Stand van de natuur in Amersfoort
Biodiversiteit in beeld
Aan de hand van bijna 100 beschermde, bedreigde en bijzondere planten en dieren
een blik op de natuur van Amersfoort.
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Gemeente Amersfoort, oktober 2011

Voorwoord
Elke werkdag fiets ik met veel plezier door Park Schothorst. Dit prachtige gebied is voor vele stadsgenoten hét voorbeeld van
Amersfoort Groene Stad. Gelukkig telt Amersfoort meer van dit soort plekken. Niet altijd zo groot, maar minstens zo waardevol.
De natuur is belangrijk voor ons welbevinden. Hoe diverser de natuur, hoe beter dit voor ons en onze omgeving is. De natuur
levert en biedt ons ook veel producten en diensten. U kunt hierbij denken aan zuurstof, voedsel en water, maar ook recreatiemogelijkheden. Wij proberen de diensten die de natuur ons biedt steeds beter te benutten en op waarde te schatten, door ze
bijvoorbeeld ook economisch te waarderen. Door die waarde ook in geld uit te drukken, wordt extra duidelijk hoe kostbaar de
natuur is.
Een grote diversiteit in plant- en diersoorten maakt de natuur ook minder kwetsbaar. We hebben als gemeente hier specifiek
beleid op ontwikkeld en verankerd in onze visie op de groenstructuur en in het biodiversiteitsactieplan. Dit houdt in dat er bij
plannen voor nieuwe ontwikkelingen, eisen gesteld worden aan de plek die natuur daarbinnen inneemt. Ook bij het onderhoud
en beheer gelden richtlijnen voor het behoud en bevorderen van biodiversiteit.
We zouden als gemeente echter nooit zo ver zijn gekomen als we nu zijn, zonder initiatieven van bewonersgroepen en de inzet
van vrijwilligers. Daar zijn we trots op, want daaruit blijkt dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen groene stad.
Door deze inzet en samenwerking tussen de gemeente en inwoners, denk ik dat de toekomst van een rijke, biodiverse natuur in
Amersfoort in goede handen is.
Dit boekje geeft de biodiversiteit van Amersfoort een gezicht. Maak kennis met bijna 100 beschermde,
bedreigde en karakteristieke soorten. Hard voor ons aan het werk, maar niet altijd zichtbaar. Lees wat de
gebieden in en om Amersfoort voor rol spelen bij het behoud van de soortenrijkdom, naast de belangrijke
functie die de gebieden hebben voor ons om in te wandelen, fietsen, picknicken en te ontspannen. Ook kijken we vooruit naar de toekomst en denken we na over wat wij als gemeente, maar ook u als inwoner kunt
doen om onze leefomgeving te behouden en te versterken. Laten we samen de schouders er onder zetten
om Amersfoort een plek te laten zijn en blijven, waar planten, dieren en mensen naast en met elkaar leven!
Sebastiaan van ’t Erve

Wethouder Duurzaamheid
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Waarom een ‘stand van de natuur’ opmaken?
Onder het motto ‘met alleen stenen bouw je geen stad’ is decennialang de groei van de stad samengegaan met aandacht voor natuurontwikkeling en behoud. Daarmee is Amersfoort een groene
stad geworden waar het goed wonen en recreëren is en waar bedrijven zich graag vestigen.
Natuur en biodiversiteit hebben een economische, landschappelijke en ruimtelijke waarde voor de
stad en het landschap. Daarnaast hebben we aandacht voor de waarde van de natuur op zich. Om
al deze waardes mee te laten spelen in verschillende beslissingen is informatie over de aanwezige
soorten essentieel. En kennis van wat er ooit was kan helpen om weer soorten en waarden terug
te krijgen.
Tijdens de stadsuitbreiding eind vorige eeuw is er veel onderzoek uitgevoerd en oude gegevens
verzameld. Met de komst van de flora- en faunawet in 2002 zijn de inventarisaties meer structureel
geworden. Ook de mogelijkheden om gegevens geautomatiseerd op te slaan hebben het verzamelen gestimuleerd. Inmiddels is er nu een natuurdatabase met ruim 85.000 gegevens. Van 1900
soorten is informatie opgeslagen en zowel het aantal soorten als de hoeveelheid gegevens groeit
nog iedere dag. Veel Amersfoortse vrijwilligers werken daar aan mee. Op dit moment zijn er ruim
150 mensen die gegevens aan ons doorgeven. Variërend van het doorgeven van de waarneming van
één egel in de achtertuin tot wekelijks alle waargenomen vogels melden.
Met al deze informatie is het mogelijk een ‘stand van de natuur’ te maken in de vorm van dit boekje.
Een momentopname op basis van wat we nu weten. Deze informatie helpt ons om nieuwe aandachtspunten te formuleren voor het beleid van de komende jaren en het Biodiversiteitsactieplan.
Dit is ongetwijfeld ook een momentopname die stimuleert om nog meer informatie te verzamelen.
Want nog niet iedere vierkante centimeter van Amersfoort is onderzocht en de soorten blijven zich
verplaatsen.
Na een beschrijving van de grote groengebieden van Amersfoort zoemen we in dit boekje in op een
groot aantal soorten. Vervolgens wordt de balans opgemaakt en blikken we vooruit naar de toekomst.
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Amersfoort Groene Stad
Amersfoort heeft veel groene gebieden. Bermen, watergangen en bomenrijen verbinden deze gebieden met elkaar. Bij
elkaar vormt het een groen netwerk in en om de stad. Door de
landschappelijke ondergrond zijn de gebieden soms heel verschillend. Amersfoort ligt dan ook op een bijzondere plek. Vier
verschillende landschappen komen hier samen: de Utrechtse
Heuvelrug, de Gelderse Vallei en het Eemland. En in het hart
een heel ander landschap; de stad.
Deze variatie in landschappen zorgt voor een groot aantal
verschillende bewoners. In de polders komen we andere soor-

Birkhoven
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ten planten en dieren tegen dan in de bossen van Amersfoort
–Zuid. Bij elkaar levert het een enorme rijkdom aan soorten
op. Deze natuurlijke verscheidenheid noemen we ook wel biodiversiteit. Voor het behoud van soorten is het belangrijk om
ons te richten op het behoud van hun leefgebied. Hoewel de
soorten centraal staan in deze ‘stand van de natuur’, is het belangrijk te weten in welk landschapstype (biotoop) de soorten
voorkomen. In de vorm van een soort wandeling doorlopen
we de groene gebieden in de verschillende landschappen. En
beschrijven voor welke planten en dieren de gebieden van belang zijn.

Winter in de polder
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Utrechtse Heuvelrug
Hoog en droog
Aan de zuidkant van Amersfoort liggen de bossen en heidevelden van de Utrechtse Heuvelrug. Al fietsend is het natuurlijk reliëf hier goed te voelen. Een reliëf dat is ontstaan in de
voorlaatste ijstijd, zo’n 200.000 jaar geleden. Grote gletsjers
gleden over ons land en drukten de grond omhoog. Het hoogste punt ontstond op de Leusderhei (55 meter). Maar ook de
Amersfoortse Berg mag er zijn: maar liefst 42,5 meter boven
NAP!
De heideterreinen van de Stichtse Rotonde zijn een bijzondere entree aan de zuidkant van de stad. Het is de enige plek in
Amersfoort waar de zandhagedis voorkomt. De voedselarme,
zonnige bermen zijn bloemrijk en van belang voor veel vlinders en insecten. De heivlinder komt er voor en ook het heideblauwtje is te verwachten. Ondanks dat het maar een klein
heidegebied is zit de roodborsttapuit er te zingen.

Heideterrein van Oud Leusden. Inzet: Stichtse rotonde
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Het heideterrein van Oud Leusden heeft een wat ander karakter doordat er meer stuifzand is. Ook is het minder rustig door
de vele recreërende bezoekers. Vanuit de omliggende vochtige heide van het Hazewater is de levendbarende hagedis en
de kleine zonnedauw te verwachten. In de berm van de A28
bij Nimmerdor is nog een mooi voorbeeld van vochtige heide
en grasland te vinden. Moeraswolfsklauw, kleine zonnedauw
en koningsvaren groeien hier onder de rook van de snelweg.
In deze bosrand, maar ook op andere open plekken in het bos

en bij houtwallen komt de hazelworm voor. Belangrijk leefgebied voor de hazelworm in Amersfoort is de Ponlijn. Ooit
stonden Birkhoven en de bossen in Zuid-Amersfoort via deze
spoorlijn met elkaar in verbinding en kwamen hazelwormen
over het hele traject voor. In het meest zuidelijk deel bij de A28
komt hier de grote glimworm voor.
De bosgebieden aan de zuidkant van de stad zijn divers. In
Klein Zwitserland vinden we eikenberkenbos. Soortenarm,
maar wel typerend voor de arme zandgronden. Diverse mierensoorten komen voor, waarbij de nestkoepels van de behaarde- en de kale rode bosmier het meeste opvallen. Naast
de blauwe bosbes staat er ook hengel.

Nimmerdor

Bossen zoals Nimmerdor en Birkhoven, die zijn ontstaan als
landgoederen, hebben een andere samenstelling. Vooral de
dikke laanbomen in de bossen zijn interessant voor vleermuizen, spechten en ook de boommarters rukken op. Roofvogels
als de boomvalk, sperwer en havik maken er hun nest. In
Birkhoven zijn ook raven gesignaleerd. De oude bosbodem is
groeiplaats voor dalkruid, lelietje-der-dalen en salomonszegel. In deze bossen is van nature weinig open water. De bosvijver, vennen en gegraven poelen zijn van belang voor insecten
en amfibieën. Libellen, de alpenwatersalamander, kamsalamander en ringslang profiteren ervan. Vanuit de bosgebieden
trekt de vos de stad in. En ook de das komt via de bossen richting Amersfoort. Open plekken en bosranden zijn belangrijk
voor vlinders zoals de eikepage en de bruine eikepage.

Birkhoven
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Gelderse Vallei
Verrassend kleinschalig
Al wandelend of fietsend in Hoogland-West of Stoutenburg is
het kleinschalige landschap van de Gelderse Vallei te beleven.
Heggen, houtwallen, kleine boerenerven en akkers leveren
een mooi beeld op. De Gelderse vallei kent subtiele hoogteverschillen. Door opstuivend zand ontstonden in het verleden
plaatselijk een soort duinen. Deze hoger gelegen delen noemen we de dekzandruggen. In de lager gelegen delen tussen
de dekzandruggen stroomden de beken, het was er nat en
moerassig. Al het water in de vallei stroomt richting Amers-

Landgoed Stoutenburg

10

foort. Op een laag punt komt het bijeen en gaat daar verder
als de Eem. Daar waar de Eem doorwaadbaar was, is Amersfoort ontstaan.
De landgoederen Park Randenbroek, Landgoed Schothorst en
Landgoed Stoutenburg zijn door hun ligging in de Gelderse
vallei wat anders qua soortensamenstelling dan Birkhoven en
Nimmerdor. Graslanden, akkers en houtwallen grenzen hier
aan de bosranden. De bossen zijn voedselrijker en vochtiger.

Landgoed Schothorst

Bloeidaal
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De ijsvogel broedt in steile oeverranden of omgevallen boomstobben. En via de beek komt de weidebeekjuffer zelfs tot
in de stadgrachten. Langs de oevers zien we steeds meer de
dotterbloem verschijnen. De vochtige graslanden met pinksterbloem zijn goed voor het oranjetipje. Kikkers en padden
profiteren van natuurvriendelijke oevers en poelen. En bij de
vosheuvel staat een ooievaarsnest te wachten.

Stoutenburg

En er zijn veel oude bomen. De grootbloemmuur, salomonszegel, dubbelloof en bosanemoon groeien in de bosranden. Voor
het behoud van de rosse vleermuis in Amersfoort zijn de oude
bomen van Park Randenbroek en Landgoed Schothorst van
groot belang. Ook de ruige dwergvleermuis en watervleermuis zijn bezoeker van deze bossen. Typisch voor Park Randenbroek is de kolonie blauwe reigers hoog in de bomen. In
beide gebieden wonen de bosuil, groene specht, grote bonte
specht en een groot aantal andere vogelsoorten. De eekhoorn
maakt er zijn nest en de wezel scharrelt er rond. Dankzij de
verbinding met het buitengebied weet de haas zich op landgoed Schothorst te handhaven.
Het Heiligenbergerbeekdal, op de overgang van Utrechtse
heuvelrug naar Gelderse vallei, is leefgebied voor de ringslang.
12

Het Valleikanaal is recentelijk opnieuw ingericht als ecologische verbindingszone. Dit moet ervoor zorgen dat het beekdal, Bloeidaal, Schammer en Stoutenburg verbinding houden
met de gebieden aan de westkant van de stad. De dwergmuis,
watervleermuis, meervleermuis, bunzing, wezel, oranjetipje,
rietorchis en ringslang helpen we de stad door. Vissoorten zoals de winde profiteren van passeerbare stuwen. De nieuwe
natuur van Bloeidaal en Schammer zorgt voor verrassende
bezoekers. Lepelaars en zelfs flamingo’s aan de rand van de
stad. Veel pioniersoorten die op termijn zullen verdwijnen. En
plaatsmaken voor bijzondere soorten als de klokjesgentiaan.
Aan de westkant van het Valleikanaal wordt met de nieuwe
natuur in het Maatweggebied weer een schakel in dit groene
netwerk gerealiseerd
In het Waterwingebied is de oude agrarische verkaveling nog
terug te vinden. Door de enorme lengte aan bosrand is het
gebied erg rijk aan allerlei zangvogels. Er zijn hier veel overgangen van bloemrijk gras naar bosrand, waar het bruin zandoogje en op termijn het hooibeestje van profiteren.

Groengordel Soesterkwartier

Dankzij rust en verbinding met andere groengebieden is de
bunzing aanwezig. De ijsvogel broedt langs één van de vele
watergangen.
De Groengordel Soesterkwartier is de enige plek in Amersfoort waar de sleedoornpage voorkomt. Boven het gebied
jagen diverse vleermuissoorten zoals de laatvlieger.
Hoogland-West is divers en bijzonder. In het kleinschalig landschap ten zuiden van de Mgr. van de Weteringstraat komt een
groot aantal soorten voor die gebonden zijn aan lanen, houtwallen, bosschages, graslanden en akkers. De boerderijen zijn
van groot belang als broedplaats voor de kerkuil en steenuil,
maar ook voor de boerenzwaluw, huiszwaluw en huismus. Zo’n
zes vleermuissoorten vliegen langs de bosschages en over de

Hoogland-West

Eem. En op het landgoed Coelhorst leven ongeveer 25 reeën.
Vathorst leek qua landschap veel op Hoogland-West. Door de
nieuwbouw verandert er aan de noordkant van Amersfoort de
laatste jaren veel. Groenstructuren zoals de oude Veenweg en
Calveenseweg laten nog iets van het oude landschap zien. In de
gespaarde houtwallen overleven kleine zangvogels en huismussen. Deze soorten vinden nu ook een plek in de ingemetselde
neststenen. In nieuwe gebiedjes zoals de Duisterweide en bij de
natuurboerderij de Brinkhorst zitten in de poelen bruine kikkers,
groene kikkers en padden. In de Laak en Calveense Wetering leeft
de kleine modderkruiper. De waterplas van het Hammetje is van
groot belang voor vleermuizen. Zeven soorten zijn er al aangetroffen. De watervleermuizen uit het Hoevelakense bos komen
via de onderdoorgang van de A28 jagen boven de waterplas. Een
voorbeeld dat natuur zich niets aantrekt van gemeentegrenzen!
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Eemland
Extreme openheid
In de uiterste noordwestpunt van de gemeente verandert het
landschap langzaamaan in het open landschap van de polder.
Een landschap met mooie vergezichten, waar de wind zijn
gang kan gaan.
Het open weidelandschap ten noorden van de Mgr. van de
Weteringstraat, polder Zeldert, is vooral belangrijk voor weidevogels en overwinterende kleine zwanen. Het belangrijkste weidevogelgebied is het weidevogelreservaat De Slaag.
Hier komen veel weidevogels tot broeden, waaronder zeer
kritische soorten als de watersnip, slobeend en de grutto. ’s
Winters kunnen de graslanden wit zien van de kleine zwanen.
Watergangen en oevers zijn belang voor de heikikker, poelkikker en rugstreepppad. Bijzondere vissen zijn de kleine- en
grote modderkuiper.
De dynamiek van bouwprojecten zorgt voor tijdelijke bewoners. Pioniersoorten die afkomen op de zanderige vlaktes.
Opgeworpen zandhopen kunnen in korte tijd door oeverzwaluwen worden bevolkt. De bouwvlaktes van Nieuwland en
Kattenbroek waren plekken waar de kuifleeuwerik nog werd
gezien. Braakliggende terreinen bieden kansen voor tijdelijke
natuur.
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Tussen al deze grotere groengebieden lopen kilometers grasbermen. Aan de zuidkant van de stad met typische soorten
als het zandblauwtje, wilde marjolein en grasklokje. In andere delen van de stad met margriet, knoopkruid en gevlekte
rietorchis. Bermen die eigenlijk een restant zijn van de uitgebreide hooi- en graslanden die Amersfoort kende voor de
stadsuitbreiding. Met een goed maaibeheer weerspiegelen
de bermen de natuurlijke ondergrond van Amersfoort. Een
visitekaartje door de hele stad heen en van essentieel belang
voor het behoud van vlinders, bijen en andere insecten.

Bijzondere toevoegingen zoals de geluidwal in Nieuwland
met de schanskorven leveren een haast mediterraan aanzicht
op met grote tijm, wilde marjolein en bloeiende toortsen.
Watergangen zijn een verbindend element door de hele stad
heen. Via de watergangen van Schothorst komt de ijsvogel tot
bij de grote vijver in stadspark Schothorst en broedt daar zelfs.
De watervleermuis en meervleermuis jagen boven Valleikanaal en Eem. Ook doorgaande bomenrijen geleiden vogels en
vleermuizen door de stad heen.

Binnenstad
De stad als rots
Rotsbewoners als de gierzwaluw, zwarte roodstaart, steenbreekvaren, klein glaskuid, gele helmbloem en tongvaren
vinden een plek in de stenige stad. Dankzij onze huizen is er
plek voor de huismus en gewone dwergvleermuis. En in die
stad duiken af en toe bijzondere bewoners op. Door transport
van (tuin)materiaal van elders leven er in het Soesterkwartier
vroedmeesterpadden. Een slaapmuis leeft op de Amersfoortse
berg, meegelift met een caravan uit Frankrijk en ontsnapte
tuinplanten groeien op de grachtmuren.
Voor meer informatie over de groene gebieden van Amersfoort: www.amersfoort.nl/groenestad

De Monnikendam

15

Soorten, biodiversiteit en ecosysteemdiensten
De natuur biedt ons veel producten en diensten. U kunt hierbij denken aan voedsel, water, lucht, maar ook aan recreatie
mogelijkheden of spirituele inspiratie. Dit noemen we ecosysteemdiensten.
Wij zijn ons vaak niet bewust van deze ecosysteemdiensten
en beseffen hierdoor niet hoe groot de bijdrage is aan ons
welzijn, onze veiligheid en gezondheid. Natuur is noodzaak.
Omdat in de westerse wereld de meeste keuzes gemaakt
worden op basis van financiële afwegingen, zou het goed
zijn om de verschillende ecosysteemdiensten een financiële
waarde toe te kennen. Dan is het mogelijk ze af te wegen tegen andere producten en diensten.
In Amersfoort is Bloeidaal een mooi voorbeeld van het benutten van ecosysteemdiensten. Het bedrijventerrein kan zijn
overtollig regenwater kwijt in Bloeidaal. En bij veel water in
de Barneveldse beek mag het tijdelijk Bloeidaal overspoelen.
Zo voorkomen we dat Amersfoort wateroverlast heeft. En in
alle tijden van het jaar is het een prachtig natuur- en recreatiegebied aan de rand van de stad.
Wat is biodiversiteit?
De term biodiversiteit is de samentrekking van de woorden
‘biologische diversiteit’. Het leven op aarde is divers; het
kent vele variaties. Of het nu gaat om de kleinste bacteriën,
schimmels en planten of de grootste dieren, de tropische regenwouden of de Nederlandse weilanden; elke levensvorm is
16

uniek en onvervangbaar. Deze grote verscheidenheid noemen
we biodiversiteit.
Voor het behoud van biodiversiteit kijken we niet alleen naar
de hoeveelheid soorten. Maar ook naar de kwaliteit van het
gebied waarin ze voorkomen. Sommige zeldzame soorten komen bijvoorbeeld juist voor op plaatsen die relatief soortenarm zijn. In Amersfoort betekent dit aandacht voor soorten in
de stad. Maar ook aandacht voor de meer zeldzame soorten
die specifiek bij de oorspronkelijke natuur van Amersfoort
horen.
Biodiversiteit en ecosysteemdiensten
Recent onderzoek maakt duidelijk dat een grote natuurlijke
verscheidenheid aan soorten ervoor zorgt dat de natuur haar
nuttige functies of ecosysteemdiensten voor de mens kan
blijven vervullen.
Minder soorten zijn namelijk veel minder in staat om te voorzien in diensten als bijvoorbeeld ‘schoon drinkwater’. Vooral
als het milieu aan het veranderen is, bijvoorbeeld door klimaatverandering, kan alleen een veelheid aan soorten de talloze diensten nog leveren. Verschillende groepen van soorten
zijn van belang op verschillende tijdstippen, op verschillende
plaatsen, voor verschillende diensten onder verschillende omstandigheden. Daarom is het belangrijk om in te zetten op
het behoud van biodiversiteit.
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Uit: Wat natuur de mens biedt, ecosysteemdiensten in Nederland. Planbureau voor de leefomgeving (PBL), 2010
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Soorten in beeld
In Amersfoort komen heel veel verschillende soorten planten en dieren voor. Allemaal belangrijk voor het functioneren en de
schoonheid van de natuur. Een aantal soorten volgen we echter wat nadrukkelijker. Dat zijn de beschermde en de bedreigde
soorten en de soorten die ons wat kunnen vertellen over de toestand van een gebied. Bij elkaar zijn dat bijna 100 soorten. Deze
soorten komen in dit boekje aan de orde.
Naast de wettelijk beschermde en bedreigde soorten volgen we ook nog een aantal soorten die een graadmeter zijn voor
typisch Amersfoortse natuur. Zo zeggen hooibeestjes en het bruin zandoogje iets over ons maaibeleid, de weidebeekjuffer
over de natuurvriendelijke oevers en het dalkruid, de gewone salomonszegel en bosanemonen zijn aanwijzing voor oude bosbodems waar we zuinig op zijn.

Verspreidingskaartjes
De kaartjes bij de soorten tonen wat we nu weten van de verspreiding van de soorten. Niet alle gebieden in Amersfoort
zijn nog even goed onderzocht. Op basis van kennis van de
leefwijze van de diverse plant- en diersoorten durven we te
zeggen dat voor de meeste soorten een goed beeld van de verspreiding binnen de gemeente bestaat.
De aanwezigheid van de soort wordt weergegeven in hokjes
van 500 bij 500 meter.
	Rode stippen zijn waarnemingen tussen het jaar 2000 en
heden
Zwarte stippen zijn waarnemingen van vóór het jaar 2000
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Icoontjes
Icoontjes bij de soorten geven aan hoe de soort is beschermd en
wat de status is.
Flora- en Faunawet
De Flora- en Faunawet noemt een groot aantal soorten die we
niet mogen plukken, doden, verwonden of verstoren. Daarnaast
geldt voor alle soorten in Nederland een zorgplicht. De wet kent
verder verschillende vormen van bescherming.

