
teruggevoerd worden op de aan- of afwezig
heid van geschikte (hogere) vegetatie. 
Van de 43 mannetjes die we in 1975 in de af
wateringssloot merkten, vonden we er in 
1976 daar 18 terug; een terugvangspercenta-
ge dus van 42. Een erg hoog percentage, ze
ker als we het vergelijken met de IS^o die 
Delcourt vond bij Hyla meridionalis (2). Het 
zou kunnen zijn dat Hyla meridionalis min
der dan Hyla arborea gebonden is aan één 
bepaalde voortplantingsplaats. Wij vonden 
maar 3 gemerkte dieren op in de buurt gele
gen voortplantingsplaatsen terug, maar za
gen daarentegen wel dat binnen één seizoen 
de kikkers van voortplantingsplaats wissel
den, wat ook door Schneider werd waarge
nomen (6). Het terugvangstpercentage op 
één bepaalde voortplantingsplaats hoeft dus 
niet alleen samen te hangen met sterfte onder 

I llleriiliiur: 

Als herinnering aan het vroeger overwegend 
agrarische Gooi zijn, als relict uit vorige eeu
wen, nog enige restanten van engen en ver
spreid liggende akkers aanwezig. In Hilver
sum en Bussum zijn grote delen van de engen 
reeds in de 19e eeuw en de restanten daarvan 
in de eerste helft van onze eeuw geheel met 
huizen en dergelijke volgebouwd, waardoor 

de mannetjes, maar kan ook beïnvloed wor
den door het al dan niet plaatsgebonden zijn 
van deze mannetjes en dit kan weer afhangen 
van het aantal voortplantingsmogehjkheden 
in een bepaald gebied. 
Buiten de voortplantingsperiode troffen we 
de Boomkikker alleen op de „hogere" vege
tatie aan. In de Gelderse Achterhoek werden 
rond de voortplantingsplaats alle bosjes en 
restanten van bosjes door Boomkikkers als 
zomerverblijf gebruikt (fig. 2). Dat de 
Boomkikkers niet alleen een aantal weken 
achtereen daar op dezelfde plaats verblijven 
(zoals ook Delcourt (2) waarnam), maar dat 
ze zelfs na zich voortgeplant te hebben naar 
deze plaats terugkeren, zegt genoeg over de 
waarde van deze „nutteloze" vegetaties in 
ons cultuurland. In een volgend nummer ho
pen we hierop terug te komen. 

in deze plaatsen niets meer aan vroeger boe
renland doet herinneren. Ten zuiden van La
ren, ten noorden van Blaricum en in de om
geving van Huizen zijn — tot dusver — nog 
stukken van dit vaak enigszins glooiende en-
gengebied overgebleven. Tussen de villabe
bouwing van de dorpen Laren en Blaricum 
zijn hier en daar nog akkers aanwezig en een 
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5. Schneider, H.. 1967. Rufe und Rufverhalten des Laubfrosches Hyla arborea arborea L. Z. vergt. Physiol. 57: 
174-189. 

6. Schneider, H., 1971. Die Steuering des taglichen Rufbeginns beim Laubt'rosch Hyla arborea arborea (L.). Oeco-
logia S: 310-320. 
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aantal verspreid liggende akkers zijn eigen
dom van de „Stichting Gooisch Natuurreser
vaat". Ook bezit de stichting nu een deel van 
de Naardereng ten noordwesten van Huizen. 
De boeren in het Gooi hadden hoofdzakelijk 
een gemengd bedrijf. Veeteelt op de lager ge
legen meenten en maatlanden langs de ran
den van het Gooi, landbouw op de engen en 
schapen op de heide. De weinige thans over
gebleven boeren hebben ook heden een der
gelijk bedrijf, hoewel de schapen reeds lang 
zijn verdwenen. 
De soorten van de verbouwde akkergewassen 
zijn in de loop der eeuwen niet veel gewij
zigd. Tot in de I9é eeuw werd veel boekweit 
verbouwd. De akkers worden nu gebruikt 
voor de teelt van rogge — voornamelijk win
terrogge —, gerst, aardappelen en de land
schappelijk onaantrekkelijke mais. Na 
vroegtijdige oogst van rogge en gerst — vóór 
medio augustus — worden op de vrijkomen
de akkers vaak voederknollen verbouwd. Te 
betreuren valt dat delen van de engen, vooral 
ten zuiden van Huizen, gebruikt worden 
voor de teelt van graszoden. Ook kweek van 
kerstsparren, sierplanten enz. ontsiert hier en 
daar het landschap. 

