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Voorwoord 
 
Han Wessels, baancommissaris  
 
De golfsport is ontstaan in de duinen, waar op de door konijnen kortgevreten grasveldjes een balletje werd 
geslagen naar een konijnenholletje. Het vee dat toen in de duinen graasde zocht bescherming tegen de wind en 
kroop bij elkaar aan de voet van de zandduinen en maakte zo de zandgaten die we vandaag nog kennen als 
bunkers. Het landschap waarin in die eerste periode werd gespeeld was nog geheel intact. Bij de aanleg van de 
eerste golfbanen is dat landschap nog maar heel beperkt veranderd om het geschikt te maken voor de golfsport. 
Daarom liggen de oude banen altijd in mooie duinen en heidevelden, die toentertijd nog in ruime mate 
voorhanden waren. Omdat daar nu nog maar enkele restanten van overgebleven zijn, allen beschermd als 
natuurreservaten, mogen er geen golfbanen meer in worden aangelegd. Ook de Peel behoorde tot een van die 
uitgestrekte natuurgebieden en ook van de Peel zijn nog maar enkele beschermde natuurreservaten over. Daar 
mogen geen golfbaan in worden aangelegd en toch was er de uitdrukkelijke wens een golfbaan te hebben in dat 
vroegere landschap van de Peel.  
 
De golfbaan ligt aan de rand van de Peel. Tot een eeuw geleden bestond het gebied nog uitsluitend uit droge en 
vochtige heide en veengebieden met poelen, doorsneden door een beek. Door de grote verschillen in hoogte, 
grondsoort en vochtigheid was er indertijd een grote variatie in planten en dieren. Het gebied waarin de 
golfbaan ligt behoorde tot een van de gebieden in Nederland met de grootste biodiversiteit. Door latere 
ontwikkelingen was het gebied op het moment van de aanleg van de baan veranderd in bos, akkers en weiland. 
Om in dat grotendeels landbouwgebied een golfbaan te realiseren, liggend in zo’n vroeger peellandschap, 
moesten, tegelijk met de aanleg van de baan, de akkers en weilanden worden omgevormd tot het 
oorspronkelijk landschap. 
 
Zo’n eeuwenoud landschap kan echter niet worden gemaakt. Wat wel kan is de ideale voorwaarden scheppen: 
de juiste grondsoorten met graafmachines op de juiste hoogtes aanbrengen. De complexe ecosystemen moeten 
daarna zelf ontstaan, dat vraagt veel tijd en rust. Via zorgvuldig beheer van deze gebieden kan de natuurlijke 
ontwikkeling in de goede richting worden bijgestuurd. De rust mag slechts verstoord worden door het 
jaarlijkse onderhoud in de winter. 
 
Voor de keuzes die bij dat beheer moeten worden gemaakt is het werk van “Natuurwerkgroep IVN Het 
Woold” onontbeerlijk. Het is nodig om nauwkeurig te weten hoe de natuur zich ontwikkelt en of bijsturing 
nodig is. Deze informatie wordt geleverd door de inventarisaties van de werkgroep. Ook dit jaar zijn er weer 
veel gegevens verzameld, nog meer dan voorgaande jaren, en die zijn allemaal vastgelegd in dit 
indrukwekkend rapport. 
 
Het rapport bevat een schat aan informatie en is leuk om te lezen. Enkele hoofdzaken: er zijn 82 soorten 
mossen, 200 soorten planten en 90 soorten bomen en struiken geïnventariseerd. Deze flora vormt de basis voor 
al het andere leven op de golfbaan en dat leven is al heel divers. Er zijn 110 soorten vogels waargenomen, 369 
verschillende spinachtigen en insecten geteld en een groot aantal amfibieën, zoogdieren en vissen. De 24 
verschillende soorten libellen zijn een indicator van schone poelen met waterplanten, nodig voor de 
gecompliceerde levensloop van de libel, die 1 tot 5 jaar als larve in het water leeft. De getelde territoria van 
broedvogels zijn toegenomen van 94 in 2011 naar 194 in 2015, er zijn er nog meer, maar de aantallen van de 
meer algemene soorten zijn niet vermeld. 
 
De aanwezigheid van zo veel soorten, waaronder een aantal zeldzame, wijst op een grote biodiversiteit, die 
bereikt is na slecht vier groeiseizoenen. Niet alleen in ecologische zin gaat het in de goede richting, ook wordt 
het landschap voor de golfers steeds mooier. De bomen en struiken worden zichtbaar, de heide komt ’s zomers 
tot bloei en de graslanden worden steeds bloemrijker. De leden van de werkgroep hebben daarin een 
belangrijke bijdrage, ze zijn een grote hulp bij het beheer van de baan. Ik dank hen voor het vele werk dat zij 
op onze baan verrichten. Ook dank ik de samenstellers van dit indrukwekkend rapport en wens de lezer veel 
leesplezier.  
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Hoofdstuk 1: Algemene inleiding 
Jan van der Loo en Jan Kersten 
 
 § 1.1 De werkgroep 
Natuurwerkgroep het Woold heeft in 2015 een aantal 
veranderingen doorgemaakt voor wat betreft de samenstelling 
van de groep.  
Door het plotseling overlijden van Jan van de Mortel en het 
stoppen van Jacques Feijen met zijn werkzaamheden op de 
golfbaan, was aanvulling van de werkgroep wenselijk. Vandaar 
dat Pieter Heesakkers zijn kennis van amfibiën en vissen op de 
golfbaan heeft ingezet en sinds juni zijn Riek van den Bosch en 
Jan Kersten actief bij de werkgroep betrokken. Beide laatsten 
hebben zich, samen met andere werkgroepleden, bezig 
gehouden met inventarisatie van de flora en daarnaast met 
mossen, spinnen en insecten. Ook heeft Jan Kersten de taak op 
zich genomen de door de werkgroepleden verzamelde en 
aangeleverde gegevens in dit verslag te ordenen. 
Door een ongeval met lang slepende gevolgen heeft Jo van 
Zanten in 2015 geen invulling kunnen geven aan de 
miereninventarisatie op de golfbaan waardoor we deze in dit 
verslag moeten missen.  
 
 § 1.2 Activiteiten van Natuurwerkgroep IVN het Woold in 2015 
Evenals voorgaande jaren heeft de werkgroep op de golfbaan in 2015 weer een aantal inventarisaties 
uitgevoerd. Naast de gebruikelijke vogels, bomen, planten, amfibieën en vissen is er dit jaar ook veel aandacht 
besteed aan ongewervelde dieren zoals insecten en spinnen. Ook het zicht op de flora is vergroot door een 
inventarisatie van mossen.  
Met deze aanvullingen wordt een ruimer beeld geboden van de biodiversiteit op de golfbaan. De 
natuurwaarden in beeld brengen is naast een adviserende rol bij beheersvraagstukken, een belangrijke taak van 
de werkgroep. Door overleg met de greenkeeper en de directie is ook hier aandacht aan besteed. Mede hierdoor 
kunnen alle betrokkenen trots zijn op ‘Golfbaan het Woold’. 
  
 § 1.3 Studiemiddag op 30 mei 2015 
Dit is een door Jan Kersten gemaakte samenvatting van een verslag van deze middag opgemaakt door Peter 
Fransen van de PRcommissie. 
 
Vrijdag 30 mei 2015 is een 
studiemiddag geweid aan de aanleg, 
en ontwikkeling van flora en fauna op 
‘Golfbaan het Woold'. Het initiatief 
hiertoe is genomen door de Baan-
milieu & cultuurcommissie van de 
golfbaan en Natuurwerkgroep IVN het 
Woold van IVN Asten-Someren.  
Ad Verhoeven, lid van de 
baancommissie en voorzitter van de 
natuurwerkgroep, gaf op de 
uitnodigingen aan dat het hoofddoel 
van deze studiemiddag was informatie 
verstrekken over de ontwikkeling van 
Golfbaan het Woold sinds 2011 en om 
de genodigden kennis te laten maken 
met de flora en fauna hier aanwezig.  
Voor deze studiemiddag zijn, naast de 
organiserende commissie en werkgroep, vertegenwoordigers uitgenodigd van het Provinciebestuur van Noord-
Brabant, College van B&W met betrokken ambtenaren van de gemeente Asten, Waterschap Aa en Maas, Tom 

Kale rode bosmier (Formica polyctena) 
De mieren missen we verder in dit verslag. 

hoofddoel was informatie verstrekken 
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Waals van de sectie Cultuur Historie van de Heemkundekring, Greenkeeper van het Woold, directie Green 
Valley Resort, Brabants Landschap, bestuur IVN Asten-Someren, Rabobank, het bestuur van de 
golfvereniging en tot slot ondergetekende namens de PRcommissie. Samen ruim 30 deelnemers. 
Dagvoorzitter van deze studiemiddag was Henk Hoeks, golfer en voorzitter van de businessclub. 
Han Wessels, de ontwerper van de golfbaan, gaf in een uiteenzetting over het ontwerp en beheer van de 
golfbaan aan dat het geen parkachtig aangelegde golfbaan met gladgeschoren banen en oevers omzoomd met 
rododendrons is geworden, maar een baan die past in het oorspronkelijke landschap. Natuurgebieden in en 
rond de golfbaan bepalen voor een belangrijk deel het karakter. Ook vormt de golfbaan, met haar natuur, een 
onderdeel van de Ecologische Verbindingszone tussen de natuurgebieden het Starkriet en de Groote Peel. 
Er werd uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen die hebben geleid tot de golfbaan zoals die er nu ligt.  
Vier verschillende landschappen zijn te onderscheiden: bos, natuur langs de Eeuwselse Loop, waterplassen en 
droge heide. 
Ad Verhoeven schetste de samenwerking tussen Golfbaan het Woold en IVN Asten-Someren onder de naam 
Natuurwerkgroep IVN Het Woold. De werkgroep streeft ernaar om de natuurlijke ontwikkeling van de 
golfbaan optimaal te laten verlopen zonder in conflikt te komen met golftechnische voorwaarden. 
Daarna werden toelichtingen over de 
uitgevoerde inventarisaties op de 
golfbaan gegeven door leden van de 
natuurwerkgroep. Jo van Zanten 
informeerde over mieren van het 
geslacht formica (bosmieren), Jan van 
der Loo gaf uitleg over zijn, sinds 
2011 lopende, vogelinventarisatie en 
Frans Hoefnagels nam de overige 
flora en fauna onder de loupe. 
Een interview 'terug in de tijd' met 
Frans van Eijk was de laatste 
presentatie van deze middag.  
Na een dankwoord van de 
dagvoorzitter werd dit deel afgesloten 
en volgde een wandeling/excursie 
over de golfbaan met een afsluitende 
borrel in het "Wehrmachtshuisje". 
 
 § 1.4 Het verslag 
In goed overleg binnen de werkgroep is besloten voor een iets andere opzet van dit verslag. 
Zo is aan ‘bijzondere flora en fauna’ op de golfbaan, met name Rode Lijst- en beschermde soorten, een 
speciaal hoofdstuk geweid. In dit hoofdstuk is tevens aandacht besteed aan wetgeving omtrent deze materie 
zodat, indien nodig bij beheerswerkzaamheden, de greenkeepers hiervan op de hoogte kunnen zijn. 
Bij vermelding van de verschillende organismen is voor zover mogelijk eerst de Nederlandse naam vermeld 
met daarachter de wetenschappelijke naam. Van veel insecten en ook hooiwagens is geen Nederlandse naam 
bekend deze kunnen dan ook alleen met de wetenschappelijke naam vermeld worden. Voor alle soorten geldt 
dat hierdoor in niet Nederlandse literatuur en op internet gemakkelijk informatie opgezocht kan worden over 
de desbetreffende soort. Ook krijgt het verslag, en daarmee het vele werk gedaan door leden van de werkgroep, 
een professionelere uitstraling. Om het doornemen van het verslag voor niet ingewijden toch aantrekkelijk te 
maken zijn veel foto’s geplaatst. Hierdoor wordt een saaie opsomming van soorten doorbroken en kan men van 
een aantal organismen een beeld vormen zo deze onbekend mochten zijn. 
  
 § 1.5 Het weer in 2015 
De winter 2014/2015 was vrij zacht, vrij zonnig en aan de natte kant. De winter werd gevolgd door een koele 
lente vooral in mei was het vrij zonnig en viel er weinig neerslag. In juni stond vaak een straffe wind die op de 
nog jonge, vrij open baan van invloed was vooral op het insectenleven. De zomer kende veel contrasten. 
Gemiddeld was het vrij zonnig, vrij warm maar ook aan de natte kant. Vooral in augustus viel in het oosten 
van Noord-Brabant behoorlijk wat regen. De herfst begon vrij koel. Daarna ging het over naar een warm 
weertype wat tot Kerstmis duurde, waarbij zowel de minimum als maximum dagtemperaturen opliepen tot 
recordhoogte. 
 

het "Wehrmachtshuisje" 
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 § 1.6 De ontwikkeling van de flora op Golfbaan het Woold 
De veranderingen van de flora hebben op de golfbaan sterke invloed op het totale leefmilieu van de daar 
aanwezige fauna. De drukte door mensen op de baan is nog wat verder toegenomen. 
De begroeiing is nog volop in ontwikkeling, het minst valt dit op in de bossen. 
Over de hele baan zijn struiken en bomen flink hoger geworden. Voor de groei van de heide is dit een positief 
punt. Daar tegenover staat dat de vergrassing van de bodem zich ook verder heeft doorgezet.  
In de lage gedeelten, bij hoog water bereikbaar door water van een buiten haar oevers tredende Eeuwselse 
Loop, is een enorme groei van met name  Pitrus (Juncus effusus).Maar ook Riet (Phragmites australis) is flink 
toegenomen bij alle poelen. Er wordt dan 
ook al behoorlijk wat Riet gemaaid. Er zijn 
ook plekken o.a. bij de green van hole 4 en 
bij hole 13 richting het gedenkbos waar de 
hoeveelheid Riet deels als afscheiding 
gebruikt wordt en waar het dan ook flink 
doorgeschoten is.  
Verder moet op diverse plaatsen ook hout- 
en struikopslag met o.a. Wilg (Salix spec.) 
en Ruwe berk (Betula pendula) in toom 
gehouden worden. 
Er zijn echter ook diverse plekken waar 
houtopslag wel gewenst is als 
zichtafscheiding van de golfbaan naar de 
directe omgeving, bijvoorbeeld achter de 
drivingrange, langs de holes 11, 12, 13, 14 
en 15. Op kleinere schaal kan dit plaatselijk 
ook als afscheiding tussen de diverse holes 
worden toegepast. 
De komende jaren gaat deze natuurlijke ontwikkeling door. Om een natuurlijke uitstraling van de golfbaan te 
blijven houden is gevarieerd beheer onontbeerlijk. Buiten het jaarlijkse maaien van de Eeuwselse Loop wordt 
in de herfst al volop begonnen met maaiwerk elders op de baan. Voor zover machinaal mogelijk is daarbij het 
maaisel afgevoerd.  
 
We moeten ons ook blijven realiseren dat de golfbaan op de eerste plaats een golfbaan is waarbij een 
natuurlijke uitstraling wel een heel belangrijke randvoorwaarde moet zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Om een natuurlijke uitstraling van de golfbaan te blijven houden is gevarieerd beheer 
onontbeerlijk. 

Riet (Phragmites australis) is flink toegenomen 
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Hoofdstuk 2: Bijzondere Flora en Fauna op Golfbaan het Woold 
 
Jan Kersten 
 
 § 2.1 Inleiding 
Tijdens de inventarisatiewerkzaamheden op Golfbaan het Woold zijn een aantal planten en dieren aangetroffen 
met een bijzondere status, zoals een vermelding op een Rode Lijst en/of een vermelding als zijnde bij wet 
beschermd. 
Aangezien deze bepalingen van belang zijn voor het gevoerde beheer op Golfbaan het Woold wordt hier een 
nadere toelichting gegeven over deze soorten. 
 
 § 2.2 Rode Lijsten 
Rode Lijsten zijn lijsten waarop per land de in hun voortbestaan bedreigde dier- en plantensoorten staan 
vermeld. 
Op de Rode Lijsten staan, naast de bedreigde soorten, beschermingsmaatregelen om deze soorten weer in 
aantal te laten toenemen. Doordat overheden en terreinbeherende organisaties bij hun beleid en beheer 
rekening houden met de Rode Lijsten, wordt gehoopt dat van de nu bedreigde organismen er over tien jaar een 
aantal niet meer bedreigd zullen zijn en dus van de Rode Lijst afgevoerd kunnen worden. 
De bedreigde dier- en plantensoorten op de Rode Lijsten zijn niet wettelijk beschermd, tenzij ze ook in de 
Nederlandse Flora- en Faunawet, die op 1 april 2002 in werking is getreden, zijn opgenomen. 
 
 § 2.3 Beschermde soorten 
In de huidige opzet van de Flora- en Faunawet zijn beschermde soorten onderverdeeld in drie tabellen, elk met 
hun eigen beschermingsregime en worden vogels apart behandeld. 
De Flora- en faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen om er voor te zorgen dat in het wild levende 
soorten zo veel mogelijk met rust worden gelaten. 
 Artikel 8: Het is verboden beschermde planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te 
vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 
 Artikel 9: Het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met 
het oog daarop op te sporen. 
 Artikel 10: Het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. 
 Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplanting- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 
beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 
 Artikel 12: Het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te 
beschadigen of te vernielen. 
 Artikel 13: Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of 
producten van beschermde dieren te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten verkoop voorhanden of in 
voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te 
leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden, uit te 
wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te 
brengen of onder zich te hebben. 
 Artikel 14, eerste lid: Het is verboden 
dieren of eieren van dieren in de vrije natuur 
uit te zetten. 
 Artikel 14, tweede lid: Het is 
verboden planten behorende tot bij 
algemene maatregel van bestuur 
aangewezen soorten in de vrije natuur te 
planten of uit te zaaien. 
 
Bron: Wikipedia 
 
 
 
 
 
 beschermd nest van Witte kwikstaart (Motacilla alba) in schuilhut 
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§ 2.4 Rode Lijstsoorten op Golfbaan het Woold 
 
 § 2.4.1 Rode Lijst Mossen 2012 
Op Golfbaan het Woold zijn twee mossoorten 
aangetroffen die zijn geplaatst op de Rode Lijst Mossen. 
Dit zijn Flesjesmos (Blazia pusilla) en Glanzend 
veenmos (Sphagnum subnitens). 
Voor plaatsaanduiding zie kaart op pagina 10. 
 
1 Flesjesmos is een in Nederland vrij zeldzaam thalleus 
levermos. De soort staat op de Rode Lijst Mossen in de 
categorie KW= Kwetsbaar¹. 
Flesjesmos is een soort van permanent vochtige bodem, 
het staat op Golfbaan het Woold op de zandig-lemige 
oevers van Poel 2 en Poel 9 over ruime afstand 
verspreid.  
 
2 Glanzend veenmos is een in Nederland vrij zeldzaam 
veenmos. De soort staat op de Rode Lijst Mossen in de 
categorie KW= Kwetsbaar¹. 
Glanzend veenmos is een soort van vochtige, veelal 
matig voedselrijke vegetatietypen, het staat op Golfbaan 
het Woold op de oever van Poel 2.  
 
¹ Bron: BLWG Verspreidingatlas. 
 
 § 2.4.2 Rode Lijst Vaatplanten 2012 
 
Op Golfbaan het Woold zijn vier soorten vaatplanten 
aangetroffen die zijn geplaatst op de Rode Lijst 
Vaatplanten. Dit zijn Klein warkruid (Cuscuta 
epithymum), Kruipbrem (Genista pilosa), Stekelbrem 
(Genista anglica) en Wilde gagel (Myrica gale). 
Voor plaatsaanduiding zie kaart op pagina 10. 
 
3 Klein warkruid is een in Nederland vrij zeldzame soort 
die sinds 1950 zeer sterk achteruit gegaan is (75-100%). 
De soort staat op de Rode Lijst in de categorie KW= 
Kwetsbaar volgens een voorstel voor de Rode Lijst 
Vaatplanten 2012².  
Klein warkruid staat op Golfbaan het Woold over enkele 
vierkante meters verspreid, op de westzijde van een 
heuvel tussen hole 5 en 6 als parasiet op jonge Struikhei 
(Caluna vulgaris).  
 
 
4 Kruipbrem is in Nederland een vrij zeldzame soort, de 
trend sinds 1950 is dat de soort sterk achteruitgegaan is 
(50-75%). De soort staat op de Rode Lijst in de 
categorie KW= Kwetsbaar volgens een voorstel voor de 
Rode Lijst Vaatplanten 2012². 
Kruipbrem is een lage, kruipende, buiten de bloeitijd 
niet opvallende struik. Op Golfbaan het Woold staat een 
struik op het zuideinde van de hoge rug tussen hole 3 en 
hole 4.  
 
 

Flesjesmos (Blazia pusilla) 

Glanzend veenmos (Sphagnum subnitens) 

Kruipbrem (Genista pilosa) 

Klein warkruid (Cuscuta epithymum) 
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5 Stekelbrem is een in Nederland algemene 
voorkomende soort, de trend sinds 1950 is dat de soort 
sterk achteruitgegaan is (50-75%). De soort staat op de 
Rode Lijst in categorie GE= Gevoelig volgens een 
voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012². Op 
Golfbaan het Woold staat Stekelbrem met een aantal 
struiken op een met Struikhei begroeide heuvel tussen 
hole 7 en hole 12. Op het noordelijke deel van de hoge 
rug tussen hole 3 en hole 4 staan twee struiken. 
 
 
6 Wilde gagel is in Nederland een algemeen 
voorkomende soort. De trend sinds 1950 is dat de soort 
sterk achteruitgegaan is (50-75%). De soort staat op de 
Rode Lijst in de categorie Ge= Gevoelig volgens een 
voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012². Wilde 
gagel staat op Golfbaan het Woold als een gestaag 
uitdijende struik tussen hole 13 en het Gedenkbos. 
 
² Bron: FLORON Verspreidingatlas Planten. 
 
 
§ 2.4.3 Rode Lijst Sprinkhanen en Krekels 2004 
 
Op Golfbaan het Woold zijn twee sprinkhanen 
aangetroffen die zijn geplaatst op de Rode Lijst 
Sprinkhanen en Krekels. Dit zijn de 
Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens) en de 
Moerassprinkhaan (Stethophyma grossum). Voor 
plaatsaanduiding zie kaart op pagina 10. 
 
