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Inleiding 

Het project Binnenveldse Hooilanden is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Mooi 
Binnenveld, de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer. Het totale project zal in 
de toekomst ca. 280 ha natuur omvatten. Een deel van dit gebied bestaat uit bestaande 
natuurterreinen (Bennekomse Meent, Bennekomse Hooilanden) en een ander deel uit nieuwe natuur 
op (voormalige) agrarische gronden. In het project wordt nauw samengewerkt met de provincie 
Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Ede en Wageningen. 

Er is inmiddels door de drie betrokken organisaties een gezamenlijk beheerplan opgesteld. Het is 
essentieel dat na de inrichting flora en fauna gedetailleerd worden vervolgd om te kunnen 
beoordelen of het gevoerde beheer het gewenste resultaat oplevert en er eventueel wijzigingen in 
het beheer noodzakelijk zijn. 

Daarnaast is aan de verlening van de provinciale subsidies voor het beheer de verplichting 
verbonden om de ontwikkeling van de natuur te monitoren. Voor de meeste natuurbeheertypen 
betreft dit de verplichting om eens in de zes jaar een gedetailleerde inventarisatie van een aantal 
soorten planten, vogels, dagvlinders, libellen en sprinkhanen uit te voeren. Daarnaast moet eens in 
de 12 jaar een vegetatiekartering worden uitgevoerd. De preciese soorten die gekarteerd moeten 
worden verschillen per natuurbeheertype.  

De natuurbeheertypen die in het projectgebied aanwezig zijn  
 
N04.02   Zoete plas (langzaam stromend water in Kromme Eem) 
N06.02   Trilveen 
N10.01   Nat schraalland (blauwgrasland en kleine zeggenvegetaties, veldrusschraalland)  
N10.02   Vochtig hooiland (dotterbloemhooiland)                   
N12.02   Kruiden- en faunarijk grasland 
N14.01   Rivier- en beek-begeleidend bos (eendenkooibosje, voormalig eigendom De Snip) 
 
De soorten die dientengevolge verplicht  moeten worden gemonitord zijn per natuurbeheertype 
opgenomen in Bijlage 1. Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat deze lijsten 
zo nu en dan door de provincie worden bijgesteld. 

De Vereniging Mooi Binnenveld heeft het voornemen de inventarisaties uit te voeren met een 
hogere frequentie dan door de provincie verplicht wordt gesteld. Zeker aan het begin zullen de 
ontwikkelingen vrij snel verlopen en is het belangrijk de vinger aan de pols te houden. 

Het voornemen is om de gebieden die eind 2019 in eigendom zullen komen van de Coöperatie 
Binnenveldse Hooilanden en de Stichting Mooi Binnenveld jaarlijks (flora, weidevogels, 
dagvlinders, sprinkhanen) of eens in de twee jaar te inventariseren (broedvogels, vissen). Het te 
monitoren gebied zal dan ongeveer 100 ha beslaan. Dit is voor de betrokken 
vrijwilligersorganisaties goed uitvoerbaar, terwijl het gehele gebied met de aanwezige menskracht 
een te grote opgave zou zijn. De rest van het gebied zal door Staatsbosbeheer worden gemonitord 
met een lagere frequentie (eens in de 6 of 12 jaar zoals voorgeschreven door de 
subsidieverplichtingen). Inmiddels is er contact gelegd met een aantal vogeltellers van de 
Vogelwerkgroep Ede, zodat wellicht ook het noordelijke deel van het gebied – in eigendom van 
SBB – eens in de twee jaar op broedvogels kan worden geïnventariseerd.  

Het nieuwe natuurgebied met blauwgraslanden en trilvenen is erg kwetsbaar. Het is daarom 
belangrijk te benadrukken dat de monitoringwerkzaamheden in het gebied alleen kunnen worden 
verricht door de personen die daarvoor van de Stichting mooi Binnenveld en de Coöperatie 
Binnenveldse Hooilanden een vergunning hebben gekregen. Er zal met de Coöperatie van te voren 
wordt overlegd over de bezoekdata en de precies routes, met name wanneer deze dwars door de 
percelen lopen. De schade aan lang, oogstbaar gras moet zoveel mogelijk worden vermeden. 
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In aanvulling op de monitoring van de wilde planten en dieren die in het gebied voorkomen, zal er 
ook een plan worden opgesteld voor de monitoring van de grondwaterpeilen en de chemische 
samenstelling van het grondwater (EGV, Ca-concentraties). 