FF1 Licht beschermde soorten
FF2 Middelzwaar beschermde soorten
FF3 Streng beschermde soorten inclusief soorten van de
Europese habitatrichtlijn

Vogels
Broedende vogels hebben altijd de hoogste bescherming. Van
een aantal soorten is ook het nest het hele jaar rond beschermd.

het in Nederland moeilijk hebben en volgens de experts eigenlijk
binnen de Flora- en Faunawet thuishoren. De soorten zijn onderverdeeld in een aantal categorieën, namelijk:

EB Ernstig bedreigd
BE Bedreigd
KW Kwetsbaar’
GE Gevoelig
De lijst heeft geen wettelijke status. De Rode Lijsten hebben in de
praktijk wel een belangrijke signaleringfunctie.
Oranje Lijst
De Oranje Lijst is opgesteld door de pronincie Utrecht. Het is te
vergelijken met de Rode Lijst, maar dan op provinciaal niveau.

PV Op punt van verdwijnen

JR+ Jaarrond beschermd

SB Sterk bedreigd

JR- Jaarrond beschermd onder voorwaarden

BE Bedreigd

Rode Lijst
De Rode Lijst is opgesteld door vakorganisaties met kennis van
de diverse soortgroepen. Op de Rode Lijst staan de soorten die

PB Potentieel bedreigd, zeldzaam
AAN Aandachtssoort
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zoogdieren

Boommarter Martes martes
Omschrijving De boommarter is een tot ruim 50 centimeter (exclusief staart) lange
marter met een bruine vacht. Zijn donkere ondervacht, gele keelvlek en de bredere oren
onderscheiden hem van de sterk gelijkende steenmarter.
De boommarter is, zoals zijn naam aangeeft, sterk gebonden aan bos en bomen. Daar
leeft het dier van allerlei voornamelijk dierlijk, maar ook plantaardig (bessen, paddenstoelen) voedsel. Naast bosmuizen, woelmuizen, vogels en kevers, maken ook eekhoorns
een belangrijk deel uit van het menu. Hoewel boommarters solitair leven, zijn zij niet
sterk territoriaal, waardoor leefgebieden overlappen. De paring vindt plaats in het najaar,
jongen worden in het daaropvolgende voorjaar geboren. Boommarters slapen overdag
in boomholten, oude vogelnesten of holen in de grond.

FF3 KW

PB

Voorkomen in Nederland De boommarter staat als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst. Het gaat
echter steeds beter met deze soort. Tot enkele decennia terug werd de boommarter vervolgd, maar sinds het verbod daarop en de aanleg van ecologische verbindingszones,
faunapassages en ecoducten neemt populatie van de soort weer toe. De meeste boommarters leven in de grotere bossen van de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en in Drenthe.
Voorkomen in Amersfoort De boommarter komt in en rond Amersfoort voor op landgoederen en bosgebieden, vooral op de Heuvelrug. Waarnemingen zijn bekend van Rusthof
en directe omgeving. Binnen de bebouwde kom was er een verkeersslachtoffer op de
Zandbergenlaan. Ook op de A28, de Arnhemseweg en de Heiligenbergerweg zijn dode
dieren gevonden. Op landgoed Stoutenburg heeft een dier jongen groot gebracht. In
Vathorst-Noord is een zwervend dier gesignaleerd.
Bedreigingen en kansen Het verkeer vormt een grote bedreiging voor de boommarter.
Kleine faunatunnels bieden slechts beperkt hulp, aangezien boommarters willekeurig
wegen oversteken. Het plaatsen van geleiding en barrières langs wegen kan gebruik van
tunnels optimaliseren. Ook ecoducten kunnen hier voor worden gebruikt.
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zoogdieren

Bunzing Mustela putorius
Omschrijving De bunzing is een tot 45 centimeter lange (exclusief staart) marterachtige.
Zijn vacht is donkerbruin, met een goed zichtbare lichte ondervacht. Opvallend is het
lichte masker op de kop en rond de mond en neus, terwijl de vacht rond de ogen bruin
is. De poten zijn zwart. Bunzingen zijn nachtactieve roofdieren, met op het menu konijnen, muizen, ratten, amfibieën, reptielen, vogels, eieren en insecten. Ook klein fruit, zoals
bessen, bramen wordt gegeten. Het leefgebied bestaat veelal uit agrarisch gebied met
kleine landschapselementen als boerenerven, bomenrijen en bosjes, sloten en moerasjes. De paartijd valt in het voorjaar, in de nazomer zoeken de jongen een eigen leefgebied.
Voorkomen in Nederland De bunzing komt verspreid voor in Nederland en lijkt niet in
zijn voorkomen te worden bedreigd. Bunzingen worden weinig waargenomen, vooral
verkeerslachtoffers duiden op aanwezigheid van de soort. In grootschalige zeekleigebieden, zoals Flevoland, is de dichtheid lager en lijkt de soort lokaal te ontbreken.

FF1

Voorkomen in Amersfoort Het aantal waarnemingen van de bunzing in Amersfoort is
beperkt en betreft vooral verkeerslachtoffers. Verwacht mag worden dat de bunzing
overal rond de stad en lokaal langs de stadsrand voorkomt. Vooral groengebieden in de
stad die in open verbinding staan met het buitengebied, zoals het Waterwingebied en
het Valleikanaal, kunnen als leefgebied in gebruik zijn. Net ten noorden van het Waterwingebied is dat met zekerheid vastgesteld. Daar werd een bewoner verrast door spelende jonge bunzingen in zijn tuin.
Bedreigingen en kansen Hoewel het verkeer voor veel slachtoffers zorgt, lijkt de grootste bedreiging gevormd te worden door intensivering en opschaling van het landelijk
(agrarisch) gebied waardoor veel overhoekjes en bosjes verdwijnen. Maatregelen voor de
bunzing zijn enerzijds gericht op ontsnippering en anderzijds op het kleinschalig houden
van het cultuurlandschap. Ook het terugbrengen van kleine landschapselementen moet
als belangrijke maatregel voor de bunzing worden beschouwd.
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zoogdieren

Das Meles meles
Omschrijving Weinig dieren zijn zo kenmerkend en goed herkenbaar als de das. Zijn
zwart-witte kop contrasteert met zijn grijze rug en zwarte buik. De zwart-witte haren
zien we vooral terug in scheerkwasten. Met een kop-romp lengte tot 80 centimeter is de
das onze grootste inheemse marterachtige.
De vooral ’s nachts actieve das leeft overdag in een onderaards gangenstelsel, de burcht.
Hier leven meerdere dieren samen in familieverband. Het territorium van zo’n groep
bestrijkt tientallen hectaren. Hier wordt gezocht naar het gevarieerde menu dat voornamelijk bestaat uit regenvormen, larven, zaden, vruchten, amfibieën, kleine zoogdieren
en zelfs vogels. Na een draagtijd van ongeveer acht weken worden in januari/februari
de jongen geboren. De paring vindt plaats in de zomer van het jaar daarvoor, maar de
bevruchting wordt meerdere maanden uitgesteld.

FF3

BE

Voorkomen in Nederland Nadat de dassenpopulatie in Nederland in de jaren tachtig tot
een dieptepunt is gekomen, zijn maatregelen getroffen voor bescherming. Dit leidde tot
een toename van de populatie en de soort is inmiddels niet meer bedreigd. Nu leven er
ongeveer 4000 dassen in Nederland. De meeste dassen komen voor in het zuiden en
midden van het land, maar de dieren rukken op naar het noorden en oosten.
Voorkomen in Amersfoort De succesvolle dassenpopulatie van het Gooi breidt uit naar
onze kant en vanaf het zuidoosten komen ze uit de Gelderse Vallei. Graafsporen in tuinen
langs de Utrechtseweg waren een paar jaar geleden de eerste tekenen van dassen in
Amersfoort.
Bedreigingen en kansen Hoewel de soort is Nederland niet meer bedreigd is vormt het
verkeer nog wel een belangrijke vijand voor de das. Jaarlijks sneuvelen er zo’n 700 dieren.
Ook beschoeide kanalen zijn funest. Door de steile oevers kunnen de dassen er niet meer
uitkomen.
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zoogdieren

Dwergmuis Micromys minutus
Omschrijving De dwergmuis is het kleinste knaagdier van Europa. Zijn lichaamslengte
bedraagt vaak niet meer dan 6 centimeter, zijn staart is ongeveer even lang. Dwergmuizen hebben een lichtbruine bovenzijde en een lichte buikzijde. De dwergmuis gebruikt
zijn staart om mee te klimmen en om zich aan (gras)halmen vast te grijpen.
Het voedsel van de dwergmuis bestaat uit zaden van grassen en granen, vruchtjes, spruiten en dierlijk materiaal zoals insecten. Akkerranden, ruigtestroken en hoge grazige en
kruidenrijke vegetaties en oeverzones, vormen het leefgebied. Hierin maakt de dwergmuis tussen halmen en in braamstruiken een tot 10 centimeter groot bolvormig nestje.
In de winterperiode verblijven dwergmuizen in een groter nest op de grond, dicht tussen de vegetatie. Het territorium is enkele tientallen vierkante meters groot, waarin de
dieren solitair verblijven. Jongen worden in de nazomer tot in de vroege winter geboren.
Voorkomen in Nederland De dwergmuis komt verspreid en nagenoeg overal voor in
Nederland en wordt niet in zijn voorkomen bedreigd. In intensief beheerde agrarische
gebieden vormen overhoekjes en randvegetaties leefgebied. De soort kan vrij ver doordringen in stedelijk gebied, bijvoorbeeld via bermen en oevers.

FF1

Voorkomen in Amersfoort In Amersfoort komt de dwergmuis vermoedelijk voor langs de
stadsrand, maar het aantal waarnemingen is beperkt. In Bloeidaal, Buitengebied West
en op de Stichtse Rotonde zijn de nestjes waargenomen.
Bedreigingen en kansen Het maaien van vegetaties, zoals graan, riet, oevervegetaties,
bermen met daarin in gebruik zijnde nesten kan tot veel slachtoffers leiden. Dit kan
gedeeltelijk worden tegengegaan door gefaseerd te maaien en delen van de vegetatie
in de winter te laten overstaan. Akkerrandbeheer, het aanleggen van natuurvriendelijke
oevers en extensivering van het bermbeheer zijn gunstige maatregelen voor de dwergmuis. Het is niet bekend in hoeverre dwergmuizen profiteren van faunapassages.
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zoogdieren

Eekhoorn Sciurus vulgaris
Omschrijving Met zijn lange pluimstaart, pluimpjes op de oren, rode vacht en witte buik
is de eekhoorn een welbekende en herkenbare verschijning.
De eekhoorn is een knaagdier en zijn voedsel bestaat dan ook vooral uit plantaardig
materiaal, waaronder pijnboompitjes en andere noten, zaden, knoppen van bomen en
paddenstoelen. Ook dierlijk materiaal, zoals eieren en jonge vogeltjes, wordt gegeten.
Naaldbossen en gemengde bossen vormen het leefgebied van de eekhoorn. Dit kunnen
uitgestrekte bossen zijn, maar ook parken in stedelijk gebied vormen het leefgebied.
Eekhoorns slapen in zelfgemaakt bolvormige boomnesten. Na de paartijd in januarifebruari worden vanaf april de jongen geboren.

FF2

Voorkomen in Nederland De eekhoorn komt in Nederland voor op de zandgronden,
inclusief de duinen. In enkele parken buiten de zandgronden is de eekhoorn met wisselend succes uitgezet, waaronder in het Kralingse Bos en het Amsterdamse Bos. De eekhoorn wordt niet in zijn voorkomen bedreigd.
Voorkomen in Amersfoort In Amersfoort is het voorkomen van de eekhoorn zo goed
als beperkt tot de bosgebieden en woonwijken langs de west- en zuidwestrand van de
gemeente. Daarnaast komt de eekhoorn voor in oudere parken, waaronder Park Randenbroek. Op het landgoed Schothorst is de eekhoorn geen vaste bewoner, maar na enkele
jaren van afwezigheid zijn er recent weer eekhoorns gezien.
Bedreigingen en kansen De eekhoorn wordt in Amersfoort niet bedreigd. Het uitzetten
of ontsnappen van exotische eekhoornsoorten is wel een reële bedreiging. Zo is in GrootBrittannië de rode eekhoorn in vele gebieden vrijwel geheel verdwenen door de komst
van de grijze eekhoorn, een exoot ingevoerd vanuit Noord-Amerika. Dat is dan ook de
reden waarom de in 2008 in Vathorst uitgezette Japanse eekhoorns weer met spoed
moesten worden gevangen.
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zoogdieren

Franjestaart Myotis nattereri
Omschrijving De franjestaart is een middelgrote vleermuis, met een spanwijdte tot
ongeveer 30 centimeter. Zijn bovenzijde is bruingrijs van kleur, de onderzijde is wit. De
vleugels zijn relatief breed. Opvallend zijn de lange oren, die aan de bovenzijde omhoog
buigen. De franjestaart dankt zijn naam aan de rijen haren (franjes) op de onderzijde van
de vlieghuid van de staart.
Met zijn brede vleugels kan de franjestaart uitstekend manoeuvreren tussen boomkronen, struiken en andere dichte omgevingen. Het jachtgebied bestaat uit bossen, bosranden, kleine wateren en kleinschalig cultuurlandschap. Hier jaagt het dier op allerlei
soorten insecten, die zowel in vlucht worden gevangen als van bladeren, takjes en muren
worden geplukt. Franjestaarten verblijven in holle bomen, maar ook in kerken, boerderijen en zolders. De overwintering vindt vaak plaats in (deels) onderaardse ruimten, waaronder kelders, groeven en forten.
Voorkomen in Nederland De franjestaart is in Nederland vrij zeldzaam en wordt vooral
’s zomers aangetroffen in bosrijke gebieden in het midden, oosten en zuiden van het
land. Overwinterende dieren worden ook in West-Nederland vastgesteld, vooral in de
duinen. De franjestaart staat als kwetsbaar op de Rode Lijst.

FF3

PB

Voorkomen in Amersfoort Over de verspreiding van de franjestaart in Amersfoort is niet
veel bekend. Het dier is jagend en vliegend waargenomen bij Corlaer en in Bokkeduinen.
Verblijfplaatsen van de franjestaart zijn niet bekend.
Bedreigingen en kansen De franjestaart is gevoelig voor versnippering van het landschap. Door zijn sterke binding met hoogopgaande structuren en bomen vormt doorsnijding van het leefgebied door wegen een knelpunt. Donkere tunnels onder (snel)wegen,
hopovers van viaducten en boomkronen dragen bij aan een voor de franjestaart toegankelijk landschap. Mogelijk kunnen kunstmatige verblijfplaatsen in de vorm van grote
vleermuiskasten een bijdrage leveren aan het aanbod van verblijfplaatsen.
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zoogdieren

Gewone baardvleermuis Myotis mystacinus
Omschrijving De gewone baardvleermuis is een kleine vleermuis. Zijn spanwijdte bedraagt niet meer dan 23 centimeter, het lichaam wordt niet langer dan 5 centimeter. De
rugvacht is licht- tot donkerbruin en de buikzijde is grijs-wit. Zijn oortjes, snuit, gezicht en
(vlieg)huid zijn bruin-zwart van kleur.
Bossen en kleinschalige cultuurlandschappen vormen het leefgebied van de gewone
baardvleermuis. Hier jaagt de soort op vliegende insecten door in een rechtlijnige vlucht
boven bospaden en langs bomenrijen te vliegen. In de zomerperiode verblijven baardvleermuizen in gebouwen, maar ook in nestkasten en in bomen. Hier vormen de vrouwtjes kolonies tot ongeveer honderd dieren. De baardvleermuis overwintert onder meer in
forten, (ijs)kelders en bunkers.

FF3

Voorkomen in Nederland Het voorkomen van de baardvleermuis in de zomerperiode in
Nederland is onduidelijk. De soort lijkt vooral te leven in bosgebieden in het midden,
oosten en zuiden van het land. De overwintering vindt verspreid door Nederland plaats.
De gewone baardvleermuis staat niet op de Rode Lijst.
Voorkomen in Amersfoort Over het voorkomen van de gewone baardvleermuis in
Amersfoort is weinig bekend. De soort is waarschijnlijk zeer zeldzaam. Naar eten zoekende dieren kunnen incidenteel worden verwacht in de bosgebieden aan de zuidwestkant
van Amersfoort.
Bedreigingen en kansen Het toepassen van houtverduurzamingsmiddelen op (kerk)zolders vormt een concrete bedreiging voor de gewone baardvleermuis. Het aanleggen van
nieuwe wegen, paden en verlichting in en rond jachtgebieden kan de bereikbaarheid daarvan verminderen. Kansen voor de gewone baardvleermuis in Amersfoort zitten vooral in
duurzaam bosbeheer, gericht op het behouden van oude bomen en laten ontstaan van
natuurlijke holten en spleten. Daarnaast kunnen gerichte ingrepen op zolders in grote
gebouwen aan de westrand van Amersfoort wellicht geschikte verblijfplaatsen opleveren.
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zoogdieren

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus
Omschrijving De gewone grootoorvleermuis dankt zijn naam aan zijn grote oren, die tot
driekwart van de lichaamslengte lang zijn. Het is een middelgrote vleermuis met een spanwijdte tot 29 centimeter en brede vleugels. Met deze vleugels is hij zeer wendbaar en in
staat langzaam te vliegen of zelfs korte tijd stil in de lucht te hangen.
Het leefgebied bestaat uit kleinschalig en bomenrijk landschap. Dit kunnen loofbossen en
gemengde bossen zijn, maar ook cultuurlandschap,dorpen en steden. Belangrijk is de aanwezigheid van schaduwrijke parken en grote tuinen, waar de gewone grootoorvleermuis
op nachtvlinders jaagt. Ook worden insecten en spinnen van bladeren en muren gevangen.
De prooien worden vaak hangend aan een tak of in schuurtjes opgegeten, waarbij de afgebeten vlindervleugels en keutels de hangplek verraden. Grootoorvleermuizen verblijven in
allerlei ruimten, waaronder zolders, spouwmuren, achter betimmeringen en boomholten.
De winter wordt meestal ondergronds doorgebracht in kelders, bunkers en forten.
Voorkomen in Nederland De gewone grootoorvleermuis komt algemeen voor in Nederland, maar mijdt de zeer open polder- en agrarische gebieden in het noorden en westen
van het land. Dorpjes en landgoederen vormen daar het belangrijkste leefgebied. De gewone grootoorvleermuis wordt niet in zijn voorkomen bedreigd en staat niet op de Rode Lijst.

FF3

Voorkomen in Amersfoort In het zuidwesten van Amersfoort komt de gewone grootoorvleermuis voor, al is het aantal waarnemingen beperkt. De soort wordt daarnaast
verwacht in de grotere stadsparken, landgoederen en in het centrum van de stad. De
status in Amersfoort is onduidelijk, kolonies zijn niet bekend.
Bedreigingen en kansen Door het kappen van bomen en de sloop en renovatie van gebouwen worden verblijfplaatsen aangetast. Aanleg van wegen en verlichting en het
kappen van bomenlanen leidt tot aantasting van vliegroutes en jachtgebied.In parken,
landgoederen en bossen kan het aanbod verblijfplaatsen worden verbeterd door het
plaatsen van kasten.
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zoogdieren

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus
Omschrijving De gewone dwergvleermuis is één van de kleinste vleermuizen van
Nederland. Het roestbruin behaarde lijfje is 4 tot 5 centimeter lang, de spanwijdte van de
vleugels is ongeveer 23 centimeter. Zijn onbehaarde kleine ronde oortjes, snuit en armen
zijn donkerbruin gekleurd.
De gewone dwergvleermuis leeft voornamelijk in gebouwen. De dieren verblijven in
spouwmuren, achter boeiboorden, tussen het dakbeschot en in andere nauwe ruimten
in huizen, scholen, flats en andere gebouwen. De vrouwtjes vormen vanaf april kraamgroepen, bestaande uit tientallen tot honderden dieren. Vanaf juni worden de jongen
geboren, die na ongeveer 4 weken kunnen vliegen.

FF3

De mannetjes verblijven meestal solitair of in klein groepsverband. Vanaf juli verdedigen
de mannetjes een paarterritorium met een of meerdere paarverblijven, waar vrouwtjes
naar toe worden gelokt voor de paring in augustus en september. In deze paarverblijven
wordt ook overwinterd. Daarnaast overwinteren dwergvleermuizen soms in verblijven,
waar wel duizenden dieren bijeen komen. Dwergvleermuizen wisselen regelmatig van
verblijfplaats, waardoor wordt gesproken van een netwerk van verblijfplaatsen.
Gewone dwergvleermuizen jagen in parken, tuinen, bosjes en andere gebieden met
voldoende opgaande vegetaties vaak boven of nabij water. Ze jagen daarbij vooral op
mugjes.
Voorkomen in Nederland De gewone dwergvleermuis is de meest voorkomende vleermuis in Nederland. De soort kan nagenoeg overal worden waargenomen, in dorpen,
steden, natuurgebieden en agrarisch gebied. Alleen in grootschalige open gebieden,
waar nauwelijks dekking is, worden weinig dwergvleermuizen waargenomen. De gewone dwergvleermuis wordt in Nederland niet in zijn voorkomen bedreigd en voor zover
bekend is geen sprake van achteruitgang.
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Voorkomen in Amersfoort De gewone dwergvleermuis kan in Amersfoort overal worden
gesignaleerd. Kraamkolonies zijn van diverse locaties bekend. De gewone dwergvleermuis wordt in Amersfoort niet in zijn voorkomen bedreigd.
Bedreigingen en kansen De belangrijkste bedreigingen voor de gewone dwergvleermuis
zijn het verdwijnen van verblijfplaatsen en aantasting van jachtgebied. Door grootschalige renovatie, sloop en isolatie van spouwmuren verdwijnen veel verblijfplaatsen. Nieuwbouw is niet altijd geschikt als verblijfplaats, waardoor sprake is van aantasting van het
netwerk. Tegelijkertijd is sluipenderwijs sprake van verlies van jachtgebied. Oorzaken
daarvan zijn bijvoorbeeld verdichting van de stad en uitbreiding in het buitengebied. Dit
heeft tot gevolg dat minder prooidieren aanwezig zijn en het aantal dwergvleermuizen
vermindert. Het aanbrengen van openbare verlichting heeft negatieve gevolgen op het
gebruik van vliegroutes, waardoor de toegankelijkheid van jachtgebieden afneemt.
Voor dwergvleermuizen valt nog veel winst te behalen bij nieuwbouw. Hierbij moet
vooral worden gedacht aan het standaard inbouwen van verblijfplaatsen en het toegankelijk houden van spouwmuren en andere ruimten. Met het aanbrengen van groene
daken en natuurlijk groen op en rond gebouwen wordt tegelijkertijd het jachtgebied
in stand gehouden. Ecologisch beheer van parken en tuinen is gunstig voor de gewone
dwergvleermuis.

Vleermuiskasten Park Weelde
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Haas Lepus europaeus
Omschrijving Wat uiterlijk betreft lijken hazen en konijnen veel op elkaar. Volwassen
hazen zijn echter forser, hebben grotere poten en langere oren met een zwarte punt. De
kleur van de vacht is grijs- of geelbruin, de buik is wit en de wangen zijn bleekgeel.
De haas zit graag in open terrein met dekking in de vorm van hoog gras onder omheiningen, ruige slootkanten en hagen met ondergroei. Hazen wonen en leven het liefst in
weidegronden met een duidelijke voorkeur voor grotere vlakten (minimaal 5 ha.). Daar
maken ze hun nest (leger).Hazen eten voornamelijk gras en kruidachtige planten.