7 Blauwvleugelsprinkhaan staat vermeld op de Rode 
Lijst onder de categorie KW= Kwetsbaar³. De soort 
komt op Golfbaan het Woold aan de zuid-westzijde in 
aanzienlijke aantallen voor.  
De Blauwvleugelsprinkhaan is een pionier. Zijn biotoop 
is arme, droge en zandige, schaars begroeide bodem 
zoals op jonge heideterreinen. Aan de oostzijde van de 
wal gelegen evenwijdig aan de grens van Golfbaan het 
Woold en op de hoge ruggen gelegen tussen hole 3 en 
hole 4 en tussen hole 4 en hole 16 heeft zich een 
aanzienlijke populatie ontwikkeld.  
De afkomst van deze soort is mogelijk de Stippelberg. 
Het heideplagsel dat op Golfbaan het Woold is 
uitgestrooid om heideontwikkeling op gang te brengen is 
hier van afkomstig.  
 
8 Moerassprinkhaan staat vermeld op de Rode Lijst 
onder de categorie KW= Kwetsbaar³.  
Deze grootste veldsprinkhaan van Nederland komt op 
Golfbaan het Woold over grote afstand verspreid voor. 
Vooral in natte, ruige vegetatie langs de Eeuwselse Loop 
maar ook op gelijksoortige plaatsen in het terrein op 
enige afstand van de beek.  
 
³ Bron: Beschermde natuur in Nederland, Ministerie van 
Economische Zaken. 
 

Wilde gagel (Myrica gale) 

Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens) 

Moerassprinkhaan (Stethophyma grossum) 

Stekelbrem (Genista anglica) 
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§ 2.5 Beschermde planten op Golfbaan het Woold 
 
Op Golfbaan het Woold zijn zes planten aangetroffen die 
wettelijk zijn beschermd. 
Dit zijn Brede wespenorchis (Epipactis helleborine), Kleine 
zonnedauw (Drosera intermedia), Moeraswolfsklauw 
(Lycopodium inundatum), Wilde gagel (Myrica gale) en 
Zwanenbloem (Butomus umbellatus). 
Zie voor de plaatsaanduiding de kaart op pagina 10. 
 
9 Brede wespenorchis is in Nederland een algemeen 
voorkomende, beschermde soort. De trend sinds 1950 is 
onveranderd of toegenomen. De soort staat vermeld in de 
Flora- en faunawet in tabel 1*.  
Op Golfbaan het Woold staat Brede wespenorchis over grote 
afstand verspreid in de bermen van de halfverharde weg 
tussen de Gezande Baan en de Korhoenweg. De uitspoeling 
van het aangebrachte puingranulaat op de weg vormt een 
uitstekende voedingsbodem voor deze ruderale soort. 
 
10 Kleine zonnedauw is in Nederland een algemeen 
voorkomende, beschermde soort. De trend sinds 1950 is dat 
de soort sterk achteruitgegaan is (25-50%). De soort staat 
vermeld in de Flora- en faunawet in tabel 2*.  
Op Golfbaan het Woold staat Kleine zonnedauw ruim 
verspreid op lage bodem naast een met Struikhei (Calluna 
vulgaris) begroeide heuvel tussen hole 7 en hole 12. 
Amersfoortcoördinaten: 181377 375533. 
 
11 Moeraswolfsklauw is in Nederland een algemeen 
voorkomende, beschermde soort. De trend sinds 1950 is 
onveranderd of toegenomen. De soort staat vermeld in de 
Flora- en faunawet in bijlage V*. 
Op Golfbaan het Woold staat Moeraswolfsklauw ruim 
verspreid op een laag, schaars begroeid deel van de bodem 
aan de voet van een met Struikhei begroeide heuvel bij hole 
5 en hole 7.  
Amersfoortcoördinaten: 181471 375450. 
 
6 Wilde gagel is beschermd en staat vermeld in de Flora- en 
faunawet in tabel 2*.  
Meer over deze soort staat vermeld onder Rode Lijst 
Vaatplanten op pagina 3. 
 
12 Zwanenbloem is in Nederland een algemeen 
voorkomende, beschermde soort. De soort staat vermeld in 
de Flora- en faunawet in tabel 1*.  
Op Golfbaan het Woold is Zwanenbloem aangetroffen in 
Poel 12, waar zij waarschijnlijk als vijverplant is 
aangebracht. Op de oever van de Eeuwselse Loop stond een 
pol tussen hole 13 en hole 14. Hier is zij waarschijnlijk op 
meer natuurlijke wijze terecht gekomen. 
Amersfoortcoördinaten: 181932 374991, 
Amersfoortcoördinaten van de standplaats bij de Eeuwselse 
Loop zijn niet bekend. 
 
* Bron: FLORON Verspreidingatlas Planten. 
 

Brede wespenorchis (Epipactis helleborine) 

Moeraswolfsklauw (Lycopodium inundatum) 

Kleine zonnedauw (Drosera intermedia) 

Zwanenbloem (Butomus 
umbellatus) 
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§ 2.6 Andere beschermde dieren op Golfbaan het Woold 
 
 Amfibieën 
De volgende, op Golfbaan het Woold waargenomen amfibieën zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet:  
Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris), Bastaardkikker= Groene kikker (Rana esculenta), Bruine 
kikker (Rana temporaria) en Gewone pad (Bufo bufo).  
 
 Zoogdieren 
De volgende, op Golfbaan het Woold waargenomen zoogdieren zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet:  
Bosmuis (Apodemus sylvaticus), Eekhoorn (Sciurus vulgaris), Egel (Erinaceus europaeus), Haas (Lepus 
lepus), Konijn (Oryctolagus cuniculus), Mol (Talpa europaea), Ree (Capreolus capreolus) en Vos (Vulpes 
vulpes) 
 
 Vogels 
Alle op Golfbaan het Woold waargenomen vogels zijn beschermd volgens de Flora- en Faunawet. 
 
Bron: Beschermde natuur in Nederland, Ministerie van Economische Zaken. 
 
 

§ 2.7 Kaart met ingetekende Rode Lijst- en Beschermde soorten 
Mossen, vaatplanten en sprinkhanen. 
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Hoofdstuk 3: Inventarisatie Flora op Golfbaan het Woold 
 

 §.3.1 Inventarisatie Mossen, 2015 
Riek van den Bosch en Jan kersten 
 
 §.3.1 1 Inleiding 
Op Golfbaan het Woold zijn in 2015 voor het eerst, gebiedsdekkend, mossen geinventariseerd. Totaal zijn 82 
mossoorten waargenomen waaronder 2 die staan vermeld op de Rode Lijst mossen. Veel soorten zijn pioniers 
op kale zandige bodem en enkele zijn gerelateerd aan meer lemige bodem. In korte tijd kunnen zij grote 
oppervlakten koloniseren. Dit zijn vooral kleine topkapselmossen die na enkele jaren verdwijnen omdat ze de 
concurrentie met hogere planten verliezen. Typische bosmossen staan in het oude bosgedeelte met 
hoofdzakelijk naaldbomen. Vooral op Zomereiken (Quercus robur) staan epifytische soorten, dit zijn op 
levende bomen groeiende mossen. 
Voor de verslaglegging is de golfbaan in vier vakken verdeeld waarvan de voorkomende mossen apart zijn 
genoteerd. Dit om de nauwkeurigheid te verhogen. 
 
Betekenis van de afkortingen in de tabel: L= Landelijk voorkomen, N= Noord = globaal hole 5 t/m 12, W= 
West = globaal hole 3-4 en 13 t/m 17, Z= Zuid =  globaal hole 1-2 en 18 en O= Oost is de kleine baan. 
a = vrij algemeen, aa =  algemeen, aaa = zeer algemeen, z = vrij zeldzaam en zz = zeldzaam.  
Rode Lijstsoort, voor meer info. zie Hoofdstuk 2 Bijzondere Flora en Fauna op Golfbaan het Woold (pag. 6) 
 
 Mossen 
 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam L N W Z O 

1  Gewoon hauwmos Anthoceros agrestis zz x    
 

  

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam L N W Z O 

 Thalleuze levermossen       
2 Echt vetmos Aneura pinguis a x x   
3 Flesjesmos Blasia pusilla z x x   
4 Gestekeld goudkorrelmos Fossombronia wondraczekii zz x    
5 Parapluutjesmos Marchantia polymorpha aaa x x  x 
6 Gekroesd plakkaatmos Pellia endiviifolia a x    
7 Gewoon plakkaatmos Pellia epiphylla aa x x   
8 Hol moerasvorkje Ricardia incurvata z x x   
9 Gewoon moerasvorkje Riccardia chamedryfolia a x x   
10 Gewoon watervorkje Riccia fluitans aa x x   

 Bebladerde levermossen       
11 Helmroestmos Frullania dilatata aa   x  
12 Gewoon kantmos Lophocolea bidentata aa x x x  

Gewoon hauwmos (Anthoceros agrestis) thallus,                                                 idem sporendragers 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam L N W Z O 

13 Gedrongen kantmos Lophocolea heterophylla aaa   x  
14 Gaaf kantmos Lophocolea semiteres a x x x  
15 Grof draadmos Cephaloziella hampeana zz x x   

 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam L N W Z O 

 Topkapselmossen       
16 Groot rimpelmos Atrichum undulatum aa x x x x 
17 Gewoon knopjesmos Aulacomnium androgynum aa   x  
18 Roodviltmos Aulacomnium palustre a x    
19 Gewoon smaragdsteeltje Barbula convoluta aaa x   x 
20 Kleismaragdsteeltje Barbula unguiculata aaa x    
21 Zilvermos Bryum argenteum aaa x x  x 
22 Geelkorrelknikmos Bryum barnesii aaa x x  x 
23 Zodeknikmos Bryum caespiticium z x    

 

 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam L N W Z O 

24 Gedraaid knikmos Bryum capillare aaa  x  x 
25 Grofkorrelknikmos Bryum dichotomum aaa x   x 
26 Fijnkorrelknikmos Bryum gemmiferum a    x 
27 Rood knikmos Bryum pallens a x    
28 Braamknikmos Bryum rubens aa x   x 
29 Violetknolknikmos Bryum violaceum zz    x 
30 Grijs kronkelsteeltje Campylopus introflexus aaa x x x x 

Hol moerasvorkje (Ricardia incurvata) Gaaf kantmos (Lophocolea semiteres) 

Groot rimpelmos (Atrichum undulatum) Gewoon purpersteeltje (Ceratodon purpureus) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam L N W Z O 

31 Breekblaadje Campylopus pyriformis aa x x x x 
32 Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus aaa x x  x 
33 Gewoon krulmos Funaria hygrometrica aaa x x  x 
34 Gewoon muisjesmos Grimmia pulvinata aaa x x  x 
35 Gewoon pluisjesmos Dicranella heteromalla aa x  x  
36 Knolletjesgreppelmos Dicranella staphylina aa x x  x 
37 Gewoon sikkelsterretje Dicranoweisia cirrata aaa x x x x 
38 Gewoon gaffeltandmos Dicranum scoparium aa x x x  
39 Hakig smaltandmos Ditrichum cylindricum a x   x 
40 Slankmos Leptobryum pyriforme aa x x  x 
41 Beekmos Leptodictyum riparium aa x    
42 Gewoon sterrenmos Mnium hornum aa   x  
43 Geelsteeltje Orthodontium lineare aa   x  
44 Gewone haarmuts Orthotrichum affine aaa x x x x 
45 Gesteelde haarmuts Orthotrichum anomalum aa  x  x 
46 Grijze haarmuts Orthotrichum diaphanum aaa x  x x 
47 Broedhaarmuts Orthotrichum lyellii aa x    
48 Beekstaartjesmos Philonotis fontana a  x   
49 Gewoon broedpeermos Pohlia annotina a    x 
50 Bolletjespeermos Pohlia bulbifera z x x   
51 Gewoon peermos Pohlia nutans aa x x x  
52 Gewoon haarmos Polytrichum commune aa x x   
53 Fraai haarmos Polytrichum formosum aa x  x  
54 Zandhaarmos Polytrichum juniperinum aa x x   
55 Gerand haarmos Polytrichum longisetum a  x   
56 Ruig haarmos Polytrichum piliferum aa x x  x 
57 Spits smaragdsteeltje Pseudocrossidium hornschuchianum aa    x 
58 Muurachterlichtmos Schistidium crassipilum aa    x 
59 Knikkersterretje Syntrichia papillosa aa x    
60 Daksterretje Syntrichia ruralis var. ruralis zz    x 
61 Gewoon muursterretje Tortula muralis aaa x x  x 
62 Gewoon kleimos Tortula truncata a    x 
63 Knotskroesmos Ulota bruchii aa   x x 

 

 
 
 
 

Ruig haarmos (Polytrichum piliferum) Gewoon pluisjesmos (Dicranella heteromalla) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam L N W Z O 

 Slaapmossen       
64 Gewoon pluisdraadmos Amblystegium serpens aaa    x 
65 Bleek dikkopmos Brachythecium albicans aaa x x  x 
66 Gewoon dikkopmos Brachythecium rutabulum aaa x x x x 
67 Gewoon puntmos Calliergonella cuspidata aaa x x  x 
68 Moerassikkelmos Drepanocladus aduncus aa x x  x 
69 Geplooid snavelmos Eurhynchium striatum aa   x  
70 Gesnaveld klauwtjesmos Hypnum cupressiforme aaa x x  x 
71 Heideklauwtjesmos Hypnum jutlandicum aa x x x  
72 Fijn laddermos Kindbergia praelonga aaa x x x x 
73 Krom platmos Plagiothecium laetum aa   x  
74 Bronsmos Pleurozium schreberi aa  x x  
75 Groot laddermos Pseudoscleropodium purum aaa x x x  
76 Gewoon haakmos Rhytidiadelphus squarrosus aaa   x x 
77 Boomsnavelmos Rhynchostegium confertum aaa    x 
78 Gewoon thujamos Thuidium tamariscinum aa   x  

 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam L N W Z O 

 Veenmossen       
79 Geoord veenmos Sphagnum denticulatum a x    
80 Gewimperd veenmos Sphagnum fimbriatum a x    
81 Gewoon veenmos Sphagnum palustre a x x   
82 Glanzend veenmos Sphagnum subnitens z x    

 

 

Gewoon thujamos (Thuidium tamariscinum) Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum) 

Geoord veenmos (Sphagnum denticulatum) Gewoon veenmos (Sphagnum palustre) 
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 §.3.2 Inventarisatie Vaatplanten, 2012-2015 
 
Riek van den Bosch, Jacques Feijen, Frans Hoefnagels, Mien Loomans, Jan van der Loo, Jan Kersten,  
Jan van den Mortel †, Nico Regtien, Ad Verhoeven en Cor Vos 
 
 §.3.2.1 Inleiding 
De inventarisatie van vaatplanten op de golfbaan bestaat uit twee delen.  
Een gebiedsdekkende inventarisatie is uitgevoerd waarbij het gehele terrein is afgezocht en alle voorkomende 
vaatplanten zijn genoteerd. 
Indien nodig werden planten 
meegenomen voor nadere 
determinatie thuis. Andere 
waarnemingen zijn in het veld 
genoteerd en thuis verder 
uitgewerkt voor een 
overzichtelijke verslaglegging. 
Daarnaast zijn zeventien 
uitgezette vaste kwadranten van 
16 m² volgens de methode 
Braun-Blanquet 
geïnventariseerd. Hierbij 
worden alle planten in het 
betreffende kwadrant genoteerd, 
inclusief de bedekkinggraad. 
Deze inventarisatie is sinds 2011 
op dezelfde wijze uitgevoerd. 
 
 
 §.3.2.2 Het 
geïnventariseerde terrein 
De gebiedsdekkende inventarisatie heeft betrekking op Golfbaan het Woold inclusief de ecologische 
verbindingszone met de Eeuwselse loop, een zijtak hiervan en de bermen naast de Korhoenweg voor zover 
deze elementen de golfbaan doorsnijden. 
De siertuin rondom het clubhuis is niet opgenomen in deze inventarisatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Golfbaan het Woold, een deel van het geïnventariseerde terrein 

het geïnventariseerde terrein 
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 §.3.2.3 Het vastleggen van de gegevens 
De gegevens van beide inventarisaties zijn in tabellen in dit verslag vastgelegd.  
De soorten van de gebiedsdekkende inventarisatie zijn in vijf tabellen geplaatst, dit om het geheel 
overzichtelijker te maken. 
Hierbij zijn de volgende groepen onderscheiden; 
Sporenplanten (pag. 17) 
Russen en Cypergrassen (pag. 17) 
Grassen (pag. 18) 
Kruidachtige planten (pag. 19) 
Bomen en struiken (pag. 25) 
 
Planteninventarisatie volgens de methode “Braun-Blanquet”, (pag. 28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de siertuin bij het Clubhuis is niet opgenomen in de planteninventarisatie 

Gewone dophei (Erica tetralix) 
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§ 3.3 Gebiedsdekkende inventarisatie 2014-2015 
 
  § 3.3.1 Sporenplanten op Golfbaan het Woold 
Deze planten behoren tot de Klasse van Varens en paardenstaarten (Pteropsida). Ze vormen geen zaden maar 
sporen. Brede stekelvarens zijn dominant aanwezig in het oude dennenbos. Grote kroosvaren was 2014 
dominant aanwezig in poel 5 maar, is in 2015 niet meer gevonden. 
 
Beschermd, voor meer info. zie Hoofdstuk 2: Bijzondere Flora en Fauna op Golfbaan het Woold (pag. 6). 
 
 Sporenplanten 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2014 2015 

1  Brede stekelvaren Dryopteris dilatata  x 

2  Grote kroosvaren Azolla filiculoides x  

3  Heermoes Equisetum arvense   x 

4  Moeraswolfsklauw Lycopodium inundatum x x 

5  Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana   x 

6  Wijfjesvaren Athyrium filix-femina  x 
 

 
 
 § 3.3.2 Russen en Cypergrassen op Golfbaan het Woold 
Deze planten behoren tot de families Russen (Juncacae) en Cypergrassen (Cyperacae). Dit zijn op grassen 
lijkende planten met veelal een rolronde stengel (russen) maar ook wel driekantige stengel (cypergrassen). Ze 
hebben smalle- lijnvormige bladeren en een 
kleurarme bloeiwijze. 
Veel van deze planten hebben een voorkeur 
voor natte milieus, sommigen groeien op 
drogere standplaatsen. Verspreiding van 
zaden gaat vrijwel alleen via natuurlijke 
weg of onbewust door menselijk handelen. 
De dominant aanwezige Pitrus (Juncus 
effusus) op de golfbaan is een indicator van 
wisselende waterstanden en gestoorde, 
verrijkte bodem. Deze situatie zal de 
komende jaren weinig veranderen tenzij 
drastisch ingegrepen wordt.  
 
 
 
 
  

Borstelbies (Isolepis setacea) 

Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina) Grote kroosvaren (Azolla filiculoides) 
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 Russen en Cypergrassen 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2014 2015 

1  Biezenknoppen Juncus conglomeratus  x 

2  Borstelbies Isolepis setacea  x 

3  Bosbies Scirpus sylvaticus  x 

4  Gewone veldbies Luzula campestris x  

5  Gewone waterbies Eleocharis palustris  x 

6  Greppelrus Juncus bufonius  x x 

7  Hazenzegge Carex ovalis x x 

8  Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus   x 

9  Knolrus Juncus bulbosus   x 

10  Mattenbies Scirpus lacustris   x 

11  Pilzegge Carex pilulifera   x 

12  Pitrus Juncus effusus  x x 

13  Sterzegge Carex echinata x  

14  Trekrus Juncus squarrosus   x 

15  Veelbloemige veldbies Luzula multiflora   x 

16  Veldrus Juncus acutiflorus x x 
 
 
 § 3.3.3 Grassen op Golfbaan het Woold 
Planten uit de familie Grassen (Graminae) hebben een rolronde stengel die door knopen in compartimenten is 
verdeeld. De bladen zijn smal en lijnvormig en de 
bloeiwijze is weinig opvallend. Ze worden vooral 
door de wind bestoven. De verspreiding van zaden 
van grassen gaat voor een deel langs natuurlijk weg, 
wind, water en dieren, maar ook veel door de mens. 
Ook kunnen ze zich met behulp van ondergrondse 
en bovengrondse uitlopers vermeerderen en de 
bodem geheel bedekken. Speciaal geselecteerde 
soorten en rassen vormen het fraaie tapijt op de 
greens. Deze zijn in deze tabel niet opgenomen. 
 
 
 
 
 
 Grassen 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2014 2015 

1 Bochtige smele Deschampsia flexuosa x x 

2 Duinriet Calamagrostis epigejos   x 

3 Engels raaigras Lolium perenne  x x 

4 Europese hanenpoot Echinochloa crus-galli  x x 

5 Geknikte vossenstaart Alopecurus geniculatus   x x 

6 Gestreepte witbol Holcus lanatus  x x 

7 Gewoon struisgras Aagrostis capillaris x x 

8 Glad vingergras Digitaria ischaemum   x 

9 Gladde witbol Holcus mollis   x 

10 Glanshaver Arrhenatherum elatius  x x 

11 Groene naaldaar Setaria viridis  x 

Kweek (Elymus repens) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2014 2015 

12 Hennegras Calamagrostis canescens  x 

13 Italiaans raaigras Lolium multiflorum x x 

14 Kropaar Dactylis glomerata   x 

15 Kweek Elymus repens  x x 

16 Liesgras Glyceria maxima x x 

17 Mannagras Glyceria fluitans  x x 

18 Pijpenstrootje Molinia caerulea  x x 

19 Riet Phragmites australis  x x 

20 Rietgras Phalaris arundinacea  x x 

21 Rood zwenkgras Festuca rubra   x 

22 Schaduwgras  Poa nemoralis  x x 

23 Schapengras Festuca filiformis  x x 

24 Straatgras Poa annua   x 

25 Timoteegras Phleum pratense  x x 

26 Veldbeemdgras Poa pratensis x  

27 Vroege haver Aira praecox  x x 

28 Zachte dravik Bromus hordeaceus   x 
 
 
 § 3.3.4 Kruidachtige planten op Golfbaan het Woold 
Deze groep van planten is een grote 
verzameling van soorten met niet houtige 
stengel uit verschillende families. Velen 
hebben een opvallende, kleurrijke 
bloeiwijze. Ze vormen zaden en worden 
vooral door insecten bestoven. Op de 
golfbaan komen, zo kort na aanleg en door 
onderhoud en uitgevoerde 
veranderingswerkzaamheden, veel 
pionierplanten voor welke verdwijnen als de 
bodem met rust gelaten word. Dit is een 
natuurlijk proces. Hun plaats wordt veelal 
door grassen overgenomen en later door 
bomen als de mens niet ingrijpt. 
De vele bloeiende planten dragen in 
belangrijke mate bij aan een fraaie en 
natuurlijke uitstraling van Golfbaan het 
Woold. 
 