Er zullen nog afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop de gegevens worden 
opgeslagen. Hierover zal overleg plaatsvinden met de Bosgroep Midden-Nederland die als 
intermediair zal fungeren bij de aanvraag van de SNL-subsidie. De verplichte monitoringgegevens 
zullen worden aangeleverd aan de Bosgroep die deze vervolgens doorstuurt naar de NDFF.  
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Flora en vegetatie 
Francis Luijckx, Sandra Robat, Francisca Sival, Floron Gelderland 

 
Verspreiding indicatieve plantensoorten  
 
In eerste instantie zullen alle soorten (vaatplanten en mossen) gevolgd worden op basis van een vlak 
dekkende looproute. In een later stadium wordt besloten op welke soorten de monitoring zich 
blijvend zal richten. In verband met de verplichting die voortvloeit uit de subsidieverlening zullen 
in ieder geval de kwalificerende soorten van bovengenoemde beheertypen worden vervolgd (zie 
bijlage 1).  
 
Daarnaast zal bijzondere aandacht worden besteed aan: 
     - typische soorten habitattypen 
     - overige zeldzame soorten 
     - kwel-indicerende soorten 
     - soorten met een negatieve trend  
     - soorten die alleen of vooral optreden in vroege stadia van successie 
     - de vestiging en uitbreiding van soorten die later in de successie instappen, inclusief  
       invasieve exoten 
 
Om de ontwikkeling vanaf de beginsituatie zo goed mogelijk te kunnen volgen wordt het terrein 2x 
per jaar bezocht, in ieder geval tijdens de eerste periode van 6 jaar. Na evaluatie wordt bepaald of 
deze frequentie gehandhaafd blijft of wordt aangepast. Het terrein wordt gebiedsdekkend bezocht 
langs lijnen loodrecht op de Veensteeg die ca. 25 meter uit elkaar liggen.  
 
Per jaar zal een veldbezoek in half mei plaatsvinden gevolgd door een bezoek in juli, waarbij de 
bezoeken afgestemd zullen worden op de maaiwerkzaamheden. Tijdens het veldbezoek in mei zal 
rekening worden gehouden met de broedvogels. 
 
Van de aanwezige soorten (vaatplanten en mossen) worden de XY-coördinaten, de naam en de 
aantallen (Floronschaal) vastgelegd. Dat geldt voor zowel bloeiende als niet bloeiende exemplaren. 
Obsmapp zal daarvoor worden gebruikt. 
 
De monitoring zal worden gecoördineerd door Francisca Sival. Kwetsbare gebieden worden door 
maximaal 2 personen tegelijk bezocht.  
Elk jaar wordt van de belangrijkste soorten de verspreiding met stippen aangegeven op 
overzichtskaarten, waarbij de grootte van de stip informatie geeft over de aantallen. 

In een soortentabel worden van alle aangetroffen soorten jaarlijks de aantallen genoteerd zodat 
trends (toename/afname) zichtbaar worden. Ook andere gegevens zoals de mate van bedreiging 
(rode lijst), ingezaaid of spontaan, typische soort habitattypen, indicerende soorten voor 
kwel/verdroging etc. kunnen in de tabel worden opgenomen. 
 
 
Ontwikkeling van de vegetatie 
 
Een van de verplichtingen die voortvloeit uit de SNL-subsidies voor het beheer is dat eens in de 12 
jaar in het gehele terrein een vegetatiekartering wordt uitgevoerd. Inmiddels zijn een aantal 
proefvluchten uitgevoerd met een drone om luchtfoto’s met een zeer hoge resolutie te maken die 
geschikt zijn om als basis voor de vegetatiekartering te dienen. Met behulp van grondwaarnemingen 
kan deze kaart dan verder per onderscheiden vegetatietype worden ingevuld. Er zal nog besloten 
moeten worden wanneer de eerste integrale kartering wordt uitgevoerd. Er zal dan ook een 
beschrijving moeten plaatsvinden van de structuur van de beheertypen N12.02 (Kruiden- en 
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faunarijk grasland) en N14.01 (Rivier- en beek-begeleidend bos) 
 