FF1

Voorkomen in Nederland De haas is een algemeen voorkomende soort. Ondanks het
hoge voortplantingsvermogen zijn er grote schommelingen in de hazenstand en is er in
veel gebieden in Nederland na 1970 sprake van een achteruitgang. Zo was bijvoorbeeld
van het aantal hazen in Nederland in 1997 in 2004 nog maar 73% over.
Voorkomen in Amersfoort De haas komt algemeen voor ten westen, ten noorden en ten
oosten van Amersfoort. Op de schrale zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug komt
de haas niet of nauwelijks voor. Van Landgoed Schothorst zijn gedetailleerde gegevens
bekend door de jarenlange hazentelling.
Bedreigingen en kansen In Nederland heeft een volwassen haas weinig natuurlijke vijanden. Voornamelijk door de hoge jeugdsterfte (mede door maaiongelukken), jacht en
het verkeer blijft de stand beperkt.
De landelijke afname hangt samen met de schaalvergroting en intensivering van de
landbouw. Gevarieerde vegetatie met kruidachtige planten verdwijnt, evenals dekking
biedende kleine landschapselementen. Hazen kunnen ook slecht tegen het gras van de
stikstofrijke graslanden. die door sterke bemesting ontstaan.
De hazentelling Sinds 1992 worden de hazen en konijnen op het Landgoed Schothorst
twee keer per jaar geteld. Een keer rond half maart en een keer rond half oktober. Het
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hele gebied wordt daarbij onderzocht. Bij iedere telling doen gemiddeld 13 personen
mee. Het grootste deel van de groep zijn de “drijvers”. Het hele landgoed is in 7 banen
verdeeld en iedere keer wordt per baan gekeken wat er aan dieren aanwezig is. Drie personen houden bij waar de opgedreven hazen heen lopen om zo eventuele dubbeltellingen te voorkomen. Door jaren lang op dezelfde manier dit onderzoek te doen hebben we
een goed beeld gekregen in het aantalverloop van de hazen door de jaren heen.
Aantallen en resultaten Aanvankelijk, in 1992, was er een grote populatie van hazen in
het terrein. Er werden maar liefs 46 hazen bij de eerste telling geteld. Vanaf het moment
dat het parkgebied meer en meer ingesloten raakte door de omringende nieuwbouwwijken was er een duidelijke daling van het aantal aanwezige hazen. Rond 2007 leek er
een vrij constante populatie van ongeveer 15 tot 20 hazen te zijn. Dit kwam overeen met
landelijke gegevens van 1 haas per ha. (Landgoed Schothorst 20 ha.) Dat liep de jaren
erna echter drastisch terug. De laatste jaren worden er weer zo’n 6 hazen geteld. Voor
de hazen, maar ook voor veel andere dieren op Landgoed Schothorst, is de open groene
verbinding met het buitengebied van Hoogland-west belangrijk. Via deze corridor is uitwisseling mogelijk.
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Hermelijn Mustela erminea

FF1

Omschrijving De hermelijn is een kleine marterachtige. Zijn lichaam kan tot 30 centimeter lang worden. Met een staart van nog eens 10 centimeter is de hermelijn beduidend
groter dan de wezel. Daar onderscheidt de hermelijn zich bovendien van door de zwarte
punt van de staart. De rugzijde is bruin, de buikzijde wit. In de winter krijgen hermelijnen
een geheel witte vacht. Om de omgeving goed in de gaten te houden, gaan hermelijn
regelmatig rechtop staan. Dit wordt ‘kegelen’ genoemd. Het leefgebied van de hermelijn
varieërt van weilanden en agrarisch gebied tot kleinschalig cultuurlandschap en bossen.
Belangrijk is de aanwezigheid van voldoende prooien. Meestal zijn dat kleine zoogdieren
als woelmuizen en konijnen. Daarnaast eet de hermelijn eieren en (jonge) vogels. De
mannetjes hebben een groot leefgebied, dat overlapt met die van meerdere vrouwtjes.
In de zomer paart hij met verschillende vrouwtjes, waarna de jongen in het daaropvolgende jaar worden geboren. De hermelijn is zoals overdag als ’s nachts actief.
Voorkomen in Nederland De hermelijn komt algemeen voor in Nederland en wordt niet
in zijn voorkomen bedreigd.
Voorkomen in Amersfoort Door zijn verborgen leefwijze en kleine postuur wordt de hermelijn niet vaak waargenomen. De meeste waarnemingen komen uit Zeldert. Verwacht
mag worden dat de soort verspreid voorkomt in de stadsrand en in grotere parken in de
stad, waaronder het Waterwingebied en Park Schothorst.
Bedreigingen en kansenHet verkeer vormt een bedreiging voor de hermelijn. Doorsnijding van het landschap door wegen en schaalvergroting in de landbouw hebben het
leefgebied flink aangetast. Meestal hangt het verdwijnen van de hermelijn samen met
het verdwijnen van geschikt leefgebied voor de prooidieren. Natuurlijk akkerrandbeheer,
het aanleggen van takkenrillen en extensief beheren van bermen en grazige vegetaties
kan prooiaanbod vergroten en verbetert het leefgebied van de hermelijn. Faunapassages
kunnen het aantal verkeerslachtoffers terugdringen.

32

zoogdieren

Laatvlieger Eptesicus serotinus
Omschrijving De laatvlieger is een van de grootste vleermuizen van Nederland, met
een vleugelspanwijdte tot ongeveer 38 centimeter. Zijn vacht is zowel aan de boven- als
onderzijde bruin, de onderzijde is echter wat lichter van kleur. Het gezichtje, de oren en
poten zijn zwart, evenals de vlieghuid.
Een open tot halfopen landschap vormt het favoriete jachtgebied voor de laatvlieger. Dit
kunnen stadsranden met parken en grazige veldjes zijn, maar ook grootschaliger agrarisch gebied. De laatvlieger wordt aangetrokken door vee en paarden, in verband met de
grote kevers en insecten die van mest leven. Ook meikevers behoren tot het menu. De
laatvlieger jaagt vaak bij lantaarnpalen, waar insecten op af komen. De voortplanting
vindt plaats in september en oktober, waarna de jongen in de maand juni worden geboren. De laatvlieger wordt vaak in grote gebouwen aangetroffen, zoals kerken, kloosters
en flats.
Voorkomen in Nederland De laatvlieger komt overal in Nederland voor. De soort staat
momenteel niet als bedreigd op de Rode Lijst. In verband met vermeende achteruitgang
is de laatvlieger in het voorstel voor de nieuwe Rode Lijst als kwetsbaar opgenomen.

FF3 KW

Voorkomen in Amersfoort De laatvlieger is verspreid in de gemeente waargenomen, met
de hoogste aantallen aan de stadsrand. Dit betreffen vooral jagende dieren. De verblijfplaatsen van de laatvlieger zijn niet bekend.
Bedreigingen en kansen Net zoals voor andere vleermuizen geldt, vormt de sloop en renovatie van gebouwen een bedreiging indien geen rekening wordt gehouden met vleermuizen. Daarnaast verliest de laatvlieger eet- en leefgebied door schaalvergroting in de
landbouw en stedelijke in- en uitbreiding. Het gebruik van sommige ontwormingsmiddelen bij vee leidt tot een verminderd aanbod van kevers en andere insecten.
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Meervleermuis Myotis dasycneme

FF3
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Omschrijving Met een spanwijdte tot 30 centimeter en een gewicht tot 20 gram behoort
de meervleermuis tot de grotere soorten van Nederland. De meervleermuis heeft een
lichte buik, die contrasteert met zijn donker grijsbruine rugzijde. Het gezicht en de oren
zijn licht- tot donkerbruin gekleurd. De knobbels op de neus vormen een onderscheidend
kenmerk. De meervleermuis heeft opvallend grote poten
De meervleermuis is sterk aan water gebonden. Hier vliegt de meervleermuis meestal
in lange banen vlak boven het water. Zijn grote poten komen daarbij goed van pas voor
het van het wateroppervlak afvangen van insecten. Ook jaagt de meervleermuis boven
vochtige weilanden en langs bosranden, waar nachtvlinders en kevertjes worden gevangen. De meervleermuis verblijft voornamelijk in woonhuizen, kerken en kantoorpanden.
In minder mate worden vleermuiskasten en boomholten gebruikt, meestal door individuele dieren.
Voorkomen in Nederland Nederland is internationaal zeer belangrijk voor de meervleermuis. De meeste dieren verblijven in de waterrijke polders en veenweidegebieden van
West- en Noord-Nederland. Ook in het rivierengebied worden relatief veel meervleermuizen gezien. De meervleermuis staat niet op de Rode Lijst.
Voorkomen in Amersfoort De meervleermuis is in Amersfoort zeldzaam. Jagende meervleermuizen zijn vastgesteld boven de Eem , Valleikanaal en de Juliusput. Verblijfplaatsen
zijn niet bekend en worden ook niet verwacht in Amersfoort.
Bedreigingen en kansen De meervleermuis is gevoelig voor licht en mijdt verlichte gebieden. Lampen langs wateren en bij sluizen, bruggen en duikers kunnen zorgen voor een
afname van het leefgebied. Sloop van verblijfplaatsen kan leiden tot het doden van veel
dieren. Het verdonkeren van watergangen en aanpassen van verlichting bij sluizen, bruggen en duikers is gunstig voor de meervleermuis. Dit geldt tevens voor het vernatten van
gras- en weilanden, waardoor nieuw jachtgebied ontstaat.
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Rosse vleermuis Nyctalus noctula
Omschrijving Met een spanwijdte tot 40 centimeter en een gewicht tot 30 gram behoort
de rosse vleermuis tot de grootste vleermuizen van Nederland. De soort heeft zijn naam te
danken aan de rossig gekleurde vacht. Opvallend zijn de lange, smalle vleugels.
De rosse vleermuis jaagt meestal op grote hoogte, boven de 20 meter, boven plassen, moerassen, weilanden en bossen. Hij jaagt soms ook rond lantaarnpalen. Door zijn smalle vleugels is de rosse vleermuiszeer wendbaar en in zijn vlucht vergelijkbaar met gierzwaluwen
of boomvalken. Vanaf juli breekt de paartijd aan voor de rosse vleermuis, waarna vanaf mei
in het daarop volgende jaar de jongen worden geboren. De rosse vleermuis is een boombewonende soort, die graag gebruik maakt van holten in eiken en beuken.
Voorkomen in Nederland De rosse vleermuis is in Nederland een algemene soort in bosen bomenrijke gebieden, vooral in de omgeving van waterrijke en natte gebieden. In
West-Nederland is de soort gebonden aan oude parken en landgoederen. De soort staat
momenteel niet op de Rode Lijst, maar is door de vermeende achteruitgang als kwetsbaar opgenomen in het voorstel voor de nieuwe Rode Lijst.
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Voorkomen in Amersfoort De rosse vleermuis kan overal in Amersfoort hoog overvliegend of naar eten zoekende worden waargenomen. Verblijfplaatsen zijn bekend uit alle
bossen en grote parken met oude bomen: Park Randenbroek, Hoevelakense Bos, Nimmerdor, Park Schothorst en Birkhoven.
Bedreigingen en kansen Grootschalige renovatie van parken en bossen en het kappen van
bomen met holten vormen directe bedreigingen voor de rosse vleermuis. Bos- en bomenbeheer gericht op het laten ontstaan van holten in bomen en behoud daarvan is daarom
gunstig voor de rosse vleermuis. Bij renovatie van parken waarbij oude bomen worden
vervangen moeten altijd voldoende holtes (in bomen of door kasten) aanwezig blijven. In
sommige vleermuiskasten worden ook jonge dieren aangetroffen. Kasten kunnen daarmee een bijdrage leveren aan het aanbod van verblijfplaatsen in parken en bossen.
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Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii
Omschrijving De ruige dwergvleermuis heeft een spanwijdte tot 25 centimeter en
is daarmee een kleine soort. Zijn wat ruig aandoende vacht is rood- tot donkerbruin
gekleurd, op de buikzijde wat lichter dan de rugzijde. Het gezichtje, oren, staart en vleugels zijn donker (zwart)bruin. De vleugels zijn relatief lang.
Loofbossen, parken en boomgroepen, meestal met water in de directe omgeving, vormen het belangrijkste leefgebied voor de ruige dwergvleermuis. In en rond stedelijk
gebied zijn dat vooral (oudere) parken en landgoederen. De dieren jagen vaak boven
water en langs bosranden. De paring vindt plaats in augustus en september. De vrouwtjes vliegen in het daaropvolgende voorjaar naar Noordoost –Europa, om daar jongen te
krijgen. Vanaf augustus keren de dieren weer terug in Nederland. De ruige dwergvleermuis verblijft in bomen en gebouwen, maar ook in vleermuis- en vogelnestkastjes.

FF3

Voorkomen in Nederland De ruige dwergvleermuis komt algemeen voor in Nederland,
met het zwaartepunt in laag Nederland en het rivierengebied. De ruige dwergvleermuis
is een trekkende soort.
Voorkomen in Amersfoort In Amersfoort vormen de grote parken en landgoederen in en
rond de stad het belangrijkste leefgebied. De ruige dwergvleermuis wordt vooral waargenomen in Park Schothorst, in de omgeving van het Hoevelakense Bos, Park Randenbroek, Nimmerdor en Amersfoort-West.
Bedreigingen en kansen Grootschalige renovaties van parken en bossen vormen directe
bedreigingen voor de ruige dwergvleermuis. Ter aanvulling op het natuurlijke aanbod van
verblijfplaatsen kunnen vleermuiskasten worden opgehangen. Bij grootschalige renovatie
kunnen kasten zorgen voor tijdelijke vervanging van verloren verblijfplaatsen in bomen. Bosen bomenbeheer, gericht op het laten ontstaan van holten in bomen en behoud daarvan, is
gunstig voor de ruige dwergvleermuis. Bij renovatie van parken waarbij oude bomen worden vervangen moeten alt ijd voldoende holtes (in bomen of door kasten) aanwezig blijven.
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Vos Vulpes vulpes
Omschrijving De vos is met zijn oranjerode vacht, witte buik, grote oren en dikke staart
een herkenbaar roofdier. Met een schouderhoogte tot 40 centimeter, een lengte tot ruim
80 centimeter en gewicht tot 15 kg behoort de vos tot onze grootste inheemse roofdieren. Zijn pluimstaart heeft vaak een witte of lichte punt en kan tot 50 centimeter lang
worden.
Het voedsel van de vos bestaat uit allerlei prooidieren, van wormen en kevers tot
vogels en konijnen. Daarnaast worden bessen en andere fruit gegeten. De vos jaagt
solitair, maar leeft in klein familieverband, vaak bestaande uit een dominant mannetje
en vrouwtje, met enkele ondergeschikte vrouwtjes. Het leefgebied van een koppel heeft
een omvang van enkele tientallen tot meer dan duizend hectare, afhankelijk van de
beschikbaarheid van voedsel. Ruim zeven weken na de paring in de wintermaanden,
worden vanaf eind maart de jongen geboren in een ondergronds hol .
Voorkomen in Nederland De vos is in Nederland een algemeen voorkomende soort,
vooral op de zandgronden in het zuiden, midden en oosten van het land en in de vastelandsduinen. De vos staat niet op de Rode Lijst.

FF1

Voorkomen in Amersfoort De vos werd vooral in de stadsrand waargenomen, voornamelijk in het bosrijke zuidwestelijk gedeelte en in het agrarisch gebied aan de noordoostzijde van Amersfoort. De laatste jaren trekt de vos ook steeds verder het stedelijk gebied
in. In grote tuinen op de Amersfoortse berg zitten vossenholen. Bij het Centraal Station
heeft de dierenambulance een jong vosje opgehaald en in tuinen in het Vermeerkwartier
werd een struinende vos gezien.
Bedreigingen en kansen De vos is onze enige hondachtige die wordt bejaagd en bestreden, zelfs door natuurbeschermers. Natuurlijke vijanden heeft de vos in Nederland niet
(meer). De vos is een opportunist die overal voedsel kan vinden. Maatregelen ter bescherming zijn niet nodig.
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Waterspitsmuis Neomys fodiens
Omschrijving De waterspitsmuis is met een lengte van 10 centimeter onze grootste inheemse spitsmuis. De dieren hebben een donker grijszwarte rugvacht en (meestal) een
lichte buikzijde. Opvallend is de kiel van haren op de onderzijde van de staart en de beharing rond de poten. Achter de kleine zwarte kraaloogjes is vaak een licht vlekje aanwezig.
Zoals de naam aangeeft is de waterspitsmuis sterk gebonden aan water. Structuurrijke,
dicht begroeide oevers langs heldere en schone wateren vormen het leefgebied. Dit kunnen zowel rietkragen langs plassen als steile oevers langs beekjes zijn. Daar zoekt de
waterspitsmuis onder water en op de oever naar voedsel, bestaande uit macrofauna, ongewervelden, insecten(larven) en jonge kikkers en visjes. De voorplanting vindt plaats in
de periode april tot september, waarbij een vrouwtje tot drie keer per jaar jongen krijgt.

FF3 KW

Voorkomen in Nederland De waterspitsmuis komt verspreid voor in de laagveenmoerassen in West- en Noord-Nederland, beekdalen in Zuid- en Oost-Nederland, rond het IJsselmeer, op Texel en in de delta. De waterspitsmuis staat als kwetsbaar op de Rode Lijst.
Voorkomen in Amersfoort De verspreiding van de waterspitsmuis in Amersfoort is niet
bekend. Er is slechts één recente waarneming. Geschikt leefgebied is aanwezig in de polders aan de noordwestzijde en het stroomgebied van de Barneveldsche Beek en het Valleikanaal. De soort is waarschijnlijk zeer zeldzaam.
Bedreigingen en kansen Geschikte leefgebieden staan onder druk door ruimtelijke ontwikkeling of door te intensief (agrarisch) beheer. Door intensief schonen van sloten krijgt
ontwikkeling van een dichte oever- en watervegetatie geen kans.
De waterspitsmuis profiteert mogelijk van natuurontwikkeling langs beken en extensivering van het beheer van sloten en oevers. Verbetering van de waterkwaliteit is gunstig
voor de waterspitsmuis.
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Watervleermuis Myotis daubentonii
Omschrijving De watervleermuis is een middelgrote vleermuis met een spanwijdte tot
28 centimeter. Hij heeft een lichte buik, die contrasteert met zijn bruin-grijze rugzijde. De
kleine oortjes zijn donker bruin van kleur, de snoet is roze-bruin. De watervleermuis heeft
grote achterpoten. Daarmee worden prooidieren van het wateroppervlak gegrepen.
Wateren vormen het belangrijkste jachtgebied. Daarnaast jaagt de watervleermuis in bossen. De dieren vliegen vanaf een half uur na zonsondergang uit hun verblijfplaats. Meestal
is dat een boomholte, maar het kan ook een ruimte in een gebouw of kunstwerk zijn. De
dieren overwinteren vrijwel altijd in koele, ondergrondse ruimten als ijskelders, forten en
bunkers. Hier vindt ook de voortplanting plaats. De jongen worden in juni geboren.
Voorkomen in Nederland De watervleermuis kan overal in Nederland worden waargenomen, maar de dichtheden zijn het hoogst in de water- en bosrijke delen op de zandgronden. De watervleermuis wordt in Nederland niet in zijn voorkomen bedreigd.
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Voorkomen in Amersfoort In Amersfoort is de watervleermuis een vrij algemene soort.
Boven de meeste doorgaande wateren, waaronder Eem, Heiligenbergerbeek en Valleikanaal, kunnen jagende watervleermuizen worden waargenomen. Kolonies zijn bekend
van het landgoed Schothorst en het Hoevelakense Bos. Voor de dieren uit het Hoevelakense Bos ligt het jachtgebied boven Het Hammetje. Een aantal watervleermuizen
overwinteren in de vleermuiskelders in Klein Zwitserland. De watervleermuis wordt in
Amersfoort niet bedreigd.
Bedreigingen en kansen Door het kappen van oude bomen gaan verblijfplaatsen verloren. Dat geldt ook voor ingrepen aan de ondergrondse delen van (oude) gebouwen en
kunstwerken. De watervleermuis is ook gevoelig voor verlichting. Belangrijk is een lage
lichtsterkte of amberkleurige lamp. Ook dient verstrooiing van licht voorkomen te worden. Bij Vathorst-Corlaer zijn hier goede ervaringen mee opgedaan. Een bosbeheer dat is
gericht op het behouden van oude bomen is gunstig voor de watervleermuis.
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Wezel Mustela nivalis
Omschrijving De wezel is het kleinste roofdier (zoogdier) ter wereld, met een lengte tot
23 centimeter, exclusief zijn staart van ongeveer 5 centimeter. Mannetjes zijn groter dan
de vrouwtjes. De rugzijde is lichtbruin, de buikzijde licht (wit). De kleurscheiding tussen
rug en buik is zwak en door het ontbreken van een zwart staartuiteinde is de wezel goed
van de hermelijn te onderscheiden. Wezels kleuren bovendien niet wit in de winter.
De wezel leeft vooral van woelmuizen, zoals veldmuizen en aardmuizen, maar ook
andere kleine zoogdieren, vogeltjes en insecten staan op het menu. Het leefgebied bestaat uit grazige vegetaties waarin voldoende prooidieren voorkomen, meestal in een
kleinschalig of afwisselend landschap. De aanwezigheid van enige dekking en schuilplaatsen is belangrijk. De paartijd valt meestal in het vroege voorjaar, waarna de jongen
in mei of juni worden geboren. Buiten de paartijd leven wezels solitair.
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Voorkomen in Nederland De wezel komt nagenoeg overal in Nederland voor, maar ontbreekt op de Waddeneilanden. De soort wordt niet in zijn voorkomen bedreigd.
Voorkomen in Amersfoort De wezel komt vermoedelijk overal voor langs de stadsrand,
in de grotere stadsparken en het buitengebied van Amersfoort. Een recente waarneming
komt van Landgoed Schothorst. Door zijn verborgen en (deels) nachtelijke activiteit is het
aantal waarnemingen beperkt. De soort wordt niet in zijn voorkomen bedreigd.
Bedreigingen en kansen Intensivering van agrarisch gebruik en oprukken van de stadsrand in het buitengebied zijn oorzaken van het verdwijnen van leefgebied. Variatie in het
landschap, afwisseling van vegetaties en aanwezigheid van kleine landschapselementen
als bosjes en struikgewas dragen bij aan zowel het prooiaanbod als schuilmogelijkheden.
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Bruine eikenpage Satyrium ilicis
Omschrijving De bruine eikenpage is een kleine en onopvallende, overwegend bruin
gekleurde dagvlinder. Op de onderzijde van de vleugels staat een rijtje witte streepjes
en, langs de rand van de achtervleugels, een rijtje oranje vlekjes. Op de bovenzijde van de
bruine voorvleugeltjes heeft alleen het vrouwtje nog wat oranje vlekjes.
Jonge, kleine of verpieterende eikjes vormen de waardplant voor de bruine eikenpage.
Dit in tegenstelling tot de eikenpage, die juist de voorkeur geeft aan grotere eiken. Dergelijke kleine eikjes vinden we vooral langs zandverstuivingen, jonge eikenaanplant,
bosranden, verruigde heidevelden en braakliggende terreinen. Veelal zijn dit snel opwarmende, beschut gelegen locaties. De soort wordt in zijn leefgebied vaak waargenomen
op braam-, vuilboom- en duizendblad. De vliegtijd van de bruine eikenpage is van juni
tot begin augustus.
Voorkomen in Nederland De bruine eikenpage is in zijn voorkomen nagenoeg beperkt
tot de zandgronden in het binnenland en de duinen van Noord-Holland. De soort gaat
al jaren achteruit, vooral in het binnenland wordt dan ook in zijn voorkomen bedreigd.
Ook in België gaat de soort achteruit en wordt daar ernstig bedreigd. De soort staat als
kwetsbaar op de Rode Lijst.

