., 2007).
Beheeradviezen
Bij amfibieën worden drie habitattypen onderscheiden, die nodig zijn om de levenscyclus te
voltooien. Dit zijn de voortplantingshabitat (water), zomerhabitat (land) en
overwinteringshabitat (land en water)(van Delft, 2009). Deze habitats moeten in elkaars
nabijheid liggen. Voor het handhaven van deze habitats zijn enkele algemene regels op te
stellen, die voor veel amfibieën van belang zijn.
a) water
-Zorgen dat het water niet teveel overschaduwd wordt in verband met zoninstraling.
-Zorgen voor geleidelijk aflopende oevers.
-Zorgen voor afwisseling in de vegetatie en dat voldoende vegetatie aanwezig is
(schuilplaatsen en voor de eiafzet).
-Handhaven van de waterkwaliteit door regelmatige controle van de pH en eventuele
aanwezigheid van schadelijke stoffen.
-Handhaven van het waterpeil door het kwelwater vast te houden door plaatsing van sluisjes.
Deze methode wordt in De Hel en De Blauwe Hel toegepast. Het inlaten van gebiedsvreemd
water, teneinde verdroging tegen te gaan, moet voorkomen worden, omdat dergelijk water
vaak schadelijke stoffen bevat, zoals zware metalen.
b) land
-Zorgen voor een afwisseling in de vegetatie, waarin dieren schuilplaatsen vinden om te
overwinteren en te schuilen.
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- Voorwerpen, zoals hout en stenen laten liggen. Deze vormen schuilplaatsen voor de dieren
in de winter.
Conclusies
-In De Hel en De Blauwe Hel zijn vijf soorten amfibieën waargenomen. De Bruine kikker,
Groene kikker, Heikikker en Gewone pad zijn in beide deelterreinen algemeen voorkomend.
De Kleine watersalamander is zeldzaam.
-Bij de Bruine kikker, Groene kikker, Heikikker en Gewone pad zijn zowel eieren, larven,
subadulten en adulten waargenomen.
-Door de afwisseling van biotopen in, zowel De Hel, als De Blauwe Hel komen het
voortplantingshabitat, zomerhabitat en overwinteringshabitat op korte afstand van elkaar voor.
Hierdoor zijn beide deelterreinen een goed leefgebied voor amfibieën.
-Er zijn geen reptielen aangetroffen.
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18 Zoogdieren van De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg
Eric Minke
Inleiding
De Hel/De Blauwe Hel is een afwisselend terrein met elzenbroekbos, veenmosrietland en
blauwgrasland met langs de rand enige bebouwing (Grebbeweg) en waterlopen. Overal komt
een ruige vegetatie voor van Riet en Grote brandnetel met verspreid staande wilgen Het
gebied zou daarom uitstekende leefomstandigheden kunnen bieden aan een groot aantal
zoogdiersoorten. Zoogdieren zijn echter vaak moeilijk waar te nemen door hun heimelijke en
dikwijls nachtelijke levenswijze. Hierdoor is een compleet overzicht van hetgeen er voorkomt
aan zoogdieren nauwelijks mogelijk. Tijdens de brede inventarisatie is onderzoek gedaan naar
het voorkomen van zoogdieren. Hieronder staat het eindverslag met de resultaten.
Methode
Op de volgende manieren is onderzoek gedaan naar het voorkomen van deze diergroep:
1) Noteren van toevallige zichtwaarnemingen (soort wordt werkelijk in het veld
waargenomen) tijdens bezoeken aan het terrein. Dode dieren worden ook als zichtwaarneming
beschouwd.
2) Sporenonderzoek. Zoogdieren laten uitlopende sporen achter in het veld en verraden zo
hun aanwezigheid. Sporen zijn ondermeer bewoningssporen (nesten en burchten), eetsporen,
uitwerpselen, prenten en schedels. Het sporenonderzoek is met name in het voorjaar gedaan,
omdat de grond dan nog kaal is (prenten makkelijker te vinden) en de begroeiing nog laag is.
3) Vleermuizen zijn niet onderzocht.
4) Interviews met enkele bewoners van de Grebbeweg.
Er zijn geen vallen geplaatst voor het inventariseren van muizen.
Het voorkomen van de zoogdieren wordt in tabel 18.1 en 18.2 met tekst toegelicht. De soorten
zijn ingedeeld in orden.