Daarnaast zal voor het onderzoek naar de ontwikkeling van de vegetatie een aantal vaste 
proefvlakken (PQ’s) voor langere tijd worden gevolgd (minimaal 10 jaar). De proefvlakken worden 
verdeeld over drie of vier transekten loodrecht op de Veensteeg (gradiënt van hoog naar laag), 
waarbij in elk transekt 3 of 4 proefvlakken komen te liggen. Het eerste, meest zuidelijke, transekt 
ligt in de Veenkampen; de hooilanden van de Coöperatie (natuurdoeltype: 
blauwgrasland/dotterbloemhooiland). Het tweede transekt ligt in het gebied van Mooi Binnenveld 
waar trilveen wordt verwacht (ten zuiden van de eendenkooi) en het derde transekt eveneens in het 
gebied van Mooi Binnenveld maar dan ten noorden van de eendenkooi (natuurdoeltype; 
blauwgrasland/dotterbloemhooiland). Op deze manier zal een behoorlijk deel van de verwachte 
variatie in natuurtypen gevangen kunnen worden.   
 
De exacte locatie van de proefvlakken wordt strategisch gekozen op homogene plekken op basis 
van hoogte, bodem, grondwaterstand, kweldruk, beheer, het opbrengen van maaisel en het 
verwachte natuurtype. Daarbij wordt gebruik gemaakt van luchtfoto’s (gemaakt door drones i.s.m. 
Saskia Keestra, WEnR), bodemkaarten en veldbezoek. De locaties zullen in het najaar van 2019 
worden vastgesteld (na de graafwerkzaamheden en het opbrengen van het maaisel) zodat zo snel 
mogelijk gestart kan worden met het maken van de eerste vegetatieopnamen om ook de 
pioniersoorten (met name pioniermossen) mee te kunnen nemen.  
 
De proefvlakken van 5 bij 5 meter worden gemarkeerd met een ingegraven metalen buis (onder het 
maaiveld) in de noordwesthoek van het plot.  De buis wordt ingemeten zodat hij altijd terug te 
vinden is, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van een metaaldetector. Met behulp van een 
kompas kan het plot vervolgens nauwkeurig worden uitgezet.  
 
Alle voorkomende soorten (vaatplanten en mossen) worden genoteerd. De mate van aanwezigheid 
wordt uitgedrukt in zowel bedekking als het aantal exemplaren. Het tellen gebeurt alleen bij telbare 
soorten, zoals orchideeën en andere dicotylen. Bij veel grassen en clonale dicotylen zal dit niet 
mogelijk zijn.  
 
De vegetatieopnamen moeten bij voorkeur binnen een half jaar na de plagwerkzaamheden starten 
zodat ook pioniersoorten kunnen worden meegenomen. Vervolgens zullen de PQ’s twee keer per 
jaar worden opgenomen (half mei en juli/augustus, waarbij de data worden afgestemd op de 
maaiwerkzaamheden), voor een periode van minimaal 10 jaar.  
 
De vegetatieopnamen worden uitgevoerd door Francis Luijckx, Francisca Sival, Sandra Robat, 
KNNV en Floron vrijwilligers. De mossen zullen worden genoteerd door Rienk-Jan Bijlsma. . 
De vlakdekkende  inventarisatie vindt plaats door de opstellers samen met de KNNV en de eerste is 
gepland voor 2020. Floronvrijwilligers willen enkele PQ’s opnemen en starten ook in 2020. 
 
 
Gelijktijdig met de vegetatieopnamen in mei, wordt eenmaal per jaar in een subplot naast elk plot 
een bodemmonster genomen, waarvan de volgende parameters in het lab bepaald worden: 

‐ pH-KCl 
‐ basenverzadiging (CEC) 
‐ totaal-P en beschikbaar-P 
‐ totaal-N 
‐ organische stof 

 
De analyses zullen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Monique Heijmans 
(WUR).   
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Broedvogels 

Linus van der Plas en Henk van Paassen 

De monitoring van vogels in het terrein van ‘Mooi Binnenveld’ zal primair gericht zijn op de 
broedvogels. Bij deze broedvogelmonitoring zullen twee methodes worden gebruikt: 

