
Geel schorpioenmos in de Gelderse Vallei
Begin juli 2009 is in De Hel, onderdeel van Natura 2000-
gebied Binnenveld, het zeer zeldzame Geel schorpioen-
mos (Hamatocaulis vernicosus) aangetroffen. De vinder
was Han Runhaar, de determinatie werd bevestigd door
Henk Siebel. De soort is vermeld in bijlage II van de
habitatrichtlijn; het is één van de twee in Nederland voor-
komende mossoorten (naast Tonghaarmuts, Orthotrichum
rogeri) die daar staan vermeld. Geel schorpioenmos heeft
het in De Hel naar zijn zin in een basenrijke trilveen-
vegetatie met onder andere Trilveenveenmos (Sphagnum
contortum) en Goudsikkelmos (Drepanocladus polygamus).
Dit is de vierde locatie in Nederland waar de soort recent
is aangetroffen. De andere drie locaties liggen veel noor-
delijker, bij het Meppelerdiep en in De Wieden in Noord-
west-Overijssel. Deze vondst in het zuiden van de
Gelderse Vallei benadrukt het belang van een goede
hydrologie in De Hel en bevestigt de mogelijkheden voor
verder herstel van natuur-
waarden in dit Natura 2000-
gebied. Geel schorpioenmos
is een soort van kalkarme
maar ijzerrijke moerassen en
werd vroeger o.a. gevonden in
blauwgraslanden in beekdalen
met kwel.

Toename van soorten in
Binnenveld
In de Bennekomse Meent
en Bennekomse Hooilanden
zijn in 2008 door de KNNV
Vereniging voor Veldbiologie
51 bedreigde planten- en dier-
soorten waargenomen. Er zijn
honderden planten- en dier-
soorten aangetroffen en het
aantal, gemiddeld over de
soortgroepen, was in 2008
ruim 50% hoger dan in 2003.
De inspanningen van Staats-
bosbeheer hebben hierbij
zeker een rol gespeeld. Vooral
het aantal blad- en levermos-
sen waaronder Kropgoudkor-
relmos (Fossombronia incurva)
en Flesjesmos (Blasia pusilla)
viel op. Bij de planten sprong
de snelle en massale herver-
schijning van Veenmelkviooltje (Viola persicifolia var. persi-
cifolia) in het oog. Meerdere voor Blauwgrasland karakte-
ristieke soorten zoals Blauwe zegge (Carex panicea) en
Kleine valeriaan (Valeriana dioica) vestigden zich. Bij de
vogels werden onder andere Waterral (Rallus aquaticus),
Blauwborst (Luscinia svecica) en Watersnip (Gallinago gal-
linago) aangetroffen.
We hebben in Nederland nog maar 30 ha Blauwgrasland;
en 7 hectare daarvan ligt in de Bennekomse Meent, deel
van het als Natura-2000 gebied aangewezen Binnenveld.
Om daar de oppervlakte te vergroten en een bufferzone
te creëren naar het agrarisch gebied toe zijn de afgelopen

jaren de nabij gelegen Bennekomse Hooilanden heringericht
door Staatsbosbeheer. Op 28 hectare werd 40.000 m3 voed-
selrijke bovengrond afgegraven waardoor het maaiveld met
15 centimeter werd verlaagd en de bodem verarmd werd. De
Bennekomse Hooilanden vallen momenteel echter buiten de
Natura-2000 aanwijzing, terwijl daar hoge potenties aanwe-
zig zijn en voor het behoud en verdere ontwikkeling van de
natuurrijkdom een beschermde status cruciaal is. De natuur-
en milieuorganisaties uit de regio, en hoogleraar Natuurbe-
heer Frank Berendse van Wageningen Universiteit pleiten er
voor om ook de Hooilanden aan te wijzen en op de lange
termijn de gebieden te verbinden met de Achterbergse Hooi-
landen en De Hel.

Goudknopje en nieuw vogelrijk water
Begin juni werden door boswachter Nico de Bruin in het
Utrechtse natuurgebied Willeskop honderden bloeiende
exemplaren van Goudknopje (Cotula coronopifolia) aan-

getroffen. Dit is een zeer zeld-
zame adventieve soort en komt in
Nederland voornamelijk voor in
de kustprovincies en de Oostvaar-
dersplassen. Goudknopje groeit
op open, kleiige of venige bodem
en wordt vaak op recent ingepol-
derde gronden gevonden. Willes-
kop is een gevarieerd moeras-
gebied van ongeveer 100 hectare;
een voormalig landbouwgebied
dat in 2002 in het kader van de
ruilverkaveling Lopikerwaard als
natuurgebied is ingericht. Via een
helofytenfilter wordt aan de west-
kant water het gebied ingelaten. In
het oosten van het natuurgebied,
waar de waterkwaliteit het best is,
zijn enkele voormalige landbouw-
percelen afgeplagd. Hier zijn nu
overstromingsgraslanden aanwe-
zig, die ´s winters deels onder
water staan. Op deze locatie werd
massaal Goudknopje aangetrof-
fen, samen met Moerasdroog-
bloem (Gnaphalium uliginosum),
Waterpeper (Persicaria hydropiper)
en Geknikte vossenstaart (Alopecu-
rus geniculatus). In de provincie
Utrecht werd Goudknopje eerder
in Vleuten en Soest waargenomen,

maar niet in dergelijke grote hoeveelheden.
Een deel van Williskop bestaat uit open water. Willeskop is
ook voor vogelaars een zeer interessant gebied. Recentelijk
zijn er Witvleugelstern (Chlidonias leucopterus), Amerikaanse
Wintertaling (Anas carolinensis) en Ralreiger (Ardeola ralloides)
waargenomen. Drie territoria van Porseleinhoen (Porzana
porzana), twee territoria van Kwartel (Coturnix coturnix) en
territoria van diverse pioniersoorten als Visdief (Sterna
hirundo) en Kleine plevier (Charadrius dubius) zijn vastgesteld
in het voorjaar van 2009. Halverwege de wandelroute door
het gebied is een uitkijktoren aanwezig, van waar uit voge-
laars een goed beeld hebben op de omgeving.
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Goudknopje in Williskop
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