 
Rode Lijstsoort, voor meer info. zie Hoofdstuk 2: Bijzondere Flora en Fauna op Golfbaan het Woold (pag. 6). 
 
Beschermd, voor meer info. zie Hoofdstuk 2: Bijzondere Flora en Fauna op Golfbaan het Woold (pag. 6). 
 
In de tabel zijn de kruidachtige planten met de Nederlandse naam op alfabetische volgorde geplaatst. De in de 
tabel onderstreepte soorten zijn naar alle waarschijnlijkheid met tuinafval, tuinaarde of met aangevoerd puin 
bewust of onbewust gestort en kunnen zich korte of langere tijd ter plaatse handhaven. 
 
 
 
 
 

Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum) 
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 Kruidachtige planten 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2014 2015 

1  Akkerdistel Cirsium arvense x x 

2  Akkerkers Rorippa sylvestris x   

3  Akkerkool Lapsana communis   x 

4  Akkermelkdistel Sonchus arvesis x   

5  Akkerviooltje Viola arvensis  x 

6  Asperge Asparagus officinalis    x 

7  Avondkoekoeksbloem Silene latifolia   x 

8  Basterdklaver Trifolium hybridum x x 

9  Bergbastaardwederik Epilobium montanum x   

10  Bezemkruiskruid Senecio inaequidens   x 

11  Bijvoet Artemisia vulgaris   x 

12  Bitterzoet Solanum dulcamara   x 

13  Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus x x 

14  Blauw glidkruid Scutellaria galericulata   x 

15  Bleekgele droogbloem Gnaphalium luteo-album   x 

16  Boerenwormkruid Tanacetum vulgare   x 

17  Bonte gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon var. argentatum   x 

18  Boskruiskruid Senecio sylvaticus   x 

19  Bosveldkers Cardamine flexuosa   x 

20  Brede wespenorchis Epipactis helleborine   x 

21  Canadese fijnstraal Erigeron canadensis   x x 

22  Citroengele honingklaver Melilotus officinalis   x 

23  Dagkoekoeksbloem Silene dioica   x 

24  Drijvend fonteinkruid Potamogeton natans  x 

25  Duizendblad Achillea millefolium    x 

26  Dwergviltkruid Filago minima    x 

27  Echte kamille Matricaria chamomilla    x 

28  Fluitenkruid Anthriscus sylvestris    x 

29  Fonteinkruid (smalbladig) Potamogeton spec.    x 

30  Gekroesd fonteinkruid Potamogeton crispus  x 
 

 
 

Bijvoet (Artemisia vulgaris) Dwergviltkruid (Filago minima) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2014 2015 

31 Gele lis Iris pseudocarus   x 

32 Gele waterkers Rorippa amphibia    x 

33 Gewone engelwortel Angelica sylvestris   x 

34 Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit    x 

35 Gewone hoornbloem Cerastium fontanum  x x 

36 Gewone melkdistel Sonchus oleraceus    x 

37 Gewone raket Sisymbrium officinale    x 

38 Gewone smeerwortel Symphytum officinale  x x 

39 Gewone spurrie Spergula arvensis    x 

40 Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris x x  

41 Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata    x 

42 Gewoon herderstasje Capsella bursa-pastoris    x 

43 Grasmuur Stellaria graminea    x 

44 Grijskruid Berteroa incana  x 

45 Grote brandnetel Urtica dioica  x x 

46 Grote egelskop Sparganium erectum   x 

47 Grote kattenstaart Lyhtrum salicaria    x 

48 Grote lisdodde Typha latifolia  x x 

49 Grote teunisbloem Oenothera glazioviana  x 

50 Grote waterweegbree Alisima plantago-aquatica  x x 

51 Grote wederik Lysimachia vulgaris  x x 

52 Grote weegbree Plantago major supsp. major  x x 

53 Haagwinde Calystegia sepium  x x 

54 Harig knopkruid Galinsoga quadriradiata    x 

55 Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum x x 

56 Hondsdraf Glechoma hederacea    x 

57 Hoornviooltje Viola cornuta  x 

58 Jakobskruiskruid Senecio jacobaea    x 
59 Kaal knopkruid Galinsoga parviflora   x 
60 Kantig hertshooi Hypericum maculatum var. obtsiusculum   x 
61 Karmozijnbes Phytolacca americana    x 
62 Klein hoefblad Tusilago farfara    x 

 

 
Gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit) Gewone waternavel (Hydrocotyle vulgaris) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2014 2015 

63 Klein kroos Lemna minor  x x 
64 Klein kruiskruid Senecio vulgaris   x 
65 Klein springzaad Impatiens parviflora    x 
66 Klein streepzaad Crepis capillaris  x x 
67 Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus  x x 
68 Klein warkruid Cuscuta epithymum x x 
69 Kleine egelskop Sparganium emersum    x 
70 Kleine klaver Trifolium dubium  x x 
71 Kleine ooievaarsbek Geranium pusillum    x 
72 Kleine veldkers Cardamine hirsuta  x x 
73 Kleine zonnedauw Drosera intermedia  x x 
74 Klit spec. Arctium spec.   x 
75 Knopig helmkruid Scrophularia nodosa    x 
76 Kompassla Lactuca serriola x x 
77 Koninginnenkruid Eupatorium cannabinum      x 
78 Koningskaars Verbascum thapsus   x 
79 Kruipende boterbloem Ranunculus repens  x x 
80 Kruisbladige wolfsmelk Euphorbia lathyrus  x 
81 Krulzuring Rumex crispus x   
82 Late guldenroede Solidago gigantea   x 
83 Lelietje-van-dalen Covallaria majalis    x 
84 Liggende vetmuur Sagina procumbens    x 
85 Look-zonder-look Alliaria petiolata   x 
86 Madeliefje Bellis perennis x  x 
87 Melganzenvoet Chenopodium album  x x 
88 Melkeppe Peucedanum palustre  x x 
89 Moederkruid Tanacetum partheneum  x 
90 Moerasandoorn Stachys palustris    x 
91 Moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum  x x 
92 Moeraskers Rorippa palustris  x x 
93 Moerasrolklaver Lotus uliginosus  x x 
94 Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis palustris x x  
95 Moeraswalstro Galium palustre  x x 
96 Moeraszuring Rumex palustris   x 
97 Paardenbloem Taraxacum officinale  x x 

 

 
Koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum) Moerasrolklaver (Lotus uliginosus) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2014 2015 

98 Paarse dovenetel Lamium purpureum   x 

99 Perzikkruid Persicaria  maculosa x x 

100 Pinksterbloem Cardamine pratensis  x x 

101 Prikneus Silene coronaria   x 

102 Rankende helmbloem Ceratocapnos claviculata   x x 

103 Reukeloze kamille Matricaria maritima  x x 

104 Ridderzuring Rumex obtusifolius  x x 

105 Ringelwikke Vicia hirsuta  c x 

106 Rode klaver Trifolium pratense x x  

107 Rode schijnspurrie Spergularia rubra x x  

108 Rotsooievaarsbek Geranium macrorrhizum   x 

109 Schapenzuring Rumex acetosella  x x 

110 Sint-Janskruid Hypericum perforatum  x x 

111 Smalle weegbree Plantago lanceolata    x 

112 Speerdistel Cirsium vulgare    x 

113 Sterrenkroos spec. Callitriche spec.    x 

114 Stijf havikskruid Hieracium laevigatum    x 

115 Stijve klaverzuring Oxalis stricta x   

116 Stinkende gouwe Chelidonium majus    x 

117 Tijmereprijs Veronica serpyllifolia    x 

118 Tuinjudaspenning Lunaria annua   x 

119 Uitstaande melde Atriplex patula   x 

120 Valse ridderspoor Consolida ajacis  x 

121 Varkensgras Polygonum aviculare    x 

122 Vaste lupine Lupinus polyphyllus  x 

123 Veelwortelig kroos Spirodela polyrhiza x   

124 Veenwortel Persicaria amphibia   x 

125 Veerdelig tandzaad Bidens tripartita x   

126 Veldereprijs Veronica arvensis  x 

127 Veldzuring Rumex acetosa    x 

128 Vertakte leeuwentand Leontodom autumnalis    x 

129 Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum x x 
 

 
Vaste lupine (Lupinus polyphyllus) Veenwortel (Persicaria amphibia) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2014 2015 

130 Vingerhoedskruid Digitalis purpurea    x 

131 Vlasbekje Linaria vulgaris    x 

132 Vogelmuur Stellaria media  x x 

133 Vogelwikke Vicia cracca x x 

134 Watermuur Myosoton aquaticum  x 

135 Waterpeper Polygonum hydropiper    x 

136 Waterzuring Rumex hydrolapathum    x 

137 Wegdistel Onopordum acanthium  x 

138 Wilgenroosje Chamerion angustifolium    x 

139 Witte dovenetel Lamium album    x 

140 Witte klaver Trifolium repens  x x 

141 Wolfspoot Lycopus europaeus  x x 

142 Zachte duizendknoop Polygonum mite    x 

143 Zachte ooievaarsbek Geranium molle   x 

144 Zandteunisbloem Oenothera deflexa  x 

145 Zevenblad Aegopodium podagraria    x 

146 Zompvergeet-mij-nietje Myosotis laxa x x 

147 Zwaluwtong Polygonum convolvulus    x 

148 Zwanenbloem Butomus umbellatus   x 

149 Zwart tandzaad Bidens frondosa   x 

150 Zwarte nachtschade Solanum nigrum   x 
 
 

 
 
 
 

Zwarte nachtschade (Solanum nigrum) 

Vergeet-mij-nietje (Myosotis spec.) 
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 § 3.3.5 Bomen en struiken op Golfbaan het Woold 2014-2015 
 
Een deel van de bomen is in het verleden bewust 
aangeplant voor de houtproductie (vooral dennen). 
Later is een belangrijk deel van de bomen en struiken 
aangeplant voor de aankleding van de golfbaan. Door 
vogels, zoogdieren en de wind zijn een aantal soorten 
op meer natuurlijke wijze verspreid. 
Verder zijn een aantal soorten naar alle 
waarschijnlijkheid met tuinafval of puin gestort en 
kunnen zich korte- of langere tijd ter plaatse 
handhaven. In de tabel zijn deze onderstreept 
weergegeven. Ze bevinden zich vooral langs oudere 
wegen in het bos. 
 
Bij de inventarisatie van 2015 is onderscheid gemaakt in het voorkomen van soorten op de 9 holes baan met 
veel gecultiveerde soorten en de 18 holes baan met meer in de omgeving oorspronkelijke soorten.  
Het zeer verschillende karakter van beide banen wordt hier door benadrukt. 
 
Rode Lijstsoort, voor meer info. Hoofdstuk 2: Bijzondere Flora en Fauna op Golfbaan het Woold (pag. 6) 
 
Beschermd, voor meer info. zie Hoofdstuk 2: Bijzondere Flora en Fauna op Golfbaan het Woold (pag. 6). 
 
Opmerking:  In de tabel zijn de bomen en struiken met de wetenschappelijke naam op alfabetische volgorde 
geplaatst, hierdoor staan verwante soorten bij elkaar gegroepeerd. 
Verklaring  van de letters in kolom 2015: waargenomen,  b = op beide banen, k = op 9 holes baan en g =  op 
18 holes baan. 
  
 Bomen en struiken 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2014 2015 

1 Spaanse aak  Acer campestre x k 

2 Noorse esdoorn Acer platanoides   k 

3 Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus  k 

4 Rode paardkastanje Aesculus carnea  k 
5 Witte paardenkastanje Aesculus hippocastanum  k 

6 Zwarte els Alnus glutinosa x b 

7 Witte els Alnus incana  b 

8 Amerikaans krentenboompje Amelanchier lamarkii x k 

9 Appelbes Aronia arbutifolia x prunifolia  k 

10 Papierberk Betula papyrifera  k 

11 Ruwe berk Betula pendula x b 

12 Zachte berk Betula pubescens x k 

13 Struikhei Calluna vulgaris x g 

14 Haagbeuk  Carpinus betulus x k 

15 Tamme kastanje  Castanea sativa x  

16 Trompetboom Catalpa bignonioides  k 

17 Rode kornoelje Cornus sanguinea  x b 

18 Hazelaar Corylus avellana x b 

19 Boomhazelaar Corylus colurna  k 

20 Eenstijlige meidoorn     Crataegus monogyna x  

21 Meidoorn Crataegus spec.  g 

Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2014 2015 

22 Brem Cytisus scoparius x b 

23 Gewone dophei Erica tetralix  g 

24 Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus  g 

25 Rode beuk Fagus silvatica var. atropunicea x k 

26 Beuk Fagus sylvatica x b 

27 Es Fraxinus excelsior x g 

28 Stekelbrem Genista anglica x g 

29 Kruipbrem Genista pilosa   g 

30 Klimop Hedera helix  b 

31 Tuinhibiscus Hibiscus syriacus x k 

32 Hulst Ilex aquifolium x b 

33 Hulst Ilex aquifolium var. 'J.C. van Tol'  k 

34 Hulst spec. Ilex spec.   k 

35 Goudenregen Laburnum anagyroides  k 

36 Wilde liguster Ligustrum vulgare  k 

37 Amberboom  Liquidambar styraciflua x k 

38 Tulpenboom Liriodendron tulipifera  k 

39 Chinese kamperfoelie Lonicera nitida  g 

40 Wilde kamperfoeli Lonicera periclymenum  g 

41 Magnolia Magnolia x soulangeana x  

42 Appel Malus sylvestris  b 

43 Watercypres (Chinese)  Metasequoia glyptostroboides x k 

44 Wilde gagel  Myrica gale x g 

45 Vijfbladige wingerd Parthenocissus quinquefolia  g 

46 Anna Paulownaboom  Paulownia tomentosa x k 

47 Servische spar Picea omorika   k 

48 Zwarte den Pinus nigra  g 
49       ,,           var. Corsicaanse den         ,,           var. maritima x  
50       ,,           var. Oostenrijkse den         ,,           var. nigra x  

51 Weymouthden Pinus strobus x  

52 Grove den Pinus sylvestris x b 

53 Grauwe abeel Populus canescens x  

54 Populier spec. Populus spec.  k 
 

Vijfbladige wingerd (Parthenocissus quinquefolia) Servische spar (Picea omorika) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2014 2015 

55 Ratelpopulier Populus tremula  k 

56 Zoete kers Prunus avium  k 

57 Pruim Prunus domestica  g 

58 Laurierkers Prunus laurocerasus  k 

59 Laurierkers Prunus laurocerasus var. 'Otto Luyken'  k 

60 Gewone vogelkers Prunus padus x b 

61 Amerikaanse vogelkers Prunus serotina x b 

62 Sleedoorn Prunus spinosa x g 

63 Moeraseik  Quercus palustris  x g 

64 Zomereik  Quercus robur x b 

65        ,,       var. Zuileik Quercus robur var. Fastigiata  x k 

66 Amerikaanse eik Quercus rubra x g 

67 Sporkenhout Rhamnus frangula x b 

68 Pontische rododendron Rhododendron ponticum   k 

69 Rode ribes Ribes sanguineum  b 

70 Hondsroos Rosa canina  b 

71 Gewone braam Rubus fruticosus x b 

72 Schietwilg Salix alba x b 

73 Geoorde wilg Salix aurita x  

74 Boswilg Salix caprea x b 

75 Grauwe wilg Salix cinerea x b 

76 Kruipwilg Salix repens x g 

77 Amandelwilg Salix triandra  k 

78 Gewone vlier Sambucus nigra x b 

79 Meelbes Sorbus aria  k 

80 Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia x b 

81 Theeboompje Spiraea salicifolia  k 

82 Sneeuwbes Symphoricarpos albus  b 

83 Sering Syringa vulgaris  k 

84 Taxus Taxus baccata x k 

85 Linde Tilia spec.  b 

86 Hollandse Linde Tilia x vulgaris   x k 

87 Westerse hemlockspar Tsuga heterophylla x  
 

Pontische rododendron (Rhododendron ponticum) Zomereik (Quercus robur) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 2014 2015 

88 Trosbosbes Vaccinium corymbosum x k 

89 Gelderse roos   Viburnum opulus x b 

90 Sneeuwbal Viburnum tinus   k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3.4 Inventarisatie Flora volgens de methode ‘Braun-Blanquet‘ 2012-2015 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 3.4.1 Methode volgens Braun-Blanquet 
Voor deze inventarisatie zijn 17 vaste vakken uitgezet van 4 x 4 m. die sinds 2012 jaarlijks worden 
geïnventariseerd. Hierbij wordt de bedekkingsgraad van de verschillende planten in kaart gebracht. 
Voor een ruime uiteenzetting van de werkwijze volgens de methode Braun-Blanquet verwijzen naar Wikipedia 
waar hierover uitgebreide informatie te vinden is.  
 
 § 3.4.2 Opmerkingen aangaande de situatie in 2015 
Vak 8 is volledig dicht gegroeid en is redelijkerwijs niet te inventariseren. 
Vak 6 was afwisselend nat en stond tijdelijk helemaal droog. 
Vak 10 heeft een dichte, hoge begroeiing. 
Vak 11 was voorheen natuur en is nu rough geworden. 
 

inventariseren in hoge vegetatie 

Gewone vlier (Sambucus nigra) 
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 § 3.4.3 Kaart met plaatsaanduiding van vaste kwadraten 
 
 

 
 
 
 § 3.4.4 Betekenis van de in de tabellen gebruikte symbolen: 

symbool bedekking abundantie 
r �  1% 1 individu 
+ �  1% 2-5 individuen, aanwezig 
1 �  5% 6-50 individuen, duidelijk aanwezig 

2m  5% > 50 individuen, sterk aanwezig 
2a 5% - 15% -  
2b 16% - 25% -  
3 26% - 50% -  
4 51% - 75%  
5 76% - 100% -  
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 § 3.4.5 Vak 1 
Vak 

1 
 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   30% 40%  45% 

1 Bochtige smele Deschampsia flexuosa *  2a + + 

2 Canadese fijnstraal Erigeron canadensis   * r 1 r  

3 Geoorde wilg Salix aurita * - r r  

4 Gewoon struisgras Aagrostis capillaris * +    

5 Grove den Pinus sylvestris * r 1 + 1 

6 Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus *  r  2m 

7 Pijpenstrootje Molinia caerulea * + 2a 1 1 

8 Pilzegge Carex pilulifera * r    

9 Ruig haarmos Politrichum piliferum * + 2a   

10 Ruwe berk Betula pendula * r 1 + + 

11 Schapenzuring Rumex acetosella * 3 2a + +r 

12 Struikhei Calluna vulgaris * r 2b 2 3 

13 Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum * +    

14 Vroege haver Aira praecox * r  + + 

15 Zegge spec. Carex spec. *  r   
 

 
 § 3.4.6 Vak 2 

Vak 2  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   90% 80%  90% 

1 Akkermelkdistel Sonchus arvensis *  r   

2 Basterdwederik spec. Epilobium spec. *  r   

3 Canadese fijnstraal Erigeron canadensis    + 2a r + 

4 Dwergviltkruid Filago minima     r 

5 Europese hanenpoot Echinochloa crus-galli * r    

6 Gestreepte witbol Holcus lanatus * r r 1 + 

7 Gewoon struisgras Aagrostis capillaris  1   4 

8 Grove den Pinus sylvestris   r r r 

9 Italiaans raaigras Lolium multiflorum    r  

10 Klein streepzaad Crepis capillaris    + + 

11 Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus    + + 

12 Paardenbloem Taraxacum officinale *  r   

Pilzegge (Carex pilulifera) Ruig haarmos (Politrichum piliferum) 
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Vak 2  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   90% 80%  90% 

13 Pijpenstrootje Molinia caerulea  1 2b 1 1 

14 Pilzegge Carex pilulifera  r   r 

15 Reukeloze kamille Matricaria maritima * r r   

16 Ruig haarmos Politrichum piliferum  r    

17 Ruwe berk Betula pendula  r 1 + r 

18 Schapengras Festuca filiformis * r    

19 Schapenzuring Rumex acetosella  3  1 r 

20 Struikhei Calluna vulgaris  + 2a 2 2m 

21 Struisgras spec. Agrostis spec.   3 4  

22 Zegge spec. Carex spec.   r r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 3.4.7 Vak 3 

Vak 3 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   90% 95%  45% 

1 Akkermelkdistel Sonchus arvensis   r   

2 Basterdwederik spec. Epilobium spec.   r   

3 Bochtige smele Deschampsia flexuosa   4 1  

4 Borstelgras Nardus stricta    + 1 

5 Canadese fijnstraal Erigeron canadensis    r 1 + r 

6 Duinriet Calamagrostis epigejos     r 

7 Gestreepte witbol Holcus lanatus  r + 1 2a 

8 Gewone hoornbloem Cerastium fontanum    + r 

9 Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata     r 

10 Gewoon struisgras Aagrostis capillaris  3   4 

11 Greppelrus Juncus bufonius * r    

Struikhei (Calluna vulgaris) 
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Vak 3 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   90% 95%  45% 

12 Grove den Pinus sylvestris  r   r 

13 Klein streepzaad Crepis capillaris * r 2a 2 2a 

14 Kompassla Lactuca serriola * r    

15 Melganzenvoet Chenopodium album * r    

16 Paardenbloem Taraxacum officinale   r r r 

17 Pijpenstrootje Molinia caerulea  + 1 1 1 

18 Reukeloze kamille Matricaria maritima   r r  

19 Ringelwikke Vicia hirsuta * r    

20 Rode schijnspurrie Spergularia rubra * r    

21 Ruig haarmos Politrichum piliferum  r    

22 Ruwe berk Betula pendula  r 1 r r 

23 Schapenzuring Rumex acetosella  3 3 3  

24 Struikhei Calluna vulgaris  + 2a 1 1 

25 Vogelmuur Stellaria media * r    

26 Vroege haver Aira praecox  r  + r 

27 Zomereik Quercus robur * r    
 

 
 § 3.4.8 Vak 4 

Vak 4  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   40% 40%  30% 

1 Basterdwederik spec. Epilobium spec.  r r   

2 Bochtige smele Deschampsia flexuosa   2a 1  

3 Canadese fijnstraal Erigeron canadensis    r 1 + r 

4 Dwergviltkruid Filago minima    + + 

5 Geoorde wilg  Salix aurita     r 

6 Gewone veldbies Luzula campestris * - r r  

7 Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata     + 

8 Gewoon struisgras Aagrostis capillaris  1   1 

9 Greppelrus Juncus bufonius  r    

10 Grote brandnetel Urtica dioica * -    

11 Grote weegbree Plantago major var. major    r  

Duinriet (Calamagrostis epigejos) Rode schijnspurrie (Spergularia rubra) 
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Vak 4  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   40% 40%  30% 