1. Inventarisatie van alle broedvogels volgens de SOVON-Avimap methode. Met deze methode 
worden territoria vastgesteld, die voldoen aan de criteria (datumgrenzen, fusie-afstand, broedcodes) 
van deze methode. Het resultaat is een stippenkaart met de territoria voor elke soort. Daarvoor 
moeten in het broedseizoen (februari – juni) minimaal 8 – 10 bezoeken worden gebracht. Het 
gebied omvat twee al bestaande BMP-A-plots: het deel ten zuiden van de Werftweg (plot 7504, 
Binnenveld-West) en het deel ten noorden van de Werfweg (plot 523, Bennekomse Meent), die 
respectievelijk in 2015 en 2016 voor het laatst door de Vogelwerkgroep zijn geteld. Deze tellingen 
kunnen voor deze methode als nul-meting worden gebruikt. Vanaf 2020 zullen deze plots eens in de 
twee of drie jaar worden geteld. Deze tellingen zullen worden gecoördineerd door Linus van der 
Plas. 
2. Inventarisatie van de broedende weidevogels als onderdeel van de weidevogel-inventarisatie 
door de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost (WBO). De leden van de WBO tellen jaarlijks alle 
broedende weidevogels in het Binnenveld. De door hen vastgestelde nesten in het terrein van Mooi 
Binnenveld en de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden kunnen aan het einde van het broedseizoen 
worden ingevoerd in het SOVON-Avimap systeem. Dit resulteert in stippenkaarten, waarin de 
gegevens van beide methodes zijn verwerkt. Voor de nul-metingen van 2015/2016 zal deze 
samenvoeging van beide methodes nog worden uitgevoerd. Deze inventarisaties zullen worden 
gecoördineerd door Henk van Paassen. 
 

Het terrein van Mooi Binnenveld is ook van belang voor trekvogels en wintergasten. Er zal naar 
gestreefd worden om minstens eenmaal per maand ook buiten het broedseizoen de aanwezige 
vogels te tellen, met een aantal mensen van de Vogelwerkgroep en deze waarnemingen in een 
rapport vast te leggen. 

Ook zullen de waarnemingen buiten het broedseizoen worden ingevoerd in waarneming.nl. 
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Vissen en amfibieën 
 
Johan Zwanenburg 
 
In de Binnenveldse Hooilanden komen van de streng beschermde amfibieën en vissen twee soorten 
voor: de poelkikker en grote modderkruiper. De verspreiding (zie kaartje hieronder) en effecten van 
de gebiedsinrichting op deze soorten is al eerder onderzocht en beoordeeld (De Boer, E.J.F., 2017. 
Natuurtoets inrichting Binnenveld-Veenkampen. Toetsing in het kader van de Wet 
natuurbescherming en Natuurnetwerk Gelderland. Bureau Waardenburg rapportnr. 17-198). Bij de 
planvorming en de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen is met deze soorten rekening gehouden 
en zijn mogelijke negatieve effecten geminimaliseerd. Omdat deze niet geheel konden worden 
uitgesloten was een ontheffing nodig. Deze is aangevraagd en verleend. Na de uitvoering dienen de 
soorten gemonitord te worden om zeker te zijn dat de staat van instandhouding niet is aangetast. 
 

 
 
Voor amfibieën en vissen zijn in het inrichtingsplan geen expliciet doelen gesteld, maar deze 
soorten kunnen meeliften, wanneer geschikte habitats ontstaan. Zo wordt in het Schetsontwerp 
Binnenveldse Hooilanden de poelkikker genoemd bij trilveen. Vissen komen in het Schetsontwerp 
aan bod bij de aan te leggen Kromme Eem die voor allerlei vissoorten een belangrijk leefgebied kan 
vormen. Ook de grote modderkruiper zou in de Kromme Eem een nieuw leefgebied kunnen vinden.  
 