Het Gooisch Natuurreservaat bezit thans on
geveer 65 ha eng- en verspreid liggende land
bouwgronden, die aan boeren zijn verpacht. 
Ruw geschat 250 ha aan enggronden bevin
den zich nog in — divers — particulier bezit. 
Het gebruik van de akkers geschiedt volgens 
de huidige landbouwmethoden. Voor be
mesting worden kunstmest, stalmest, gier en 
rioolslib gebruikt. De akkers waarop gerst, 
mais en aardappelen worden verbouwd, wor
den met herbiciden bespoten, waardoor wei
nig of geen wilde planten een kans krijgen. 
De winterroggeakkers worden als regel niet 
met herbiciden bespoten, waardoor zich op 
deze akkers wel een onkruidflora kan ont
wikkelen. Door de kleinschaligheid, ver
spreide ligging, bemestingswijze, samenstel
ling van de bodem — al öf niet leemrijk —, is 
de onkruidflora van de winterroggeakkers 
vaak erg wisselend. Ook is er een duidelijk 
verschil tussen de akkers waarop voor het 

eerste jaar rogge wordt verbouwd en akkers 
die tevens het tweede jaar voor roggeteelt 
worden gebruikt. Na twee jaar roggever-
bouw worden de akkers, waarschijnlijk door 
het ontstaan van een te grote onkruidvegeta
tie, weer voor andere teelten benut. In 1978 
heb ik de randen van drie eerstejaars- en twee 
tweedejaars-roggeakkers geïnventariseerd. 
De meeste andere roggeakkers werden glo
baal bekeken. 
De onkruidvegetaties van de Gooise rogge
akkers, die onder de klasse der graanvrucht-
akkers worden ingedeeld, behoren tot de 
Windhalm-orde (Aperetalia) en daarbij in 
het bijzonder tot het Korensla-verbond (Ar-
noseridion). Op iets leemrijke grond komen 
tevens enige kensoorten voor van het 
Akkerleeuweklauw-verbond (Aphanion) en 
de Associatie van Ruige klaproos (Papavere-
tum argemones). Een verrijking aan soorten 
ontstaat ook nog door het optreden van on
kruiden die bij de hakvruchtakkers behoren, 
met als bijzonderheid het aanwezig zijn van 
enige — thans zeldzame — kensoorten van 
de Associatie van Akkerspurrie en Gele gan-
zebloem (Chrysanthemo-Sperguletum). 
De eerstejaars-akkers zijn als regel minder 
rijk aan soorten en bezitten meestal ook een 
minder groot aantal exemplaren per soort 
dan de tweedejaars-akkers, die een veel „rij
kere" indruk maken. Van de Windhalm-
orde zijn de soorten: Windhalm (Apera 
spica-venti). Zwaluwtong (Polygonum con
volvulus), Akkerviooltje (Viola arvensis), 
Ringelwikke (Vicia hirsuta), Schapezuring 
(Rumex acetosella). Gewone spurrie (Sper-
gula arvensis) en Smalbladige wikke (Vicia 
saliva subsp. angustifolia) het meest alge
meen. Knopherik (Raphanes raphanistrum), 
Klein tasjeskruid (Teesdalia nudicaulis), 
Zandraket (Arabidopsis thaliana), en Gladde 
witbol (Holcus mollis) vielen minder op, 
maar waren toch talrijk te vinden. Op een in 
het voorjaar met rioolslib bespoten eerste-
jaars-akker vond ik massaal Eenjarige hard-
bloem (Scleranthus annuus). Overigens wa
ren daar zeer weinig poorten aanwezig. In de 
andere akkers was de Eenjarige hardbloem 
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zeldzaam, evenals de Vierzadige wikke (Vicia 
tetrasperma), waarvan ik maar enkele exem
plaren zag. De overige — zeer zeldzame — 
kensoorten van de Windhalm-orde: Dreps 
(Bromus secalinus), een ondersoort van Zil-
verhaver (Aira caryophyllea subsp. multicul-
mis) en de differentiërende soort Heelbeen 