12 Grove den Pinus sylvestris  r + + r 

13 Klein streepzaad Crepis capillaris  r +  + 

14 Klein vogelpootje Luzula campestris    +  

15 Paardenbloem Taraxacum officinale   r   

16 Pijpenstrootje Molinia caerulea  1 2a 1 2a 

17 Pilzegge Carex pilulifera    r r 

18 Purpersteeltje Ceratodon purpureus    4 3 

19 Reukeloze kamille Matricaria maritima  + r   

20 Ruig haarmos Polytrichum piliferum  + 2a   

21 Ruwe berk Betula pendula  + 1 + 1 

22 Schapengras Festuca filiformis  r    

23 Schapenzuring Rumex acetosell  1    

24 Struikhei Calluna vulgaris  r 2m + 2b 

25 Vroege haver Aira praecox  - 2m  r 
 

 
 § 3.4.9 Vak 5 
Vak 

5 
 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   80% 40%  60% 

1 Braam spec. Rubus spec. * 3 2 1 2 

2 Gestreepte witbol Holcus lanatus  2 2a 2 2 

3 Gewoon struisgras Poa pratensis    3 3 

4 Glanshaver Arrhenatherum elatius *  +   

5 Pijpenstrootje Molinia caerulea     r 

6 Rankende helmbloem Ceratocapnos claviculata   * 1  r r 

7 Schapenzuring Rumex acetosella    + 1 

8 Straatgras Poa annua * r    

9 Veldbeemdgras Poa pratensis * r    

10 Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia * r  r r 

11 Zomereik Quercus robur   +   
 
 

Paardenbloem (Taraxacum officinale) Bochtige smele (Deschampsia flexuosa) 
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 § 3.4.10 Vak 6 

Vak 6  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   80% 70%  100% 

1 Blaartrekkende boterbloem  Ranunculus sceleratus * r   r 
2 Geknikte vossenstaart Alopecurus geniculatus       + 
3 Gestreepte witbol Holcus lanatus  r + + + 
4 Greppelrus Juncus bufonius  3 + 1 + 
5 Grote lisdodde Typha latifolia     + 
6 Moeraskers Rorippa palustris * -    
7 Perzikkruid Polygonum persicari * 2  + + 
8 Pitrus Juncus effusus * 3 4 3 2m 
9 Reukeloze kamille Matricaria maritima  + r +  
10 Ridderzuring Rumex obtusifolius *  r  rr 
11 Riet Phragmites australis * + 3 2 3 
12 Tandzaad spec. Bidens spec.   +  + 
13 Timoteegras Phleum pratense * r    
14 Veldbeemdgras Poa pratensis  3    
15 Waterpeper Polygonum hydropiper *  +  + 
16 Wolfspoot Lycopus europaeus * + +  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 3.4.11 Vak 7 

Vak 7  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   100% 100%  100% 

1 Akkerkers Rorippa sylvestris    r  

2 Basterdklaver Trifolium hybridum * r    

3 Basterdwederik spec. Epilobium spec.  r    

4 Biezenknoppen Juncus conglomeratus * r   + 

5 Blaaszegge Carex vesicaria     + 

6 Geoorde wilg Salix aurita   r 2 1 

7 Gewone smeerwortel Symphytum officinale *  r  + 

8 Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris    r  

9 Grote lisdodde Typha latifolia * r + + + 

10 Grote waterweegbree Alisima plantago-aquatica * r   + 

11 Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum *  r   

12 Klein kroos Lemna minor * 1    

Rankende helmbloem (Ceratocapnos claviculata) 
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Vak 7  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   100% 100%  100% 

13 Kleine veldkers Cardamine hirsuta * r    

14 Kruipend boterbloem Ranunculus repens * r    

15 Madeliefje Bellis perennis * r    

16 Moeraskers Rorippa palustris  r    

17 Moerasrolklaver Lotus uliginosus *  + 1 + 

18 Moeraswalstro Galium palustre   r +  

19 Pitrus Juncus effusus  3 3 3 3 

20 Raaigras spec. Lolium spec. * r    

21 Reukeloze kamille Matricaria maritima  r    

22 Ridderzuring Rumex obtusifolius  + 1 + + 

23 Riet Phragmites australis  r 1 r 1 

24 Rietgras Phalaris arundinacea * 1 1  1 

25 Schietwilg Salix alba    + + 

26 Tandzaad spec. Bidens spec.   +  + 

27 Veelwortelig kroos Spirodela polyrhiza * r    

28 Veldbeemdgras Poa pratensis  1    

29 Veldrus Juncus acutiflorus * 1 1 3 1 

30 Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum  r +   

31 Witte klaver Trifolium repens * r    

32 Wolfspoot Lycopus europaeus  + 1 1 1 
 

 
 § 3.4.12 Vak 8 

Vak 8  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   90% 80%  100% 

1 Basterdwederik spec. Epilobium spec.  r 1  + 

2 Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus  -    

3 Canadese fijnstraal Erigeron canadensis   +   

4 Engels raaigras Lolium perenne * r    

5 Europese hanenpoot Echinochloa crus-galli  r    

6 Geoorde wilg Salix aurita   1 1 1 

7 Gestreepte witbol Holcus lanatus  r 2a + 1 

8 Greppelrus Juncus bufonius  4 2a   

Gewone smeerwortel (Symphytum officinale) Kleine veldkers (Cardamine hirsuta) 
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Vak 8  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   90% 80%  100% 

9 Grote lisdodde Typha latifolia    + 2a 

10 Grote weegbree Plantago major var. major   +  r 

11 Italiaans raaigras Lolium multiflorum *  +   

12 Klein streepzaad Crepis capillaris  r 1   

13 Kruipende boterbloem Ranunculus repens  r 1   

14 Moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum * r    

15 Moeraskers Rorippa palustris  r    

16 Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis palustris    + + 

17 Moeraswalstro Galium palustre   r + + 

18 Parapluutjesmos Marchantia polymorpha *  1   

19 Perzikkruid Polygonum persicari  r    

20 Pitrus Juncus effusus   2b 3 3 

21 Reukeloze kamille Matricaria maritima  + 2a   

22 Ridderzuring Rumex obtusifolius  r +   

23 Ruwe berk Betula pendula   r   

24 Schietwilg Salix alba *  + 1 + 

25 Straatgras Poa annua  r    

26 Tandzaad spec. Bidens spec.   + +  

27 Veldbeemdgras Poa pratensis  +    

28 Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum   1 +  

29 Vogelmuur Stellaria media  -    

30 Witte klaver Trifolium repens  r 2b + + 

31 Wolfspoot Lycopus europaeus  + 2a 1 1 
 

 
 § 3.4.13 Vak 9 

Vak 9  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   100% 100%  100% 

1 Grote waterweegbree Alisima plantago-aquatica  -    

2 Tandzaad spec. Bidens spec. * r    

3 Haagwinde Calystegia sepium * r r +  

4 Akkerdistel Cirsium arvense * r 1   

5 Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum   +   

Parapluutjesmos (Marchantia polymorpha) Straatgras (Poa annua) 
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Vak 9  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   100% 100%  100% 

6 Basterdwederik spec. Epilobium spec.   +   

7 Moeraswalstro Galium palustre  r +   

8 Gestreepte witbol Holcus lanatus  r    

9 Veldrus Juncus acutiflorus  + r   

10 Pitrus Juncus effusus  2 4 2  

11 Engels raaigras Lolium perenne  +    

12 Rolklaver spec. Lotus spec. * 1    

13 Moerasrolklaver Lotus uliginosus   2a 1  

14 Wolfspoot Lycopus europaeus  2 2a 1  

15 Reukeloze kamille Matricaria maritima  +    

16 Zompvergeet-mij-nietje Myosotis laxa var.cespitosa *  r   

17 Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis palustris  +    

18 Melkeppe Peucedanum palustre * - 1   
 

 
 § 3.4.14 Vak 10 

Vak 
10  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   100% 100%  100% 

1  Bergbasterdwederik Epilobium montanum    r  

2  Geoorde wilg Salix aurita  + 2a 1 2a 

3  Gestreepte witbol Holcus lanatus  r  +  

4  Grote lisdodde Typha latifolia  r    

5  Pitrus Juncus effusus  4 5 4 4 

6  Ratelpopulier Populus tremula *  +  r 

7  Reukeloze kamille Matricaria maritima    r  

8  Ridderzuring Rumex obtusifolius    1  

9  Riet Phragmites australis   + 1 1 

10  Ruwe berk Betula pendula   r  r 

11  Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum    r  
 
 

Akkerdistel (Cirsium arvense) Vogelmuur (Stellaria media) 
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 § 3.4.15 Vak 11 
Vak 
11 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing    100% 100%   

1  Akkerkers Rorippa sylvestris * r    
2  Basterdwederik spec. Epilobium spec.  r r   
3  Canadese fijnstraal Erigeron canadensis    r    
4  Gestreepte witbol Holcus lanatus  1 + 4  
5  Gewoon struisgras Aagrostis capillaris  2a    
6  Grote brandnetel Urtica dioica  r +   
7  Italiaans raaigras Lolium multiflorum  2a    
8  Kruipende boterbloem  Ranunculus repens  +    
9  Kweek Elymus repens *  +   
10  Melganzenvoet Chenopodium album  r    
11  Paardenbloem Taraxacum officinale  r    
12  Perzikkruid Polygonum persicari    1  
13  Pitrus Juncus effusus  2b 4   
14  Reukeloze kamille Matricaria maritima  +    
15  Ridderzuring Rumex obtusifolius  2b 3   
16  Rietgras Phalaris arundinacea  2a 3   
17  Straatgras Poa annua  3    

18  Veldbeemdgras Poa pratensis   2a   

19  Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum   +   

20  Witte klaver Trifolium repens  1    
 

 
 § 3.4.16 Vak 12 

Vak 12  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   100% 100%  100% 

1  Grote waterweegbree Alisima plantago-aquatica   2a   

2  Haagwinde Calystegia sepium  r   1 

3  Basterdwederik spec. Epilobium spec.  r +  r 

4  Moeraswalstro Galium palustre  +   r 

5  Liesgras Glyceria maxima *  +   

6  Gestreepte witbol Holcus lanatus  +   + 

7  Kantig hertshooi Hypericum maculatum  
                     subsp. obtsiusculum     + 

8  Veldrus Juncus acutiflorus  r   1 

Reukeloze kamille (Matricaria maritima) Kruipende boterbloem (Ranunculus repens) 
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Vak 12  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   100% 100%  100% 

9  Pitrus Juncus effusus  3 5  1 

10  Wolfspoot Lycopus europaeus  2a 2a  2m 

11  Grote wederik Lysimachia vulgaris     r 

12  Reukeloze kamille Matricaria maritima  r    

13  Zompvergeet-mij-nietje Myosotis laxa var.cespitosa   +  r 

14  Rietgras Phalaris arundinacea  1 +  1 

15  Moerasbeemdgras Poa palustris * +    

16  Veldbeemdgras Poa pratensis   2a   

17  Kruipende boterbloem Ranunculus repens  + +   

18  Ridderzuring Rumex obtusifolius  + r   

19  Paardenbloem Taraxacum officinale  r    

20  Rode klaver Trifolium pratense  r    

21  Witte klaver Trifolium repens  2a    

22  Ringelwikke Vicia hirsuta     r 
 

 
 § 3.4.17 Vak 13 

Vak 13  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   90% 100%  100% 

1  Basterdwederik spec. Epilobium spec.   r   

2  Geknikte vossenstaart Alopecurus geniculatus * +    

3  Geoorde wilg Salix aurita     r 

4  Gestreepte witbol Holcus lanatus   2a   

5  Grote lisdodde Typha latifolia  r    

6  Grote waterweegbree Alisima plantago-aquatica  2b   + 

7  Grote wederik Lysimachia vulgaris * r   + 

8  Haagwinde Calystegia sepium   +  r 

9  Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus     r 

10  Klein kroos Lemna minor  1    

11  Kruipend boterbloem Ranunculus repens  +    

12  Krulzuring Rumex crispus * r    

13  Mannagras Glyceria fluitans * 1    

14  Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis palustris * 1   + 

Wolfsklauw (Lycopus europaeus) Grote wederik (Lysimachia vulgaris) 
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Vak 13  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   90% 100%  100% 

15  Moeraswalstro Galium palustre * + r   

16  Perzikkruid Polygonum persicari  +    

17  Pinksterbloem Cardamine pratensis * r    

18  Pitrus Juncus effusus  3 5  3 

19  Ridderzuring Rumex obtusifolius  r    

20  Rietgras Phalaris arundinacea   2b  2m 

21  Rode klaver Trifolium pratense  r    

22  Sint-Janskruid Hypericum perforatum *  r   

23  Veelwortelig kroos Spirodela polyrhiza  r    

24  Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum   r   

25  Witte klaver Trifolium repens  +    

26  Wolfspoot Lycopus europaeus  1 +  2b 
 

 
 § 3.4.18 Vak 14 

Vak 14  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   50% 80%  80% 

1  Basterdwederik spec. Epilobium spec.  + + + + 

2  Biezenknoppen Juncus conglomeratus  + r   

3  Blaartrekkende boterbloem Ranunculus sceleratus  r    

4  Geoorde wilg Salix aurita  1 r 1 + 

5  Greppelrus Juncus bufonius  1   2m 

6  Grote lisdodde Typha latifolia  2a 4 2m  

7  Klein kroos Lemna minor  2a    

8  Kleine veldkers Cardamine hirsuta  -    

9  Koninginnenkruid Eupatorium cannabinum        1 

10  Kruipend boterbloem Ranunculus repens     r 

11  Moeraskers Rorippa palustris  -    

12  Moerasrolklaver Lotus uliginosus   r  + 

Rode klaver (Trifolium pratense) Grote waterweegbree (Alisima  
                         plantago-aquatica) 
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Vak 14  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing   50% 80%  80% 

13  Parapluutjesmos Marchantia polymorpha   2a   

14  Perzikkruid Polygonum persicari  r  2b  

15  Pitrus Juncus effusus  2a 3 3 2m 

16  Reukeloze kamille Matricaria maritima  r r   

17  Ridderzuring Rumex obtusifolius  r    

18  Riet Phragmites australis     5 

19  Rietgras Phalaris arundinacea  + 3   

20  Ruwe berk Betula pendula     r 

21  Schapengras Festuca filiformis  r    

22  Schietwilg Salix alba   r   

23  Veerdelig tandzaad  Bidens tripartita    1  

24  Veldrus Juncus acutiflorus    2a 1 

25  Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum   r  + 

26  Waterpeper Polygonum hydropiper  r    

27  Witte klaver Trifolium repens   r   

28  Wolfspoot Lycopus europaeus  r + + 2m 
 

 § 3.4.19 Vak 15 

Vak 15  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing    100% 100%  100% 

1  Akkerdistel Cirsium arvense    + + 
2  Basterdklaver Trifolium hybridum     + 
3  Basterdwederik spec. Epilobium spec.  + r   
4  Biezenknoppen Juncus conglomeratus  r    
5  Geoorde wilg Salix aurita    r  
6  Gestreepte witbol Holcus lanatus  + 3 2a 2a 
7  Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris * r    
8  Grote lisdodde Typha latifolia    +  
9  Grote wederik Lysimachia vulgaris     1 
10  Haagwinde Calystegia sepium    r  
11  Hazenzegge Carex ovalis * -    

Riet (Phragmites australis) Viltige basterdwederik (Epilobium 
                                           parviflorum) 
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Vak 15  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

 * begroeiing    100% 100%  100% 

12  Klein kroos Lemna minor    2a  
13  Kruipende boterbloem Ranunculus repens  2m 2a 2m 2m 
14  Liesgras Glyceria maxima   2b   
15  Moerasrolklaver Lotus uliginosus   + 1 2m 
16  Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis palustris  -    
17  Moeraswalstro Galium palustre  -   r 
18  Paardenbloem Taraxacum officinale  r   r 
19  Pitrus Juncus effusus  3 3 3 3 
20  Reukeloze kamille Matricaria maritima  + 2a  + 
21  Ridderzuring Rumex obtusifolius  r   r 
22  Rietgras Phalaris arundinacea  +  2a 2m 
23  Ruwe berk Betula pendula  r    
24  Tandzaad spec. Bidens spec.  +    
25  Veelwortelig kroos Spirodela polyrhiza    1  
26  Veldbeemdgras Poa pratensis  +   + 
27  Veldrus Juncus acutiflorus  + 2b 2a 2m 
28  Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum  r r   
29  Witte klaver Trifolium repens  2a +  + 
30  Wolfspoot Lycopus europaeus  1 + + + 

 

 
 § 3.4.20 Vak 16 

Vak 16  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

* begroeiing   60% 75%  85% 

1  Biezenknoppen Juncus conglomeratus  r r  ? 

2  Bochtige smele Deschampsia flexuosa   1  ? 

3  Geoorde wilg Salix aurita  + r   

4  Gesnaveld klauwtjesmos Hypnum cupressiforme *  +   

5  Gestreepte witbol Holcus lanatus   2a  3 

6  Gewone hoornbloem Cerastium fontanum     r 

7  Greppelrus Juncus bufonius  1   2m 

Grote wederik (Lysimachia vulgaris) Veldrus (Juncus acutiflorus) 
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Vak 16  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

* begroeiing   60% 75%  85% 

8  Grote weegbree Plantago major var. major * + +  + 

9  Grove den Pinus sylvestris  r r   

10  Kleine klaver Trifolium dubium *  r  r 

11  Liggend vetmuur Sagina procumbens     + 

12  Moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum  1    

13  Pijpenstrootje Molinia caerulea  1 2a  2b 

14  Pilzegge Carex pilulifera     + 

15  Pitrus Juncus effusus  2b 4  3 

16  Platmos spec. Plagiothecium spec. *  +   

17  Reukeloze kamille Matricaria maritima  + r   

18  Ridderzuring Rumex obtusifolius  r    

19  Ruwe berk Betula pendula  + r  + 

20  Schapengras Festuca filiformis  +   1 

21  Schapenzuring Rumex acetosella  1    

22  Schietwilg Salix alba  r    

23  Struikhei Calluna vulgaris  2m 2a  2b 

24  Witte klaver Trifolium repens  +   2m 

25  Wolfspoot Lycopus europaeus     r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 3.4.21 Vak 17 

Vak 17  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

* begroeiing   100% 100%  100% 

1  Akkerdistel Cirsium arvense     2a 

2  Basterdwederik spec. Epilobium spec.  +    

3  Canadese fijnstraal Erigeron canadensis    +    

4  Gestreepte witbol Holcus lanatus  + 2b   

5  Gewoon struisgras Aagrostis capillaris  +    

Gesnaveld klauwtjesmos (Hypnum cupressiforme) 
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Vak 17  Nederlandse naam Wetenschappelijke naam * 2012 2013 2014 2015 

* begroeiing   100% 100%  100% 

6  Greppelrus Juncus bufonius  +    

7  Grote brandnetel Urtica dioica  + +  + 

8  Grote weegbree Plantago major var.  major      

9  Kleine klaver Trifolium dubium  +    

10  Mannagras Glyceria fluitans  1    

11  Moeraskers Rorippa palustris  -    

12  Perzikkruid Polygonum persicari  r    

13  Pitrus Juncus effusus   5  4 

14  Reukeloze kamille Matricaria maritima  + r  + 

15  Ridderzuring Rumex obtusifolius  2a 2a  2m 

16  Rietgras Phalaris arundinacea  + 2a  2a 

17  Ringelwikke Vicia hirsuta  1 r   

18  Schapenzuring Rumex acetosella  r    

19  Sint-Janskruid Hypericum perforatum  r    

20  Stijve klaverzuring Oxalis fontana * -    

21  Veldbeemdgras Poa pratensis  1   1 

22  Viltige basterdwederik Epilobium  parviflorum  +    

23  Vogelwikke Vicia cracca * 1 r  + 

24  Witte klaver Trifolium repens  + r   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vogelwikke (Vicia cracca) 
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Hoofdstuk 4: Inventarisatie Fauna op Golfbaan het Woold 
 
In dit hoofdstuk komen de volgende diergroepen aan de orde: 
Spinachtigen Insecten  Echte Kreeftachtigen  Slakken  

Amfibieën Straalvinnigen (vissen) Zoogdieren  Vogels  
 

§ 4.1 Inventarisatie Spinachtigen en Insecten op Golfbaan het Woold 
 
Jan Kersten en Riek van den Bosch 
 
 § 4.1.1 Inleiding 
Het doel van deze inventarisatie is om de biodiversiteit van 
Golfbaan het Woold mede in beeld te brengen. De 
waarnemingen bestaan vooral uit zichtwaarnemingen in het 
veld. Door de bodem en vooral bloeiende planten, bomen, 
palen, hekwerk en waterplassen af te zoeken konden vele 
soorten worden genoteerd.  
Met een vlindernet werden sommige libellen en ook andere 
insecten gevangen voor nadere determinatie. Door een 
paraplu onder hoge planten en takken van bomen te houden 
konden beestjes opgevangen worden die er met een stok af 
geklopt werden. Alle dieren zijn na determinatie weer vrij 
gelaten. 
Van dieren waarvan de naam niet direct voorhanden was, 
vooral kleinere dieren, werden foto’s gemaakt zodat ze mogelijk thuis op naam gebracht konden worden. 
In 2015 zijn zo 337 insecten, 27 spinnen en 5 hooiwagens genoteerd. 
Een aantal soorten is alleen exact te determineren door genitaliën onderzoek. Hiervoor zouden veel dieren 
gedood moeten worden alleen om de naam te bepalen. Dit was voor ons geen optie. Van een aantal soorten is 
de naamgeving dan ook niet 100% zeker, maar voor het doel van deze inventarisatie niet echt nodig. Achter 
soorten die van af een foto gezien mogelijk verward zijn met een nauw verwante soort is een * geplaatst. Soms 
is ook alleen de geslachtsnaam genoteerd met daar aan toegevoegd spec. de exacte soortnaam is dan niet 
bekend. De soorten van dit geslacht zijn dan niet oppervlakkig van elkaar te onderscheiden. Ongeveer 10% van 
de waargenomen soorten kon niet op naam gebracht worden. 
In de tabellen is daar waar mogelijk de Nederlandse naam vermeld voor de wetenschappelijke naam, dit om 
het verslag voor niet ingewijden leesbaar te maken, maar van veel insecten is geen Nederlandse naam bekend. 
Door de late start van deze 
inventarisatie, ongeveer half 
juni, zijn vroege soorten 
gemist. Ook zijn 
inventarisatiedagen slechts 
momenten in de tijd en de 
afhankelijkheid van de 
temperatuur speelt een 
belangrijke rol bij 
koudbloedige dieren zodat 
het aantal voorkomende 
dieren veel groter zou 
kunnen zijn dan uit de 
tabellen blijkt. 
Desondanks denken wij met 
dit verslag een aardige, maar 
verre van volledige, bijdrage 
te leveren aan een beeld van 
de biodiversiteit op 
Golfbaan het Woold. 
 