Vissen: algemeen 
De vismonitoring zal gericht zijn op de Kromme Eem, maar mogelijk zijn er ook andere wateren 
interessant om te volgen. Afhankelijk van de beschikbare menskracht worden 6 tot 10 trajecten van 
+/- 50 meter uitgekozen om te monitoren. De trajecten worden op kaart ingetekend en zijn in het 
veld gemakkelijk te lokaliseren. De trajecten worden tweemaal per jaar intensief met stevige 
steeknetten (het bekende RAVON-net) afgevist. De gevangen vissen worden gedetermineerd, 
gemeten en geteld. Het meten is redelijk intensief, maar geeft belangrijke informatie over de 
aanwezigheid van visbroed en verschillende jaarklassen. De trajecten worden bij voorkeur 
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tweemaal per jaar onderzocht. Eind juni - juli is een goed moment om ook jonge vis te vangen. De 
verstoring van weidevogels is op dat moment waarschijnlijk beperkt. In september-begin oktober 
kan de tweede ronde worden uitgevoerd.  
 
De monitoring kan door enkele personen, of zelfs één, goed worden uitgevoerd. Grotere aantallen 
mensen of excursies zijn ook mogelijk. Wel moet altijd het aantal waarnemers worden vastgelegd 
zodat van eventuele uitschieters in aantallen kan worden nagegaan of dit met veel vissers te maken 
kan hebben. Er kan ook buiten de trajecten en op andere momenten worden gevist. Deze 
waarnemingen vullen het beeld verder aan, maar zijn niet bruikbaar voor de analyse van 
ontwikkelingen.  
 
Alle waarnemingen moeten uiteraard worden vastgelegd. Dit gebeurt met de app ObsMapp van 
waarneming.nl. Het wordt aanbevolen een aparte account voor de Binnenveldse Hooilanden aan te 
maken waarop de actieve mensen waarnemingen kunnen invoeren en ook weer downloaden voor 
analyse. Voor de monitoringstrajecten is het ook mogelijk om met veldlijsten te werken en deze 
later over te nemen in Excel. De overige losse waarnemingen moeten ook met ObsMapp worden 
vastgelegd. Wanneer iemand dit op zijn eigen account doet, dan moeten die gegevens worden 
gedownload en naar de coördinator worden gestuurd. 
 
Vissen: grote modderkruiper 
In tegenstelling tot de kleine modderkruiper is de grote modderkruiper een zeer lastig te vangen 
vissoort. Met het gebruikelijke schepnet moet vaak een flinke inspanning worden geleverd om de 
vis te pakken te krijgen. Met een gelijkstroom electrovis-apparaat gaat het beter, maar ook dan kan 
de vangst mager zijn. Er zijn voorbeelden van gebieden waar de grote modderkruiper vergeefs is 
gezocht en later bij werkzaamheden volop aanwezig bleek te zijn.  
 
Er is een techniek ontwikkeld om DNA sporen van de grote modderkruiper in een watermonster 
vast te stellen (eDNA) en deze techniek wordt de laatste jaren steeds meer toegepast. De 
betrouwbaarheid is vrijwel 100%. RAVON heeft in het rivierengebied de effectiviteit van 
electrovissen en eDNA vergeleken en daarbij bleek dat bij slechts 1/3 van de wateren met een 
positieve eDNA uitslag de soort met electrovissen ook werd gevangen. 
 
De kans om de grote modderkruiper te missen is dus groot en dat geldt zeker voor het vissen met 
het schepnet door vrijwilligers. Dat betekent niet dat de soort niet te vangen is. Bij de grote 
modderkruiperexcursie van 4-5-2019 bij de Groene grens werden in een bermsloot ruim 15 
juveniele grote modderkruipers gevangen. Dit is een uitzonderlijk resultaat want juvenielen worden 
relatief weinig gevangen. Het is dus in ieder geval de moeite waard om gericht naar de soort te 
zoeken. Wellicht doen zich mogelijkheden voor om eDNA onderzoek te doen. Het is bijvoorbeeld 
goed denkbaar dat studenten zich in deze techniek bekwamen. Overigens voelt de grote 
modderkruiper zich thuis in kleine en dichtbegroeide wateren met een dikke sliblaag en is daarom 
de eerste jaren nog niet te verwachten. 
 
De in de verkoopakte opgenomen verplichtingen die betrekking hebben op de monitoring van grote 
modderkruiper en eventueel andere vissen zijn uiteraard bepalend voor het monitoringprogramma, 
in ieder geval voor de minimale inspanning die geleverd moet worden. 