KW

SB

Voorkomen in Amersfoort Waarnemingen van de bruine eikenpage zijn bekend van de
westrand van Amersfoort, maar de soort is hier recent niet meer waargenomen. Ook
elders in de provincie Utrecht is de soort achteruit gegaan en recent is de bruine eikenpage alleen bekend van Soesterberg.
Bedreigingen en kansen Door het verval van de eikenhakhoutcultuur en veranderd bosbeheer is veel leefgebied verdwenen. Het is zeer belangrijk snel in te grijpen en het leefgebied te herstellen. Bijvoorbeeld door bosranden te dunnen en lokaal heideterreintjes
langs de rand te laten verbossen. Het gebied tussen Soest en Amersfoort biedt daarvoor
uitstekende potenties.
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Bruin zandoogje Maniola jurtina
Omschrijving Het bruin zandoogje is een onopvallend gekleurde, middelgrote vlinder.
De mannetjes zijn van de bovenzijde nagenoeg egaal bruin gekleurd, de vrouwtjes hebben enkele oranje vlekken. Zowel op de bovenzijde als onderzijde van voorvleugels staat
een met zwart omlijnde witte stip. De voorvleugel is van de onderkantlicht oranjebruin
gekleurd. Het hooibeestje lijkt op het bruin zandoogje, maar is veel kleiner.
Grazige, kruidenrijke tot verruigde vegetaties vormen het belangrijkste leefgebied. Dergelijke vegetaties zijn vooral nog te vinden in bermen, op braakliggende terreinen en
langs heideterreinen. Verschillende soorten gras worden als waardplant gebruikt, waaronder gewoon struisgras, kropaar en reukgras. Knoopkruid, duizendblad en distels vormen belangrijke nectarbronnen. Het bruin zandoogje kruipt in de nazomer uit het ei en
overwintert als rups. De vliegtijd is van begin juni tot begin september.
Voorkomen in Nederland Het bruin zandoogje komt in Nederland algemeen en wijd verspreid voor. Het is de meest getelde dagvlinder en kan vaak in hoge aantallen worden
aangetroffen. Daarbij is wel geconstateerd dat het bruin zandoogje afneemt bij intensief
graslandbeheer en sterk toeneemt bij ecologisch beheer. De soort is niet bedreigd.
Voorkomen in Amersfoort In Amersfoort kan het bruin zandoogje in nagenoeg alle
natuurvriendelijk beheerde bermen worden aangetroffen. Daarnaast vormen braakliggende terreinen een belangrijk biotoop. In parken en plantsoenen waar het gras vaak
gemaaid wordt, ontbreekt het bruin zandoogje, evenals in intensief beheerd agrarisch
gebied.
Bedreigingen en kansen Het bruin zandoogje profiteert van extensief beheer van
grazige vegetaties. In parken met gazons kunnen kruidenrijke zomen geschikt leefgebied vormen. Het als hooiland beheren van een klein deel van het park (0,5 hectare) is
genoeg voor vestiging van een populatie. Voor voldoende nectaraanbod is het belangrijk
gefaseerd te maaien en lokaal wat verruiging toe te staan.
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Groot dikkopje Ochlodes sylvanus
Omschrijving Het groot dikkopje is een vrij klein vlindertje. De onderkant van zijn achtervleugel is geelachtig, met duidelijke lichte vlekken. Het mannetje heeft op de bovenkant
van de voorvleugel een duidelijke geurstreep in de vorm van een langgerekte S. Het groot
dikkopje wordt nogal eens verward met de kommavlinder, maar heeft geen kommavlek
in tegenstelling tot de kommavlinder. De vliegtijd is van half juni tot half augustus.
Het groot dikkopje komt voor op zonnige, grazige plekken langs en in bossen. Dit zijn
vaak loofbossen in een wat vochtige omgeving. Voor de overwintering moet er overstaand gras aanwezig zijn in de periode van juni tot in de volgende zomer. Het groot
dikkopje is daarnaast ook een vaste bewoner van heideterreinen.
Voorkomen in Nederland Het groot dikkopje is een algemene dagvlinder. De soort vliegt
op de zand- en veengronden en in grote delen van de duinen. Op de meeste kleigronden
ontbreekt hij en op de Waddeneilanden en in Zuid-Limburg is hij wat schaarser. Deze
vlindersoort gaat in Nederland achteruit en staat daarom als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst.
Voorkomen in Amersfoort Op de heideterreinen van de Vlasakkers, Stichtse Rotonde en
Hazewater komt het groot dikkopje voor. Daarnaast komt de vlinder voor in wat bredere
bermen en groenstroken, waar behalve bloemrijk grasland ook wat ruigere plekken zijn
waar gras overjarig blijft staan, zoals Landgoed Schothorst, Kop van Schothorst, Melksteeg, Hoogland-west en Bloeidaal.
Bedreigingen en kansen Het groot dikkopje is afhankelijk van overstaand gras in de winter. Een gefaseerd maaibeheer is belangrijk.
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Grote glimworm Lampyris noctiluca
Omschrijving De grote glimworm is één van de drie soorten glimwormen in Nederland.
De tot 2 centimeter lange vrouwtjes hebben geen dekschilden en zijn vleugelloos, met
donker bruinzwart gekleurde segmenten. In de 6de en 7de achterlijfsegmenten aan de
onderkant zijn de lichtorganen aanwezig waaraan de soort zijn naam te danken heeft.
De mannetjes daarentegen bezitten dekschilden en vleugels en maken weinig gebruik
van hun, kleinere, lichtorganen. De larven lijken sterk op de vrouwtjes.
Bosranden vormen het belangrijkste leefmilieu van de grote glimwormen. Het betreffen
meestal permanent vochtige doch zeker niet natte situaties, waarin zowel leefgebied
aanwezig is voor de larven als voor de volwassen wormen. Dit betreffen vaak relatief ijle,
grazige vegetatie langs randen. Volwassen dieren worden vooral in de periode juni-juli
waargenomen.
Voorkomen in Nederland De grote glimworm komt in Nederland vooral voor op de zandgronden en in Zuid-Limburg. De soort lijkt te ontbreken in laagveen- en zeekleigebieden.
Over de status is weinig bekend.
Voorkomen in Amersfoort Waarnemingen van de grote glimworm zijn bekend van de
berm van de PON-lijn ter hoogte van Landgoed Nimmerdor. Het voorkomen hier gaat al
terug tot het begin van de 20ste eeuw. De soort lijkt stabiel, een goed verspreidingsbeeld
in Amersfoort ontbreekt echter.
Bedreigingen en kansen De grote glimworm lijkt erg honkvast en kan zich voor zover
bekend niet snel verspreiden in versnipperd landschap. Hij lijkt gebaat bij weinig dynamiek en instandhouding van bestaand leefgebied. Versnippering van het landschap
en verdroging en verruiging vormen bedreigingen. Mogelijk wordt de grote glimworm
negatief beïnvloed door lichtvervuiling. Het donker houden van leefgebied is belangrijk.
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Heideblauwtje Plebejus argus
Omschrijving Het heideblauwtje is een kleine vlinder. Het mannetje doet zijn naam eer
aan, met zijn blauwe witomzoomde vleugels. Zelfs de onderkant is (grijs)blauwig van
kleur. Het vrouwtje moet het echter doen met een bruine onder- en bovenkant. Wel worden haar vleugeltjes, net als die van het mannetje, aan de onderkant gesierd door een rij
oranje vlekjes, naast diverse zwarte wit omzoomde stippen.
Heidevelden en heischrale bermen vormen het leefgebied van het heideblauwtje. Dit
zijn vaak wat vochtige terreinen of overgangssituaties. De rupsjes leven hier voornamelijk op jonge heideplantjes. Mieren nemen de rupsen vaak mee naar hun nest, door
aantrekkelijke geurstoffen die de rups uitscheidt. Een mierennest vormt een veilige omgeving waar de rups kan verpoppen. De vliegtijd is van begin juni tot eind augustus. De
soort overwintert als eitje.
Voorkomen in Nederland Het heideblauwtje is zijn voorkomen beperkt tot de hoge
zandgronden en de Waddeneilanden. De soort gaat in Nederland achteruit en staat
daarom als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst.
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Voorkomen in Amersfoort Het heideblauwtje is in Amersfoort alleen bekend van de heidevelden op de Vlasakkers en Leusderheide. Langs de westrand van Birkhoven vliegt het
heideblauwtje net buiten de gemeentegrens.
Bedreigingen en kansen Vergrassen en dichtgroeien van de heide is funest voor het heideblauwtje. Regelmatig chopperen of plaggen, waarbij kale grond ontstaat en ruimte
voor kiemplantjes , is noodzakelijk voor instandhouding van het leefgebied. De Stichtse
Rotonde biedt in potentie leefgebied, maar de heideplanten zijn daar te oud. Door de
recente plagwerkzaamheden kan geschikt leefgebied ontstaan. Aangezien het heideblauwtje erg honkvast is en de Stichtse Rotonde geïsoleerd ligt ten opzichte van de
bestaande populaties, is de kans op spontane vestiging klein.
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Heivlinder Hipparchia semele
Omschrijving De heivlinder is een oranje-bruin gekleurde dagvlinder. Net als de andere
soorten zandoogjes heeft de heivlinder oogvormige vlekjes. De bovenkant van de vleugels is grijsbruin met een brede oranje band. Bij het vrouwtje is de oranje tekening op
de bovenkant uitgebreider en contrastrijker dan bij het mannetje. Zittend met gesloten
vleugels valt de vlinder weinig op.
De heivlinder komt vooral voor in heiden, maar ook in schrale droge graslanden. De terreinen moeten kleinschalig en gevarieerd zijn. Zo heeft de vlinder grassen nodig voor de
voortplanting, struikheide als voedselbron , kale grond om op te warmen en losstaande
bomen om te schuilen tegen hoge temperaturen in de zomer.
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Voorkomen in Nederland De heivlinder is een vrije schaarse vlinder van de hogere zandgronden in het binnenland en de duinen. De heivlinder gaat in Nederland achteruit en
staat daarom als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst.
Voorkomen in Amersfoort Op de Vlaksakkers en de heideterreinen op Landgoed Den
Treek-Henschoten worden ieder jaar wel heivlinders gezien. In sommige jaren ook op
de Stichtse rotonde. In sommige jaren worden de vlinders ook op vlinderstruiken in de
stad gezien.
Bedreigingen en kansen Omdat kleinschalige variatie essentieel is voor de heivlinder, is
zowel te sterke vergrassing van heideterreinen, maar ook juist het ontbreken van grassen een bedreiging voor de heivlinder. Massale opslag van bomen is bedreigend voor de
heide en de heivlinder. Het totaal weren van bomen echter ook. Beheer van heideterreinen dat gericht is op kleinschalige variatie is goed voor de heivlinder.
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Hooibeestje Coenonympha pamphilus
Omschrijving Het hooibeestje is een klein, oranjebruin gekleurd dagvlindertje. Net als
de andere soorten zandoogjes kenmerkt het hooibeestje zich door oogvormige vlekjes.
Op de onderzijde van de voorvleugel bevindt zich het meest opvallende oogje, daarnaast
zijn enkele kleinere, meestal wittige, oogjes aanwezig op de onderzijde van de achtervleugel . Hooibeestjes zijn vaak opvallen ‘harig’. Droge, kruidenrijke graslanden en heideterreinen vormen het belangrijkste leefgebied voor het hooibeestje. Vaak is sprake van ijl
begroeide grond met een open, korte vegetatie en plantensoorten als reukgras, schapengras en gewoon struisgras in mozaïekpatroon. Deze grassen worden tevens gebruikt als
waardplant. Het hooibeestje overwintert als rups, waarna de eerste vlinders verschijnen
in mei. Het hooibeestje vliegt in twee generaties tot begin september.
Voorkomen in Nederland Het hooibeestje is in Nederland een algemeen voorkomende
soort op de zandgronden, inclusief de duinen. Daarnaast komt de soort voor in gebieden
waar zand is opgespoten, bijvoorbeeld op wegtaluds en braakliggende terreinen. Na een
sterke terugval tussen 1991 en 1994 heeft de soort zich hersteld en is er sprake van een
lichte toename. De soort wordt in Nederland niet in zijn voorkomen bedreigd.
Voorkomen in Amersfoort Het hooibeestje is in Amersfoort vrij zeldzaam. De soort
wordt vooral waargenomen langs het spoor richting Nijkerk ter hoogte van De Hoef en
Zielhorst en op de Stichtse Rotonde. Verder vliegt het vlindertje in schrale bermen langs
de A28 en heischrale vegetaties in Amersfoort-West.
Bedreigingen en kansen Door verruiging van (schrale) vegetaties, het in gebruik nemen
van braakliggende terreinen, wegverbreding en te intensief beheer wordt het leefgebied
aangetast. Door bij nieuwe ontwikkeling geen gebruik te maken van een ‘leeflaag’, kunnen de schrale vegetaties tot ontwikkeling komen waar het hooibeestje van houdt. Gefaseerd maaien van de vegetaties waarin het hooibeestje voorkomt komt ook ten goede
aan het leefgebied van het hooibeestje.
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Oranjetipje Anthocharis cardamine
Omschrijving Het oranjetipje is een vrij kleine vlinder. De mannetjes van het oranjetipje
zijn door de gedeeltelijk oranje gekleurde voorvleugels zeer herkenbaar. De vrouwtjes
zijn van de andere ‘witjes’ te onderscheiden door de groene tekening op de onderzijde
van de achtervleugels.
Het oranjetipje geeft de voorkeur aan een bosrijke omgeving, met vochtige graslanden
en bosranden. De eitjes worden door de zeer kritische vrouwtjes afgezet op planten in
een beschutte locatie, vaak langs bosranden. Vervolgens verpoppen de rupsjes zich al in
de vroege zomer, waarna in het daaropvolgende jaar de vlinders verschijnen. De meeste
oranjetipjes vliegen tussen half april en half mei.
Voorkomen in Nederland Het oranjetipje komt algemeen voor in Nederland, maar is
zeldzaam in de klei- en veengebieden in het westen van het land en in droge gebieden,
zoals de Veluwe. Het oranjetipje doet het de laatste jaren erg goed en vertoont een stijgende trend. De stand is landelijk en regionaal verdubbeld sinds 1990. Het is één van de
soorten die lijkt te profiteren van de klimaatverandering.
Voorkomen in Amersfoort In Amersfoort is het oranjetipje zeldzaam. Slechts op enkele
locaties, waaronder Park Schothorst, is sprake van een populatie. Veel andere waarnemingen hebben waarschijnlijk betrekking op zwervende dieren.
Bedreigingen en kansen De belangrijkste bedreiging wordt gevormd door beheer. Vooral
het te vroeg of niet gefaseerd maaien van vegetaties langs bosranden en in parken zorgt
voor verlies van veel rupsen en poppen. Daarnaast vormen verdroging en intensivering
van grondgebruik concrete bedreigingen. Bosranden, zoomvegetaties en grazige vegetatie in leefgebied van het oranjetipje dienen bij voorkeur pas na half juni gefaseerd
gemaaid. Omschakelen van intensief maaibeheer naar hooilandbeheer op vochtige
locaties kan in parken zorgen voor meer geschikt leefgebied. Het oranjetipje kan profiteren van de natuurontwikkeling langs het Valleikanaal en de Heiligenbergerbeek.
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Sleedoornpage Thecla betulae
Omschrijving De sleedoornpage is van de bovenzijde donkerbruin gekleurd, de onderzijde is fraai oranjebruin met witte strepen. Alleen het vrouwtje heeft op de bovenzijde
van de voorvleugels nog een oranje vlek. Aan de achtervleugel zit een staartje.
De sleedoorn vormt de belangrijkste waardplant van de sleedoornpage. Daarnaast worden ook andere prunussoorten gebruikt. Struikgewas met sleedoorn in bermen, langs
(spoor)wegen, parken en bosranden vormen het leefgebied. De eitjes worden afgezet
op twee a drie jarige takjes, meestal bij een doorn of zijtakje aan de zonnige kant van
struiken. In april, na de winter, komen de eitjes uit en beginnen de rupsjes van bladknoppen en jonge blaadjes te eten. Na de verpopping verschijnen de vlinders vanaf half juli en
vliegen door tot eind september.
Voorkomen in Nederland De sleedoornpage is in Nederland zeldzaam. De meeste populaties zijn bekend van de rand van de Veluwe, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel.
Langs de flank van de Utrechtse Heuvelrug is de sleedoornpage bekend in Soest, Amersfoort en Hilversum. De soort staat als ‘bedreigd’ op de Rode lijst van dagvlinders.
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Voorkomen in Amersfoort De groengordel in het Soesterkwartier en industrieterrein
Isselt vormen het leefgebied van de sleedoornpage in Amersfoort. Het is niet uitgesloten
dat de page ook verder in Amersfoort voorkomt, maar door de verborgen leefwijze is de
vlinder moeilijk te vinden.
Bedreigingen en kansen Het verdwijnen van sleedoornstruikgewas is één van de
belangrijkste oorzaken van de achteruitgang in Nederland. Daarnaast kan ook te intensief beheer een bedreiging vormen. Sleedoornstruwelen worden bij voorkeur gefaseerd
beheerd. Bijvoorbeeld door elke jaar ongeveer 10-20% van de vegetatie terug te zetten. Het snoeien vindt bij voorkeur plaats in de maand juli. Indien in de winter wordt
gesnoeid, kunnen vooraf de takjes met eitjes worden opgespoord en gemarkeerd.
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Weidebeekjuffer Calopteryx splendens
Omschrijving De weidebeekjuffer is een van de fraaiste juffers van Nederland. De mannetjes van de weidebeekjuffer zijn opvallend metallicblauw gekleurd met donkere banden op de vleugels. De vrouwtjes hebben een groenbruine kleur, met bruin getinte vleugels. De soort lijkt sterk op de bosbeekjuffer, maar daarvan zijn de vleugels nagenoeg
helemaal blauw.
Stromende wateren vormen het leefgebied van de weidebeekjuffer. Dit kunnen smalle
stroompjes zijn, maar ook beken en rivieren. Ze stellen daarbij relatief weinig eisen aan
de waterkwaliteit en vegetatie. Zowel mannetje als vrouwtjes zijn goede vliegers, waardoor ze ver van het leefgebied kunnen worden waargenomen tot midden in stedelijk
gebied. De eitjes worden onder water afgezet in plantenstengels. Daarvoor kruipt het
vrouwtje langs de stengel omlaag onder water. De vliegtijd van de weidebeekjuffer is
van mei tot en met augustus.
Voorkomen in Nederland De weidebeekjuffer is veel te zien langs stromende wateren.
Deze zijn vooral te vinden in de hoger gelegen deel van Nederland en het rivierengebied.
De weidebeekjuffer ontbreekt dan ook in de zeekleigebieden van West- en Noord-Nederland. De soort wordt niet in zijn voorkomen bedreigd en breidt zich uit in de provincie
Utrecht.
Voorkomen in Amersfoort In Amersfoort komt de weidebeekjuffer voor langs het Valleikanaal, de Barneveldsche Beek, de Heiligenbergerbeek en de Eem. Zwervers kunnen
overal in de stad worden waargenomen, ook ver van water. Tot 2000 was de weidebeekjuffer een zeldzame verschijning. Sindsdien neemt de soort toe.
Bedreigingen en kansen Natuurontwikkeling langs rivieren, herstel van beken en
terugdringing van waterverontreiniging is gunstig voor de weidebeekjuffer. Te intensief
schonen van wateren en oevers in de vliegtijd is ongunstig, evenals overmatige beschaduwing van water en oever.
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Bosmieren Formica
Omschrijving De bosmieren vormen een groep van drie soorten mieren, die het vormen
van koepelnesten met elkaar gemeen hebben: de behaarde bosmier (Formica rufa), de
kale bosmier (F. polyctena) en de zwartrugbosmier (F. pratensis).
Bosmieren zijn opvallend grote, roodzwart gekleurde mieren. Ze vallen meestal op door
de grote nesten, die zijn opgebouwd uit dennennaalden en kleine takjes. Een kolonie
bosmieren heeft meestal verschillende nesten, waartussen mierenstraten liggen. Dit zijn
hun vaste looproutes. De routes lopen niet alleen naar naburige nesten van de kolonie,
maar ook naar bomen waar ze voedsel verzamelen. In de nesten wonen verschillende koninginnen, die met de mannetjes voor nageslacht zorgen. Daarnaast bestaat een kolonie
uit duizenden werksters.
Voorkomen in Nederland Bosmieren komen in Nederland voor op de zandgronden, inclusief de duinen. De mieren ontbreken nagenoeg in klei- en laagveenpolders. Over de
trends van deze soorten is weinig informatie bekend, maar de soorten lijken niet voor- of
achteruit te gaan.
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Voorkomen in Amersfoort Bosmieren komen alleen voor in de bossen en op de heideterreinen langs de zuid- en westrand van Amersfoort, waaronder de Soesterduinen, Vlasakkers en Landgoed Den Treek-Henschoten. Uit Nimmerdor, Klein Zwitserland, Birkhoven
en de Bokkeduinen zijn ze verdwenen.
Bedreigingen en kansen Het dichtgroeien van bossen en bosranden met grassen en kruiden is ongunstig voor bosmieren. Daarnaast worden nog steeds mierenhopen geplunderd ten behoeve van aquaria en vogelvolières.
Maatregelen kunnen bestaan uit het openhouden van bosranden en het vermijden van
ingrijpende werkzaamheden op locaties met mierenhopen. Door het beperkte kolonisatie- en verspreidingsvermogen biedt het inrichten van boscorridors kansen voor bosmieren.
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Platte schijfhoren Anisus vorticulus
Omschrijving De platte schijfhoren is een klein waterslakje. Het schijfvormige huisje
wordt maximaal 6 mm breed, ongeveer 0,8 mm hoog en heeft tot 5 windingen. Belangrijke kenmerken zijn de ovale vorm van de opening van het huisje en de kiel op de buitenste winding.
Slootjes en plassen in veengebieden vormen het belangrijkste milieu van de platte
schijfhoren. Vaak betreft het heldere en schone, rijke wateren met een veenbodem. Deze
wateren zijn vaak begroeid met ondergedoken waterplanten, maar kunnen echter ook
soortenarme begroeiingen met draadalg, waterpest en grof hoornblad bevatten.
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Voorkomen in Nederland De platte schijfhoren komt in veenweidegebieden van laag
Nederland verspreid voor. In zand- en kleigebieden is zij echter veel zeldzamer. In de
provincie Utrecht komt de platte schijfhoren vooral voor te westen van de Heuvelrug.
Internationaal gezien is Nederland belangrijk voor de soort. De soort is in Nederland
afgenomen, maar de trend over het laatste decennium is nog niet duidelijk. De platte
schijfhoren staat als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst.
Voorkomen in Amersfoort De platte schijfhoren is vastgesteld in een waterplantenbak in
Park Schothorst. De soort is hier waarschijnlijk aangevoerd met plantenmateriaal. Mogelijk komt de platte schijfhoren voor in slootjes in het Buitengebied West. Over de status
is niets bekend.
Bedreigingen en kansen Bedreigingen voor de platte schijfhoren komt voort uit verlies
en verslechtering van het leefgebied. Hierbij moet vooral gedacht worden aan verontreiniging van het water en te intensief schonen en beheren van sloten.
Het gefaseerd baggeren en schonen van de oever- en watervegetatie, waarbij altijd een
deel van de vegetatie blijft behouden, is één van de belangrijkste maatregelen. Daarnaast kan vermindering van de belasting op de voedingstoffende omstandigheden voor
de platte schijfhoren verbeteren.
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Alpenwatersalamander Triturus alpestris
Omschrijving De alpensalamande ris een vrij grote, tot 12 centimeter lange watersalamander. De soort kan door zijn oranje, ongevlekte buik, goed worden onderscheiden van
de andere in Nederland voorkomende salamanders. De rugzijde is blauwgrijs, met vaak
een vage donkere marmertekening. De mannetjes hebben op de flank van kop tot staart,
tussen buik- en rugzijde, een lichtere band met zwarte stippen. De kam van de mannetjes in de paartijd is laag, gevlekt en zonder tanden.
Al in de late winter trekt de alpensalamander naar de voortplantings wateren. Vaak zijn
dat poelen, vennen en sloten in en langs bossen, maar ook tuinvijvers worden gebruikt.
Eieren worden afgezet op takjes, blaadjes en waterplanten in de periode van april tot
juni. De larven verschijnen vanaf april en gaan vanaf de tweede helft van de zomer het
land op, waar ook wordt overwinterd.
Voorkomen in Nederland De alpensalamander komt algemeen voor op de zand- en
leemgronden in Noord-Brabant, in Limburg en lokaal in Drenthe. Daarnaast komt de salamander ook voor in andere provincies, waar zij oorspronkelijk is uitgezet. Zo ook in de
provincie Utrecht. De soort neemt toe en staat niet op de Rode Lijst.
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Voorkomen in Amersfoort De alpensalamanderis bekend uit het zuidwesten van Amersfoort. Hier komt de soort voor in het Bergkwartier. De soort wordt ’s winters wel aangetroffen bij de controle van de vleermuiskelders in Klein Zwitserland.
Bedreigingen en kansen Het dempen van poelen vormt een bedreiging, maar hier is in
Amersfoort geen sprake van. Tijdens de trek kan verkeer voor veel slachtoffers zorgen,
maar ook dit probleem speelt niet in Amersfoort.
De alpensalamander profiteert sterk van de aanleg van poelen in en rond het leefgebied.
De poelen worden snel gekoloniseerd. Maatregelen die getroffen worden voor de kamsalamander zijn ook gunstig voor de alpenwatersalamander.
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Heikikker Rana arvalis
Omschrijving De heikikker is een vrij kleine, slanke, overwegend bruinbeige gekleurde
kikker. De soort lijkt sterk op de bruine kikker, maar onderscheidt zich door een spitsere
snuit, (meestal) een tot op de neus doorlopende brede lichte rugstreep en een grotere
graafknobbel aan de achterpoot. Deze kikker heeft een kenmerkende blaffende of bubbelende roep.
De heikikker leeft in overwegend vochtige gebieden op zandgrond en veengronden.
Vochtige graslanden en heide vormen het landelijk leefgebied. Ondiepe en zonnig
gelegen slootjes, vennen en poelen worden als voortplantingswater gebruikt. Belangrijk
is een hoge grondwaterstand. De paartijd is van half maart tot half april. De mannetjes
worden tijdens de paartijd blauw.
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Voorkomen in Nederland De heikikker komt in Nederland voor op de zandgronden, in
laagveengebieden en komkleigebieden in het rivierengebied. De soort ontbreekt in grote delen van Noord-, Zuid-Holland en Zeeland. De soort wordt niet in zijn voorkomen