 

Koninginnepage (Papilio machaon) 

Wespspin (Argiope bruennichi) met eicocon 
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§ 4.2 Klasse: Spinachtigen (Arachnida) 
§ 4.2.1 Subklasse: Dromopoda 

 
 § 4.2.1.1 Orde: Spinnen (Araneae) 
Van de Orde Spinnen zijn in Nederland 667 soorten bekend (bron Soortenregister) . 
 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 Trechterspinnen Agelenidae   
1  Gewone doolhofspin Agelena labyrinthica x x 
2  Gewone staartspin Textrix denticulata x  

 Kruisspinachtigen Araneidae   
3  Brugspin Larinioides sericatus x  
4  Kruisspin Araneus diadematus x  
5  Rietkruisspin Larinioides cornutus x  
6  Viervlekwielwebspin Araneus quadratus x  
7  Wespspin Argiope bruennichi x  

 Kaardespinnen Dictynidae   
8  Dennenkaardertje Lathys humilis x  
9  Struikkaardertje Dictyna uncinata x  

 ?? Liocranidae   
10  Grote lantaarnspin Agroeca bruneata x  

 Hangmatspinnen Liynyphiidae   
11  Schorskoloniespin Drapetisca socialis x  
12  ?? Mimetidae   
13  Spinneneter Ero spec. x  

 Wolfspinnen Pisauridae   
14  Gerande oeverspin Dolomedes fimbriatus x  
15  Kraamwebspin Pisaura mirabilis x  

 Springspinnnen Salticidae   
16  ?? Evarcha spec. x  
17  Boomzebraspin Salticus cingulatus x  
18  Eikenspringspin Ballus chalybeius x  
19  Harige springspin Sitticus pubescens x  
20  Schorsmarpissa Marpissa muscosa x  

 Strekspinnen Tetragnatidae   
21  Donkere strekspin Tetragnatha nigrita x  
22  Gewone strekspin Tetragnatha extensa x  
23  Herfstspin Metellina segmentata x  

 

Viervlekwielwebspin (Araneus quadratus) Gerande oeverspin (Dolomedes fimbriatus) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 Kogelspinnen Theridiidae   
24  Broeikasspin Achaearanea tepidariorum x  
25  Gewone tandkaak Enoplognatha ovata x x 
26  Kleine wigwamspin Theridion sisyphium x  

 Krabspinnen Thomisidae   
27  Gewone krabspin* Xysticus cristatus* x  

 

 
 
 § 4.2.1.2 Orde: Hooiwagens (Opiliones) 
Van de Orde Hooiwagens zijn in Nederland 36 soorten bekend (bron Soortenregister). 
 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

1  ?? Dicranopalpus ramosus x  
2  ?? Mitopus morio x x 
3  ?? Opilio canestrinii x  
4  ?? Paroligolophus agrestis x  
5  ?? Rilaena triangularis x  

 

 
 
 
 
 
 
 

Schorsmarpissa (Marpissa muscosa) Kleine wigwamspin (Theridion sisyphium) 

Opilio canestrinii Dicranopalpus ramosus 
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§ 4.3 Klasse: Insecten (Insecta) 
 
 § 4.3.1 Orde: Kevers (Coleoptera) 
Van de Orde Kevers zijn in Nederland ruim 4624 soorten waargenomen (bron Soortenregister). Velen zijn 
alleen door specialisten te determineren. 
 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 Prachtkevers Buprestidae   
1 Smalbuikje Agrilus spec. x  
 Soldaatjes Cantharidae   

2 ?? Anthocomus rufus x  
3 ?? Axinotarsus marginalis x  
4 Geel soldaatje Cantharis livida x  
5 ?? Cantharis obscura x  
6 ?? Cantharis pellucida x  
7 ?? Cantharis rufa x  
8 ?? Cerapheles terminatus x  
9 Rode weekschildkever Rhagonycha fulva x  
  Loopkevers  Carabidae   

10 ?? Bembidion litorale x  
11 ?? Bembidion obliquum x  
12 Groene zandloopkever Cicindela campestris x  
13 Bronzen zandloopkever Cicindela hybrida x  
14 Gewone oeverloopkever Elaphrus riparius x  
15 Tweevlekkige snelkever Notiophilus biguttatus x  

 Boktorren Cerambycidae   
16 Kleine wespenboktor Clytus arietis x  
17 Huisboktor Hylotrupes bajulus x  
18 Ingekeepte smalboktor Pseudovadonia livida x  
19 Wortelboktor Spondylis buprestoides x  
20 Tweekleurige smalboktor Stenurella melanura x  
21 Slanke smalboktor Strangalia attenuata x  

 Bladkevers Chrysomelidae   
22 Elzenhaantje Agelastica alni x  
23 Grote populierenhaan Chrysomela populi x  
24 Vierstippige mierenzakkever Clytra quadripunctata x  
25 ?? Cryptocephalus ocellatus x  

 

Wortelboktor (Spondylis buprestoides) Anthocomus rufus 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

26 Rietkever Donacia spec. x  
27 ?? Psylliodes spec. x  
28 Sneeuwbalhaantje Pyrrhalta viburni x  

 Lieveheersbeestjes Coccinellidae   
29 Tienstippelig lieveheersbeestje Adalia decempunctata x  
30 Negentienstippelig lieveheersbeestje Anisosticta novemdecimpunctata x  
31 Bosmierlieveheersbeestje Coccinella magnifica x  
32 Vijfstippelig lieveheersbeestje Coccinella quinquepunctata x  
33 Zevenstippelig lieveheersbeestje Coccinella septempunctata x x 
34 Elfstippelig lieveheersbeestje Coccinella undecimpunctata x  
35 Meeldauwlieveheers beestje Halyzia sedecimguttata x  
36 Aziatisch Lieveheersbeestje Harmonia axyridis x x 
37 Dertienstippelig lieveheersbeestje Hippodamia tredecimpunctata x  
38 Schaakbordlieveheers beestje Propylea quatuordecimpunctata x  

 Snuitkevers Curculionidae   
39 Menierode zuringspitsmuis Apion frumentarium x  
40 Eikenbladrolkever Attelabus nitens x  
41 Grote sigarenmaker Byctiscus betulae x  
42 Kleine eikelboorder Curculio glandium x  
43 Berkensigarenmaker Deporaus betulae x  
44 Wollige distelsnuitkever Larinus planus x  
45 Kleine lupinekever Sitona griseus x  

 ?? Histerinae   
46 Eenkleurige spiegelkever Hister unicolor* x  

 Bloemweekschilden Melyridae   
47 Loodkleurige bloemweekschildkever Dasytes plumbeus*   

 Bladsprietkevers Scarabaeidae   
48 ?? Anomala dubia x  
49 Gouden tor Cetonia aurata x  
50 Meikever Melolontha melolontha x  
51 Rozenkever Phyllopertha horticola x  

 Kortschildkevers Staphylinidae   
52 ?? Paederidus ruficollis x  

 

 
 

Meeldauwlieveheersbeestje (Halyzia sedecimguttata) Grote sigarenmaker (Byctiscus betulae) 
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 § 4.3.2 Orde: Oorwormen (Deramtera) 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

1 Gewone oorworm Forficula auricularia x  
 
 
 § 4.3.3 Orde: Vliegen en Muggen (Diptera) 
 
Van de Orde Vliegen en Muggen zijn in Nederland ruim 5547 soorten waargenomen (Bron Soortenregister). 
Veel soorten zijn alleen door specialisten te determineren. 
  

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

1 Bloemvliegen Anthomyiidae   
2 ?? Anthomyia pluvialis x  
1 Gewone bloemvlieg Chirosia betuleti x  
 Roofvliegen Asilidae   

3 Gewone bladjager Dioctria hyalipennis x  
4 Borstelroofvlieg Dysmachus trigonus x  
5 Roodbaardroofvlieg Eutolmus rufibarbis x  
6 Ringpootroofvlieg Machimus cingulatus x  
7 Eikenroofvlieg Neoitamus cyanurus x  
 Zwarte vliegen Bibionidae   

8 Kleine rouwvlieg Dilophus febrilis x  
9 Galmuggen Cecidomyiidae   

10 Brandnetelbladgalmug Dasineura urticae x  
11 Boerenwormkruidgalmug Rhopalomyia  tanaceticola x  

 Bromvliegen Calliphoridae   
12 Lijkenvlieg Cynomya mortuorum x  

 Blaaskopvliegen Conopidae   
13 ?? Conops quadrifasciatus x x 
14 ?? Sicus ferrugineus  x 

 Buismuggen Cylindrotomidae   
15 ?? Diogma glabrata x  
16 Slankpootvliegen Dolichopidae   
17 ?? Dolichopus ungulatus x  

 ?? Lauxaniidae   
18 ?? Meiosimyza spec. x  
19 Steltmuggen Limoniidae   
20 ?? Phylidorea ferruginea x  

 

Conops quadrifasciatus Lijkenvlieg (Cynomya mortuorum) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 Spillebeenvliegen Micropezidae   
21 ?? Neria spec. x  

 Echte vliegen Muscidae   
22 ?? Graphomya maculata x  
23 Prachtvliegen Platystomatidae   
24 ?? Rivellia syngenesiae x  

 Glansmuggen Ptygcopteridae   
25 ?? Ptychoptera contaminata x  
26 Snipvliegen Rhagionidae   
27 ?? Chrysopilus cristatus x  
28 ?? Rhagio lineola x  
29 ?? Rhagio scolopaceus x  
30 ?? Rhagio tringarius x  

 Drekvliegen Scathophagidea   
31 Strontvlieg Scathophaga stercoraria x  

 Slakkendoders Sciomyzidae   
32 ?? Sepedon sphegea x  
33 ?? Tetanocera  arrogans x  

 Wappervliegen Sepsidae   
34 ?? Sepsis fulgens x  

 Wapenvliegen Stratiomyidae   
35 Prachtwapenvlieg Chloromyia formosa x  
36 Kleine moeraswapenvlieg Oplodontha viridula x  
37 Herfstmetaalwapenvlieg Sargus bipunctatus x  

 Zweefvliegen Syrphidae   
38 Snorzweefvlieg Episyrphus balteatus x x 
39 Weidevlekoog Eristalinus sepulchralis x  
40 Kleine bijvlieg Eristalis arbustorum  x 
41 Hommelbijvlieg Eristalis intricaria  x 
42 Puntbijvlieg Eristalis nemorum x x 
43 Kegelbijvlieg Eristalis pertinax x x 
44 Blinde bij Eristalis tenax x x 
45 Terrasjes-kommazweefvlieg Eupeodes corollae x x 
46 Gewone pendelzweefvlieg Helophilus pendulus x x 
47 Citroenpendelzweefvlieg Helophilus trivittatus x x 

 

 
Sepedon sphegea Herfstmetaalwapenvlieg (Sargus bipunctatus) 



Natuurwerkgroep IVN het Woold,  inventarisatieverslag 2015 52 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

48 Doodskopzweefvlieg Myathropa florea x x 
49 Bos/Gewone fluweelzweefvlieg Parhelophilus spec. x  
50 Gewoon platvoetje Platycheirus clypeatus x  
51 Witte halvemaanzweefvlieg Scaeva pyrastri x  

52 Gele veenzweefvlieg Sericomyia silentis x  

53 Grote langlijf Sphaerophoria scripta x x 

54 Menuetzweefvlieg Syritta pipiens x x 

55 Bessenbandzweefvlieg Syrphus ribesii x x 

56 Hommelreus Volucella bombylans x  

57 Gewone citroenzweefvlieg Xanthogramma pedissequum x  

58 Gewone rode bladloper Xylota segnis x  
 Dazen Tabanidae   

59 Gewone regendaas Haematopota pluvialis x  

60 Langsprietdaas Heptatoma pellucens x  

61 Bosknobbeldaas Hybomitra bimaculata x  

62 Kleine runderdaas Tabanus bromius x  

63 Sluipvliegen Tachinidae   

64 ?? Blepharipa pratensis x  

65 ?? Eriothrix rufomaculata x  

66 Woeste sluipvlieg Tachina fera x x 
 Langpootmuggen Tipulidae   

67 ?? Nephrotoma scurra x  

68 ?? Tipula confusa x  

69 ?? Tipula lateralis x  

70 Kool-langpootmug Tipula oleracea x  

71 ?? Tipula paludosa x  

72 ?? Tipula vernalis x  
 Boorvliegen Tephritidae   

73 Selderijvlieg Euleia heraclei x  

74 ?? Xyphosia miliaria x  
 Viltvliegen Therevidae   

75 ?? Thereva spec. x  
 

 
Gewone rode bladloper (Xylota segnis) Langsprietdaas (Heptatoma pellucens) 
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 § 4.3.4 Orde: Snavelinsecten (Hemiptera) 
De Orde Snavelinsecten is met 1711 soorten in Nederland vertegenwoordigd (bron Soortenregister). De Orde 
word verdeeld in drie Onderorden, Cicaden (Auchenorrhyncha), Wantsen (Heteroptera) en Plantenluizen 
(Sternorrhyncha). Ze hebben een zuigsnuit (snavel) gemeen waarmee planten- of dierlijke sappen opgezogen 
worden. Veel soorten zijn alleen door specialisten te determineren. 
 
 § 4.3.4.1 Onderorde: Cicaden (Auchenorrhyncha) 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 ?? Cicadellidae   
1 Groene rietcicade Cicadella viridis x  

 ?? Cixiidae   
2 ?? Cixius nervosus* x  

 

 
 
 § 4.3.4.2 Onderorde: Wantsen (Heteroptera) 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 ?? Acanthosomatidae   
1  Berkenschildwants Elasmostethus interstinctus x  
2  Gevlekte berkenwants Elasmucha grisea x x 

 Randwantsen Coreidae   
3  Zuringwants Coreus marginatus x  
4  ?? Coriomeris denticulatus x  

 

 
 

Groene rietcicade (Cicadella viridis) Cixius nervosus 

Gevlekte berkenwants (Elasmucha grisea) Gonocerus acuteangulatus 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

5  ?? Gonocerus acuteangulatus x  
 ?? Gerridae   

6  Schaatsenrijder Gerris lacustris x  
 ?? Lygaeidae   

7  Lisdoddewants Chilacis typhae x  
8  ?? Kleidocerys resedae x x 
9  ?? Nysius senecionis x  
10  ?? Nysius thymi x  
11  ?? Rhyparochromus vulgaris x  

 ?? Myridae   
12  ?? Adelphocoris lineolatus x  
13  Zwarte kniewants Blepharidopterus angulatus x  
14  ?? Bryocoris pteridis x  
15  ?? Deraeocoris lutescens x  
16  ?? Deraeocoris ruber x  
17  Brandnetelprachtwants Liocoris tripustulatus x x 
18  ?? Lygus pratensis x  
19  Behaarde wants Lygus rugulipennis x  
20  ?? Neolygus contaminatus x  
21  Bruine graswants Notostira elongata x  
22  ?? Phylus melanocephalus x  
23  ?? Plagiognathus arbustorum x  
24  ?? Rhabdomiris  striatellus x  

 ?? Nabidae   
25  ?? Himacerus apterus x  
26  ?? Nabis ferus x  

 ?? Notonectidae   
27  Gewoon bootsmannetje Notonecta glauca x  

 Schildwantsen Pentatomidae   
28  Mijterwants Aelia acuminata x  
29  Bessenwants Dolycoris baccarum x  
30  Groene stinkwants Palomena prasina x  
31  Boswants Pentatoma rufipes x x 
32  Grauwe veldwants Rhaphigaster nebulosa x  

 

 
 

Boswants (Pentatoma rufipes) Deraeocoris ruber 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

33  ?? Zicrona caerulea x  
 ?? Rhopalidae   

34  Kaneelwants Corizus hyoscyami  x 
35  ?? Liorhyssus hyalinus x  
36  ?? Stictopleurus punctatonervosus x  
37  Oeverwantsen Saldidae   
38  ?? Saldula saltatoria x  

 Netwatsen Tingidae   
39  ?? Dictyla humuli x  

 
 

 
 § 4.3.4.3 Onderorde: Plantenluizen (Sternorrhyncha) 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 Bladvlooien Psyllidae   
1  Russenbladvlo Livia junci x  

 

 
 
 
 § 4.3.5 Orde: Vliesvleugeligen (Hymenoptera) 
De Orde Vliesvleugeligen is met ruim 5457 soorten in Nederland vertegenwoordigd (bron Soortenregister). De 
Orde wordt verdeeld in drie Onderorden, de Angeldragers (Aculeata), Sluipwespen (Parasitica) en 
Bladwespen (Symphyta).  
De meeste soorten zijn alleen door specialisten te determineren. 

Zicrona caerulea Kaneelwants (Corizus hyoscyami) 

Stictopleurus punctatonervosus Russenbladvlo (Livia junci) 
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 § 4.3.5.1 Onderorde: Angeldragers (Aculeata) 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 Bijen Apidae   
1 Kleine harsbij Anthidium strigatum x  
2 Honingbij Apis melifera x x 
3 Tuinhommel Bombus hortorum  x 
4 Steenhommel Bombus lapidarius x x 
5 Akkerhommel Bombus pascuorum x x 
6 Weidehommel Bombus pratorum x x 
7 Aardhommel Bombus terrestris x x 
8 Lathyrusbij  Chalicodoma ericetorum* x  
9 Wormkruidbij Colletes daviesanus x  

10 Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes x  
11 Bonte viltbij Epeoloides coecutiens x  
12 Gewone viltbij Epeolus variegatus x  
13 Tronkenbij Heriades truncorum x  
14 Gewone slobkousbij Macropis europaea x  
15 Grote bladsnijder Megachile willughbiella x  

 Plooivleugelwespen Vespidae   
16 Boswesp Dolichovespula sylvestris x  
17 Franse veldwesp Polistes dominulus x x 

 

 
 
 

Kleine harsbij (Anthidium strigatum) Akkerhommel (Bombus pascuorum) 

Franse veldwesp (Polistes dominulus) Gewone slobkousbij (Macropis europaea) 



Natuurwerkgroep IVN het Woold,  inventarisatieverslag 2015 57 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

18 Hoornaar Vespa crabro x x 
19 Duitse wesp Vespula germanica x  
20 Gewone wesp Vespula vulgaris x x 

 Spinnendoders Pompilidae   
21 Gevlekte kruisspinnendoder Episyron rufipes x  

 Graafwespen Aculeata   
22 Kleine zeefwesp Crabro peltarius* x  
23 Gewone vliegendoder Mellinus arvensis x  
24 Bijenwolf Philanthus triangulum x  

 Langsteelgraafwespen Sphecidae   
25 Grote rupsendoder Ammophila sabulosa x x 

 Goudwespen Chrysididae   
26 Juweelwesp Hedychrum nobile x x 

 Knotswespen Sapygidae   
27 Kleine knotswesp Sapygina decemguttata x  

 

 
 
 § 4.3.5.2 Onderorde: Sluipwespen (Parasitica) 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 Echte sluipwespen Ichneumonidae   
1  Reuzensluipwesp Dolichomitus imperator* x  
2  ?? Ophion ventricosus x  

 Galwespen Cynipidae   
3  Aardappelgal Biorhiza pallida x  
4  Ananasgalwesp (Zomereik) Andricus foecundatrix x  
5  Bramentakgalwesp Diastrophus rubi x  

 
 
 § 4.3.5.3 Onderorde: Bladwespen (Symphyta) 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 Argusbladwespen Archidae   
1  ?? Arge ustulata x  

 Echte bladwespen Tentredinidae   
2  Knollebladwesp Athalia rosae x  
3  Lindebladwesp Caliroa annulipes x  
4  Vruchtboombladwesp Caliroa cerasi x  

Grote rupsendoder (Ammophila sabulosa) Gewone vliegendoder (Mellinus arvensis) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

5  ?? Tenthredo omissa x  
6  ??  (gal op wilg) Pontania bridgmanii x  

 

 
 
 
 § 4.3.6 Orde: Vlinders (Lepidoptera) 
Vlinders staan in deze tabel per familie en vervolgens op soort in alfabetische volgorde gerangschikt aangezien 
de indeling in dag- nacht- en microvlinders wetenschappelijk gezien niet te maken is.  
In Nederland zijn ruim 2459 soorten vlinders waargenomen (bron Soortenregister). 
 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 Langsprietmotten Adelidae   
1  Geelband langsprietmot Nemophora degeerella x  

 Beervlinders Arctiidae   
2  Phegeavlinder Amata phegea x  
3  Muisbeertje Pelosia muscerda x  
4  Witte tijger Spilosoma lubricipeda x  

 Kokermotten Coleophora   
5  Bleke ruskokermot Coleophora glaucicolella x  
6  Bruingrijze kokermot Coleophora serratella x  

 

 
 
 

Arge ustulata Knollebladwesp (Athalia rosae) 

Phegeavlinder (Amata phegea) Muisbeertje (Pelosia muscerda) 



Natuurwerkgroep IVN het Woold,  inventarisatieverslag 2015 59 
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 Grasmotten Crambidae   
7  Blauwooggrasmot Agriphila straminella x  
8  Variabele grasmot Agriphila tristella x x 
9  Lisdoddesnuitmot Calamotropha paludella x  
10  Smalle- of Brede vlakjesmot Caloptria spec. x  
11  Kroosvlindertje Cataclysta lemnata x  
12  Gewone grasmot Chrysoteuchia culmella x  
13  Vroege grasmot Crambus lathoniellus x  
14  Bleke grasmot Crambus perlella x  
15  Bonte brandnetelmot Eurrhypara hortulata x  
16  Luipaardlichtmot Nomophila noctuella x  
17  Muntvlinder Pyrausta aurata  x 
18  Vroege-Grijze granietmot Scoparia ambigualis x  