(Holosteum umbellatum) heb ik niet gevon
den. Deze soorten zijn waarschijnlijk nooit 
in het Gooi aangetroffen. 
De vier kensoorten van het Korensla-ver
bond; Korensla (Arnoseris minima), Bleek
gele hennepnetel (Galeopsis segetum), Slof-
hakken (Anthoxanthum aristatum) en Kleine 
leeuweklauw (Aphanes microcarpa) zijn alle 
in de akkers te vinden. Slofhakken treedt 
vooral in de tweedejaars-akkers massaal op. 
De thans vrij zeldzame Bleekgele hennepne
tel is in de meeste akkerranden een algemene 
verschijning en de ook vrij zeldzame Ko
rensla zag ik vooral in de tweedejaars
akkers; zij is daar vrij algemeen. In het Gooi 
is de Kleine leeuweklauw van de vier soorten 
de minst vaak voorkomende. Slechts in één 
eerstejaars-akker trof ik enkele exemplaren. 
Van het Akkerleeuweklauw-verbond vond ik 
in enige akkers de Echte kamille (Matricaria 
recutita), echter vrij zelden. Voorts het Mid
dels! vergeet-mij-nietje (Myosotis arvensis), 
dat in een eerstejaars-akker op iets leemrijke 
grond zelfs massaal en aspectbepalend aan
wezig was. In de andere — iets leemrijke — 
akkers was het lang niet zo talrijk. 
De Associatie van Ruige klaproos is verte
genwoordigd met de kensoorten Kleine klap
roos (Papaver dubium) en Valse kamille 
(Anthemis arvensis). De Kleine klaproos was 
in de tweedejaars-akkers veel te zien en 
doorspikkelde met zijn mooie vuurrode 
bloemkleur de akkers op fraaie wijze. De 
Valse kamille was een nogal zeldzame ver
schijning in enige akkers in het noordelijke 
deel van het Gooi. De Korenbloem (Centau-
rea cyanus) schijnt in de Gooise roggeakkers 
nooit veel te zijn voorgekomen. Ook nu was 
deze soort niet te vinden. Alleen op een ak
ker in de Naardereng zag ik een hoek, van 
naar schatting 500 m2, massaal bedekt met 

de fraaie bloemen van deze plant, waarbij ik 
aan moedwillige uitzaai moest denken. An
ders is het met het Driekleurig viooltje (Viola 
tricolor), dat op veel akkers in een grote vor
menrijkdom verschijnt. Wanneer de rogge
halmen uitgroeien lopen de viooltjes niet zo 
in het oog, maar na de oogst is op de stoppel-
velden in september-oktober een fraaie na
bloei te zien, waarbij opvalt dat op veel ak
kers de plantjes zo talrijk zijn. Zowel over
wegend paarse, als witte en gele exemplaren 
komen voor en voorts zeer veel bloemen die 
een combinatie van twee of drie van deze 
kleuren hebben. De meeste planten zullen 
waarschijnlijk tot de cultuurvariëteit ,,Hor-
tensis" behoren. 

De Gooise roggeakkers worden nog verrijkt 
met enige soorten die tot de Orde der hak-
vruchtgemeenschappen (Polygono-Cheno-
podietalia) worden gerekend. Als kensoorten 
van het Spurrie-verbond (Polygono-
Chenopodion) komen voor: Rood guichel
heil (Anagallis arvensis subsp. arvensis) en 
Hoenderbeet (Lamium amplexicaule) en van 
het Perzikkruid-onderverbond (Eu-Poly-
gono-Chenopodion): Perzikkruid (Polygo
num persicaria) en Gewone steenraket (Ery
simum cheiranthoides). Hoenderbeet en Per
zikkruid zijn in de meeste akkers te vinden, 
doch meestal in bescheiden aantal. De Gewo
ne steenraket is in de iets leemrijke akkers 
vrij talrijk. Rood guichelheil is in het Gooi 
een zeer zeldzame verschijning, die ik buiten 
de roggeakkers nooit heb gevonden. In twee 
akkers — op iets leemrijke plekken — zag ik 
tot mijn vreugde enige van deze mooie plan
ten. 