bedreigd; de huidige trend is stabiel.
Voorkomen in Amersfoort De heikikker is in Amersfoort zeldzaam. De soort is alleen waargenomen in Polder Zeldert, ten zuiden van de A1. Het leefgebied hier bestaat uit agrarisch
gebied. Over de trend is weinig bekend.
Bedreigingen en kansen Populaties heikikker in agrarisch gebied zijn afhankelijk van het
beheer van de agrariër. Omzetting van grasland naar akkerland, graslandverbetering,
verlaging van het grondwaterpeil, uitrasteren van sloten, vermesting van sloten en te
intensief schonen van sloten zijn voorbeelden van concrete bedreigingen.
De heikikker profiteert van het niet uitrasteren van sloten. Vertrapping door vee zorgt
voor veel structuur in de oever, waar de heikikker van profiteert. Maatregelen tegen
waterverontreiniging, verdroging en een schonings- en baggerbeheer, waarbij rekening
wordt gehouden met de heikikker, helpt instandhouding van de aanwezige populaties.
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Kamsalamander Triturus cristatus
Omschrijving De kamsalamander is met maximaal 18 centimeter een forse watersalamander. De oranje buik is bezet met grote zwarte vlekken. De salamanders zijn verder
overwegend donkerbruinzwart gekleurd. In de paartijd vormt zich op de rug van de mannetjes een hoge kam, waaraan de soort zijn naam heeft te danken. De jonge dieren (juvenielen) hebben opvallend lange tenen (zie foto).
Het leefgebied van de kamsalamander betreft meestal een kleinschalig landschap, met
een afwisseling van grasland, bos en kleine wateren. Slootjes, poelen, vennen en kolken
vormen het voortplantingswater. Vaak zijn deze wateren rijk begroeid met waterplanten,
permanent waterhoudend, vrij van vis en niet te zuur. De voortplanting vindt plaats in
maart tot juni. Na de voortplanting trekken de salamanders weer het land op.
Voorkomen in Nederland De kamsalamander komt voor op de hoge zandgronden, in
Zuid-Limburg en in het rivierengebied (oostelijk gedeelte). In Utrecht komt de kamsalamander vooral voor op de Heuvelrug. De soort staat als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst, maar
laat recent een lichte toename zien.
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Voorkomen in Amersfoort De kamsalamander is in Amersfoort zeer zeldzaam. Landgoed Nimmerdor vormt momenteel het belangrijkste leefgebied. Daarnaast is de soort
bekend van de Bernhardkazerne/Vlasakkers.
Bedreigingen en kansen Kamsalamanders zijn tijdens de periode van trek kwetsbaar
en veel exemplaren worden doodgereden bij het oversteken van wegen. Bezetting van
voortplantingswateren met vis kan een negatief effect hebben op het voortplantingssucces. Door achterstallig beheer kunnen poelen dichtgroeien en hun functie verliezen.
Het aanleggen van poelen en aanwijzen van beschermde leefgebieden zijn belangrijke
maatregelen om de soort te behouden.
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Poelkikker Rana lessonae
Omschrijving De poelkikker is een kleine, groene kikker. De soort kan van de andere groene kikkers worden onderscheiden door de grote graafknobbel, de relatief korte achterpoten, witte tot rozige kwaakblazen, het ontbreken van zwarte vlekjes in de iris en de roep.
Mannetjes verkleuren in de voortplantingsperiode vaak opvallend geel.
Het leefgebied van de poelkikker is divers en betreft kleinschalig cultuurlandschap, uiterwaarden, heidevelden en laagveengebieden. De voortplantingswateren zijn vaak relatief
voedselarm en rijk aan waterplanten. Meestal zijn dit kleine wateren als poelen, vennen
en slootjes. Dergelijke wateren worden gevoed door regen- en grondwater, waardoor ze
schoon en voedselarm zijn. De voortplanting vindt plaats in april tot juni. De jonge kikkers verlaten vanaf augustus het voortplantingswater. Poelkikkers overwinteren overwegend op land, bijvoorbeeld onder boomstammen of in holletjes onder de grond.
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Voorkomen in Nederland De poelkikker is in Nederland zo goed als beperkt tot de hogere
zandgronden en het rivierengebied. De soort wordt niet in zijn voorkomen bedreigd en
de trend is stabiel.
Voorkomen in Amersfoort Polder Zeldert vormt in Amersfoort het enige bekende leefgebied in Amersfoort. Hier is de poelkikker vastgesteld in slootjes in agrarisch gebied. De
poelkikker komt tevens voor op heideterreinen ten zuiden van de A28. De status van de
poelkikker is onduidelijk. Door de beperkte omvang van het leefgebied en het agrarisch
gebruik moeten we de poelkikker als kwetsbaar beschouwen.
Bedreigingen en kansen Populaties van de poelkikker in agrarisch gebied zijn afhankelijk
van het beheer van de agrariër. Verlaging van het grondwaterpeil, vermesting van sloten
en te intensief schonen van sloten zijn voorbeelden van concrete bedreigingen.
De poelkikker profiteert van maatregelen tegen waterverontreiniging, verdroging en
schonings- en baggerbeheer waarbij rekening wordt gehouden met de poelkikker.
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Rugstreeppad Bufo calamita
Omschrijving De rugstreeppad is een vrij kleine pad. De soort dankt zijn naam aan de
dunne, gele lengtestreep op de rug. De beige huid is bezet met kleine, deel rood aangelopen bultjes en groene vlekken. De poten zijn opvallend kort. In de voortplantingsperiode
laat de rugstreeppad zijn kenmerkende, ver dragende roep horen.
Het typische leefgebied van de rugstreeppad kenmerkt zich meestal door de dynamiek
en aanwezigheid van pioniersituaties. Maar ook in stabiele milieus kan de rugstreeppad gedijen. Het leefgebied op het land bestaat vaak uit droge, geaccidenteerde gebieden met korte vegetatie. De aanwezigheid van losse grond om in te graven en andere
wegkruipmogelijkheden is belangrijk. Ondiepe, snel opwarmende en schaars begroeide
wateren vormen het belangrijkste voortplantingsmilieu. De rugstreeppad duikt vaak op
in tijdelijke wateren op bouwterreinen. De voortplantingsperiode loopt van april tot juli.
Voorkomen in Nederland De rugstreeppad komt verspreid in Nederland voor met de
duinen, het rivierengebied en veenweide-polders in West-Nederland als kerngebieden.
In Utrecht komt de soort vooral voor in het westelijk gedeelte van de provincie. De rugstreeppad staat als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst en laat een matige afname zien.
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Voorkomen in Amersfoort In de gemeente Amersfoort is de rugstreeppad zeer zeldzaam
en recentelijk alleen gesignaleerd in Polder Zeldert. Daar komt de soort voor in sloten en
poeltjes bij de Slaagseweg en Krachtwijkerweg.
Bedreigingen en kansen Verkeerd slootbeheer - schonen in het zomerseizoen - kan een
bedreiging zijn. In het buitengebied kan de rugstreeppad geholpen worden door de aanleg van ondiepe poelen. Verder liggen er kansen bij een gebruik van braakliggende terreinen als tijdelijke natuur. Dit kan ook goed op bouwterreinen die in de zomerperiode
maar deels braak liggen, om in de nazomer te worden bewerkt. Door het graven van
ondiepe poelen/plassen worden tijdelijke voortplantingswateren gerealiseerd die zeer
succesvol kunnen zijn.
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Hazelworm Anguis fragilis
Omschrijving De hazelworm is een pootloze hagedis die maximaal 50 centimeter lang
wordt. Het glanzende, geschubde huis is meestal lichtbruin gekleurd, waarbij de mannetjes egaler zijn gekleurd dan de vrouwtje. Jonge dieren en vrouwtjes hebben een donkere
lengtestreep over de rug.
Het leefmilieu van de hazelworm bestaat uit bossen, heidevelden en grazige vegetaties.
De aanwezigheid van veel structuur en dekking is belangrijk. De voortplanting vindt
plaats in mei tot juni. De jongen worden geboren in augustus.
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Voorkomen in Nederland De hazelworm komt voor op de hogere zandgronden en in
Zuid-Limburg. De soort ontbreekt in de laagveen- en zeekleigebieden van laag Nederland. In Utrecht komt de hazelworm verspreid voor op de Heuvelrug. De hazelworm
wordt niet in zijn voorkomen bedreigd en laat een lichte toename zien.
Voorkomen in Amersfoort Het voorkomen van de hazelworm in Amersfoort is beperkt
tot de zandgronden langs de zuid- en westrand van de gemeente. Waarnemingen zijn
onder andere bekend uit de bermen van de PON-lijn, Landgoed Nimmerdor, Klein Zwitserland, de bermen van het spoor Amersfoort-Utrecht en de Stichtse Rotonde.
Bedreigingen en kansen Het leefgebied van de hazelworm in Amersfoort staat onder
druk door wegverbreding en aanleg van nieuwe wegen. Dit leidt niet alleen tot directe
aantasting van het leefgebied, maar ook tot barrièrewerking. Verder kan lokaal het intensiveren van het beheer van grazige vegetaties of extensivering van beheer (langs spoorlijnen) tot verlies van leefgebied leiden.
Bij aanleg en verbreding van nieuwe wegen kunnen faunapassages als ontsnipperende
maatregel worden toegepast. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de Kersenbaan. Lokaal kunnen
aanpassingen in maaibeheer en beheer van bosranden zorgen voor verbetering van het
leefgebied. Ook het creëren van ruige overhoekjes is gunstig voor de hazelworm.
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Levendbarende hagedis Zootoca vivipara
Omschrijving De levendbarende hagedis is een vrij kleine, tot ongeveer 15 centimeter
lange hagedis. Over de rugzijde loopt vaak een smalle donkere streep en het lichaam is
verder bezet met zwart, deels witgestipte vlekjes. De kop is relatief klein. Jonge levendbarende hagedissen hebben een donkere staart ten opzichte van de rest van het lichaam
Natte tot droge heideterreinen, vegetaties langs oevers van vennen, hoogvenen en bosranden vormen in Nederland het belangrijkste leefgebied van de levendbarende hagedis. Het zijn vaak relatief vochtige gebieden. Vanaf april ontwaken de hagedissen uit hun
winterslaap, waarna de paarperiode aanbreekt. Bijzonder is dat de eieren in het lichaam
worden uitgebroed en uitkomen. Dit wordt eierlevendbarend genoemd. Het stelt de levendbarende hagedis in staat te overleven in koude gebieden.
Voorkomen in Nederland De levendbarende hagedis komt voor op de hoge zandgronden
in Nederland. Daarnaast komt de soort lokaal voor in duinen in Zeeland, op Terschelling
en op kalk- en lössgrond in Zuid-Limburg. De soort gaat in Nederland matig achteruit en
staat op de Rode Lijst als ‘gevoelig’.
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Voorkomen in Amersfoort Uit de gemeente Amersfoort zijn geen recente waarnemingen
bekend. Aan de zuidkant bevinden de dichtstbijzijnde populaties zich in de bossen en heidevelden in Den Treek in de gemeente Leusden. In de gebieden Oud Leusden en Rusthof die
door de gemeente Amersfoort worden beheerd is de soort wel te verwachten.
Bedreigingen en kansen Verschillende factoren hebben geleid tot de achteruitgang van
de levendbarende hagedis, waaronder verdroging, opschalen van kleinschalig cultuurlandschap, versnippering, vernietiging van heide en dichtgroeien van bosranden.
In Amersfoort is voor de levendbarende hagedis momenteel weinig geschikt leefgebied
aanwezig. De Stichtse Rotonde biedt mogelijkheden, maar is vermoedelijk te droog en ligt
te geïsoleerd van omliggende populaties. Het behoud van de levendbarende hagedis ligt
dan ook vooral in handen van de natuurbeherende organisaties net ten zuiden van de A28.
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Ringslang Natrix natrix
Omschrijving De ringslang is een tot maximaal 1,2 meter lange, overwegend grijs gekleurde slang. De soort dankt zijn naam aan de gele, ringvormige vlek achter de kop. Vaak
is op de flanken een patroon van zwarte vlekjes aanwezig. De schubben op de buikzijde
zijn zwartwit geblokt en vormen een uniek patroon.
De ringslang is een sterk aan water en oever gebonden soort. In het water jagen de
slangen op amfibieën, visjes, muizen en andere kleine dieren. Alleen voor de overwintering zoeken ringslangen drogere locaties op. De paartijd valt in de periode mei tot juni,
waarna de vrouwtjes de eieren afzetten. De eieren komen uit in augustus en september.
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Voorkomen in Nederland De ringslang komt vooral voor in het Hollands-Utrecht laagveengebied, de laagveengebieden in de kop van Overijssel en Friesland, rond Gouda en
langs de flanken van de Utrechtse Heuvelrug en Veluwe.
Voorkomen in Amersfoort Tot halverwege de jaren ‘70 van de vorige eeuw kwam de ringslang langs de rand van heel Amersfoort voor. Nu is de ringslang vrij zeldzaam en in zijn
voorkomen beperkt tot de west- en zuidkant. De ringslang is bekend van de Heiligenbergerbeek en wordt regelmatig door kanoërs gemeld. De slang plant zich daar onder
andere voort in de composthopen van de langs de beek liggende volkstuinvereniging.
In Birkhoven komt de ringslang voor rondom de Bosvijver en in de randen van de Dierentuin.
Bedreigingen en kansen De ringslang kan sterk profiteren van het aanleggen van broeihopen. In gebieden met veel recreatie bieden ruigtes met hoge grazige vegetaties,
braamstruweel en takkenrillen veilige rustplekken. Tegelijkertijd kan vergroting van het
aanbod prooidieren, bijvoorbeeld door het aanleggen van ruigten en poelen, leiden tot
een kwalitatieve verbetering van het leefgebied. De verwachting is dat de natuurontwikkeling langs de Heiligenbergerbeek, Valleikanaal en Barneveldse beek goed is voor
de ringslang.
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Zandhagedis Lacerta agilis
Omschrijving De zandhagedis is een forse en zwaargebouwde, tot ruim 20 centimeter lange hagedis met een grote kop. Over de rug loopt meestal een donkere bruine band, met aan
weerszijden twee lichtere banden. Verspreid over het lichaam ligt een patroon van zwarte,
deel wit gestipte vlekken. De mannetjes kleuren in de paartijd gedeeltelijk smaragdgroen.
Droge, structuurrijke heidevegetaties , zoals in bermen, vormen het belangrijkste leefgebied van de zandhagedis. Na de overwintering verschijnen op zonnige dagen vanaf
maart de eerste dieren. In april tot mei vindt de voortplanting plaats, waarna de vrouwtjes in juni de eitjes afzetten. Dit gebeurt op kale, zandige plekjes tot een diepte van
ongeveer 15 centimeter. De eitjes worden door de temperatuur van de zon uitgebroed en
de eerste jongen verschijnen vanaf augustus.
Voorkomen in Nederland De zandhagedis komt in Nederland voor op de zandgronden
in het midden en oosten van het land, in de duinen van Noord- en Zuid-Holland en op
Vlieland en Terschelling. In Noord-Brabant is zij zeldzaam en in Limburg komt de zandhagedis voor op de zandafzettingen ten oosten van de Maas. De zandhagedis staat op de
Rode Lijst als ‘gevoelig’, al neemt de soort de laatste jaren sterk toe.
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Voorkomen in Amersfoort De zandhagedis is bekend van alle heideterreinen aan de
westkant van Amersfoort, te weten de Stichtse Rotonde, Monnikenbos, heidevegetaties
langs het spoor richting Utrecht, de Leusderheide en de Bernhardkazerne/Vlasakkers. De
populaties lijken hier stabiel.
Bedreigingen en kansen Als liefhebber van warme gebieden met kaal zand heeft de
zandhagedis te lijden gehad onder het dichtgroeien en vergrassen van heideterreinen
en ander leefgebied. Door mildere winters en warmere zomers, in combinatie met soortgerichte maatregelen in natuurbeheer, gaat het beter met de zandhagedis. Kansen voor
de hagedis liggen in Amersfoort vooral langs het spoor Amersfoort-Utrecht, waar door
terugdringen van de bosrand nieuw leefgebied kan ontstaan.
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Bermpje Barbatula barbatula
Omschrijving Het bermpje is een tot 18 centimeter lange vis met een langgerekt, vrijwel rolrond lichaam. De kop is aan de bovenzijde licht afgeplat, de staart is zijdelings
afgeplat. De bek kenmerkt zich door dikke lippen en zes bekdraden. Het lichaam heeft
een variabele grondkleur van donkerbruin tot geelbruin afhankelijk van de omgeving.
De buik is crèmegeel. Op de flanken en rug is doorgaans een onregelmatig patroon van
donkerbruine vlekken aanwezig.
Het voorkeurshabitat van het bermpje bestaat uit helder, stromend water met een stenige of kiezelachtige bodem. Daarnaast is de aanwezigheid van dekking, in de vorm van
planten(wortels) of stenen, van belang. De soort wordt voornamelijk aangetroffen in beken, maar ook in sloten en kleine rivieren.
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Voorkomen in Nederland Het zwaartepunt van de verspreiding van bermpje in Nederland ligt op de zandgronden in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Verder komt bermpje voor in kleine rivieren zoals de Oude IJssel, Overijsselse Vecht,
Linge en Kromme Rijn. In de grote rivieren is bermpje nagenoeg afwezig.
Per 1 juli 2010 is het bermpje opgenomen in de Visserijwet, waardoor de werkingssfeer
van de Flora- en faunawet niet meer voor deze soort geldt. Bermpje is niet opgenomen
op de Rode Lijst van zoetwatervissen.
Voorkomen in Amersfoort Het bermpje komt niet veel voor in Amersfoort. Alleen in de
beken van Landgoed Stoutenburg is hij aangetroffen. Verder is hij bekend uit enkele
beken ten oosten van Amersfoort.
Bedreigingen en kansen Bermpje kent geen specifieke bedreigingen. De belangrijkste
beschermingsmaatregelen zijn vergroting van (de kwaliteit van) het leefgebied door ondiepe oeverzones te creëren, beekbegeleidende beplanting te stimuleren, obstakels in
stand te houden dan wel opnieuw aan te brengen en migratiebarrières op te heffen door
de aanleg van vispassages.
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Bittervoorn Rhodeus sericeus
Omschrijving De bittervoorn is een relatief klein visje met een bovenstandige bek.
Opvallend zijn de grote schubben en de blauwe streep voor de staartwortel. In de paaitijd hebben de vrouwtjes een duidelijke legbuis. De mannetjes vertonen in de paartijd
een baltskleed, waarbij delen van de vinnen rood en het lichaam blauwrood verkleurt. De
bittervoorn wordt tot maximaal 10 centimeter lang.
Bittervoorns kunnen worden aangetroffen in diverse watertypen. De meeste wateren
zijn minimaal een meter diep en begroeid met waterplanten. Van belang is de aanwezigheid van zwanenmossels, deze heeft de bittervoorn nodig voor de voortplanting.
Voorkomen in Nederland De bittervoorn komt momenteel verspreid in Nederland voor.
De bittervoorn is beschermd in de Flora- en Faunawet. De soort is niet opgenomen in de
Visserijwet, maar staat wel vermeld als kwetsbare soort op de Rode Lijst van zoetwatervissen.
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Voorkomen in Amersfoort Ook de bittervoorn is weinig algemeen in Amersfoort. Langs
de Eem in polder Zeldert is de bittervoorn op enkele plaatsen aangetroffen. En buiten de
gemeentegrenzen in de Heiligenbergerbeek en de Barneveldse beek. De waarnemingen
zijn van de laatste jaren. Het verleggen van de waterafvoer via het gemaal Zeldert heeft
hier waarschijnlijk invloed op gehad.
Bedreigingen en kansen Het grootschalig uitbaggeren van sloten waarbij de gehele sliblaag, inclusief plantenwortels en mossels verwijderd wordt, vormt een serieuze bedreiging voor lokale populaties bittervoorn. Voor bittervoorn is een beheer waarbij eens in de
drie jaar gefaseerd wordt gebaggerd optimaal. De vis profiteert doorgaans van natuurontwikkeling langs sloten, kanalen en rivieren. Met name het omvormen van gekanaliseerde oevers naar structuurrijke, gevarieerde, natuurvriendelijke oevers heeft een sterk
positief effect.
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Grote modderkruiper Misgurnus fossilis
Omschrijving Grote modderkruiper is door zijn grote, aalachtige lichaam, strepen en tien
baarddraden onmiskenbaar. Het meest opvallend zijn de donkere flankstrepen op een
geelbruine ondergrond. Tijdens de voortplantingstijd kleurt de buik oranje. Grote modderkruipers bereiken een lengte van ongeveer 30 centimeter.
Grote modderkruipers komen oorspronkelijk voor in de uitgestrekte overstromingsvlaktes van rivieren. Ook in meren met een uitgestrekte, dichtbegroeide oeverzone, moerassen en dichtbegroeide, zeer langzaam stromende beken kan de soort zich handhaven.
Binnen Nederland worden de dieren het meest aangetroffen in polders.
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Voorkomen in Nederland In Nederland bewoont de soort verschillende watertypen van
vennen, oude riviermeanders tot langzaam stromende beken. Het belangrijkste habitat
wordt echter gevormd door polderslootjes. De dieren kunnen op verschillende bodemtypen voorkomen, zoals op klei, veen en zand.
Grote modderkruiper is beschermd in de Flora- en Faunawet de Habitatrichtlijn. De soort
is niet opgenomen in de Visserijwet en staat als kwetsbare soort vermeld op de Rode Lijst
van zoetwatervissen.
Voorkomen in Amersfoort De grote modderkruiper is binnen de gemeente Amersfoort
bijzonder zeldzaam. Recent is het dier alleen bekend uit het Buitengebied West. Daarnaast is het niet uitgesloten dat de soort elders langs de noord- en oostrand van de
gemeente voorkomt.
Bedreigingen en kansen Het grootschalig uitbaggeren en schonen van sloten vormt een
serieuze bedreiging voor lokale populaties van de grote modderkruiper. De dieren lopen zo
een verhoogde kans om op de kant gezet te worden en te sterven. Daarnaast verdwijnen
bij het schonen en baggeren essentiële delen van het habitat, waardoor voor de overgebleven dieren het leefmilieuongeschikt is geworden. Voor grote modderkruiper is een beheer
waarbij eens in de drie tot vijf jaar gefaseerd wordt geschoond en gebaggerd optimaal.
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Kleine modderkruiper Cobitis taenia
Omschrijving Kleine modderkruiper is een kleine, langgerekte vis met een enigszins zijdelings afgeplat lichaam. Rond de bek staan zes vrij korte baarddraden. Achter het oog is
een kleine stekel aanwezig, die meestal tegen het lichaam wordt gedrukt. De rug en de
flanken hebben veelal een geelachtige tot vuilwitte grondkleur met bruine tot zwarte
vlekken. Op de rug en op de flanken zijn respectievelijk één en twee rijen grotere vlekken
aanwezig. De kleine modderkruiper wordt circa 13 centimeter groot.
Kleine modderkruiper is een bodemvis van allerlei zwak stromende en stilstaande
wateren. Dit zijn zowel beken, poldersloten, kanalen als oeverzones van grotere meren. In
stromende wateren worden door de kleine modderkruiper vooral de wat stromingsluwe
centimeterdelen opgezocht.
Voorkomen in Nederland De kleine modderkruiper komt in heel Nederland voor met
uitzondering van Zeeland. De soort is voornamelijk te zien in laag Nederland: Utrecht,
Noord- en Zuid-Holland. Hier kan de soort hoge dichtheden bereiken in poldersloten.
De kleine modderkruiper is beschermd middels de Flora- en Faunawet. De soort is
opgenomen in de Visserijwet en staat niet vermeld op de Rode Lijst van zoetwatervissen.
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Voorkomen in Amersfoort De kleine modderkruiper is voornamelijk te vinden in slootjes
en plassen in het (agrarische) buitengebied van Amersfoort. Ook is de soort aangetroffen
in de Heiligenbergerbeek en de Vosheuvelbeek.
Bedreigingen en kansen Kleine modderkruiper kent geen specifieke bedreigingen. Een
slechte waterbodemkwaliteit en intensief schonen hebben maar beperkt effect op de
soort. De belangrijkste beschermingsmaatregelen zijn het verbeteren van de ruimtelijke
variatie.
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Winde Leuciscus idus
Omschrijving De winde is een langgerekte, krachtig gebouwde vis. Winde heeft een eindstandige bek. Anaal-, borst- en buikvinnen van grotere exemplaren zijn bruinrood aangelopen. Bij jonge dieren is deze kleur vaak feller. Zijn iris is grijsachtig. De winde kan een
aanzienlijke lengte bereiken van circa 80 centimeter.
Gelet op de zwaartepunten in de verspreiding in Nederland leeft de winde vooral in
grote open wateren, de grote rivieren, het IJsselmeer, Markermeer, Ketelmeer, Biesbosch,
Haringvliet en Hollandsch Diep.
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Voorkomen in Nederland In Nederland wordt de winde het meest aangetroffen in de
grote rivieren, vooral in de Merwede en IJssel en andere grote wateren, zoals het Ketelmeer en het IJsselmeer. Ook kleinere rivieren vormen een belangrijk leefgebied voor de
soort.
Winde geniet geen bescherming in Nederland. De soort is opgenomen in de Visserijwet
en staat als gevoelige soort vermeld op de Rode Lijst van zoetwatervissen.
Voorkomen in Amersfoort De winde komt op enkele plekken voor in Amersfoort. Het
gaat hierbij in het bijzonder om de grotere wateren zoals de Eem en het Valleikanaal. Ook
van enkele beken is hij bekend. De soort heeft sterk geprofiteerd van het opheffen van
barrières als stuwen en dammen.
Bedreigingen en kansen De winde is ten behoeve van de hengelsport regelmatig in geheel Nederland uitgezet. Deze uitzettingen vinden ook nu nog plaats. De winde is relatief gevoelig voorverontreinigingen. Daarnaast is de winde sterk achteruit gegaan door
het verdwijnen of onbereikbaar worden van paaigebieden. Een verdere verbetering van
de waterkwaliteit, het verder verwijderen van migratiebarrières en habitatherstel in het
stroomgebied van de Rijn en Maas en de grotere beken, dragen sterk bij aan verder herstel van de populatie windes.