 Grasmineermotten Elachistidae   
19  Witte zeggemineermot Elachista albidella* x  

 Tastermotten Gelechiidae   
20  Maanpalpmot Teleiodes luculella x  

 Spanners Geometridae   
21  Witte grijsbandspanner Cabera pusaria x  
22  Appeltak Campaea margaritaria x  
23  Puntige zoomspanner Epione repandaria x  
24  Walstrobandspanner Epirrhoe galiata x  
25  Gerande spanner Lomaspilis marginata x  
26  Zuringspanner Lythria cruentaria x  
27  Donker klaverblaadje Macaria alternata x  
28  Lieveling Timandra comae x  

 Mineermotten Gracillariidae   
29  Paardenkastanjemineermot Cameraria ohridella x  

 Dikkopjes Hesperiidae   
30  Groot dikkopje Ochlodes sylvanus x  
31  Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola  x 

 

 
 
 
 
 

Blauwooggrasmot (Agriphila straminella) Groot dikkopje (Ochlodes sylvanus) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 Spinners Lasiocampidae   
32  Meriansborstel Callitaera pudibunda x  
33  Plakker Limatria dispar x  
34  Eikenprocessierups Thaumetopoea processionea x  

 Blauwtjes en Vuurvlinders Lycaenidae   
35  Boomblauwtje Celastrina argiolus x  
36  Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas x x 
37  Icarusblauwtje Polyommatus icarus x  

 Donsvlinders Lymantriidae   
38  Donsvlinder Euproctis similis x  

 Uilen Noctuidae   
39  Gewone worteluil Agrotis exclamationis x  
40  Gamma-uil Autographa gamma x x 
41  Zilverstreep Deltote bankiana x  
42  Vogelwiekje Dypterygia scabriuscula x  
43  Stro-uiltje Rivula sericealis x  
44  Schilddrager Subacronicta megacephala x  
45  Donkere grasuil Tholera cespitis x  

 Tandspinners Notodontidae   
46  Wapendrager Phalera bucephala x  
47  Kroonvogeltje Ptilodon capucina x  

 Schoenlappers, Parelmoervlinders en 
Zandoogjes 

Nymphalidae   

48  Kleine vos Aglais urticacae x  
49  Koevinkje Aphantopus hyperantus x x 
50  Landkaartje Araschnia levana x x 
51  Hooibeestje Coenonympha pamphilus x  
52  Dagpauwoog Inachis io x x 
53  Bont zandoogje Pararge aegeria x x 
54  Gehakkelde aurelia Polygonia c-album  x 
55  Oranje zandoog Pyronia tithonus x x 
56  Atalanta Vanessa atalanta x x 
57  Distelvlinder Vanessa cardui x x 

 ?? Oecophoridae   
58  Oosterse schone Eratophyes amasiella x  
59  Bruine molmboorder Harpella forficella x  

 

 
 

Gammauil (Autographa gamma) Icarusblauwtje (Polyommatus icarus) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

60  Italiaanse kaneelsikkelmot Metalampra italica x  
 Pages Papilionidae   

61  Koninginnepage Papilio machaon  x 
62  Koolmotten Plutellidae   
63  Koolmotje Plutella xylostella x  

 Witjes Pieridae   
64  Oranje luzernevlinder Colias croceus x  
65  Citroenvlinder Gonepteryx rhamni x  
66  Groot koolwitje Pieris brassicae x x 
67  Klein geaderd witje Pieris napi x  
68  Klein koolwitje Pieris rapae  x 

 

 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 Zakjesdragers Psychidae   
69  Gewone zakdrager Psyche casta x  

 Snuitmotten Pyralidae   
70  Pinokkiomot Synaphe punctalis x  
71  Strooiselmot Endotricha flammealis x  

 Pijlstaarten Sphingidae   
72  Populierenpijlstaart Laothoe populi x  
73  Onrust-Meekrapvlinder Macroglossum stellatarium  x 

 

 
 

Oranje luzernevlinder (Colias croceus) Italiaanse kaneelsikkelmot (Metalampra italica) 

Onrust- of Meekrapvlinder (Macroglossum stellatarium) Pinokkiomot (Synaphe punctalis) 
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 Bladrollers Torticidae   
74  Gewone biesbladroller Bactra lancealana x  
75  Brandnetelbladroller Celypha lacunana x  
76  Distelknoopvlekje Eucosma cana x  
77  Bonte fruitbladroller Eudemis profundana x  
78  Sergeant-majoortje Grapholita compositella x  
79  Loofboombladroller Gypsonoma dealbana x  
80  Gewone witvlakbladroller Hedya nubiferana x  
81  Hertshooibladroller Lathronympha strigana x  
82  Grootkopbladroller Zeiraphera isertana x  

 Stippelmotten Yponomeutidae   
83  Berkenpedaalmot Argyresthia goedartella x  
84  Gevlekte pedaalmot Argyresthia retinella x  
85  Meidoornstippelmot Yponomeuta padella x  

 

 
 
 § 4.3.7 Orde: Schorpioenvliegen (Mecoptera) 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 Schorpioenvliegen Panorpidae   
1  Schorpioenvlieg Panorpa communis x  
2  ?? Panorpa germanica x  
3  ?? Panorpa vulgaris x  

 
 
 § 4.3.8 Orde: Gaasvliegen (Neuroptera) 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 Gaasvliegen Chrysopidae   
1  Goudoogje Chrysoperla carnea  x  

 Bruine gaasvliegen Hemerobiidae   
2  ?? Micromus angulatus* x  

 
 
 
 
 
 
 

Gewone witvlakbladroller (Hedya nubiferana) Bonte fruitbladroller (Eudemis profundana) 
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 § 4.3.9 Orde: Libellen en Waterjuffers (Odonata) 
 
Libellen zijn op Golfbaan het Woold per locatie, poel, beek of plas genoteerd, dit om de afzonderlijke natuurwaarden van deze elementen aan te geven. Zwervende, 
veelal jonge dieren, zijn verspreid over het golfbaan aangetroffen en in de tabel onder baan vermeld.  
Bijzonder op de golfbaan is de Vuurlibel (Crocothemis erythraea) waarvan voortplanting op de grote waterplas zeer waarschijnlijk is aangezien vers uitgeslopen dieren 
zijn gevonden.  
Van de Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii) is een exemplaar gezien, dit is een bijzondere soort die in de omgeving zelden waargenomen wordt. Deze kan 
van ver gekomen zijn, zoals zijn naam al aan geeft. 
Door de late start van de inventarisatie kunnen een aantal vroege soorten zijn gemist. 
 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

B
aan 

T
uin 

B
eek 

P
oel 1 

P
oel 2 

P
oel 3 

P
oel 4 

P
oel 5 

P
oel 6 

P
oel 7 

P
oel 8 

P
oel 9 

P
oel 10 

P
oel 11 

P
oel 12 

P
oel 13 

plas 

 Glazenmakers Aeshnidae                  

1 Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea x  x               

2 Bruine glazenmaker Aeshna grandis              x    

3 Paardenbijter Aeshna mixta  x        x  x       

4 Grote keizerlibel Anax imperator x  x x x x x   x x x x   x x 
 Beekjuffers Calopterygidae                  

5 Weidebeekjuffer Calopterix splendens          x        
 Waterjuffers Coenagrionidae                  

6 Koraaljuffer Ceriagriom tenellum          x        

7 Azuurwaterjuffer Coenagrion puella   x x  x     x  x     

8 Watersnuffel Enallagma cyathigerum x          x       

9 Kanaaljuffer Erythromma lindenii x                 

10 Grote roodoogjuffer Erythromma najas      x     x       

11 Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum    x x  x   x x  x    x 

12 Lantaarntje Ischnura elegans x  x x x x    x x x x  x x x 

13 Tengere grasjuffer Ischnura pumilio          x x       

14 Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula   x               
 Pantserjuffers Lestidae                  

15 Houtpantserjuffer Lestes viridis x                 
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 Korenbouten Libellulidae                  

16 Vuurlibel Crocothemis erythraea x                x 

17 Platbuik Libellula depressa x   x x x    x x x      

18 Viervlek Libellula quadrimaculata    x x x x   x        

19 Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum x   x x x x   x x x    x  

20 Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii x                 

21 Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum                 x 

22 Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum x          x  x     

23 Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum  x                
 Breedscheenjuffers Platycnemidae                  

24 Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes    x              
 
 
 

 
 
 

Vuurlibel (Crocothemis erytraea), niet uitgekleurd Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii) Paardenbijter (Aeshna mixta) 
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 § 4.3.10 Orde: Sprinkhanen (Mecoptera) 
 
Sprinkhanen waren op Golfbaan het Woold met minstens 13 soorten aanwezig. Van het geslacht Chorthippus 
zijn waarschijnlijk meer soorten aanwezig dan in de tabel vermeld, maar deze zijn op zicht niet te benoemen. 
Twee soorten staan vermeld op de Rode Lijst sprinkhanen. 
 
Rode Lijstsoort, voor meer info. zie Hoofdstuk 2 Bijzondere Flora en Fauna op Golfbaan het Woold (pag. 6). 
 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 Doornsprinkhanen Tetrigidae   
1  Zanddoorntje Tetrix ceperoi x  
2  Zeggedoorntje Tetrix subulata x  
3  Gewoon doorntje Tetrix undulata x  

 Sabelsprinkhanen Tettigoniidae   
4  Zuidelijk spitskopje Conocephalus discolor x  
5  Gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis x  
6  Boomsprinkhaan Meconema thalassinum x  
7  Sikkelsprinkhaan Phaneroptera falcata x  
8  Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima- x  

 Echte veldsprinkhanen Acrididae   
9  Krasser Chorthippus parallelus x  
10  ?? Chorthippus spec. x  
11  Knopsprietje Myrmeleotettix maculatus x  
12  Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens x  
13  Moerassprinkhaan Stethophyma grossum x  

 

 
 
 § 4.3.11 Orde: Schietmotten (Trichoptera) 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

 ?? Limnephilidae   
1  ?? Limnephilus elegans x  

 
 
 
 
 
 
 

Zuidelijk spitskopje (Conocephalus discolor) Krasser (Chorthippus parallelus) 
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§ 4.4 Klasse: Echte kreeftachtigen (Malacostraca) 
 
 Naar kreeftachtigen is niet gericht gezocht 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

1  Ruwe pissebed Porcellio scaber x  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4.5 Klasse: Slakken (Gastropoda) 
 
 Naar slakken is niet gericht gezocht. 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

1 Gewone wegslak Arion rufus x  

2 Gewone poelslak Lymnaea stagnalis x  

3 Barnsteenslak Succinea spec. x  
 

 
 
 
 
 

Gewone poelslak (Lymnaea stagnalis) Barnsteenslak (Succinea spec.) 

Ruwe pissebed (Porcellio scaber) 
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§ 4.6 Inventarisatie Amfibieën op Golfbaan het Woold 
 
Pieter Heesakkers en Cor Vos 
 
 § 4.6.1 Inleiding 
Op Golfbaan het Woold waren twaalf poelen aanwezig (zie kaart op pag.72) die in 2015 zijn geïnventariseerd 
op de aanwezigheid van amfibieën. Inmiddels zijn er drie poelen bij gekomen, maar die zijn bij deze 
inventarisatie nog niet opgenomen. De waterplas is voor amfibieëninventarisatie niet onderzocht vanwege het 
intensieve karakter van deze inventarisatie. 
Poel 6 is dit jaar niet bemonsterd omdat de poel geheel begroeid is geraakt met Riet (Phragmites australis). 
Hetzelfde gold in de loop van het jaar voor poel 4, welke na de tweede inventarisatieronde (april) niet meer is 
geïnventariseerd.  
 
Tabel 1 laat duidelijk zien dat Bruine kikker (Rana temporaria) en de Middelste groene kikker (Pelophylax × 
esculentus) zeer algemeen voorkomen. Daarnaast in mindere mate de Gewone pad (Bufo bufo). 
Helaas zijn er dit jaar geen eieren, juveniele of adulte exemplaren gevonden van de Kleine watersalamander 
(Lissotriton vulgaris) terwijl er vorig jaar in poel 10 (meest westelijke poel, nabij hole 13) nog tientallen zijn 
aangetroffen. Gezien de soms massaal aanwezige vis, met name Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus 
aculeatus) lijkt de Kleine 
watersalamander last te hebben van 
predatie. Hopelijk hebben enkele 
exemplaren zich dit jaar schuil 
gehouden, mogelijk in één van de 
niet onderzochte wateren, en vinden 
we volgend jaar weer een mooie 
populatie. 
 
Sinds enkele jaren is het wachten op 
de komst van de Heikikker (Rana 
arvalis). Met een beetje geluk zou dit 
dier zich hier wel eens kunnen 
vestigen vanuit het nabijgelegen 
natuurgebied het Starkriet. De 
omstandigheden in het veld zijn in 
ieder geval gunstig. 
 
Alle genoemde poelen zijn omgeven 
door een brede strook Pitrus (Juncus 
effusus), welke tijdens de werkzaamheden in september is afgemaaid. Plaatselijk is deze strook wel 5 meter 
breed. Kikkers die aan de rand zitten worden om deze reden niet waargenomen. Amfibieën die tussen de hoge 
pollen Pitrus zitten vallen niet op en kunnen dan ook niet worden meegenomen in de telling. 
 
 § 4.6.2 Toelichting op de amfibieëninventarisatie 
Bij het inventariseren is de meetmethode voor amfibieën gevolgd zoals beschreven door RAVON. Dit houdt in 
dat de poelen minimaal 4 keer bezocht worden (trekperiode, eierfase, larven, juveniele exemplaren) in de 
periode tussen maart en augustus. De bezoekdata zijn afhankelijk van de periode waarin de doelsoorten het 
meest actief zijn. Per water dient aangegeven te worden in welke mate een bepaalde soort voorkomt danwel 
afwezig is. Dit wordt de presentie van een soort genoemd en wordt uitgedrukt in een getal van 0 t/m 3.  
 
 Onderstaande tabel geeft de mogelijke presenties weer 

0 ontbreekt Aanwezigheid van de soort is niet aangetoond 

1 zeldzaam De soort wordt incidenteel waargenomen, waarschijnlijk zijn er hooguit enkele 
volwassen dieren aanwezig  

2 algemeen De soort wordt regelmatig waargenomen, waarschijnlijk zijn er enkele tientallen 
volwassen dieren aanwezig 

3 Zeer algemeen De soort wordt veel waargenomen, waarschijnlijk zijn er meer dan honderd volwassen 
exemplaren van deze soort aanwezig 

Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) 
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§ 4.6.3 Klasse: Amfibieën (Amfibia) 
 
 § 4.6.4 Orde Kikkers en padden (Anura) 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

E
euw

selse
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P
oelen 

 Echte kikkers Ranidae   
1  Bastaardkikker (Groene kikker) Rana esculenta  x 
2  Bruine kikker Rana temporaria x x 

 Echte padden Bufonidae   
3  Gewone pad Bufo bufo x x 

 

 
 § 4.6.5 Orde Salamanders (Caudata) 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

E
euw

selse
Loop 

P
oelen 

 Echte salamanders Salamandridae   
1  Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris 0 0 

 
 § 4.6.6 Waarnemingen per locatie 
Nadat het werk in het veld is afgerond wordt de maximale presentie per locatie vastgesteld waarmee een soort 
dat jaar is aangetroffen. De resultaten hier van zijn te vinden in de volgende tabel. 
 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
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oel 1 
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P
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1 Gewone pad Bufo bufo x             1   1 1     
2 Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris                    0      
3 Bastaardkikker Rana esculenta  3 2 2 1 2   2 1 2 2 2 2 
4 Bruine kikker Rana temporaria x 3 3   1 3   1 2 1 3     
De soort in blauw is dit jaar niet aangetroffen, in 2014 wel en kan in de nabije toekomst opnieuw verwacht  
worden. 

 
 
 
 

Bastaardkikker (Groene kikker) (Rana esculenta) Bruine kikker (Rana temporaria) 
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§ 4.7 Inventarisatie Vissen op Golfbaan het Woold 
 
Pieter Heesakkers en Cor Vos 
 
 § 4.7.1 Inleiding 
Op Golfbaan het Woold zijn twaalf poelen 
aanwezig (zie kaartje op pag. 72) welke 
gelijktijdig met het amfibieënonderzoek (zie § 
4.6) zijn geïnventariseerd op de aanwezigheid 
van vissen. De waterplas is voor 
visseninventarisatie niet onderzocht vanwege 
het intensieve karakter van deze inventarisatie. 
Voor het vissenonderzoek in de poelen is 
alleen gelet op het aantal soorten in de poel en 
is geen aandacht besteed aan het aantal 
individuen. 
  
Ook stroomt de Eeuwselse Loop langs en deels 
ook door de golfbaan. De potentieel meest 
interessante locaties van de waterloop zijn 
verspreid over het jaar enkele malen 
geïnventariseerd met behulp van een schepnet, 
met als doel te bepalen welke vissoorten 
aanwezig zijn in het tracé van de golfbaan. 
Ook zijn, met toestemming, twee 
inventarisaties uitgevoerd met behulp van 
daarvoor bestemde fuiken. Hiermee is een 
inschatting gemaakt van de soortenverdeling in 
de waterloop. 
  
Uit het onderzoek met fuiken volgt dat in het 
voorjaar (maart) circa 2/3 van de aanwezige 
vissen een Amerikaanse hondsvis (Umbra 
pygmaea) is. In de zomerperiode (juni) bestaat 
circa 1/3 uit Amerikaanse hondsvis. Gedurende 
het jaar lijkt er een verband zichtbaar tussen 
het aantal Amerikaanse hondsvissen, Kleine 
modderkruipers (Cobitis taenia) en Bermpjes 
(Barbatula barbatula), van welke er in de lente 
slechts enkele zijn gevangen.  
Het resterend deel bestaat uit andere vissoorten, zoals een Blankvoorn (Rutilus rutilus), Vetje (Leucaspius 

delineatus), Kroeskarper (Carassius 
carassius), Riviergrondel (Gobio gobio) en 
soorten welke niet gevangen zijn maar 
vermoedelijk wel in de waterloop aanwezig 
zijn zoals Baars (Perca fluviatilis) en Snoek 
(Esox lucius).  
De Amerikaanse hondsvis is afkomstig 
vanuit de Groote Peel, waar de Eeuwselse 
Loop doorheen stroomt. In de Groote Peel is 
sprake van minder gunstige omstandigheden 
voor de meeste vissen (voedselrijk en 
zuurstofarm water) maar hiervan ondervindt 
de Amerikaanse hondsvis geen hinder. Mede 
daarom wordt deze vis in de regio ook wel 
de ‘Peelvis’ genoemd. 
 
 

Eeuwselse Loop 

Riviergrondel (Gobio gobio) 
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§ 4.7.2 Klasse: Straalvinnigen (Actinopterygii) 
§ 4.7.2.1 Subklasse: Beenachtigen (Teleostei) 

 
 § 4.7.2.2 Orde Karperachtigen (Cypriniformes) 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

E
euw

selse
Loop 

P
oelen 

 Steenkruipers Balitoridae   
1  Bermpje Barbatula barbatula x  

 Modderkruipers Cobitidae   
2  Kleine modderkruiper Cobitis taenia x x 

 Eigenlijke karpers Cyprinidae   
3  Kroeskarper Carassius carassius x  
4  Koi(karper) Cyprinus carpio carpio  x 
5  Riviergrondel Gobio gobio  x 
6  Vetje Leucaspius delineatus x x 
7  Blankvoorn Rutilus rutilus x x 

  

  
 § 4.7.2.3 Orde Stekelbaarsachtigen (Gasterosteiformes) 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

E
euw

selse 
Loop 

P
oelen 

 Stekelbaarzen Gasterosteidae   
1  Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus x x 
2  Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius x x 

 

Vetje (Leucaspius delineatus) 

Blankvoorn (Rutilus rutilus) Bermpje (Barbatula barbatula) 

foto Pieter Heesakkers 
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 § 4.7.2.4 Orde Snoekachtigen (Esociformes) 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
E

euw
selse 

Loop 

P
oelen 

 Hondsvissen Umbridae   
1  Amerikaanse hondsvis Umbra pygmaea x  

 Snoeken Esocidae   
2  Snoek Esox lucius x  

 

 
 § 4.7.2.5 Waarnemingen per locatie 
De resultaten van de visseninventarisatie op Golfbaan het Woold zijn te vinden in de volgende tabel. Omdat 
hiervoor de RAVON meetmethode niet geldt is aanwezigheid alleen met een x aangegeven. 
 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

E
euw

selse
loop 

P
oel 1 

P
oel 2 

P
oel 3 

P
oel 4 

P
oel 5 

P
oel 6 

P
oel 7 

P
oel 8 

P
oel 9 

P
oel 10 

P
oel 11 

poel 12 

1  Bermpje Barbatula barbatula x             
1 Kroeskarper Carassius carassius x             
2 Kleine modderkruiper Cobitis taenia x     x                   
3 Koi(karper) Cyprinus carpio carpio                      x   
4 Snoek Esox lucius x             
5 Driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus x x x x   x   x x x x    
6 Riviergrondel Gobio gobio gobio                        x 
7 Vetje Leucaspius delineatus x                     x x 
8 Tiendoornige stekelbaars Pungitius pungitius x x x x     x  x   
9 Blankvoorn Rutilus rutilus x                     x  x 
10 Amerikaanse hondsvis Umbra pygmaea x             
 

Amerikaanse hondsvis (Umbra pygmaea) 

foto Pieter Heesakkers 
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 § 4.8 Kaart van het Woold met ingetekende beek, poelen en waterplas 
 

 

 

Ligging en nummering van de poelen, beek en waterplas. 
WP= Waterplas 

een impressie van Poel 3 dd. 9-10-2015 

Natuurwerkgroep IVN het Woold 
Inventarisatie amfibieën en vissen 
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§ 4.9 Klasse: Zoogdieren (Mammalia) 
 
Riek van den Bosch, Frans Hoefnagels, Jan Kersten, Jan van der Loo en Cor Vos 
 
De aanwezigheid van zoogdieren op de golfbaan is tijdens de verschillende bezoeken vooral indirect door 
sporen, zoals prenten, vraat en uitwerpselen vastgesteld, een enkele keer door een directe waarneming.  
 