Resultaten
Insecteneters
De insecteneters zijn door de volgende soorten met zekerheid aangetoond:
Mol, Egel, Gewone Bosspitsmuis, Dwergspitsmuis en Bosspitsmuis sp..
Op 2 mei werd een dode Egel langs de Rauweveldseweg aangetroffen.
Bosspitsmuis sp. bestaat uit twee soorten : Gewone bosspitsmuis en Tweekleurige
bosspitsmuis. Deze soorten zijn in het veld niet uit elkaar te houden. Bovendien vindt in het
rivierengebied een overlap plaats in het voorkomen van deze soorten.
De Waterspitsmuis werd in 2012 gezien langs de oever van een slootje in het zuidelijk deel
van De Hel (Minke, 2012), maar is dit jaar niet waargenomen. De soort is vooral te vinden in
laaggelegen Pleistocene gebieden, zoals de Gelderse Vallei, op plaatsen waar kwelwater aan
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de oppervlakte komt (Broekhuizen et al, 1992). Er bevindt zich een populatie van de
Waterspitsmuis in het naburige Binnenveld tussen Wageningen/Rhenen en Veenendaal. De
Waterspitsmuis staat op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren in Nederland
(Zoogdiervereniging VZZ, 2007).
Vleermuizen
In het hele terrein is één soort vleermuis waargenomen: de Gewone dwergvleermuis/Ruige
dwergvleermuis.
Haasachtigen
De Haas is zowel waargenomen in De Hel als De Blauwe Hel in de open terreingedeelten. De
aanwezigheid van het Konijn kon aangetoond worden door de vondst van een latrine.
Knaagdieren
De knaagdieren zijn vertegenwoordigd door 8 soorten :
-In de winter is een nestje van de Dwergmuis gevonden in de ruige begroeiing langs de
Ketelweg. De aanwezigheid van deze muizensoort is daardoor makkelijk vast te stellen.
-In enkele braakballen van een Ransuil zijn restanten van de Bosmuis gevonden. In dezelfde
braakballen werden ook restanten aangetroffen van de Aardmuis en Veldmuis. De Aardmuis
komt voor in vochtige gebieden met een drielagige vegetatiestructuur. Hier is hij dominant
over de Veldmuis, die sterk op de Aardmuis lijkt. In de braakballen werden ook meer
restanten gevonden van de Aardmuis.
-De Huismuis komt overal voor waar bebouwing aanwezig is. De bewoner langs de
Grebbeweg klaagde dat zij veel last hadden gehad van muizen. Waarschijnlijk gaat het hier
om Huismuizen. Langs de Grebbeweg werd op 19 april een dood exemplaar van de Huismuis
aangetroffen.
-De Bruine Rat komt voor bij bebouwing met water in de buurt. Langs de Grebbeweg werd
een Bruine rat gezien langs een slootje.
-De Muskusrat is een algemene soort waar watergangen aanwezig zijn. In een sloot in het
zuidelijke deel van De Hel is een Muskusrat waargenomen. In de naburige Grift zijn vallen
geplaatst. De dieren kunnen door hun graafwerkzaamheden grote schade toebrengen aan
dijken.
Roofdieren
De Wezel is aangetoond in het gebied. De Hermelijn is net als in 2012 niet aangetroffen in het
terrein. Voor de Hermelijn zou het een geschikt leefgebied zijn vanwege de afwisseling in
biotopen. De kans om een Hermelijn te zien is daarbij nog groter, omdat deze soort meer
vochtige terreinen prefereert dan de Wezel (Lange et al, 1994).
De Bunzing komt voor in waterrijk gebied met een afwisseling van rietbegroeiing en
voldoende dekking. De Hel/De Blauwe Hel is daarom een uitstekend leefgebied voor deze
soort. In 2016 is de Bunzing niet aangetroffen in het gebied. Helaas wordt de Bunzing maar
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sporadisch waargenomen en gaat net als de andere kleine marterachtigen achteruit in aantal
(www.natuurbericht.nl, 16-3-2012 en 31-3-2015). In het buitenland wordt het gebruik van
tweede generatie anti-bloedstollende rodenticiden (sgar’s) bij de bestrijding van ratten en
muizen als een nieuwe bedreiging gezien voor roofvogels en roofdieren, zoals de Wezel, die
ratten en muizen als prooidieren hebben (Mos & van Maanen, 2016).