66

broedvogels

Blauwe reiger Ardea cinerea
Omschrijving De blauwe reiger is een grote grijze, slanke vogel met lange poten. Met zijn
uitgestrekte hals kan deze reiger reiken tot een lengte van ruim een meter. De blauwe
reiger is het hele jaar in Nederland aanwezig. Een deel van onze vogels trekt echter naar
Afrika en een deel trotseert de winter hier. De vogels kunnen al in januari beginnen met
de nestbouw.
Blauwe reigers komen voornamelijk voor in waterrijke gebieden, waaronder het stedelijk
gebied. Het voedsel bestaat ondermeer uit vis, amfibieën en kleine zoogdieren. De voedselgebieden kunnen meer dan 15 kilometer van de kolonie liggen. Het nest bestaat uit
een platform van takken en wordt gemaakt in de kruinen van oude bomen.
Voorkomen in Nederland De blauwe reiger is een soort die verspreid voorkomt over grote delen van Nederland. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in laag Nederland. De
aantallen zijn stabiel, maar in strenge winters kan de sterfte hoog zijn.
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Voorkomen in Amersfoort Deze reiger komt verspreid in en rond Amersfoort voor. De
meeste waarnemingen hebben betrekking op reigers die langs de waterkant op zoek
zijn naar voedsel. Broedlocaties beperken zich tot groepen oude bomen op Landgoed
Stoutenburg, Park Randenbroek en de Voormalige Schans. Met name Park Randenbroek
is een kolonie van betekenis binnen de provincie Utrecht.
Bedreigingen en kansen Blauwe reigers hebben een opportunistisch karakter en passen zich vrij gemakkelijk aan locale omstandigheden aan. Voor deze soort gelden geen
structurele bedreigingen.
Op dit moment zijn er slechts drie kolonies. Bescherming van deze kolonies is van belang,
maar tevens is het zaak om in het stedelijk gebied natuurvriendelijke oevers aan te leggen waar de reigers kunnen eten.
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Boerenzwaluw Hirundo rustica
Omschrijving De boerenzwaluw is een slanke, sierlijke vogel. Ze hebben lange, spitse
vleugels en de diepgevorkte staart met dunne einden. Het verenkleed is prachtig blauwzwart van boven en wit van onder. De kop is donkerrood gekleurd, overgaand in een donkere borstband. De boerenzwaluw is een zomergast; hij is te zien van april tot oktober.
Boerenzwaluwen komen voor in landbouwgebieden met verspreide bebouwing. Het
voedsel bestaat voornamelijk uit vliegende insecten. Het nest wordt gemaakt in schuren
bij boerderijen en in dorpen, maar ook onder bruggen. Nesten bestaan uit een open kom
en worden gemaakt van modder en planten. Ze broeden solitair of in kolonieverband.
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Voorkomen in Nederland De boerenzwaluw is een algemene tot zeer algemene soort die
verspreid voorkomt over geheel Nederland. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in
landbouwgebieden. De aantallen nemen de laatste decennia sterk af.
Voorkomen in Amersfoort Deze vogel is een talrijke soort in het landelijke gebied rondom Amersfoort. Voornamelijk bij boerderijen met veel water in de omgeving komt de
zwaluw veel voor. Dit is het geval in de Eempolders en delen van de Gelderse Vallei.
Bedreigingen en kansen Moderne schuren zijn vaak minder geschikt om te broeden
en de eenvormigheid van het landschap leidt tot een afname van de beschikbaarheid
aan voedsel. De omschakeling naar meer open stallen leidt tot een verbeterde bereikbaarheid van nesten door natuurlijke vijanden. Daarnaast ontstaat locaal een grotere
concurrentie met huismussen om nestruimte. Met het verdwijnen van de veehouderij
uit het buitengebied, verdwijnen daar grote aantallen insecten. Dit is nadelig voor de
boerenzwaluw.
In veel boerderijen kunnen plekken aangeboden worden voor de zwaluwen om te broeden. Kunstmatige nesten kunnen hierbij helpen. Ook onder bruggen kunnen nestrichels
aangebracht worden. Natuurlijke inrichting van oevers van water en randen van weilanden kunnen zorgen voor voldoende insecten.
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Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca
Omschrijving De bonte vliegenvanger is een vrij kleine zangvogel. Een opvallend kenmerk is zijn forse witte vleugelvlek op een verder donkerbruine tot zwarte bovenzijde. De
onderzijde is egaal wit. Ze hebben een zacht melancholiek liedje. De bonte vliegenvanger
is een gast in ons land van april tot oktober. De vogel overwintert in Afrika.
Bonte vliegenvangers komen voornamelijk voor in loof- en gemengd bos, in parken en in
tuinen. Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten. Het nest wordt zowel in natuurlijke holten in bomen als in nestkasten gemaakt. Ze broeden solitair.
Voorkomen in Nederland De bonte vliegenvanger is een vrij algemeen voorkomende
soort. Ze broeden vooral in bosrijke streken van hoog Nederland. Het zwaartepunt van de
verspreiding ligt in zuidwest Drenthe, Twente, de Achterhoek, de Veluwe en de Utrechtse
Heuvelrug. De aantallen zijn landelijk stabiel met sterke regionale verschillen. Bij deze
soort is een effect van de klimaatverandering vastgesteld. De vogels komen in april aan
uit Afrika. Ze hopen op veel rupsen voor de jongen in mei, maar die zijn door de warme
voorjaren al vlinders geworden. Zo kunnen ze te weinig jongen groot brengen.
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Voorkomen in Amersfoort Rond Amersfoort komt de bonte vliegenvanger voornamelijk
voor in bosrijke gebieden. Vooral op de Heuvelrug is de soort algemeen voorkomend. De
meeste waarnemingen zijn afkomstig uit de boomrijke delen van het Bergkwartier en
het Leusderkwartier. Daarnaast is de soort ook aangetroffen op de landgoederen Stoutenburg en Schothorst.
Bedreigingen en kansen Door de klimaatverandering worden er te weinig jongen grootgebracht.
In parken, bosrijke tuinen en bossen kunnen nestkasten worden opgehangen. Een structuurrijke tuin met enkele bomen, bij voorkeur eiken, voorzien van nestkasten, maakt
reële kans op een paartje bonte vliegenvangers.
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Boomvalk Falco subbuteo
Omschrijving De boomvalk is een zeer snelle kleine roofvogel met lange spitse vleugels
en een vrij korte staart. Het verenkleed is donkergrijs van boven. De onderzijde bestaat
uit een gestreepte bovenbuik en borst en een roestrode buik en staart. De koptekening
wordt gevormd door een opvallend donker masker contrasterend met witte wangen en
keel. De boomvalk is een zomergast, die van midden april tot september in Nederland te
zien is. Ze overwinteren tot in zuidelijk Afrika.
Boomvalken komen voor in afwisselende cultuurlandschappen met meren en bossen.
Hun voedsel bestaat vooral uit vliegende insecten en vogels. Boomvalken zijn in staat
zwaluwen en gierzwaluwen te vangen. Ze broeden in ongebruikte nesten van andere
vogels, voornamelijk in die van kraaien.
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Voorkomen in Nederland De boomvalk is een vrij schaarse soort die verspreid voorkomt
in grote delen van Nederland. Nergens is de soort talrijk. De aantallen nemen licht af,
waarbij de aantallen in Centraal- en Oost-Nederland afnemen en in West- Nederland
juist toenemen.
Voorkomen in Amersfoort In de omgeving van Amersfoort broedt de boomvalk vooral
in bossen op de Heuvelrug. Verder is bekend dat deze soort in de periode 2001-2011 bij
Landgoed Stoutenburg gebroed heeft. Jagende boomvalken zijn in de zomer ook boven
de stad te zien. In de trektijd kunt u ze overal zien. In Nimmerdor komen boomvalken
jaarlijks terug om te broeden.
Bedreigingen en kansen De havik is een belangrijke natuurlijke vijand van de boomvalk.
Ze vangen de jonge valken op het nest. Dit heeft de verkleining van de populatie veroorzaakt. Verder gelden voor de boomvalk geen structurele en actuele bedreigingen.
Op plekken waar geen of weinig nestgelegenheid is kunnen kunstnesten worden geplaatst voor de boomvalk.
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Bosuil Strix aluco
Omschrijving De bosuil is een middelgrote, compacte uil met een grote ronde kop. De
vleugels zijn breed en afgerond. De kleur varieert van roodbruin tot grijsbruin, afgewisseld met vlekken en fijne strepen. Op het voorhoofd is een smalle donkere wig aanwezig
die wijst naar de snavel. De bosuil is gedurende het hele jaar aanwezig.
Bosuilen komen voor in bossen en parken, bij voorkeur in gebieden met oude loofbomen,
zoals oude stadsparken. Het voedsel bestaat uit kleine zoogdieren, vogels en insecten. Ze
broeden solitair in holtes in bomen, gebouwen en in nestkasten. Op zonnige dagen in het
voorjaar en in de winter kunt u bosuilen vaak zien zonnen op de rand van een nestplek.
Voorkomen in Nederland De bosuil is een vrij schaarse tot plaatselijk vrij talrijke soort.
Deze komen vooral voor in bosrijke streken van Oost-, Midden- en Zuid-Nederland. Het
zwaartepunt van de verspreiding ligt in Twente, de Achterhoek, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. De aantallen nemen toe naarmate de bossen in Nederland ouder worden.
Ze broeden ook steeds meer buiten de bossen waaronder erven van boerderijen.
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Voorkomen in Amersfoort De bosuil komt vooral voor in het zuidelijk deel van Amersfoort, Birkhoven, rond Landgoed Schothorst, op Landgoed Stoutenburg en in Hooglanderveen. De uilen broeden in bossen en in bosrijke parken en woonwijken. In het Bergkwartier zijn zelfs broedgevallen in tuinen bekend.
Bedreigingen en kansen De bosuil is in hun aantal en verspreiding toegenomen. Er zijn
nu geen structurele bedreigingen voor de populatie.
Op plekken waar geen nestgelegenheid is kunnen nestkasten voor bosuilen opgehangen
worden.
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Buizerd Buteo buteo
Omschrijving De buizerd is een middelgrote, compacte roofvogel. De vleugels zijn breed
en de staart is middellang. De tekening is erg variabel van vrijwel geheel wit tot zeer donkerbruin. De buizerd is gedurende het hele jaar in ons land aanwezig. In de herfst komen
er veel buizerds uit Scandinavië om in Nederland te overwinteren.
Buizerds broeden in bossen, parken en in open agrarisch gebied. Een paar bomen zijn
genoeg voor een nest. Ze bouwen zelf nesten, maar soms wordt gebruik gemaakt van
oude kraaiennesten. Ze foerageren veel in open gebieden. U kunt ze dan in kenmerkende
houding op weidepaaltjes zien zitten. Of ze rennen door het gras achter regenwormen
aan. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit kleine zoogdieren, maar ook insecten, wormen, konijnen, vogels, reptielen en amfibieën behoren tot het dieet.
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Voorkomen in Nederland De buizerd is een vrij algemeen voorkomende soort in Nederland. De aantallen zijn de laatste decennia sterk toegenomen. Hierbij is een uitbreiding
zichtbaar waarbij aantallen in Centraal- en Oost-Nederland stabiliseren en in West-Nederland toenemen.
Voorkomen in Amersfoort Buiten het stedelijk gebied kan de buizerd overal waar hoge
bomen staan broeden. De soort broedt ondermeer op Landgoed Stoutenburg, in Coelhorst en in Polder Zeldert. In de bosgebieden in het stedelijk gebied, zoals Nimmerdor,
Klein Zwitserland en Landgoed Schothorst kunnen het hele jaar door solitaire, mogelijk
onvolwassen, vogels aangetroffen worden. In sommige jaren valt vooral in Polder Zeldert
het grote aantal overwinteraars op.
Bedreigingen en kansen Het afgenomen pesticidengebruik in de jaren zeventig en de
sterk afgenomen roofvogelvervolging hebben gezorgd voor de sterke toename in de
afgelopen decennia. Recent neemt de vervolging van roofvogels weer toe. De populatie
wordt echter nog niet bedreigd.
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Gierzwaluw Apus apus
Omschrijving De gierzwaluw is een gestroomlijnde vogel. Opvallende kenmerken zijn de
sikkelvormige vleugels, de diepgevorkte staart en de algehele donkerbruine kleur. Zijn
lichte keelvlek is vaak moeilijk zichtbaar. Gierzwaluwen landen alleen op het nest, verder
vliegen ze hun hele leven. Ze slapen ook vliegend op grote hoogte. De gierzwaluw is van
mei tot augustus in Nederland. In de winter zijn ze te vinden in Afrika.
Gierzwaluwen zijn oorspronkelijk bergbewoners. Zij hebben zich aangepast aan de
stedelijke omgeving. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit vliegende insecten. Ze kunnen op grote afstand van het nets foerageren. Het nest wordt in Nederland gemaakt in
kunstmatige holten in voornamelijk oudere bebouwing. Het broeden kan solitair of in
kolonieverband plaats vinden.
Voorkomen in Nederland De gierzwaluw is een soort die verspreid voorkomt in vrijwel
geheel Nederland. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in steden en dorpen over
het hele land. Nieuwe gebieden worden gekoloniseerd, maar de aantallen broedvogels
nemen over het algemeen af.
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Voorkomen in Amersfoort Gierzwaluwen komen voornamelijk voor in de bebouwde delen van Amersfoort. Ze broeden vooral in de oude binnenstad en de oudere wijken. De
soort kan ook gebruik maken van enkele nieuwbouwcomplexen. Zo broedt er de laatste
jaren een toenemend aantal gierzwaluwen in de ingemetselde nestenen in de kantoorgebouwen rondom Station Amersfoort. De vogels van Amersfoort maken foerageervluchten naar de insectenrijke Randmeren.
Bedreigingen en kansen De gierzwaluwpopulatie staat onder druk door verlies aan nestgelegenheid. Dit is het gevolg van sloop en renovaties van oude gebouwen. Door nieuwbouw en verbeterde isolatie van oudere gebouwen ontstaan er minder goede mogelijkheden voor nesten. In gebouwen is het mogelijk om kunstmatige nestgelegenheid aan
te bieden in de vorm van neststenen, nestkasten en gierzwaluwpannen.
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Groene specht Picus viridis
Omschrijving De groene specht is een vrij forse, slanke vogel. Opvallende kenmerken zijn
zijn groene verenkleed in combinatie met zijn rode voorhoofd. De sterk golvende vlucht
in combinatie met de groengele stuit is kenmerkend. De groene specht is het hele jaar
door aanwezig. De verdragende lachende roep is karakteristiek in het voorjaar.
Groene spechten komen voor in open loof- en gemengde bossen, parken en overige
cultuurlandschappen met weiden en bomen. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit op
de grond levende mieren. Het nest wordt voornamelijk uitgehakt in loofbomen.

FF3* JR-

KW

PB

Voorkomen in Nederland De groene specht is een schaarse tot vrij algemene soort, die
vooral in hoog Nederland voorkomt Maar de aantallen nemen de laatste decennia af,
vooral in Drenthe en op de Veluwe. Daar staat tegenover dat de specht laag Nederland
nu koloniseert.
Voorkomen in Amersfoort Groene spechten komen in en rond Amersfoort voornamelijk
voor in bosrijke delen. De laatste jaren lijkt de soort meer de stad in te komen. Zo broeden
ze sinds een aantal jaar op Landgoed Schothorst en mogelijk ook in Nimmerdor en Park
Randenbroek.
Bedreigingen en kansen Verruiging van bosbodems door vermesting en verzuring
leidt tot een afname van ondermeer rode bosmieren. Dit kan dus een bedreiging voor
de specht zijn. De groene specht is verder in de omgeving rond Amersfoort goed vertegenwoordigd in de beschikbare potentiële leefgebieden. Als bosbeheerders oude dode
bomen en stammen laten staan profiteren groene spechten hiervan.
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Grote gele kwikstaart Motacilla flava
Omschrijving De grote gele kwikstaart is een slanke zangvogel met een lange staart. Zijn
bovenzijde is overwegend lichtgrijs met uitzondering van de geelgroene stuit. De onderzijde van de buik en staart is geel. De kop is licht grijs met een witte wenkbrauwstreep.
De kin en keel zijn overwegend zwart. De grote gele kwikstaart is het hele jaar aanwezig.
In de winter komen er veel kwikstaarten uit Scandinavië naar Nederland.
Grote gele kwikstaarten broeden hoofdzakelijk langs snelstromende beken en rivieren
met rotsblokken. Het voedsel bestaat uit insecten en waterdiertjes. Het nest wordt
gemaakt in rotsspleten, tussen boomwortels en kunstmatige nestopeningen. In de winter foerageren ze ook langs vijvers en op platte daken in steden.
Voorkomen in Nederland De grote gele kwikstaart is een vrij schaarse tot zeldzame
broedvogel die vooral voorkomt in het uiterste oosten en zuiden en midden van Nederland. De aantallen nemen de laatste decennia licht toe, voornamelijk in stedelijk gebied.
In de winter is de soort veel talrijker en overal aan te treffen waar water is. Veel vogels
overwinteren in de stad.
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Voorkomen in Amersfoort Grote gele kwikstaarten komen rond Amersfoort vooralsnog
niet voor als broedvogel. In de winter komen er veel kwikstaarten uit Scandinavië naar
Nederland. De meeste vogels buiten het broedseizoen verblijven bij gebouwen met plassen op het dak, bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie op bedrijventerrein Isselt, op natte
terreinen en langs oevers van watergangen en plassen.
Bedreigingen en kansen Het optreden van strenge winters kan leiden tot tijdelijke
inzinkingen in de broedpopulatie. Het bevorderen van de waterkwaliteit en het herstellen dan wel het ontwikkelen van meanderende watergangen leidt tot een toename van
potentieel leefgebied. Mogelijk kan dit leiden tot vestiging van de grote gele kwikstaart
als broedvogel binnen de gemeente Amersfoort. Ook maakt de grote gele kwikstaart
gebruik van kunstmatige nestplaatsen.
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Grutto Limosa limosa
Omschrijving De grutto is een slanke steltloper met lange poten en een lange snavel.
In het voorjaar is zijn steenrode borst en hals opvallend. Het verenkleed valt in vlucht
op door de brede witte vleugelstrepen en de brede witte stuit met zwarte eindband. De
grutto is een zomergast. Hij is van maart tot oktober in ons land en overwintert in de
rijstvelden van West-Afrika.
Grutto’s broeden in Nederland in open weidegebieden. De voorkeur gaat uit naar intensief gebruikte vochtige graslanden die kruidenrijk en licht bemest zijn. Een voorwaarde
is dat maaien vrij laat in het seizoen plaats vindt. Het voedsel bestaat voornamelijk uit
insectenlarven en wormen. Zijn nest bestaat uit een kuil in een hoge pol gras.
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Voorkomen in Nederland De grutto is een vrij algemene tot plaatselijk zeer algemene
soort in open agrarische gebieden. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in West- en
Noordwest-Nederland. De aantallen nemen de laatste decennia sterk af. Dit geldt met
name voor het noordoosten, oosten, midden en zuiden van Nederland.
Voorkomen in Amersfoort In Amersfoort broedt de grutto in Polder Zeldert en mogelijk ook in de omgeving van Bloeidaal en ten noorden van Vathorst. In Polder Zeldert is
natuurreservaat De Slaag het belangrijkste broedgebied voor de grutto. Dit gebied is van
regionale en landelijke betekenis voor het behoud van deze soort. Van februari tot in april
zijn groepen binnen- en doortrekkende vogels te zien in en rond de ondiepe plassen in
natuurreservaat De Slaag, Bloeidaal en De Schammer.
Bedreigingen en kansen Het leefgebied van de grutto staat onder druk door ontwatering
en intensivering van het graslandgebruik. Extensivering van het graslandgebruik en verhoging van de grondwaterstand kan lokaal leiden tot een herstel van de afname die zich
in de huidige situatie voordoet. Een prachtig voorbeeld is zichtbaar in Eemland waar de
gruttopopulatie is toegenomen in polders die in het voorjaar plas-dras staan.
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Havik Accipiter gentilis
Omschrijving De havik is een krachtige middelgrote compacte roofvogel met brede vleugels en een lange staart. De tekening is donkerbruin tot grijsbruin van boven. Zijn onderzijde is fijn gebandeerd. De koptekening bestaat uit een donkere kruin en oorstreek die
onderbroken is door een lichte wenkbrauwstreep. De staart is krachtig donker gebandeerd. De havik is het hele jaar aanwezig.
Haviken komen voor in bossen en halfopen terreinen. Het voedsel bestaat vooral uit
vogels, zoals duiven. Het nest is groot en bestaat uit takken en bladeren. Nesten worden
vaak vele jaren gebruikt. Het broeden vindt solitair plaats.
Voorkomen in Nederland De havik is een vrij schaarse tot vrij algemene soort met name
in hoog Nederland. De aantallen en de verspreiding is echter in geheel Nederland toegenomen. Ze broeden nu vrijwel overal tot aan de randen van de stad en kleine bosjes in
agrarisch gebied.
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Voorkomen in Amersfoort Haviken komen voornamelijk voor op Landgoed Den TreekHenschoten en in de bosrijke delen van Amersfoort. Nestlocaties zijn vastgesteld op
Landgoed Stoutenburg, Landgoed Coelhorst en nabij begraafplaats Rusthof.
Bedreigingen en kansen Het afgenomen pesticidengebruik in de jaren zeventig en de
sterk afgenomen roofvogelvervolging hebben gezorgd voor de sterke toename over de
afgelopen decennia. Recent neemt de vervolging van roofvogels weer toe.
De havik is een opportunistische soort. Hierdoor is de havik goed in staat om potentieel
geschikte leefgebieden te koloniseren.