 § 4.9.1 Zoogdieren 
 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Baan Tuin 

1 Bosmuis Apodemus sylvaticus x  
2 Ree Capreolus capreolus x  
3 Egel Erinaceus europaeus x  
4 Haas Lepus lepus x  
5 Konijn Oryctolagus cuniculus x  
6 Eekhoorn Sciurus vulgaris x  
7 Mol Talpa europaea x  
8 Vos Vulpes vulpes x  

 

Bosmuis (Apodemus sylvaticus) Haas (Lepus lepus) 

Ree (Capreolus capreolus) 
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§ 4.10 Vogelinventarisatie op Golfbaan het Woold 2015 
 
Jan van der Loo 
 
 § 4.10.1 Inleiding 
Dit verslag bevat de gegevens van de (broed)vogelinventarisaties in 2015 van Golfbaan het Woold.  
Hierin vindt u het doel van de inventarisatie een omschrijving van het werkgebied en een verwijzing naar de 
werkwijze. 
Verder bevat het verslag 4 paragrafen met daarin een overzicht van de waargenomen vogelsoorten van 1 
januari 2015 tot en met 31 december 2015, een korte beschrijving van nieuwe broedvogelsoorten in 2015, een 
overzicht van de vastgestelde territoria per broedvogel, en van 10 broedvogels een kaartje met daarop 
ingetekend de ligging van de territoria per soort. 
 
Wilt u meer weten over een bepaalde vogelsoort kijk dan in een vogelboek. 
Goede veldgidsen hiervoor zijn bijvoorbeeld; ANWB Vogelgids van Europa, Lars Jonsson/Vogels van Europa 
en Petersons Vogelgids. 
 
De meeste informatie geeft natuurlijk internet. Op www.vogelbescherming.nl of www.vogelvisie.nl vindt u 
heel veel informatie inclusief afbeeldingen, foto’s en het geluid van de zang of de roep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 4.10.2 Doel van de broedvogelinventarisatie 
Het doel van de broedvogelinventarisaties is het volgen van de broedvogelstand op Golfbaan het Woold gestart 
in 2011. 
De inventarisatie van alle broedvogelsoorten in 2011 fungeert hierbij als een soort 0-meting. 
De telling in 2015 is globaal uitgevoerd tussen begin maart en eind juli. 
 
 § 4.10.3 Werkgebied 
Het werkgebied omvat het terrein van Golfbaan het Woold te weten De Vier Eijckenbaan (inclusief EVZ-
zone), de Gezandebaan, de driving range en het bebouwde deel. 

Bokje (Lymnocryptes minimus) 

foto Jan Timmermans 
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In 2012 is het herdenkingsbos aan de Sengersbroekweg toegevoegd omdat dit naadloos aansluit bij de 
golfbaan. 
De twee woonblokken aan de Gezandebaan die gedeeltelijk zijn omsloten door de golfbaan worden zoveel 
mogelijk meegenomen. 
Om privacy redenen wordt hier alleen geïnventariseerd vanaf het terrein van de golfbaan. 
Voor meer informatie over de banen, de indeling, de plattegronden etc. wil ik verwijzen naar de website 
www.golfbaanhetwoold.nl. 
 
 § 4.10.4 Werkwijze 
Voor een uitgebreide omschrijving van de gevolgde werkwijze verwijs ik naar ‘Inventarisatie Flora en Fauna 
2014 op Golfbaan het Woold’ pagina 47. 
 
 § 4.10.5 Vergelijk van de broedvogelinventarisatie in 2015 met voorgaande jaren 
De inventarisatie in 2015 is tot stand gekomen door het totale gebied 11x te bezoeken. Verder is gebruik 
gemaakt van losse waarnemingen tijdens het actieve gebruik van de golfbaan als golfer. 
 
De veranderende omstandigheden op de 
golfbaan blijven invloed houden op het 
totale leefmilieu van onze vogels. De drukte 
op de baan is nog wat verder toegenomen. 
Voor watervogels zijn de 
leefomstandigheden redelijk stabiel 
gebleven al heeft de Waterral (Rallus 
aquaticus) behoorlijk ingeleverd. 
 
De Kleine karekiet (Acrocephalus 
scirpaceus) heeft met 15 territoria goed 
gebruik kunnen maken van de toename van 
het riet. 
 
Met name Grasmus (Sylvia communis), 
Bosrietzanger (Acrocephalus palustris) en 
Rietgors (Emberiza schoeniclus), met respectievelijk 20, 15 en 6 territoria, zijn behoorlijk toegenomen. 
 
Het leefgebied van de Gele kwikstaart (Motacilla flava) is mogelijk wat gekrompen door verdere verruiging. 
 
Inkrimping/uitbreiding van doelsoorten als bijvoorbeeld Blauwborst ( Luscinia svecica) en Roodborsttapuit zal 
afhankelijk blijven van gericht beheer. 
 
Onder alle bruggetjes van de Eeuwselse 
Loop hangen nestkasten met name bestemd 
voor de Grote gele kwikstaart ( Motacilla 
cinerea). Controle in augustus gaf aan dat er 
geen kastjes bezet zijn geweest,  
Ook niet door andere soorten vogels. 
Een Holenduif (Columba oenas) heeft bij 
het Wehrmachtshuisje weer gebruik 
gemaakt van de nestkast, bestemd voor 
uilen.  
De Torenvalk (Falco tinnunculus) maakt al 
jaren gebruik van de nestkast bij hole 13. 
De Buizerd (Buteo buteo) voldeed niet aan 
de eisen voor een territorium. Er bevond 
zich een  bewoond nest van de Buizerd in 
de nabije omgeving van de golfbaan 
(mededeling Jo van Zanten). 
Het territorium behorend bij dit broedgeval overlapt ongetwijfeld (deels?) Golfbaan het Woold. 

Grasmus (Sylvia communis) 

foto Robert Kastelijn 

broedbiotoop voor de Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus) 
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 § 4.10.6 Wat gebeurde er in het broedseizoen 2015 
Dit behelst de periode van januari 2015 tot en met december 2015.  
 
Eind april is pas de eerste Fuut (Podiceps 
cristatus) waargenomen op onze golfbaan. Ik had 
me er al lang over verbaasd dat sinds ik 
maandelijks het aantal vogelsoorten bij hou, de 
Fuut nog altijd ontbrak. Pas na 70 maanden als 
143e soort kwam hij uiteindelijk opdagen.  
 
Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) worden het 
hele jaar regelmatig waargenomen op de golfbaan 
meestal overvliegend soms even pleisterend op de 
Eeuwselse Loop of een plasje. 
Blauwe reigers (Ardea cinerea)hebben zich alle 
maanden van het afgelopen jaar wel laten zien, 
pleisterend of overvliegend. 
Grote zilverreigers (Egretta alba) daarentegen 
zijn wintergasten en (nog) geen broedvogel in 
onze regio. We hebben ze niet gezien van april tm. augustus. Voor de zomer zagen we met regelmaat één of 
enkele exemplaren. Vanaf september zagen we zelden meer dan een exemplaar. 
 
Een Knobbelzwaan (Cygnus olor) heeft afgelopen winter enkele weken op de plasjes aan de Korhoenweg 
doorgebracht. Vanaf begin december was weer een paar aanwezig tot voorbij de jaarwisseling. 
 
Het ooievaarsnest is nog onbewoond gebleven. Afgelopen jaar is het aantal overvliegende Ooievaars minimaal 
geweest waarbij geen interesse voor het nest is getoond. 
 
Rietganzen (Anser fabalis) en Kolganzen (Anser albifrons) werden in de winterperiode en herfst met grote 
regelmaat overvliegend waargenomen in hun dagelijkse trek tussen slaapplaatsen en fourageergebieden. 
Groepen van enkele duizenden foeragerende ganzen vlakbij Golfbaan het Woold zijn zeker geen uitzondering. 
De in onze regio wel broedende Grauwe ganzen (Anser anser) en Nijlganzen (Alopochen aegyptiacus) 
pendelen in mindere mate het hele jaar wel wat rond in de buurt waarbij soms enkele exemplaren even de 
golfbaan aandoen.  
 
Na het einde van het broedseizoen vertrekken de 
meeste eenden grotendeels van de golfbaan. De 
Wilde eenden (Anas platyrhunchos) gaan zwerven 
en blijven deels wel in de regio. De Kuifeenden 
(Aythya fuligula) en Krakeenden (Anas strepera) 
zoeken grotere wateren op of trekken weg. Tot het 
einde van de winter is er geen vaste lijn in te 
ontdekken en is ook nog afhankelijk van 
vorstperiodes. Buiten de Wintertaling (Anas 
crecca) zijn er geen incidentele waarnemingen 
van de wintergasten zoals Grote zaagbekken 
(Mergus merganser) of Pijlstaarten (Anas 
acuta).De waarnemingen van roofvogels gaf geen 
uitschieters. In april een overvliegende Boomvalk 
(Falco subbuteo). Het hele jaar door wel 
waarnemingen van overvliegende of jagende Haviken (Accipiter gentilis), Sperwers (Accipiter nisus) en 
Buizerden (Buteo buteo).Van de jaarlijkse doortrek van de Kraanvogel (Grus grus) heeft de golfbaan, net als 
de rest van Nederland, veel minder mee gekregen dan in 2014. Alleen in de maanden maart en oktober zijn 
enkele groepen waargenomen. Rondom de golfbaan broedende Kieviten (Vanellus vanellus) en Scholeksters 
(Haematopus ostralegus) hebben zich volop laten zien en horen. De Wulp (Numenius arquata), wat verder 
weg broedend, kwam soms wel eens overvliegen of hoorde je op afstand roepen. 
Bokjes (Lymnocryptus minimus), max. 32 ex., en Watersnippen (Gallinago gallinag), max. 35 ex., zijn alle 
wintermaanden in wisselende aantallen op de golfbaan aanwezig geweest vooral in de EVZ-zones. Hierbij 

Fuut (Podiceps cristatus) 

Foto Jan Beenker 

Sperwer (Accipiter nisus) 

foto Robert Kastelijn 
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waren de aantallen in het najaar van 2015 
aanmerkelijk hoger dan in het voorjaar. De 
broedgebieden van beide soorten zijn elders, 
grotendeels noordelijker. Buiten de broedtijd kunnen 
we ze hier dus aantreffen. Dit behelst globaal de 
maanden september tot en met april. 
Voornaamste reden is dat in het najaar plaatselijk, 
door maaiwerkzaamheden en een natte ondergrond, 
tijdelijk geschikte biotopen voorhanden zijn. 
 
De waarnemingen van doortrekkende steltlopers 
worden minder. Oevers van beken en sloten met 
zandige en/of slikkige randen worden zeldzaam. Ook 
verstoring van rust is waarschijnlijk hier mede een 
oorzaak van omdat ze veel in open biotopen 
fourageren. We hadden in 2015 waarnemingen van de 
Kleine plevier (Gharadrius dubius) in mei, Tureluur 
(Tringa totanus) in mei, Groenpootruiter (Tringa nebularia) in augustus, Witgatje (Tringa ochropus) in april, 
juni, augustus en september en een Oeverloper (Tringa hypoleucos) in mei. 
 
Het aantal meeuwen wat pleistert op de golfbaan is heel klein en het gebeurt maar incidenteel. 
In de wintermaanden pleisteren ze in groepsverband wel regelmatig op de rondom de golfbaan gelegen 
weilanden en akkers. Overvliegend zie je het hele jaar wel Kokmeeuwen (Larus ridibundus), af en toe de 
Zilvermeeuw (Larus argentatus) en de Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) en in de winter Stormmeeuwen 
(Larus canus). In april zagen en hoorden we enkele malen de Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) tussen 
een groep rondvliegende Kokmeeuwen als 142e soort op de golfbaan.  
 
Op afstand, vanuit richting van het Starkriet liet de Koekoek 
(Cuculus canorus) zich in de maanden april, mei en juni horen.  
 
Waarnemingen van de IJsvogel (Alcedo atthis) waren er in 
september, oktober en november. 
 
In 2015 heb ik op 29 september bij de tee van hole 10 een dode 
Steenuil (Athene noctua) gevonden. Gaaf exemplaar, ongeringd 
en doodsoorzaak onbekend. Verder heb ik geen waarnemingen 
van uilen en ook niet doorgekregen van anderen. In het 
Wehrmachtshuisje hangt wel een uilenkast, gebruikt door een 
paartje Holenduiven (Columba oenas). Niet ver van de golfbaan 
broedt een Kerkuil (Tyto alba) in een nestkast in een schuur. 
 
Foeragerende zwaluwen worden de hele zomer waargenomen. 
Het grootste aandeel hierin wordt gevormd door 
Boerenzwaluwen (Hirundo rustica) aangevuld met 
Huiszwaluwen (Delichon urbica) en een enkele Oeverzwaluw 
(Riparia riparia). 
 
Van de kraaiachtigen zijn de Zwarte kraaien (Corvus corone) alom aanwezig met name op de grote baan. De 
Kauwen (Corvus monedula) hoor en zie je het meest rondom de bebouwingen langs de Gezandebaan waarbij 
de aangrenzende manege ook erg in trek is. Roeken (Corvus frugilegus) zie je weinig, de Gaaien (Garrulus 
glandarius) bijna alleen in de bossen en de weinige Eksters (Pica pica) vooral langs de Veluwsedijk. 
 
Van de vinkachtigen hebben soms wintergasten zich laten zien zoals Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) in januari, 
Sijs (Carduelis chloris) in februari en Keep (Fringilla montifringilla) in november. De Goudvink was hierbij 
de 141e soort voor de golfbaan.  
 
 

IJsvogel (Alcedo atthis) 

foto Robert Kastelijn 

Kraanvogels (Grus grus) 
 

foto Nick Goedhart 
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§ 4.10.7 Beschrijving van nieuwe broedvogelsoorten in 2015 
 
Sperwer (Accipitriformes), 1 territorium in 2015  
De Sperwer kunnen we in Nederland het hele jaar aantreffen. In de zomer is het vrij schaarse broedvogel maar 
als wintergast en trekvogel zijn ze veel talrijker. Bosrijke gebieden hebben de voorkeur als broedbiotoop. Maar 
vooral in het winterseizoen kun je ze overal tegenkomen. Zittend in de omgeving van een voederplank in de 
stad tot duikend in een zwerm spreeuwen die vertrekt op een slaapplaats. Het zijn felle jagers waarbij vogels 
hun belangrijkste prooien zijn. Omdat mannetjes kleiner zijn dan vrouwtjes vangen die gemiddeld ook kleinere 
vogels. 
 
De waarnemingen zijn gedaan in het bosgedeelte van de golfbaan. Het territorium maakt waarschijnlijk deel 
uit van een groter territorium met de aangrenzende bossen, richting de visvijver. 
 
Grauwe vliegenvanger (Muscipata striata), 1 territorium in 2015 
De Grauwe vliegenvanger is een vrij talrijke 
maar zeer onopvallende broedvogel in ons land 
die overwintert in tropisch Afrika. Herkennen 
van de wat eenvoudige zang is niet altijd 
simpel. Hij leeft van insecten die hij vangt 
vanaf een vaste uitkijkpost. Het biotoop van de 
Grauwe vliegenvanger omvat vooral 
bosranden, open, wat oudere bossen en parken. 
Het is een holenbroeder die ook in nestkasten 
broedt. 
 
Het territorium bevond zich langs het 
wandelpad tussen de fairway van hole 18 en 
het zandpad langs de manege. 
 
 
 
 
Putter (Carduelis carduelis), 1 territorium in 2015  
De Putter is in Nederland een talrijke jaarvogel 
zowel als broedvogel als doortrekker en 
wintergast. Het is een gemakkelijk te 
herkennen kleurrijke vogel. Hij behoort tot de 
familie van de vinkachtigen. Zijn voedsel 
bestaat voornamelijk uit zaden. De Putter 
wordt ook wel Distelvink genoemd gezien zijn 
speciale voorkeur voor de zaden van distels. 
De Putter  kunnen we dan ook vooral vinden in 
kruidenrijke, vrij open biotopen in bosranden, 
natuurgebieden, kleinschalige landbouw etc.  
In de winter zwerven ze rond in groepjes 
waarbij voederplanken niet overgeslagen 
worden bij hun zoektochten naar voedsel. 
 
Het territorium bevond zich helemaal achter op 
de golfbaan tussen de fairway van hole 15 en 
de achterliggende weilanden richting Broekstraat. 
 
 
 
 
 
 
 

Grauwe vliegenvanger (Muscipata striata) 

foto Robert Kastelijn

Putter (Carduelis carduelis) 

foto Robert Kastelijn 
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 § 4.10.8 Aantal territoria per soort van de broedvogels op Golfbaan het Woold in 2015 
 
Opmerking: 
Als we in onderstaand overzicht spreken over waarnemingen dan betreft dit territorium indicerende 
waarnemingen in de broedperiode. Een en ander zoals dit is landelijk vastgelegd in de Handleiding SOVON 
Broedvogelonderzoek versie 2011. 
 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke  
naam 

2015 
2014 
2013 
2012 
2011 

I ndicatie van de veranderingen in aantal 
territoria in 2015 t.o.v. 
2014/2013/2012/2011 

1 Dodaars Tachybaptus ruficollis 3 2 2 2 0 biotoop blijft geschikt, aantal territoria lijkt 
zich te stabiliseren onder deze 
omstandigheden 

2 Canadese gans Branta canadensis 1 1 0 1 0 maart waarnemingen van paartje, mei/juni 
waarnemingen met 2 jongen, nest elders  

3 Brandgans Branta leucopsis 0 0 0 0 1 geen waarnemingen meer na incidenteel 
territorium in 2011 

4 Grauwe gans Anser anser 0 0 1 0 0 geen territorimindicerende waarnemingen 
in 2014 na éénmalig territorium in 2013 

5 Nijlgans Alopochen aegyptiacus 1 1 1 1 1 onregelmatig aanwezig in 2015, voldoet 
aan territoriumeisen maar gaat niet over tot 
broeden 

6 Casarca Tadorna ferruginea 0 0 0 0 1 geen waarnemingen meer na incidenteel 
territorium in 2011 

7 Krakeend Anas strepera 2 1 2 2 2 de soort neemt flink toe in Nederland, 
maar er zijn toch minder waarnemingen in 
2015, reden niet bekend 

8 Wintertaling Anas crecca 0 0 0 0 0 waarnemingen vroeg in broedseizoen maar 
vertrekt dan alsnog, de Groote Peel is niet 
ver 

9 Wilde eend Anas platyrhynchos 10 9 11 10 10 hier net als landelijk een algemene 
broedvogel  

10 Zomertaling Anas querquedula   0 0 0 0 geen waarnemingen in 2015 

11 Slobeend Anas clypetra 0 0 0 0 0 wel waarneming van een paartje op 16 
april 2015 op plas bij hole 14 

12 Kuifeend Aythya fuligula 8 7 6 4 2 8 territoria, na datumgrens vertrekt een 
gedeelte alsnog, aantal echte broedgevallen 
ligt lager 

 

 
Grauwe gans (Anser anser) Canadese gans (Branta canadensis) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke  
naam 

2015 
2014 
2013 
2012 
2011 

I ndicatie van de veranderingen in aantal 
territoria in 2015 t.o.v. 
2014/2013/2012/2011 

13 Sperwer Accipiter nisus 1 0 0 0 0 golfbaan is onderdeel van een groter 
territorium in de direkte omgeving, ook  2 
vluchtwaarnemingen met prooi 

14 Buizerd Buteo buteo 0 0 1 0 1 waarnemingen in 2015 voldoen niet aan de 
eisen voor een territorium 

15 Torenvalk Falco tinnunculus 1 1 1 1 1 "vaste" broedvogel al jaren in een nestkast 
aan de rand van de golfbaan 

16 Kwartel Coturnix coturnix 1 0 1 0 1 één waarneming voldoende voor 
territoriumbepaling 

17 Patrijs Perdix perdix 0 1 0 1 0 geen territorium, wel paartje met jongen 
laat in seizoen, van elders? 

18 Fazant Phasianus colchicus 3 3 4 1 0 lijkt zich goed te handhaven mede door 
verruiging op diverse plekken 

19 Waterral Rallus aquaticus 3 5 0 1 0 uitgebreidere maaiwerkzaamheden winter 
2014/2015 hebben misschien invloed 
gehad op aantal territoria 

20 Waterhoen Gallinula chloropus 9 6 5 4 0 door aanwezigheid van geschikte 
leefomgeving breidt de soort zich nog 
steeds uit 

21 Meerkoet Fulica atra 12 10 9 5 0 soort ontdekte de golfbaan pas in 2012, 
wanneer gaat de groei afvlakken? 

22 Scholekster Haematopus  
                    ostralegus 

1 2 1 0 2 wel territorium, het "echte" broeden 
waarschijnlijk buiten de baan 

23 Kievit Vanellus vanellus 0 0 0 1 8 landelijk gaat het slecht, geschikt 
broedbiotoop is niet meer aanwezig, wel 
aanwezig op gronden buiten de baan 

24 Kleine plevier Gharadrius dubius 0 0 0 0 5 broedbiotoop was aanwezig in een korte 
periode tijdens de aanleg van de baan in 
2011 

25 Holenduif Columba oenas ja ja ja ja 2 niet geïnventariseerd 

26 Houtduif Columba palumbus ja ja ja ja 12 niet geïnventariseerd 

27 Turkse tortel Streptopelia decaocto ja ja ja ja 1 niet geïnventariseerd 

28 Zomertortel Streptopelia turtur 0 0 0 0 0 geen waarnemingen in 2015 

29 Groene specht Picus viridis 1 1 1 1 1 waarschijnlijk onderdeel van een groter 
territorium in direkte omgeving 

30 Zwarte specht Dryocopus martius 0 0 0 1 1 wel waarnemingen, geen territorium op de 
golfbaan, waarschijnlijk wel in totaal 
bosgebied omgeving vijsvijver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazant (Phasianus colchicus) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke  
naam 

2015 
2014 
2013 
2012 
2011 

Indicatie van de veranderingen in aantal 
territoria in 2015 t.o.v. 
2014/2013/2012/2011 

31 Grote bonte specht Dendrocopus major 5 5 5 5 7 hier net zoals landelijk een algemene 
broedvogel, maar lastig te inventariseren 

32 Boomleeuwerik Lullula arborea 0 0 0 1 0 geen waarnemingen in 2015 

33 Veldleeuwerik Alauda arvensis 0 0 0 0 1 landelijk gaat het slecht en geschikt 
broedbiotoop is hier niet meer aanwezig  

34 Boompieper Anthus trivialis 3 4 2 4 2 door diversiteit en onderhoud van het 
bosgedeelten blijft broedbiotoop intact 

35 Graspieper Anthus pratensis 0 0 0 0 0 geen waarnemingen in 2015 

36 Gele kwikstaart Motocilla flava 4 5 7 6 10 zoeken voedsel (insecten) op de grond, veel 
plekken met dichtgegroeid struweel/pitrus 
e.d. zijn ongeschikt  

37 Witte kwikstaart Motocilla alba 6 5 6 5 4 is gewend aan menselijke aktiviteit, o.a. 
rieten dakbedekking is aantrekkelijk zoals 
op schuilhuisjes en clubgebouw 

38 Winterkoning Troglodytes  
                   troglodytes 

ja ja ja ja 4 niet geïnventariseerd 

39 Heggenmus Prunella modularis ja ja ja ja 8 niet geïnventariseerd 

40 Roodborst Erithacus rubecula ja ja ja ja 11 niet geïnventariseerd 

41 Blauwborst Luscinia svecica 4 4 2 0 0 geschikter worden broedbiotoop wat door 
beheer beïnvloed kan worden 

42 Gekraagde  
                 roodstaart 

Phoenicurus  
                 phoenicurus 

2 1 1 0 1 waarvan 1 territorium bij het pad tussen hole 
3 en bossen bij de visvijver 

43 Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros 0 0 0 0 1 heeft als holenbroeder wel (spechten)gaten 
nodig 

44 Roodborsttapuit Saxicola torquata 7 9 5 6 1 territoria vooral aan buitenranden van het 
golfterrein 

45 Merel Turdus merula ja ja ja ja 11 niet geïnventariseerd 

46 Zanglijster Turdus philomelos ja ja ja ja 4 niet geïnventariseerd 

47 Grote lijster Turdus viscivorus 1 1 1 2 1 voor 1 of 2 territoria lijkt het broedbiotoop 
op de baan toereikend  

48 Bosrietzanger Acrocephalus palustris 15 7 1 2 1 sterke toename door verdere verruiging van 
bepaalde baangedeelten o.a. voorbij tee 11 
en richting gedenkbos 

49 Kleine karekiet Acrocephalus 
                    scirpaceus 

15 7 3 0 0 sterke toename door verdere verruiging en 
meer rietoppervlakte 

50 Spotvogel Hippolais icterina 2 2 2 3 3 2 territoria maar minder waarnemingen, 
combinatie dicht struikgewas (bramen) met 
hogere bomen is nodig 

 

Witte kwikstaart (Motacilla alba) Heggenmus (Prunella modularis) 

foto Robert Kastelijn 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke  
naam 

2015 
2014 
2013 
2012 
2011 

Indicatie van de veranderingen in 
aantal territoria in 2015 t.o.v. 