Amfibieën: poelkikker 
Zoals opgemerkt is de monitoringopgave die uit de ontheffing volgt de belangrijkste aanleiding om 
de poelkikker te gaan monitoren. De richtlijnen en afspraken daarover zijn leidend voor de 
monitoring. De poelkikker is een kleine groene kikker die zich aan de ene kant gemakkelijk laat 
zien en horen, maar aan de andere kant niet gemakkelijk met zekerheid is te onderscheiden van de 
bastaardkikker (voorheen middelste groene kikker) die veel algemener voorkomt, maar vrijwel 
altijd de poelkikker gezelschap houdt. In de hand kan een vrij zekere determinatie gedaan worden, 
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maar groene kikkers zijn er uitermate bedreven in om uit mensenhanden te blijven. Daarom vergt 
het inventariseren van poelkikkers de nodige ervaring met deze dieren.  
 
Voor de monitoring worden 5 tot 10 geschikte wateren, poelen, plasjes en sloten, uitgezocht. 
Daarbij zal ook de Veenkampen – beoogd eigendom van de Coöperatie - worden meegenomen waar 
deze dieren in het verleden zijn waargenomen. De gekozen locaties worden tweemaal bezocht in de 
periode mei – juni en bij voorkeur een keer overdag om dieren te zien en proberen te vangen en een 
keer in de avond wanneer de kikkers roepen en daaraan herkend kunnen worden. De monitoring 
vindt dus plaats in het broedseizoen van vogels en kan leiden tot ongewenste verstoring. Er dient 
daarom goed met de vogelwerkgroep en met de weidevogelwerkgroep te worden afgestemd 
wanneer welke locaties kunnen worden bezocht. De vogelwerkgroep en de weidevogelwerkgroep 
moeten al betrokken worden in de locatiekeuze aan het begin van de monitoring. 
 
De monitoring van vissen en amfibieën zal worden gecoördineerd door Johan Zwanenburg. 
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Dagvlinders, nachtvlinders, libellen, sprinkhanen en overige insecten 
Michiel Wallis de Vries 

 
Een van de verplichtingen die voortvloeit uit de SNL-subsidies is dat eens in de 6 jaar in het gehele 
terrein een vlak dekkende inventarisatie plaatsvindt van de insecten die in bijlage 1 met name 
worden genoemd. Dit gaat om glazenmakers, waterjuffers, dagvlinders en sprinkhanen. Het 
voornemen is om in 2020 zo’n eerste vlak dekkende inventarisatie uit te voeren. 
 
De Vlinderstichting zal zich inzetten om de meer frequente monitoring van vlinders, libellen en 
sprinkhanen in het Binnenveld uit te voeren langs een aantal transekten volgens de methodiek van 
het NEM. Op de Landelijke Dag van De Vlinderstichting (2 maart 2019) is een eerste oproep voor 
tellers gedaan. Bij de KNNV wordt deze oproep ook onder de aandacht gebracht. 
 
Dagvlinders 
Er zijn al enige telroutes in en rond het gebied waarop kan worden voortgebouwd en die een 
referentie vormen: Bennekomse Meent, Bennekomse hooilanden en Veenkampen. 
De inzet is om in elk geval twee aanvullende routes uit te zetten. De oproep heeft tot nu toe twee 
vrijwilligers opgeleverd. Deze worden als volgt ingezet: 
 Er wordt een route uitgezet in het kruiden- en faunarijke grasland in beheer bij de Coöperatie 

Binnenveldse Hooilanden 
 Een route door het trilveen en blauwgrasland in beheer bij de Stichting Mooi Binnenveld 
Mochten bijzondere soorten van de Rode Lijst – zoals de zilveren maan – opduiken, dan kan 
hiervoor een soortgerichte inventarisatie plaatsvinden, eventueel gevolgd door een monitoringroute 
op een locatie waar de betrokken waardplanten groeien. 
 
Libellen  
Er waren voorheen telroutes in de Bennekomse Meent (voor het laatst geteld in 2016) en in de 
Blauwe Hel (recent niet meer geteld). De inzet is om minimaal één libellenroute als referentie en 
één libellenroute langs de Kromme Eem uit te zetten.   
 