77

broedvogels

Huismus Passer domesticus
Omschrijving De huismus is een vrij compacte zangvogel met een grote kop en een dikke
snavel. Zijn bovenzijde is krachtig getekend met een afwisseling van bruine en zwarte
strepen. De onderzijde is egaal grijs. Volwassen mannetjes hebben een zwarte kin en
bovenborst. De kruin is grijs met roodbruine zijden. De huismus is het hele jaar door
aanwezig. De mussen leven meestal in groepen.
Huismussen komen voor in landelijke en stedelijke gebieden. Het voedsel bestaat
ondermeer uit zaden en insecten. Het nest wordt gemaakt in zowel natuurlijke als
kunstmatige holten in ondermeer nestkasten en onder daken. Het broeden vindt solitair
en in kolonieverband plaats.
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Voorkomen in Nederland De huismus is een algemeen tot zeer algemeen voorkomende
soort die verspreid voorkomt over vrijwel geheel Nederland in bebouwd gebied. De aantallen nemen de laatste decennia structureel af, met name in de binnensteden.
Voorkomen in Amersfoort Huismussen komen verspreid voor in en rond Amersfoort. Ze
broeden vooral in stedelijk gebied met uitzondering van het Bergkwartier. Opvallend zijn
de grote aantallen bij de ingemetselde neststenen in de nieuwbouwwijken. Lagere aantallen komen voor in agrarische gebieden met boerderijen. De soort ontbreekt in open en
beboste gebieden zonder bebouwing.
Bedreigingen en kansen De huismuspopulatie staat onder druk door verlies aan nestgelegenheid. Dit is het gevolg van de sloop en renovatie van oude gebouwen. Door nieuwbouw
en verbeterde isolatie van oudere gebouwen ontstaan er minder goede mogelijkheden
voor nestlocaties van huismussen. Daarnaast is het voedselaanbod afgenomen door een
afname van braakliggende gronden en intensievere en efficiëntere landbouwmethoden.
Op plekken waar geen of weinig nestgelegenheid is kunnen nestkasten en speciale dakpannen of vogelvides aan gebouwen worden gehangen. In nieuwbouw kunnen neststenen worden toegepast.
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Huiszwaluw Delichon urbica
Omschrijving De huiszwaluw is een slanke sierlijke vogel. Opvallende kenmerken zijn zijn
lange, spitse vleugels met afgeronde punten en de licht gevorkte staart. Het verenkleed
is prachtig donkerblauw van boven met contrasterende grote witte stuit. De onderzijde
is grotendeels wit. De huiszwaluw is een zomergast van april tot oktober. Ze overwinteren in Afrika.
Huiszwaluwen komen voor in landbouw- en stedelijke gebieden. Hier vangen ze vliegende insecten als eten. Het nest wordt gemaakt onder gevels van gebouwen. Nesten
bestaan uit een gesloten bol van hoofdzakelijk modder. Het broeden kan solitair of in
kolonieverband plaats vinden.
Voorkomen in Nederland De huiszwaluw is een algemene tot zeer algemene soort die
verspreid voorkomt over vrijwel geheel Nederland. Het zwaartepunt van de verspreiding
ligt in diverse landbouwgebieden in de nabijheid van open water. De aantallen nemen
de laatste decennia sterk af.
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Voorkomen in Amersfoort Huiszwaluwen komen verspreid voor in het agrarisch gebied
van de gemeente Amersfoort. Doortrekkende huiszwaluwen kunnen overal worden
gezien.
Bedreigingen en kansen Het schaarser worden van goed bouwmateriaal voor nesten
en het afsteken van nesten door bewoners gelden als belangrijkste bedreigingen. Daarnaast worden dakranden tegenwoordig veelal in donkere kleuren geschilderd. Huiszwaluwen hebben een voorkeur voor lichte kleuren.
In agrarische- en stedelijke gebieden zijn mogelijkheden om nestbouw te stimuleren
(inclusief kunstmatige nesten) en de kwaliteit van foerageergebieden te verbeteren.
Hierbij kan gedacht worden aan dezelfde kansen als bij de boerenzwaluw en de bosuil.
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IJsvogel Alcedo atthis
Omschrijving De IJsvogel is een vrij kleine compacte vogel met een forse snavel. De ijsvogel is fantastisch gekleurd met een schitterend blauwe rug, stuit en staart en een
knaloranjerode onderzijde. De ijsvogel is jaarrond aanwezig. In de winter komen veel ijsvogels naar Nederland uit het noorden.
IJsvogels komen uitsluitend voor in waterrijke gebieden. Vissen, amfibieën en insecten
worden bemachtigd via een stootduik vanaf een uitkijkpunt. Nesten worden veelal uitgegraven in steile oevers, maar ze gebruiken ook wortelkluiten van omgevallen bomen
en kunstmatige nestpijpen.
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Voorkomen in Nederland De ijsvogel is een vrij schaarse tot vrij algemeen voorkomende
soort. Ze broeden in alle waterrijke gebieden van Nederland. De aantallen nemen de
laatste decennia toe, met name in het westen. Echter in strenge winters gaan er veel
ijsvogels dood. Het kan een paar jaar duren voor dit hersteld is.
Voorkomen in Amersfoort Er zijn broedgevallen bekend van de grote vijver in het Park
Schothorst en in de woonwijk Schothorst zelf. Verder in het Waterwingebied, HooglandWest, langs de Heiligenbergerbeek en bij de Juliusput. Er broeden zeker meer ijsvogels
in de gemeente, maar de nesten zijn lastig te vinden. Het hele jaar door worden bijvoorbeeld bij het moerasje Hooglandse Dijk ijsvogels waargenomen, maar een nest is nooit
gevonden. Buiten de broedtijd zitten ze overal waar water is.
Bedreigingen en kansen Het optreden van strenge winters kan leiden tot tijdelijke inzinkingen in de broedpopulatie.
Het bevorderen van de waterkwaliteit en het herstellen dan wel het ontwikkelen van
meanderende watergangen leidt tot een toename van potentieel leefgebied. Voor ijsvogels kunnen kunstmatige broedwanden aangelegd worden aan de oevers van kleine en
grote wateren.
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Kerkuil Tyto alba
Omschrijving De kerkuil is een middelgrote uil met een slank lichaam en lange poten. In
vlucht bestaat het profiel uit lange vleugels en hals en een korte staart. De bovenzijde
varieert van grijsbruin tot geelbruin. De onderzijde is egaal wit. De kop wordt gekenmerkt door een lichte hartvormige sluier. De kerkuil is jhet hele jaar door aanwezig.
Kerkuilen komen voor in agrarische gebieden met landschappelijke variatie. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit kleine zoogdieren, aangevuld met amfibieën, insecten en
vogels. Het nest wordt gemaakt in zowel natuurlijke als kunstmatige holten in voornamelijk oude schuren en nestkasten. Ze broeden solitair.
Voorkomen in Nederland De kerkuil is een vrij schaarse tot plaatselijk vrij algemene
soort, vooral in agrarische gebieden van Noord-, Oost-, Midden- en Zuid-Nederland. De
aantallen nemen de laatste decennia toe, met name door het aanbieden van nestkasten.
Voorkomen in Amersfoort Kerkuilen komen verspreid voor in het agrarisch gebied van
de gemeente Amersfoort. Nestlocaties zijn bekend uit de omgeving van Vathorst en
Hoogland-West. Door het bebouwen van agrarisch gebied zijn er de laatste jaren wat
broedlocaties verdwenen.
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Bedreigingen en kansen Het optreden van strenge winters en pieken en dalen in de veldmuizencyclus leiden tot sterke schommelingen in de broedpopulatie. Intensivering van de
landbouw leidt tot een verminderde beschikbaarheid van nesten en voedsel. Daarnaast
wordt een aanzienlijk deel van de sterfte van kerkuilen veroorzaakt door het verkeer.
Op plekken waar geen of weinig nestgelegenheid is kunnen nestkasten worden
geplaatst voor de kerkuil.
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Kleine bonte specht Dendrocopos minor
Omschrijving De kleine bonte specht is een zeer kleine vogel, niet veel groter dan een
mus. De bovenzijde is zwart met een witte band op zijn vleugels en rug. De onderzijde is
wit met fijne lengtestrepen. De mannetjes hebben een rode kruin, de wijfjes een zwarte.
Ze zijn zeer moeilijk te zien doordat ze meestal hoog in de bomen leven. De grote bonte
specht wordt vaak verward met deze soort. De kleine bonte specht is het hele jaar aanwezig.
Kleine bonte spechten komen voor in loof- en gemengd bos, parken, oude boomgaarden
en beekbegeleidende bossen met een hoog aandeel els. Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten. Nesten wordt uitgehakt in loofbomen.
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Voorkomen in Nederland De kleine bonte specht is een vrij schaarse soort in bosrijke
gebieden van Oost-, Midden- en Zuid- Nederland. De aantallen nemen de laatste decennia licht toe door de toename aan bos.
Voorkomen in Amersfoort In de omgeving van Amersfoort komt de kleine bonte specht
voornamelijk voor in de bossen op de Heuvelrug, zoals Landgoed Den Treek-Henschoten,
Nimmerdor, de bossen van de gemeente Soest en Birkhoven. Sommige jaren komen ze
verder Amersfoort in en zijn ze bijvoorbeeld in Park Randenbroek, Landgoed Schothorst
en het Bergkwartier te zien.
Bedreigingen en kansen Voor de kleine bonte specht gelden geen structurele en actuele
bedreigingen. Mogelijk leidt de mate van verstedelijking lokaal tot negatieve effecten.
De kleine bonte specht is in de omgeving rond Amersfoort vrij goed vertegenwoordigd
in de beschikbare potentiële leefgebieden. De kleine bonte specht profiteert van een
natuurlijker bosbeheer met een hoger aandeel aan oude en dode bomen.
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Kleine zwaan Cygnus bewickii
Omschrijving De kleine zwaan is kleiner dan de welbekende knobbelzwaan; vandaar de
naam. In vergelijking met de knobbelzwaan heeft de kleine zwaan een kortere hals, en
een zwarte snavel met gele basis. De kleine zwaan is alleen in het winterseizoen aanwezig van oktober tot maart. Ze broeden ver oostelijk in Arctisch Rusland.
Kleine zwanen komen voor in ondiepe waterrijke gebieden die gebruikt worden als
slaap- en foerageergebied. Ook foerageren ze in graslanden en op akkers. Hier zoeken
ze plantaardig voedsel. Afhankelijk van de beschikbaarheid gaat de voorkeur uit naar
ondergedoken waterplanten, oogstresten van suikerbieten en aardappels en ten slotte
eiwitrijk gras.
Voorkomen in Nederland De kleine zwaan is een wintergast die plaatselijk algemeen
voorkomt. Belangrijke gebieden zijn het Lauwersmeer, de Veluwerandmeren, de Eempolders, de Wieringermeer, de Flevopolders en het noordelijk deel van de Zeeuwse delta. De
aantallen zijn over de afgelopen decennia min of meer stabiel, maar recent nemen de
aantallen af.
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Voorkomen in Amersfoort In Amersfoort komt de kleine zwaan uitsluitend voor in het
open agrarische gebied van Polder Zeldert. Wereldwijd zijn er ongeveer 25.000 kleine
zwanen. In de Polder Zeldert worden groepen van meer dan 600 dieren regelmatig gezien. Deze polder is voor de kleine zwaan van groot belang. Het aantal overwinterende
kleine zwanen in Polder Zeldert varieert van jaar tot jaar.
Bedreigingen en kansen
Kleine zwanen zijn gevoelig voor verstoring door recreanten. Locaal vindt ook voedselconcurrentie plaats met ondermeer knobbelzwaan.
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Kuifleeuwerik Galerida cristata
Omschrijving De kuifleeuwerik is groter dan de mus. De bovenzijde is grijsbruin
gestreept. De onderzijde is wit met een vage belijning op de borst. In vlucht is de vleugel
egaal van kleur zonder lichte achterrand. Er is weinig contrast tussen staart en stuit. De
buitenste staartpennen zijn bruin van kleur. Op de achterzijde van de kop zit een forse
kuif en de snavel is vrij lang en spits. De kuifleeuwerik is het hele jaar door aanwezig.
Kuifleeuweriken komen voor op diverse braakliggende en extensief gebruikte gebieden
in en nabij stedelijk gebied. Het voedsel bestaat uit zaden en insecten. Het nest wordt
gemaakt op diverse beschutte locaties. Het broeden vindt solitair plaats.
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Voorkomen in Nederland De kuifleeuwerik was een vrij algemene tot algemene soort in
Nederland. De aantallen zijn gedurende de laatste decennia sterk afgenomen. Inmiddels
is de kuifleeuwerik een zeldzame soort die in Nederland nagenoeg is uitgestorven. De
verspreiding is nu zeer plaatselijk, voornamelijk in het zuidoosten van Nederland.
Voorkomen in Amersfoort De kuifleeuwerik was in Amersfoort tot vrij recent als broedvogel aanwezig. Gedurende de ontwikkeling van de wijken Kattenbroek en Nieuwland
en bedrijventerrein Calveen, heeft de soort daar gebroed. De laatste waarnemingen zijn
afkomstig uit 2007. De kuifleeuwerik komt in de huidige situatie niet meer voor in de
gemeente Amersfoort.
Bedreigingen en kansen De intensievere en efficiëntere wijze van stedenbouw heeft
geleid tot een afname van foerageergebied dat bestond uit langdurig braakliggende
terreinen.
De kuifleeuwerik is nu nagenoeg uitgestorven. Naar verwachting kunnen locale maatregelen niet leiden tot hervestiging van kuifleeuweriken binnen de gemeente Amersfoort.
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Oeverzwaluw Riparia riparia
Omschrijving De oeverzwaluw is een slanke sierlijke vogel. Opvallende kenmerken zijn
de lange, spitse vleugels met afgeronde punten en de licht gevorkte staart. Het verenkleed is egaal donker van boven. De onderzijde van het lichaam is grotendeels wit met
een bruine borstband. De onderzijde van de vleugels is donker. Van eind maart tot begin
oktober is de oeverzwaluw in Nederland te zien. De zwaluw overwintert in Afrika.
Oeverzwaluwen komen voor in waterrijke gebieden met steile zandige hellingen. Ook op
bouwterreinen met zanddepots broeden ze veelvuldig. Ze eten vliegende insecten. Het
nest wordt gegraven in steile oevers en zanddepots. Ze broeden in kolonies van enkele
paren tot vele honderden. Oeverzwaluwen kunnen geschikte terrein snel koloniseren,
maar ook plotsklaps verlaten.
Voorkomen in Nederland De oeverzwaluw is een vrij algemene tot plaatselijk zeer algemene soort die verspreid voorkomt in grote delen van Nederland. Het zwaartepunt van
de verspreiding ligt langs de grote rivieren en zuidelijk Flevoland. De aantallen fluctueren
maar nemen gedurende het laatste decennia toe. Er zijn tegenwoordig meer grote kolonies. De meeste paren broeden in zanddepots en afgravingen.
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Voorkomen in Amersfoort Jarenlang maakten oeverzwaluwen gebruik van de speciale
zwaluwwand in de grote vijver van Park Schothorst. De laatste jaren worden ze daar niet
meer gezien. De soort broedt nu wel in zandhopen op nieuwbouwlocaties.
Bedreigingen en kansen Tegenwoordig broeden oeverzwaluwen vooral in zanddepots
en afgravingen. De populatie is daar erg van afhankelijk. Daarnaast zijn oeverzwaluwen
afhankelijk van gunstige, natte weersomstandigheden in het overwinteringverblijf in de
Sahel.
In diverse open gebieden kan nestgelegenheid geboden worden door het aanleggen van
steile zandige hellingen.
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Ooievaar Ciconia ciconia
Omschrijving De ooievaar is een grote vogel. Het verenkleed is zwart-wit. De forse snavel
en poten zijn rood van kleur. De ooievaar kunt u het hele jaar door signaleren in Nederland, al vertrekt een groot deel van de populatie in de winter naar Spanje en Afrika.
Ooievaars komen voornamelijk voor in open cultuurlandschappen veelal in of nabij vochtige gebieden. Het voedsel bestaat uit amfibieën, insecten, kleine zoogdieren en regenwormen. Het nest bestaat uit een platvorm van takken dat gemaakt wordt op palen,
gebouwen, oude bomen en kunstmatige platformen. Het broeden kan solitair of in kolonieverband plaats vinden.
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Voorkomen in Nederland De ooievaar is een schaarse tot plaatselijk algemene soort die
verspreid voorkomt over het westen, midden en noordoosten van Nederland. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in Noord-Overijssel, Zuid-Holland en het rivierengebied.
De aantallen nemen de laatste decennia toe. Dit komt onder andere door het succesvol
kweken van ooievaars. Tot op heden zijn ooievaars talrijk in de omgeving van deze ooievaarsbuitenstations.
Voorkomen in Amersfoort De ooievaar komt vooralsnog niet voor als broedvogel in de
gemeente Amersfoort. Dichtstbijzijnd broedgeval is het nest bij De Schoolsteeg in de
gemeente Leusden. Enkele waarnemingen uit de broedtijd zijn bekend uit Polder Zeldert.
Tijdens de trek kan de ooievaar overal worden waargenomen. Ze vliegen dan ook boven
de stad Amersfoort, en kunnen dan bijvoorbeeld zomaar landen op een gebouw of op
een rij straatlantaarns.
Bedreigingen en kansen De ooievaars waren bijna uitgestorven. Door bijvoederprogramma’s en een verbeterde situatie in de overwinteringgebieden gaat het nu beter. De
populatie blijft echter kwetsbaar. In agrarische gebieden kunnen kunstnesten op palen
worden neergezet. Zeer belangrijk is het verbeteren van het leefgebied door de aanleg
van poelen, natte graslanden en ruigtes.
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Raaf Corvus corax
Omschrijving De raaf is de grootste zangvogel met een formaat van een buizerd. De vleugels zijn lang en smal en de staart is wigvormig. Het verenkleed is geheel zwart met een
groene tot blauwe metaalglans. Gedurende het hele jaar is de raaf in Nederland.
Raven komen voor in en nabij uitgestrekte bossen. Het nest wordt in Nederland meestal in een grove den gemaakt. Het voedsel bestaat uit aas, insecten, kleine zoogdieren,
eieren en jonge vogels, zaden en vruchten. Ook eten ze menselijk afval op vuilnisbelten.
Ze broeden solitair, maar kunnen in groepen foerageren.
Voorkomen in Nederland De raaf is in Nederland in de jaren zeventig opnieuw geïntroduceerd. Door vervolging waren ze verdwenen. Het is nog steeds een vrij schaarse soort.
Ze broeden vooral op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en verspreid in delen van
Overijssel en in de Achterhoek. De aantallen zijn het laatste decennium stabiel gebleven.
Voorkomen in Amersfoort Raven broeden op de Utrechtse Heuvelrug onder andere in de
omgeving van de Leusderheide. Omdat raven ver van het nest kunnen foerageren zijn ze
op vele plekken in de omgeving van Amersfoort te zien. In Birkhoven hield een paar zich
enige tijd op, maar of dit een broedgeval betrof, is niet bekend. Ook vliegen er af en toe
raven over de stad en naar de agrarische gebieden in de omgeving.
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Bedreigingen en kansen De jacht op kraaiachtigen in agrarische gebieden kan de vestiging van raven buiten de reeds bezette kerngebieden mogelijk verhinderen of vertragen.
Evenals roofvogels worden raven vaak illegaal vervolgd.
Behalve bescherming van nesten, zijn er geen concrete maatregelen noodzakelijk om de
omstandigheden op locaal niveau te verbeteren.
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Ransuil Asio otus
Omschrijving De ransuil is een middelgrote uil met een slank profiel. Zijn uitstekende
oorpluimen, witte wenkbrauwen en lange vleugels zijn kenmerkend. In zijn vlucht is de
vleugelvorm lang en smal met een stompe vleugelpunt. De ransuil heeft een fijn gebandeerde staart en vleugelpunten en een gestreepte buik. De ransuil is het hele jaar aanwezig. In de winter zijn de aantallen veel groter, omdat er dan ransuilen uit het noorden
komen.
Ransuilen komen voor in beboste streken met open plekken en agrarische gebieden
met boomgroepen. Het voedsel bestaat voornamelijk uit kleine zoogdieren en vogels.
Ze broeden in bomen in de regel in oude ekster- en kraaiennesten. De volwassen vogels
roepen weinig, maar het klagende geluid van de jongen is heel kenmerkend.
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Voorkomen in Nederland De ransuil is een vrij schaarse tot plaatselijk vrij algemeen
voorkomende soort. Ze broeden overal in Nederland, behalve in zeer open agrarische
landschappen en industriële tuinbouwgebieden. Sinds de toename van zowel de havik
als de buizerd vindt er een algehele afname plaats..
Voorkomen in Amersfoort Ransuilen komen verspreid voor in en rond Amersfoort. Het
betreft vooral de overgangen van bos en park naar open gebieden. Buiten de broedtijd
zijn ze talrijker. De soort is ondermeer waargenomen in Park Schothorst, Hooglanderveen, Stoutenburg en Birkhoven.
Bedreigingen en kansen De afname van de ransuil is vooral het gevolg van een toename
van natuurlijke predatoren. Verder gelden voor de ransuil geen structurele en actuele
bedreigingen.
Op plekken waar geen of weinig nestgelegenheid is kunnen kunstnesten worden geplaatst voor de ransuil.
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Roodborsttapuit Saxicola rubicola
Omschrijving De roodborsttapuit is een kleine zangvogel met het formaat van een roodborst. De bovenzijde is donkerbruin gestreept. De onderzijde is licht tot donkeroranje
van kleur. De kop is overwegend donker. Het mannetje heeft een witte kraag. De roodborsttapuit is een zomergast van maart tot oktober. Een klein aantal is het hele jaar door
aanwezig.
Roodborsttapuiten komen voor in open landschappen met lage begroeiing, afgewisseld
door struiken en lage bomen. Het voedsel bestaat grotendeels uit insecten. Nesten worden gemaakt in dichte begroeiing.
Voorkomen in Nederland De roodborsttapuit is een vrij algemene tot plaatselijk algemene soort in het oosten, midden en zuiden van Nederland en de duinstreek. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in West-Drenthe, de Veluwe, Noord Brabant en het noorden van Limburg. Klei- en laagveengebieden worden op uitzonderingen na nauwelijks
gebruikt als leefgebied. De aantallen zijn de laatste decennia, ondanks regionale schommelingen, sterk gestegen.
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Voorkomen in Amersfoort Broedgevallen van de roodborsttapuit zijn bekend van de
open heidegebieden op de Heuvelrug, zoals de Vlasakkers, de Leusderhei en de heideterreinen op Landgoed Den Treek-Henschoten. Een voortdurend aanwezig en zingend
mannetje in 2011 op de Stichtse Rotonde kan duiden op een broedgeval daar. In hetzelfde
jaar werd op Coelhorst nabij de Grebbeliniedijk een paar met jongen gezien. Ook wordt
de soort af en toe bovenin struiken op de ruigtevlaktes in Bloeidaal gezien.
Bedreigingen en kansen Intensivering en schaalvergroting van het agrarisch gebied
zorgden voor een afname van geschikte leefgebieden. Verder gelden voor de roodborsttapuit geen structurele en actuele bedreigingen.
Roodborsttapuiten hebben baat bij de aanleg van kruidenrijke randen in agrarisch gebied. Op heidevelden dient het beheer voor variatie in structuur te zorgen.
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Sperwer Accipter niscus
Omschrijving De sperwer is een kleine roofvogel met korte, brede vleugels en een lange
staart. De tekening is donkerbruin tot grijs van boven met een krachtig donker gebaanderde staart. De onderzijde is fijn gebaanderd. Ze hebben een donkere kop met lichte
wenkbrauwstreep. Dat geeft ze een streng uiterlijk. De sperwer is het hele jaar door aanwezig, maar in de winter arriveren grote aantallen uit het noorden.
Sperwers komen voor in bossen, halfopen terreinen en dorpen en steden. Het voedsel bestaat uit diverse kleine vogels. Het nest bestaat uit takken en bladeren en wordt
gemaakt in naaldbomen en dichte struiken.
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Voorkomen in Nederland De sperwer is een vrij algemene soort in bosrijke streken van
Oost-, Midden- en Zuid-Nederland. Aantallen zijn vrij homogeen verspreid. De aantallen
nemen de laatste decennia sterk toe. Dit geldt voor vrijwel geheel Nederland. Recent
hebben ze ook de steden gekoloniseerd.
Voorkomen in Amersfoort Van sperwers zijn nestlocaties vastgesteld in Birkhoven, Nimmerdor, Hoogland-West, het Waterwingebied en op Landgoed Schothorst. Sperwers
lijken meer op te rukken richting stedelijk gebied. Regelmatig worden er sperwers
gemeld die in achtertuinen op zangvogels jagen, of die tegen het raam gevlogen zijn.
De soort wordt zelfs in de binnenstad waargenomen.
Bedreigingen en kansen Het afgenomen pesticidengebruik in de jaren zeventig en de
sterk afgenomen roofvogelvervolging hebben gezorgd voor de sterke toename over de
afgelopen decennia. De sperwer is een opportunistische soort. Hierdoor is de sperwer
goed in staat om potentieel geschikte leefgebieden te koloniseren.
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Steenuil Athene noctua
Omschrijving De steenuil is een kleine, compacte uil met een grote kop. De bovenzijde is
bruin met witte stippen. De onderzijde is witachtig met dichte bruine strepen. Ze hebben
felgele ogen. De steenuil is jaarrond aanwezig. Ze maken veelvuldig een klagend geluid
waar ze zich door verraden.
Steenuilen komen voor in agrarische gebieden met boomgroepen. Het voedsel bestaat
hoofdzakelijk uit insecten, regenwormen, vogels, amfibieën en kleine zoogdieren. Het
nest wordt gemaakt in zowel natuurlijke als kunstmatige holten in voornamelijk bomen,
oude schuren en nestkasten.
Voorkomen in Nederland De steenuil is een vrij schaarse tot plaatselijk vrij algemene
soort. Ze broeden vooral in agrarische gebieden van Oost-, Midden- en Zuid-Nederland.
Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in het rivierengebied, de Achterhoek en Zeeuws
Vlaanderen. De aantallen nemen de laatste decennia af. In het westen en noorden van
Nederland verdwijnen ze.
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Voorkomen in Amersfoort Steenuilen broeden lokaal in de omgeving van Amersfoort in
het agrarisch gebied van Polder Zeldert en ten oosten van de stad. Door het bebouwen
van agrarisch gebied zijn er de laatste jaren enkele broedlocaties verdwenen.
Bedreigingen en kansen De intensivering van de landbouw en de toenemende verstedelijking leiden tot een verlies aan nestplaatsen en tot een afname van zowel leefgebied
als de beschikbaarheid van voedsel.
In agrarische gebieden kunnen nestkasten worden opgehangen in schuren aan bomen.
Het leefgebied is te verbeteren door de aanleg van kruidenrijke randen langs akkers en
weiden. Ook op erven kunnen bloemrijke randen en struiken zorgen voor meer voedsel
voor de uilen.