De Associatie van Akkerspurrie en Gele gan-
zebloem, waarvan zoals eerder vermeld enige 
zeldzame soorten in de akkers voorkomen, 
heeft haar optimum in het fluviatiele district. 
Van deze associatie vond ik de soorten 
Kromhals (Lycopsis arvensis), Akkerleeuwe-
bek (Antirrhinum orontium) en Glad bigge-
kruid (Hypochaeris glabra) meestal op iets 
leemrijke akkers in het noordelijk- en mid
dengedeelte van het Gooi. Kromhals is zowel 
in eerste- als tweedejaars-akkers te vinden. 
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De thans zeldzame Akkerleeuwebek zag ik 
alleen'in enige tweedejaars-akkers; het even
eens thans zeldzame Glad biggekruid vond ik 
in verscheidene akkers vrij talrijk, met een 
duidelijke voorkeur voor de akkerranden, 
waar het vaak te vinden was tezamen met 
soorten van het Korensla-verbond. 
Triviale soorten als Varkensgras (Polygo
num aviculare), Melganzevoet (Chenopodi-
um album), Vogelmuur (Stellaria media), 
Veldereprijs (Veronica arvensis). Herderstas
je (Capsella bursa-pastoris). Klein knop-
kruid (Galinsoga parviflora), Kweek (Elytri-
gia repens), Klein kruiskruid (Senecio vulga
ris) en Gewone raket (Sisymbrium officinale) 
zijn in de akkers aanwezig, doch niet in over
heersende hoeveelheden. 
Andere soorten die hier en daar worden ge
vonden, zijn onder meer Zandmuur (Arena-
ria serpyllifolia). Gewone reigersbek (Erodi-
um cicutarium), Akkerkool (Lapsana com
munis), Gewone hennepnetel (Galeopsis te-
trahit), Korrelganzevoet (Chenopodium po-
lyspermum) en Reukloze kamille (Matricaria 
marltima subsp. inodora). 
Tenslotte is er nog één soort die in de Gooise 
roggeakkers opvalt, namelijk het Boskruis-
kruid (Senecio sylvaticus). Boskruiskruid 
groeit in vrijwel alle akkers. Meer in de 
tweedejaars- dan in de eerstejaars-akkers, 

hoewel ik op de Blaricummereng een 
eerstejaars-akker zag, waar de soort zelfs 
massaal en aspectbepalend voorkwam. Bos
kruiskruid is in de Gooise roggeakkers een 
preferente soort en kan als een lokale ken-
soort van het Korensla-verbond en wel in het 
bijzonder tot de Associatie van Eenjarige 
hardbloem en Korensla (Téesdalio 
nudicaulis-Arnoseridetum minimae) worden 
gerekend. 
Al met al zijn de roggeakkers in het Gooi, bij 
toepassing van de huidige bemestingswijze 
en het niet gebruiken van herbiciden, rijk 
aan wilde planten, vooral de tweedejaars
akkers. In de eerstejaars-akkers kunnen on
geveer 20-30 soorten en in de tweedejaars
akkers zo'n 30-40 soorten worden waargeno
men. Bij het verloren gaan van de roggeteelt 
zal een aantal soorten uit het Gooi verdwij
nen. 
De urbanisatie gaat voort. Meenten en maat-
landen worden steeds verder volgebouwd. 
Rumoer alom. In de nabije toekomst zal 
landbouw op de kleinschalige engrelicten niet 
meer rendabel zijn. Het is thans zaak dat de 
„Stichting Gooisch Natuurreservaat" spoe
dig het engenrestant in bezit of beheer krijgt. 
Alleen dan zal het nog mogelijk zijn niet ren
dabele akkerbouw te blijven bedrijven. 
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