Eenmaal is een zichtwaarneming verricht van een Vos in De Blauwe Hel. Verder zijn alleen
uitwerpselen gevonden.
Herten
De Ree is in zowel De Hel als De Blauwe Hel het meest waargenomen zoogdier.
Beheeradviezen
Binnen de natuurgebieden is een grote variatie aan zoogdieren aanwezig, dankzij de
afwisseling aan biotopen en doordat de terreinen niet toegankelijk zijn. Hierdoor kunnen de
dieren ongestoord leven. De rust zou gewaarborgd moeten worden door toezicht te blijven
houden op het niet betreden van het gebied.
Conclusies
In De Hel/De Blauwe Hel zijn in totaal 17 soorten zoogdieren vastgesteld aan de hand van
zichtwaarnemingen en allerlei sporen. In 2012 werden eveneens 17 soorten waargenomen
(Minke, 2012). De Wezel staat op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren in
Nederland. De knaagdieren zijn het meest vertegenwoordigd met 8 soorten. Voor de soorten,
die niet zijn waargenomen in het terrein, is op grond van de geschiktheid van het biotoop
aannemelijk gemaakt dat zij hier waarschijnlijk wel voorkomen.
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19 Vogels van De Hel/De Blauwe Hel/Ketelweg
Eric Minke
Inleiding
Het geïnventariseerde terrein is rijk aan verschillende biotopen, waardoor het interessant is
voor een groot aantal vogelsoorten. Kaart 2.3 geeft een overzicht van de verschillende
biotopen.
Methode
Tijdens het inventariseren van andere diergroepen, zijn de aanwezige vogels genoteerd. Er is
geen broedvogelinventarisatie uitgevoerd, waarbij het aantal territoria van een soort wordt
bepaald.
Resultaten
Voor zowel De Hel (tabel 19.1) als De Blauwe Hel (tabel 19.2 ) is een overzicht weergegeven
van alle waargenomen vogelsoorten. De gegevens zeggen niets of de vogels er daadwerkelijk
gebroed hebben. Er zijn 81 soorten waargenomen. Hieronder bevinden zich 19 soorten die op
de Rode Lijst staan van kwetsbare en bedreigde vogelsoorten in Nederland (Hustings et al.,
2004). Deze soorten staan in tabel 19.1 en 19.2 vetgedrukt. Tevens staan de genoemde soorten
in bijlage 3.
Hieronder worden de soorten ingedeeld in groepen en kort besproken.
Holenbroeders
In De Hel/De Blauwe Hel zijn in totaal 13 soorten holenbroeders waargenomen. De soorten
zijn voornamelijk aangetroffen in de elzenbroekbosjes. De spechten werden
vertegenwoordigd door de Grote bonte specht, Kleine bonte specht en Groene specht. In De
Hel zijn enkele nesten van de Spreeuw gevonden. De Holenduif broedde hier waarschijnlijk
in een door spechten gemaakte holte. De holenbroeders van kleine holen waren Koolmees,
Pimpelmees, Matkop (Blauwe Hel), Boomkruiper en Gekraagde roodstaart. De Steenuil werd
roepend vastgesteld op 29 juni bij een boerderij langs de Grebbeweg. De soort gebruikt het
terrein als jachtgebied. De Steenuil staat op de Rode Lijst van kwetsbare en bedreigde
vogelsoorten in Nederland in de categorie kwetsbaar.
Vogelsoorten van bos met veel ondergroei
De Tjiftjaf, Fitis, Zwartkop en Tuinfluiter behoren tot deze groep. De soorten werden vooral
gehoord in de ondergroei van de elzenbroekbosjes.
Vogels van laag struweel
Tot deze groep behoren Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Kneu en Braamsluiper. De
Winterkoning, Roodborst en Heggenmus werden veel gehoord in de elzenbroekbosjes. De
Braamsluiper is alleen op 4 mei gehoord in De Blauwe Hel. De Kneu is alleen waargenomen
in De Blauwe Hel.
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Vogels van hoogopgaand bos
Bepaalde vogelsoorten broeden in hoogopgaand bos. Hiertoe behoren Vlaamse gaai, Zwarte
kraai, Houtduif, Buizerd en Bruine kiekendief. De eerste vier soorten werden regelmatig
gezien in zowel De Hel als De Blauwe Hel. In 2012 had een paartje Bruine kiekendieven een
nest in de top van een Zwarte Els (Minke, 2012). In 2016 werd de soort hier niet meer
vastgesteld, maar wel op diverse data jagend boven de Bennekomse hooilanden.