2014/2013/2012/2011 

51 Braamsluiper Sylvia curruca 0 0 0 0 1 geen waarnemingen in 2015 op de baan, 
wel bij de buurman tegenover 
drivingrange aan de Veluwsedijk 

52 Grasmus Sylvia communis 20 14 13 6 4 sterke toename door verdere verruiging 
van het kleine baangedeelte, verspreid 
over de hele baan 

53 Tuinfluiter Sylvia borin 3 2 1 0 0 voldoende geschikt broedbiotoop 
aanwezig 

54 Zwartkop Sylvia atricapilla ja ja ja ja 9 niet geïnventariseerd 

55 Tjiftjaf Phylloscopus  
                     collybita 

ja ja ja ja 7 niet geïnventariseerd 

56 Fitis Phylloscopus  
                     trochilus 

ja ja ja ja 5 niet geïnventariseerd 

57 Goudhaantje Regulus regulus 4 1 1 1 0 heeft voorkeur voor naaldbos zoals 
sparren, alle territoria zijn in het bos 

58 Bonte vliegenvanger Muscicapa striata 0 2 0 0 0 geen waarnemingen 2015 

59 Staartmees Fidecula hypoleuca 2 2 1 1 2 als niet zeer talrijke broedvogel in ons land 
zal de soort wel blijver zijn in kleine 
aantallen 

60 Grauwe vliegenvanger Aegithalos caudatus 1 0 0 0 0 waarneming bij wandelpad in het bos 
tussen hole 18 en het pad bij de manege 

61 Matkop Parus montanus 0 0 0 2 3 geen waarnemingen in broedseizoen 2015 

62 Kuifmees Parus cristatus 3 2 1 1 3 aantal territoria blijft klein maar enigszins 
stabiel net als de bosbiotopen 

63 Zwarte Mees Parus ater 0 0 0 0 0 geen waarnemingen broedseizoen 2015 

64 Pimpelmees Parus caeruleus ja ja ja ja 10 niet geïnventariseerd 

65 Koolmees Parus major ja ja ja ja 18 niet geïnventariseerd 

66 Boomklever Sitta europaea 2 1 1 1 1 neemt landelijk toe, als bewoner van 
oudere loofbomen is verdere toename 
mogelijk 

67 Boomkruiper Certhia brachydactyla ja ja ja ja 6 niet geïnventariseerd 

68 Wielewaal Oriolus oriolus 0 1 0 0 0 geen waarnemingen broedseizoen 2015 

69 Gaai Garrulus glandarius 3 ja 2 ja 3 de soort heeft geen aanpassingsproblemen 
met de golfbaan 

70 Zwarte kraai Corvus corone ja ja ja ja 1 niet geïnventariseerd 

71 Kauw Corvus monedula ja ja ja ja 2 niet geïnventariseerd 
 

Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) 

foto Robert Kastelijn 

Goudhaantje (Regulus regulus) 

foto Robert Kastelijn 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke  
naam 

2015 
2014 
2013 
2012 
2011 

I ndicatie van de veranderingen in aantal 
territoria in 2015 t.o.v. 
2014/2013/2012/2011 

72 Spreeuw Sturnus vulgaris ja ja ja ja 1 niet geïnventariseerd 

73 Huismus Passer domesticus ja ja ja ja 11 niet geïnventariseerd 

74 Ringmus  Passer montanus ja ja ja ja 4 niet geïnventariseerd 

75 Vink Fringilla coelebs ja ja ja ja 22 niet geïnventariseerd 

76 Keep Fringilla montifringilla 0 0 0 0 0 geen waarnemingen broedseizoen 2015 

77 Groenling Carduelis spinus 7 6 6 5 4 als de biotopen met zaden, bessen en 
struikgewas blijven zal het aantal territoria 
stabiliseren 

78 Putter Carduelis carduelis 1 0 0 0 0 1 territorium op de baan achter fairway 
hole 15, o.a. voedselvlucht van paartje 

79 Kneu Carduelis cannabina 0 1 2 1 1 geen waarnemingen broedseizoen 2015 

80 Geelgors Emberiza citrinella  0 1 0 0 0 geen waarnemingen broedseizoen 2015 

81 Rietgors Emberiza schoeniclus 6 3 3 1 0 toename door hoger geworden, wisselende 
begroeiing is het broedbiotoop verbeterd 

 

 
 § 4.10.9 Overzicht waargenomen vogels per maand in 2015 
 
Het totaal aantal waargenomen vogelsoorten op Golfbaan het Woold bedraagt 144, waarvan 110 in 2015. 
 
Verklaring van de afkortingen in de tabel 
  x   = nieuw voor de golfbaan  
x = aanwezig/gebruik makend van de golfbaan  
o = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de golfbaan  
zo = zomergast  
wi = wintergast  
sv = standvogel wi/dt = wintergast en doortrekker 
ex = exoot zo/dt = zomergast en doortrekker 
dt = doortrekker sv/dt = standvogel en doortrekker 
 
De soorten in grijs zijn in voorafgaande jaren op de golfbaan gezien, maar niet 2015 
 

Rietgors (Emberiza schoeniclus) 

foto Robert Kastelijn 

Geelgors (Emberiza citrinella) 

foto Robert Kastelijn  
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 Waargenomen vogels per maand in 2015 

 Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 

 

jan 

feb 

m
rt 

apr 

m
ei 

jun 

jul 

aug 

sep 

okt 

nov 

dec 

1  Dodaars Tachybaptus ruficollis sv     x x x x x x x x x   
2  Fuut Podiceps cristatus sv         x x       x     
3  Aalscholver Phalacrocorax carbo sv/dt o x x x x x o x o x x x 
4  Grote zilverreiger Egretta alba wi/dt x x x           x x x x 
5  Kleine zilverreiger Egretta garzetta dt                         
6  Blauwe reiger Ardea cinerea sv x x x x x x x x x x x x 
7  Ooievaar Ciconia ciconia zo       x                 
8  Zwarte ooievaar Ciconia nigra dt                         
9  Lepelaar Phatalea leucorodia zo                         
10 Knobbelzwaan Cygnus olor sv x x   x x             x 
11 Kleine zwaan Gygnus bewickii wi                         
12 Rietgans Anser fabalis wi o o               o o o 
13 Kolgans Anser albifrons wi o o               o o o 
14 Grauwe gans Anser anser sv o o x o o o   o o o o o 
15 Brandgans Branta leucopsis wi                         
16 Canadese gans Branta canadensis sv   x x o x x x           
17 Nijlgans Alopochen aegyptiacus sv o o o x x x x x o o o o 
18 Indische gans Anser indicus ex                         
19 Krakeend Anas strepera sv x   x   x x             
20 Wintertaling Anas crecca sv           x         x   
21 Wilde eend Anas platyrhynchos sv x x x x x x x x x x x x 
22 Pijlstaart Anas acuta dt                         
23 Zomertaling Anas querquedula zo                         
24 Slobeend Anas clypetra sv       x                 
25 Kuifeend Aythya fuligula st x x x x x x x x x       
26 Grote zaagbek Mergus merganser wi                         
27 Casarca Tadorna ferruginea ex                         
28 Zwarte wouw Milvus migrans dt                         
29 Rode wouw Milvus milvus dt                         
30 Bruine kiekendief Circus aeruginosus zo                         
31 Blauwe kiekendief Circus cyaneus wi                         
32 Havik Accipiter gentilis sv         x x     x   x   
33 Sperwer Accipiter nisus sv/dt x x   x   x x   x x x x 
34 Buizerd Buteo buteo sv/dt x x x x x o x x x x x x 
35 Torenvalk Falco tinnunculus sv x x x x x x x x x x x x 
36 Boomvalk Falco subbuteo zo       x                 

 

Blauwe reiger (Ardea cinerea) Wilde eend (Anas platyrhynchos) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam  

jan 

feb 

m
rt 

apr 

m
ei 

jun 

jul 

aug 

sep 

okt 

nov 

dec 

37 Patrijs Perdix perdix sv           x x           
38 Kwartel Coturnix coturnix zo           x             
39 Fazant Phasianus colchicus sv     x x x x x x x x x x 
40 Waterral Rallus aquaticus sv/dt x x x x x x x x x x x x 
41 Waterhoen Gallinula chloropus sv x x x x x x x x x x x x 
42 Meerkoet Fulica atra sv x x x x x x x x x x x x 
43 Kraanvogel Grus grus dt     o             o     
44 Scholekster Haematopus ostralegus zo     o x x x x           
45 Kleine plevier Gharadrius dubius zo         x               
46 Bonbekplevier Gharadrius hiaticula dt                         
47 Morinelplevier Gharadrius morinellus dt                         
48 Kievit Vanellus vanellus st/dt   o o o x x           x 
49 Kemphaan Philomachus pugnax dt                         
50 Bokje Lymnocryptus minimus wi/dt x x               x x x 
51 Watersnip Gallinago gallinago wi/dt     x x       x x x x x 
52 Houtsnip Scolopax rusticola sv                         
53 Regenwulp Numenius phaeopus dt                         
54 Wulp Numenius arquata sv     o o o o             
55 Zwarte ruiter Tringa erythropus dt                         
56 Tureluur Tringa totanus dt         x               
57 Groenpootruiter Tringa nebularia dt               x         
58 Witgatje Tringa ochropus dt       x   x x x         
59 Bosruiter Tringa glareola dt                         
60 Oeverloper Actitis hypoleucos dt         x               
61 Kokmeeuw Larus ridibundus sv o o o x o o o o o   o o 
62 Stormmeeuw Larus canus wi o o                   o 
63 Kleine mantelmeeuw Larus fuscus sv           o             
64 Zilvermeeuw Larus argentatus sv o   o     o           o 
65 Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus dt       o                 
66 Holenduif Columba oenas sv x x x x x x x x x x x x 
67 Houtduif Columba palumbus sv x x x x x x x x x x x x 
68 Turkse tortel Streptopelia decaocto sv       x x x x x o     x 
69 Zomertortel Streptopelia turtur zo                         
70 Koekoek Cuculus canorus zo       o o x             
71 Kerkuil Tyto alba sv                         
72 Steenuil Athene noctua sv                 x       
73 Bosuil Strix aluco sv                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buizerd (Buteo buteo) Waterhoen (Gallinula chloropus) 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam  

jan 

feb 

m
rt 

apr 

m
ei 

jun 

jul 

aug 

sep 

okt 

nov 

dec 

74 Gierzwaluw Apus apus zo       x x x x           
75 IJsvogel Alcedo atthis sv                 x x x   
76 Groene specht Picus viridis sv x x x x x x x x x x x x 
77 Zwarte specht Dryocopus martius sv           x o x x o     
78 Grote bonte specht Dendrocopus major sv x x x x x x x x x x x x 
79 Kleine bonte specht Dendrocopus minor st                         
80 Boomleeuwerik Lullula arborea zo                         
81 Veldleeuwerik Alauda arvensis zo/dt     o o     o     o o   
82 Oeverzwaluw Riparia riparia zo                 x       
83 Boerenzwaluw Hirundo rustica zo       x x x x x x x     
84 Huiszwaluw Delichon urbica zo         x x x x x       
85 Boompieper Anthus trivialis zo       x x x x x         
86 Graspieper Anthus pratensis sv x x x x           x x x 
87 Gele kwikstaart Motocilla flava zo       x x x x x x       
88 Grote gele kwikstaart Motocilla cinerea st                         
89 Witte kwikstaart Motocilla alba zo/dt     x x x x x x x x x   
90 Winterkoning Troglodytes troglodytes st x x x x x x x x x x x x 
91 Heggemus Prunella modularis st x x x x x x x x x   x   
92 Roodborst Erithacus rubecula st x x x x x x x x x x x x 
93 Blauwborst Luscinia svecica zo       x x x x           
94 Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus zo                         
95 Paapje Saxicola rubetra zo       x x x             
96 Roodborsttapuit Saxicola torquata dt               x x       
97 Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros zo     x x x x x x x x   x 
98 Tapuit Oenanthe oenanthe dt       x                 
99 Beflijster Turdus torquatus dt                         
100 Merel Turdus merula sv x x x x x x x x x x x x 
101 Kramsvogel Turdus pilaris wi/dt x x x             o x x 
102 Zanglijster Turdus philomelos sv/dt     x x x   x     o     
103 Koperwiek Turus iliacus  wi/dt     x                   
104 Grote lijster Turdus viscivorus sv   x x   x x           x 
105 Bosrietzanger Acrocephalus palustris zo         x x x           
106 Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus zo         x x x x         
107 Spotvogel Hippolais icterina zo         x   x           
108 Braamsluiper Sylvia curruca zo         o               
109 Grasmus Sylvia communis zo       x x x x           
110 Tuinfluiter Sylvia borin zo       x x x   x         
111 Zwartkop Sylvia atricapilla zo       x x x x           

 

Holenduif (Columba oenas) Houtduif (Columba palumbus) 

foto Robert Kastelijn 
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 Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam  

jan 

feb 

m
rt 

apr 

m
ei 

jun 

jul 

aug 

sep 

okt 

nov 

dec 

112 Fluiter Phylloscopus sibilatrix zo                         
113 Tjiftjaf Phylloscopus collybita zo     x x x x x x x x     
114 Fitis Phylloscopus trochilus zo       x x x x x         
115 Goudhaantje Regulus regulus sv x x x x x         x x x 
116 Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata zo         x               
117 Bonte vliegenvanger Fidecula hypoleuca zo                         
118 Staartmees Aegithalos caudatus sv   x x x x         x   x 
119 Matkop Parus montanus sv   x           x x       
120 Kuifmees Parus cristatus sv x x x x x x x x x x x x 
121 Zwarte mees Parus ater sv                         
122 Pimpelmees Parus caeruleus sv x x x x x x x x x x x x 
123 Koolmees Parus major sv x x x x x x x x x x x x 
124 Boomklever Sitta europaea sv x   x x x x   x x x x   
125 Boomkruiper Certhia brachydactyla sv x x x x x x x x x x x x 
126 Wielewaal Oriolus oriolus zo                         
127 Gaai Garrulus glandarius sv x x x x x   x x x x x x 
128 Ekster Pica pica sv       x o       o     x 
129 Kauw Corvus monedula sv x x x x x x x x x x x x 
130 Roek Corvus frugilegus  sv     o                   
131 Zwarte kraai Corvus corone sv x x x x x x x x x x x x 
132 Spreeuw Sturnus vulgaris sv x x x x x x x x o x o x 
133 Huismus Passer domesticus sv x x x x x x x x x x x x 
134 Ringmus Passer montanus sv     x     x x x x x x x 
135 Vink Fringilla coelebs sv x x x x x x x x x x x x 
136 Keep Fringilla montifringilla wi/dt                     x   
137 Groenling Carduelis spinus sv   x x x x x x x x x x x 
138 Putter Carduelis carduelis sv         x       x   x x 
139 Sijs Carduelis chloris wi/dt   o                     
140 Kneu Carduelis cannabina zo/dt               x         
141 Kruisbek Loxia curvirostra dt                         
142 Goudvink Pyrrhla pyrrhula sv x                       
143 Geelgors Emberiza citrinella  sv             x           
144 Rietgors Emberiza schoeniclus sv x x x x x x x x x x x x 

144  Soorten totaal     

jan 

feb 

m
rt 

apr 

m
ei 

juni 

juli 

aug 

sept 

okt 

nov 

dec 

110  Soorten in 2015  Aantal soorten per maand 45 48 57 69 73 69 59 54 55 53 51 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zwarte kraai (Corvus corone) 
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 § 4.10.10 Op kaart ingetekende broedterritoria in 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broedvogelinventarisatie 2015 
Kuifeend (Aythya fuligula) 
8 territoria 

 

Broedvogelinventarisatie 2015 
Waterral (Rallus aquaticus) 
3 territoria 
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Broedvogelinventarisatie 2015 
Meerkoet (Fulica atra) 
12 territoria  

Broedvogelinventarisatie 2015 
Gele kwikstaart (Motocilla flava) 
4 territoria 
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Broedvogelinventarisatie 2015 
Blauwborst (Luscinia svecica) 
4 territoria  

Broedvogelinventarisatie 2015 
Roodborsttapuit (Saxicola torquata) 
7 territoria 
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Broedvogelinventarisatie 2015 
Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus) 
15 territoria  

Broedvogelinventarisatie 2015 
Bosrietzanger (Acrocephalus palustris) 
15 territoria 
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Broedvogelinventarisatie 2015 
Grasmus (Sylvia communis) 
20 territoria 

 

Broedvogelinventarisatie 2015 
Rietgors (Emberiza schoeniclus) 
6 territoria  
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Hoofdstuk 5: Verantwoording en Slot 
§ 5.1 Naamgeving 

Aangezien in de naamgeving van verschillende organismen in Nederland de laatste decennia aanzienlijke 
veranderingen zijn op getreden geven wij hier aan waarvan de namen in dit verslag zijn overgenomen. 
 
 § 5.1.1 Flora 
De namen en zeldzaamheid van mossen zijn volgens de ‘Standaardlijst van de Nederlandse blad-, lever- en 
hauwmossen’, Buxbaumiella 73. H.N. Siebel e.a., 2005 en ‘Basisrapport voor de Rode Lijst Mossen 2012’. 
BLWG-rapport 14. H.N. Siebel, R.J. Bijlsma & L.B. Sparrius, 2013. 
De namen van vaatplanten zijn volgens ‘Heukels Flora van Nederland’ 23² druk. Ruud van der Meijden, 2005.  
De namen van gecultiveerde bomen en struiken zijn volgens:  
‘Dendrologie van de lage landen’. Jan de Koning en Wim van den Broek, 2009. en 
‘Flora der cultuurgewassen van Nederland’ Deel 1 Nederlandse Dendrologie  11e druk. Dr. B.K.Boom, 1980. 
 
 § 5.1.2 Fauna 
De namen van spinachtigen, insecten, slakken echte kreeftachtigen en zoogdieren zijn volgens 
‘Soortenregister’, een website van Naturalis. 
De naamgeving van amfibieën en straalvinnigen zijn volgens ‘RAVON’ (Reptielen Amfibieën Vissen 
Onderzoek Nederland). 
De namen van vogels zijn volgens ‘Petersons Vogelgids’ 19² druk. R. Peterson, G. Mountfort en P.A.D 
Hollom, 1987. 
 

§ 5.2 Foto’s en opmaak 
De gesigneerde foto’s in dit verslag zijn van Jan Beenker, Nick Goedhart, Pieter Heesakkers, Robert Kastelijn 
en Jan Timmermans. De niet gesigneerde foto’s zijn van Jan Kersten. 
De opmaak van dit verslag is van Jan Kersten. 
 

§ 5.3 Dankwoord 
Wij danken Pieter van Breugel voor de naamgeving aan de Lathyrusbij en Kleine knotswesp. 
Jan Beenker, Nick Goedhart, Robert Kastelijn en Jan Timmermans danken wij voor de door hen ter 
beschikking gestelde foto’s. 
Voor de uitstekende samenwerking met de directie, baancommissie, greenkeepers en andere medewerkers, 
marchals en golfers van Golfbaan het Woold danken wij allen. 
 

§ 5.4 Tot slot 
Ondanks de soms aanzienlijk lijkende lijsten van organismen in dit verslag, is dit slechts een deel van de in 
werkelijkheid in het geïnventariseerde gebied voorkomende flora en fauna.  
Een mensenleven zou te kort zijn om alle hier levenden organismen in beeld te brengen. 
Door het in beeld brengen van de natuurwaarden op Golfbaan het Woold, denken wij met dit verslag in een 
behoefte van velen en aan een belangrijke doelstelling van de werkgroep te voorzien. 
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