Nachtvlinders 
Voor nachtvlinders is er een meetnet in oprichting op basis van vaste tellocaties aan de hand van 
vangsten in LED-lichtvallen. De inzet is om in de Bennekomse Meent enkele tellocaties te plaatsen 
(dit voorjaar 2019 wordt geïnventariseerd of de dagvlindertellers zich hiervoor willen inzetten) en 
om in 2020 in het gebied van de Stichting Mooi Binnenveld enkele tellocaties uit te zetten. 
 
Sprinkhanen 
De sprinkhanen zullen conform de SNL-systematiek elke zes jaar worden gemonitord. 
 
De coördinatie van de tellingen van dagvlinders, nachtvlinders en libellen is in handen van Michiel 
Wallis de Vries. De tellingen van sprinkhanen worden uitgevoerd door Titia Wolterbeek. 
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Bijlage 1 De soorten met een monitoringsverplichting bij de verlening van 
subsisideies voor het beheer (zie voor meer gedetaileerde informatie: 
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/de-index-

natuur-en-landschap/natuurtypen/). 

 
 

N04.02   Zoete plas  

Planten 

brede waterpest, doorgroeid fonteinkruid, drijvende waterweegbree, 

drijvend fonteinkruid, fijn hoornblad, fijne waterranonkel, gesteeld 

sterrenkroos, glanzig fonteinkruid, groot blaasjeskruid, groot nimfkruid, 

grote waterranonkel, haaksterrenkroos, kikkerbeet, krabbenscheer, 

kransvederkruid, langstengelig fonteinkruid, oeverkruid, ongelijkbladig 

fonteinkruid, paarbladig fonteinkruid, plat fonteinkruid, puntig 

fonteinkruid, rond sterrenkroos, rossig fonteinkruid, spits fonteinkruid, 

stomp fonteinkruid, stomphoekig sterrenkroos, stijve waterranonkel, 

teer vederkruid, watergentiaan, waterviolier, zittende zannichellia 

Vissen: 

bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper, kroeskarper, 

kwabaal, paling, rivierdonderpad, riviergrondel, ruisvoorn, snoek, 

tiendoornige stekelbaars, vetje, zeelt 

Libellen: 

(grote plassen en kanalen:) kanaaljuffer, plasrombout; 

(laagveenwateren:) bruine korenbout, gevlekte witsnuit-libel, 

glassnijder (kritisch), groene glazenmaker, grote roodoogjuffer (mijdt 

kroossloten en houdt niet van schoning), viervlek, vroege glazenmaker 

(kritisch), vuurjuffer  

 

(kleine voedselrijke wateren): azuurwaterjuffer, bloedrode heidelibel, 

bruine glazenmaker, donkere waterjuffer, geelvlekheidelibel, gewone 

pantserjuffer, kleine roodoogjuffer, noordse winterjuffer, paardenbijter, 

smaragdli-bel, tengere pantserjuffer, variabele waterjuffer, vuurlibel 
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N06.02   Trilveen 

Planten: 

blonde zegge, draadrus, draadzegge, geelhartje, groenknolorchis, klein 

blaasjeskruid, kleine valeriaan, knotszegge, moeraskartelblad, 

moeraswespenorchis, paardenhaarzegge, parnassia, plat blaasjeskruid, 

ronde zegge, rood schorpioenmos (m), ruw kransblad (k), slank 

wollegras, Spaanse ruiter, stijf struisriet, sterrengoudmos (m), 

trilveenveenmos (m), tweehuizige zegge, veenmosorchis, vleeskleurige 

orchis, vlozegge, waterdrieblad 

 
 
N10.01   Nat schraalland 

Planten: 