Vogelsoorten van bos al dan niet met ondergroei
De Grote lijster, Merel, Vink en Zanglijster behoren tot deze categorie. De Merel, Vink en
Zanglijster werden regelmatig gehoord in het terrein. De Zanglijster werd nog tot eind juli
zingend waargenomen in De Hel.
Vogelsoorten rondom bebouwing
Bebouwing is alleen aanwezig langs de aangrenzende Grebbeweg. Veel soorten maakten van
het terrein gebruik om er te foerageren. Het ging daarbij om de Putter, Boerenzwaluw,
Huiszwaluw, Gierzwaluw, Witte kwikstaart, Ekster en Torenvalk. De Groenling is in De
Blauwe Hel met juvenielen waargenomen.
Vogelsoorten van naaldbossen
Deze categorie werd alleen vertegenwoordigd door de Staartmees. De Staartmees werd
voornamelijk aangetroffen in het elzenbroekbos van De Hel.
Vogelsoorten van natte graslanden en rietvegetatie
Dit biotoop komt hier veel voor. Er is veel ruigtevegetatie aanwezig, bestaande uit Grote
brandnetel, Riet en Akkerdistel. Deze hoge vegetatie biedt mogelijkheden voor soorten, zoals
Graspieper en Kleine karekiet. De karakteristieke weidevogels zoals Scholekster, Tureluur en
Grutto vinden hier weinig mogelijkheden, vanwege het te ruige grasland. De Scholekster
werd wel af en toe foeragerend waargenomen, maar broedde op een dak van een gebouw
langs de Wageningse Laan. De Fazant is hier ook waargenomen met juvenielen. Voor
Fazanten is de ruigtevegetatie aantrekkelijk. De Bosrietzanger en Rietgors zijn op diverse
locaties in beide terreinen aangetroffen. De Grasmus, Blauwborst en Sprinkhaanrietzanger
werden zowel in De Hel als De Blauwe Hel gesignaleerd. De Snor is in De Hel gehoord.
De kenmerkende vogels van rietvegetaties kwamen in het verleden in dit terrein veel meer
voor dan tegenwoordig. Het gaat daarbij om de volgende soorten : Baardmannetje,
Rietzanger, Grote karekiet, Roerdomp en Woudaapje. Op 4 mei werd een Rietzanger gehoord
in De Hel. Op 24 mei werd de Grote Karekiet in De Blauwe Hel aangetroffen.
Vogelsoorten van moerassen en water
De Watersnip en Waterral zijn kenmerkend voor deze categorie. De Watersnip is alleen in de
winter, vroege voorjaar en nazomer waargenomen in geringe aantallen. De Waterral werd tot
ver in het voorjaar gehoord. Dit geldt ook voor de Dodaars.
De soorten van water werden vertegenwoordigd door Wilde eend, Grauwe gans en Nijlgans.
Op 12 april is een Wilde eend vrouwtje gezien met 12 juvenielen. Regelmatig vlogen groepjes
Grauwe ganzen en Nijlganzen op uit de ruige rietvegetatie rondom de plas. In het
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elzenbroekbos van De Hel bevond zich aan de kant van de Grebbeweg een kolonie van de
Blauwe reiger. Er zijn vijf nesten geteld. Gedurende het voorjaar vlogen de vogels af en aan
met voer voor de jongen.
Overige waarnemingen
Gedurende de maand januari zijn de volgende wintergasten aangetroffen : Bokje,
Waterpieper, Koperwiek en Sijsje. Op 27 maart bevond zich een groep van 80 Kramsvogels
in De Hel. Op 18 mei vloog een Zeearend vlak boven de bomen in noordelijke richting. Op 15
augustus werd al een Kramsvogel overvliegend waargenomen. Op 10 oktober werden in De
Blauwe Hel nog twee Baardmannetjes en een Houtsnip waargenomen. Ten slotte werd in De
Blauwe Hel op 21 oktober 2016 nog een roepend Bladkoninkje vastgesteld. Daarmee komt
het aantal waargenomen soorten op 81.
Historie
In De Hel/De Blauwe Hel kwamen in het verleden een groot aantal vogels voor, die
karakteristiek zijn voor moerassen en riet. Het gaat daarbij om de volgende soorten :
Roerdomp, Woudaapje, Grote karekiet, Watersnip en Rietzanger. Deze soorten zijn nu zeer
zeldzaam in ons land.
Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van vogelsoorten die in het verleden in De
Hel/De Blauwe Hel gebroed hebben, maar nu niet of nauwelijks meer. De gegevens zijn
ontleend aan Leys et al, 1993.
-Woudaapje: in 1965 één territorium en in 1989 twee.
-Zomertaling: van 1965-1969 1 tot 2 territoria.
-Slobeend: 1954-1974 jaarlijks 2 tot 3 territoria; van 1975-1990 jaarlijks 1.
-Porseleinhoen: vanaf 1963 jaarlijks met 1 tot 2 territoria; in 1963 drie territoria en in 1983
vier tot zes territoria.
-Watersnip: jaren 50 en 60 acht tot twaalf territoria in graslanden rondom De Hel; in 1970
negen territoria en in 1976 zes.
-Zomertortel: tussen 1959 en 1964 steeds tot 5 territoria; in 1978 tien territoria.
-Gele kwikstaart; in 1963 vier tot zes territoria; vanaf 1968 geen territoria meer.
- Blauwborst: na 1987 was het geen broedvogel meer; tegenwoordig gaat het met deze soort
weer beter en wordt het ook weer in De Hel/De Blauwe Hel waargenomen.
-Snor: van 1959-1976 vijf tot zeven territoria; na 1980 niet meer als broedvogel vastgesteld.
-Rietzanger: 1959-1963 vijftig tot negentig territoria; in 1984-1988 twee tot tien territoria.
-Grote karekiet: na 1966 niet meer aanwezig met uitzondering van 1970 en 1983. In 2016
werd een zingende vogel vastgesteld.
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-Baardmannetje: in 1967 één territorium met 3 juvenielen en in 1973 één tot twee territoria. In
1974 waren er drie paartjes. In de perioden 1966-1968 en 1972-1975 werd het Baardmannetje
veel gezien in De Hel/De Blauwe Hel als gevolg van zwervende vogels vanuit de nieuwe
IJsselmeerpolders. In die tijd waren vele honderden broedparen aanwezig in de
IJsselmeerpolders. Op 27 maart 2012 werd een Baardmannetje waargenomen (Minke, 2012).
-Wielewaal: 1959-1963 één territorium; 1964-1968 vijf territoria en van 1969-1973 twee
territoria.
-Rietgors: in 1988 vijfentwintig territoria.
Beheeradviezen
Het natuurgebied is niet toegankelijk voor publiek. Hierdoor is de rust gewaarborgd en
kunnen veel vogelsoorten ongestoord broeden en foerageren. Toezicht op de naleving van het
niet betreden van het terrein moet daarom gehandhaafd blijven.
Het elzenbroekbos biedt nestgelegenheden aan holenbroeders. Dode en oude bomen zouden
daarom gespaard moeten worden.
De grote diversiteit aan vogels hangt samen met de grote afwisseling in biotopen
(ondoordringbaar elzenbroekbos met veenmosrietland en blauwgrasland). Deze afwisseling
moet gewaarborgd worden door gericht beheer.
Handhaving van het waterpeil is belangrijk, zodat de plas drassituatie blijft behouden.
Hierdoor kan de Watersnip als broedvogel weer terugkeren. De Sprinkhaanrietzanger,
Blauwborstje en Rietzanger waren allen aanwezig. Dit betekent dat De Hel/De Blauwe Hel
genoeg kan bieden voor deze soorten, mits de omstandigheden door gericht beheer blijven
behouden.
Conclusies
Er zijn 81 soorten vogels in De Hel/DeBlauwe Hel waargenomen, waarvan er 19 staan op de
Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten in Nederland. De aanwezigheid van deze soorten in De
Hel/De Blauwe Hel onderstreept het belang van dit gebied. Voor veel vogels is het gebied van
groot belang als foerageergebied.
Het voorkomen van elzenbroekbos geeft een aanbod aan holen c/q nestgelegenheid voor
diverse holenbroeders. Er zijn 13 soorten holenbroeders waargenomen.
Het ruige, natte grasland en riet vormen een geschikt biotoop voor Bosrietzanger,
Blauwborstje, Kleine karekiet, Rietgors en Grasmus. Voor de karakteristieke weidevogels,
zoals Grutto, Tureluur, Kievit en Scholekster zijn de ruige graslanden niet geschikt.
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