addertong, armbloemige waterbies, bevertjes, blauwe knoop, 

bleke zegge, blonde zegge, bonte paardenstaart, brede orchis, 

breed wollegras, draadgentiaan, draadrus, draadzegge, 

dwergbloem, dwergrus, gele zegge, gevlekte orchis, gewone 

vleugeltjesbloem, groenknolorchis, grondster, grote 

muggenorchis, heidekartelblad, honingorchis, karwijselie, kleine 

valeriaan, klimopwaterranonkel, klokjesgentiaan, knolsteenbreek, 

knotszegge, koprus, kranskarwij, kruipende moerasweegbree, 

liggende vleugeltjesbloem, melkviooltje, moeraskartelblad, 

moerasstreepzaad, moeraswespenorchis, moesdistel, noordse 

zegge, paardenhaarzegge, parnassia, plat blaasjeskruid, rietorchis, 

ronde zegge, schildereprijs, schubzegge, Spaanse ruiter, 

sterzegge, teer guichelheil, tweehuizige zegge, veenmosorchis, 

vetblad, vleeskleurige orchis, vlozegge, waterdrieblad, 

weidekervel, welriekende nachtorchis, wijdbloeiende rus, 

zwartblauwe rapunzel 

Dagvlinders & 

sprinkhanen: 

Aardbeivlinder, bruine vuurvlinder, gentiaanblauwtje, 

moerassprinkhaan, zilveren maan, zompsprinkhaan 
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Broedvogels: 
gele kwikstaart, grutto, kemphaan, kwartelkoning, tureluur, 

watersnip 

 
 
  
 
 
 
 
N10.02   Vochtig hooiland (dotterbloemhooiland)  

Planten: 

addertong, adderwortel, beemdooievaarsbek, bevertjes, bleke 

zegge, bosbies, brede orchis, draadrus, gevlekte orchis, 

gevleugeld hertshooi, gewone dotterbloem, grote pimpernel, 

gulden boterbloem, harlekijn, herfsttijloos, karwijselie, kleine 

valeriaan, klimopwaterranonkel, melkviooltje, moeraskartelblad, 

moerasstreepzaad, moesdistel, noords walstro, noordse zegge, 

platte bies, polei, rietorchis, rode ogentroost, trosdravik, 

verfbrem, vleeskleurige orchis, waterkruiskruid, herfsttijloos, 

weidekervel, weide-vergeet-mij-nietje, welriekende nachtorchis, 

wilde kievitsbloem, zilte rus, zwartblauwe rapunzel 

Dagvlinder & 

Sprinkhanen: 

aardbeivlinder, bont dikkopje, bruine vuurvlinder, donker 

pimpernelblauwtje, moerassprinkhaan, pimpernelblauwtje, 

zilveren maan, zompsprinkhaan 

Broedvogels: 
gele kwikstaart, grutto, kemphaan, kwartelkoning, tureluur, 

watersnip 

 
                  
N12.02   Kruiden- en faunarijk grasland 

Planten: 
bochtige klaver, echte koekoeksbloem, gewone brunel, gewone 

margriet, grote ratelaar, kamgras, karwijvarkenskervel, klavervreter, 

klein vogelpootje, knolvossenstaart, knoopkruid, moerasstruisgras, 
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muizenoor, polei, spits havikskruid, waterkruiskruid, witte munt, 

zwarte zegge 

Dagvlinders: 

argusvlinder, bruin blauwtje, bruine vuurvlinder, bruin zandoogje, 

geelsprietdikkopje, groot dikkopje, hooibeestje, kleine 

parelmoervlinder, zwartsprietdikkopje 
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N14.01   Rivier- en beek-begeleidend bos (eendenkooibosje, voormalig eigendom De Snip) 

Planten: 

aardbeiganzerik, alpenheksenkruid, besanjelier, bittere veldkers, 

bosgeelster, bosmuur, bospaardenstaart, boswederik, daslook, 

driekantige bies, eenbes, gele monnikskap, geveerd diknerfmos (m), 

gewone vogelmelk, gladde zegge, grote keverorchis, gulden 

sleutelbloem, hangende zegge, heelkruid, klein heksenkruid, 

knikkend nagelkruid, kruidvlier, kruisbladwalstro, maarts viooltje, 

moeraskruiskruid, moerasstreepzaad, moeraswolfsmelk, 

muskuskruid, paarbladig goudveil, reuzenpaardenstaart, 

rivierkruiskruid, schaafstro, slangenlook, slanke sleutelbloem, 

slanke zegge, spindotterbloem, torenkruid, verspreidbladig 

goudveil, welriekende agrimonie, wilde kievitsbloem, witte 

rapunzel, zomerklokje, zwartblauwe rapunzel 

Broedvogels: 
appelvink, blauwborst, kleine bonte specht, kwak, nachtegaal, 

wielewaal 

 