91

broedvogels

Torenvalk Falco tinnunculus
Omschrijving De torenvalk is een kleine roofvogel met lange spitse vleugels en een lange
staart. De bovenzijde is roodbruin van boven met donkere vleugeluiteinden. De onderzijde bestaat uit een licht gestreepte bovenbuik en borst. De koptekening wordt gevormd
door een klein donker masker onder het oog contrasterend met de grijze tot bruine kruin.
De torenvalk is gedurende het hele jaar aanwezig.
Torenvalken komen voor in diverse open natuur- en cultuurgebieden. Het voedsel bestaat uit kleine zoogdieren en insecten. Ze broeden solitair in gebouwen, nestkasten of
in oude kraaiennesten.
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Voorkomen in Nederland De torenvalk is een vrij algemene soort die verspreid voorkomt
over vrijwel geheel Nederland. Nergens broedt de soort in hoge aantallen. De aantallen
nemen de laatste twintig jaar af.
Voorkomen in Amersfoort In de gemeente Amersfoort komt de torenvalk voor in de meer
open gebieden. De soort wordt jaarrond waargenomen boven Polder Zeldert, Bloeidaal,
De Schammer en de braakliggende terreinen in Vathorst en bedrijventerrein De WiekenVinkenhoef. Hoewel de exacte nestlocaties niet bekend zijn, is het aannemelijk dat torenvalk ook broedt in deze gebieden.
Bedreigingen en kansen De intensivering van de landbouw en de toenemende verstedelijking leiden tot een verlies aan nestplaatsen en tot een afname van zowel leefgebied
als de beschikbaarheid van voedsel. Herstel en uitbreiding van de natuurlijke vijand de
havik is waarschijnlijk deels van invloed op de verspreiding van torenvalken.
In agrarische gebieden kunnen nestkasten worden opgehangen aan bomen. Het leefgebied is te verbeteren door de aanleg van kruidenrijke randen langs akkers en weiden. Ook
op erven kunnen bloemrijke randen en struiken zorgen voor meer voedsel voor de uilen.
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Veldleeuwerik Alauda arvensis
Omschrijving De veldleeuwerik is een stevig gebouwde zangvogel met een spitse snavel. De bovenzijde en borst zijn zandkleurig met zwarte strepen. De onderzijde licht met
strepen. Bovenop de kop zit een klein kuifje die meestal plat gedrukt zit. Veldleeuweriken
zijn het hele jaar in Nederland aanwezig. De lokale broedvogels worden in de winter
aangevuld met veldleeuweriken uit heel Noord- en Oost-Europa.
Veldleeuweriken leven in graslanden, akkers maar ook in heidevelden, kwelders en duinen. Ze vallen op door hun minutenlange melodieuze zangvluchten, tot soms 100 meter
boven hun territorium.
Voorkomen Nederland De veldleeuwerik was een zeer algemene soort in Nederland
maar de laatste jaren is de soort sterk aan het afnemen. Geschat wordt dat de aantallen
tussen 1960 en 2000 met ongeveer 90 tot 95% achteruit zijn gegaan, tot rond de 40.000
paar in 2004. In de trektijd en winter zijn de aantallen veldleeuweriken nog altijd hoog.
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Voorkomen Amersfoort In het broedseizoen zijn slechts weinig veldleeuweriken binnen de gemeentegrenzen aanwezig. In Polder Zeldert worden dan altijd wel zingende
veldleeuweriken gehoord. Recent zijn ook ten oosten van de stad zingende mannetjes
waargenomen. ’s Winters zijn op de weilanden en akkerlanden groepen overwinterende
vogels aan te treffen.
Bedreigingen en kansen Een afname van de omvang en kwaliteit van de landbouw (andere gewassen, gewijzigd water- en maaibeheer) en de jacht in Zuid-Europese landen
tijdens de trektijd zorgen waarschijnlijk voor de landelijke afname van de veldleeuwerik.
Voor veldleeuweriken zijn goede maatregelen te nemen in agrarisch gebeid door brede
akkerranden met kruiden te beheren of zogenaamde “leeuwerikplots” aan te leggen in
akkers. Dat zijn kruidenrijke terreintjes te midden van akkers. De soort kan ook goed leven op braak liggende terreinen.
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Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros
Omschrijving De zwarte roodstaart is een kleine zangvogel met het formaat van een
roodborst. De bovenzijde is egaal grijsbruin tot zwart. De staart is oranje. De onderzijde
is egaal grijsbruin tot zwart. De onderstaart is oranjebruin van kleur. Het mannetje heeft
een witte vleugelvlek. De zwarte roodstaart is van maart tot oktober in ons land te vinden. Een klein aantal is het hele jaar door aanwezig.
Zwarte roodstaarten komen in Nederland voor in stedelijke gebieden en gebouwen in
agrarische gebieden. Het voedsel bestaat grotendeels uit insecten en spinnen. Nesten
worden gemaakt in holten en nissen.
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Voorkomen in Nederland De zwarte roodstaart is een vrij algemene tot algemene soort
die verspreid voorkomt over vrijwel geheel Nederland. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in agrarische gebieden op de hoge zandgronden zoals plaatselijk in Oost Groningen, Overijssel, de Achterhoek, Noord Brabant en Zuid Limburg. De aantallen nemen
de laatste decennia toe. Hierbij zijn de lagen delen in Noord- en West-Nederland vrij
recentelijk gekoloniseerd.
Voorkomen in Amersfoort In Amersfoort broedt de zwarte roodstaart op droge terreinen
met steen en zand en een schaarse vegetatie. De bekende broedlocaties van de afgelopen jaren bevinden zich op het spooremplacement bij Station Amersfoort, bij bouwlocaties in Vathorst en bij braakliggende terreinen op de bedrijventerreinen Isselt en De
Wieken-Vinkenhoef. Mogelijk broedt de soort ook op erven bij boerderijen.
Bedreigingen en kansen Voor de zwarte roodstaart gelden geen structurele en actuele
bedreigingen.
In bebouwde gebieden kunnen nestkasten worden geplaatst aan en in gebouwen.
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Zwarte specht Dryocopus martius
Omschrijving De zwarte specht is een prachtige grote specht, die qua grootte vergelijkbaar is met de zwarte kraai. Ze zijn geheel zwart met een knalrode kruin. In vlucht is
het formaat in combinatie met de flappende rechte vliegroute kenmerkend. De zwarte
specht is jaarrond aanwezig.
Zwarte spechten komen voor in uitgestrekte oude bossen. Het voedsel bestaat uit in en
op (naald)bomen levende mieren en kevers. Het nest wordt uitgehakt in zowel loof- als
naaldbomen. Het broeden vindt solitair plaats. Boommarters worden regelmatig aangetroffen in oude nesten van de zwarte specht.
Voorkomen in Nederland De zwarte specht is een vrij schaarse soort. De verspreiding
wordt hoofdzakelijk bepaald door de aanwezigheid van oude bossen. Dichtheden zijn
het hoogst in bosrijke streken in het oosten, midden en zuiden van Nederland. De aantallen zijn stabiel. Echter regionale verschillen komen voor. In Drenthe neemt de soort
recentelijk af, terwijl er in Noord Brabant een toename plaats vindt.
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Voorkomen in Amersfoort Rond Amersfoort komt de zwarte specht voor in de bossen
op de Heuvelrug. Broedlocaties zijn bekend op Landgoed Den Treek-Henschoten en in
de bossen van de gemeente Soest. Af en toe vliegt er wel eens een zwarte specht de
gemeente Amersfoort in. Waarnemingen zijn bekend uit Nimmerdor en Birkhoven.
Bedreigingen en kansen Herstel en uitbreiding van de natuurlijke vijand de havik leidt
tot een toename van predatie. Voor de zwarte specht gelden verder geen structurele en
actuele bedreigingen.
De zwarte specht is in de omgeving rond Amersfoort goed vertegenwoordigd in de
beperkt beschikbare potentiële leefgebieden. Als bosbeheerders oude dode bomen en
stammen laten staan profiteren zwarte spechten hiervan.
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Bosanemoon Anemone nemorosa
Omschrijving In het voorjaar zorgt de bosanemoon in loofbossen en parken voor een
witte bloemendeken. De stervormige bloemen bestaan uit zes witte bloemblaadjes, die
aan de buitenzijde roze van kleur zijn. De bosanemoon is een laagblijvende kruipende
plant, die zich voornamelijk vermeerderd middels wortelstokken. De handvormige bladeren bestaan uit drie tot vijf deelblaadjes. De bosanemoon bloeit in maart tot mei, nog
voor het in blad komen van de bomen.
Loofbossen op vochtige, matig voedselrijke, humusrijke grond vormen het natuurlijke
leefgebied van de bosanemoon. Ook is de plant te vinden op vochtige standplaatsen in
open, grazige vegetaties, vaak met leem in de grond. Daar lijken het restanten van oude
boslocaties. Ook is de soort als stinzenplant veel toegepast in parken, landgoederen en
begraafplaatsen.
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Voorkomen in Nederland In Nederland is de bosanemoon vrij algemeen voorkomend op
de hogere zandgronden, in Zuid-Limburg en lokaal in de duinen. Elders is zij van oudsher
aangeplant op landgoederen en in parken.
Voorkomen in Amersfoort De bosanemoon is in Amersfoort zeldzaam en in zijn voorkomen beperkt tot oude (park)bossen en landgoederen, waaronder Lockhorst, Schothorst
en Randenbroek. Vooral in Park Randenbroek is het aantal bosanemonen de laatste jaren
sterk afgenomen.
Bedreigingen en kansen
Door verdroging en vermesting, met opslag van braam en andere kruiden en heesters als
gevolg, verdwijnen groeiplaatsen. In parken kan ruigte worden bestreden door gericht
beheer. Ook het uitsteken van planten komt voor.
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Bospaardestaart Equisetum sylvaticum
Omschrijving De bospaardestaart is een gracieus vertakte plant. Grote groepen bospaardestaart zorgen voor een lichtgroene waas over de bodem van de houtwal of het bos.
Midden in de lente verschijnen eerst de sporendragende vruchtbare stengels. Later gevolgd door de meervertakte onvruchtbare stengels. De bospaardestaart is veel fijner van
structuur dan heermoes dat als ongewenst kruid in moestuinen voorkomt.
De bospaardestaart is een soort van halfbeschaduwde plaatsen zoals bosranden en
houtwallen. Het is vaak een aanwijzing voor horizontaal bewegend grondwater.
Voorkomen in Nederland De bospaardestaart is zeldzaam in Nederland. Het meest komt
hij voor in het oosten, minder in het midden en zuiden van het land.
Voorkomen in Amersfoort Voor zover bekend komt de bospaardestaart alleen voor langs
de Melksteeg en op het Landgoed Schothorst. De Melksteeg is een typisch voorbeeld
van een groeiplaats voor de bospaardestaart; een kwelwaterzone langs de rand van de
Heuvelrug. De groeiplaats langs de Melksteeg komt al voor in een publicatie uit de jaren
’30 van de vorige eeuw. Vanwege het gering aantal groeiplaatsen is de soort kwetsbaar.

BE

Bedreigingen en kansen Bospaardestaart is gevoelig voor vergraven van de standplaats.
Verder moet het verruigen van de locatie worden voorkomen. Overwoekeren door soorten als braam is niet gewenst.
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Brede wespenorchis Epipactis helleborine
Omschrijving De algemeenste orchidee van Nederland wordt vaak over het hoofd gezien: de brede wespenorchis. In tegenstelling tot veel andere orchideeën zijn de bloemen
namelijk wat flets groenzone van kleur, met schakering van wit, paars en donkerrood. Bovendien groeit de soort vaak onopvallend in plantsoentjes en bermen, waar de planten
echter een hoogte kunnen bereiken van zestig centimeter. De brede wespenorchis heeft
zijn naam te danken aan de brede, eironde bladeren en de bestuiving door wespen. De
bloeitijd valt laat in het jaar, vanaf juli tot in augustus.
De brede wespenorchis groeit op droge tot licht vochtige, zandige tot kleiige bodems
langs struikgewas en bosranden, in parken, tuinen en plantsoenen. Daar verspreidt zij
zich voornamelijk met behulp van wortelstokken. De planten groeien vaak op kale tot
grazige grond, maar kunnen ook opslaan tussen sierheesters in plantsoenen.
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Voorkomen in Nederland De brede wespenorchis komt algemeen en wijd verbreid in
Nederland voor en wordt niet in haar voorkomen bedreigd.
Voorkomen in Amersfoort In Amersfoort komt de brede wespenorchis vrij algemeen
voor. De soort wordt echter zelden in hoge aantallen waargenomen, meestal betreft het
enkele exemplaren. Bermen en plantsoenen vormen de belangrijkste standplaatsen. De
brede wespenorchis wordt in Amersfoort niet bedreigd.
Bedreigingen en kansen Intensief beheren van plantsoenen en bermen is voor de brede
wespenorchis niet gunstig. De soort profiteert van enige bodemrust en het periodiek
terugzetten van plantsoenen, waarbij enige verrijking door bijvoorbeeld houtsnippers
mag optreden. Speciale maatregelen zijn in Amersfoort niet nodig.
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Dalkruid Maianthemum bifolium
Omschrijving De wetenschappelijke naam van dalkruid is afgeleid van de twee blaadjes
van de plant (bi-folium) en de bloeitijd in mei. De kleine witte, stervomige bloemetjes
staan in kleine, rechtopstaande trosjes. Later in het jaar verschijnen daar rode besjes
aan. De tot ongeveer 15 centimeter hoge planten vormen met behulp van wortelstokken
dichte vegetaties, die de bosbodem bedekken. De eironde bladeren hebben een spitse
punt en een hartvormige voet.
Dalkruid is een plantje van vochtige, licht voedselrijke en beschaduwde groeiplaatsen in
loofbossen. Op de hogere zandgronden zijn dat vaak bossen langs beken, die wat vochtiger zijn en waar klei of leem is afgezet in de bodem. Dalkruid komt vooral voor in oude
bossen.
Voorkomen in Nederland Dalkruid is in Nederland een vrij algemene soort, die voorkomt
op de zandgronden, het heuvelland en lokaal in de binnenduinen. De soort wordt niet in
zijn voorkomen bedreigd.
Voorkomen in Amersfoort In Amersfoort is dalkruid een zeldzame plant, die voorkomt
in de zuidwestrand van de gemeente. Groeiplaatsen zijn bekend van Birkhoven, Klein
Zwitserland, Stoutenburg en het bosgebiedje Dorrestein. Door het beperkt aantal groeiplaatsen is de soort kwetsbaar.
Bedreigingen en kansen Verdroging en verruiging van standplaatsen of het verwijderen
van bomen waardoor de bosbodem verdroogt vormen bedreigingen voor groeiplaatsen.
Zoals ook voor andere bosplanten geldt, kan beheer belangrijk zijn bij het terugdringen
van verruiging. Verdroging kan vaak moeilijk bestreden worden.
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Dotterbloem Caltha palustris
Omschrijving Met zijn grote, gele bloemen vroeg in het voorjaar is de dotterbloem een
opvallende verschijning. De planten bereiken een hoogte tot ruim 50 centimeter en
hebben grote, ronde, lichtglanzende bladeren. De bloemen hebben een doorsnede van
vier centimeter en dragen zes tot acht gele bloemblaadjes. De dotterbloem lijkt sterk op
speenkruid, maar is in alle opzichten groter. Het is wel familie van de boterbloem.
Slootkanten, rietmoerassen en moerasbossen vormen het leefgebied van de dotterbloem. Hier groeit de dotterbloem zowel in halfschaduw als in de volle zon. De plant
verlangt permanent vochtige bodems en is niet bestand tegen uitdroging. Zoals veel
oeverplanten heeft de dotterbloem drijvende zaadjes, die zorgen voor de verspreiding
via water.
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Voorkomen in Nederland De dotterbloem komt algemeen voor in laag Nederland. In
hoog Nederland groeit de dotterbloem vooral in beekdalen. De soort wordt niet in zijn
voorkomen bedreigd.
Voorkomen in Amersfoort In Amersfoort zijn natuurlijke groeiplekken van de dotterbloem vrij zeldzaam. Het voorkomen is beperkt tot het noordelijk gedeelte van de stad
en langs de Heiligenbergerbeek. In Nieuwland en Vathorst is de dotterbloem aangeplant
in de natuurlijke oevers in de wijk. Uit Hoogland-West en Polder Zeldert is de soort helaas
verdwenen.
Bedreigingen en kansen Door intensivering van de landbouw en intensief schonen van
sloten is de dotterbloem uit veel polders verdwenen. Ook bemesting en ontwatering van
hooilanden langs beken en verdroging en verruiging van moerasbossen heeft geleid tot
verlies van veel groeiplaatsen.
In Amersfoort vormen natuurgebieden en oevers in stedelijk gebied de belangrijkste
nieuwe groeiplaatsen. Door aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn er meer potentiële
groeiplaatsen bij gekomen. De drijvende zaden kunnen hier kiemen.
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Dubbelloof Blechnum spicant
Omschrijving Dubbelloof is een ’s winters groenblijvende varen. De naam dubbelloof
dankt het aan twee verschillende soorten bladeren. De meeste zijn onvruchtbaar en
staan in een rozet. In het midden van de rozet groeien enkele vruchtbare, rechtopstaande
bladen, die tot 80 centimeter lang worden. De bladslippen van de vruchtbare bladeren
zijn smaller.
Dubbelloof groeit op halfbeschaduwde tot beschaduwde plaatsen. Vooral langs greppels en in vochtige bossen op arme grond.
Voorkomen in Nederland Dubbelloof is vrij algemeen in het oosten en midden van
het land. In het lage westen van Nederland en op de Waddeneilanden is de varen zeer
schaars. Omdat het aantal groeiplaatsen sterk is afgenomen is de soort opgenomen op
de Rode lijst.
Voorkomen in Amersfoort Dubbelloof is in Amersfoort recent alleen bekend van Landgoed Schothorst, Stoutenburg, Dorrestein en de bermsloot van de A28 ter hoogte van
Nimmerdor. In Amersfoort groeit dubbelloof vooral op steile, beschaduwde sloot- en
greppelkanten in bossen en oude parken.
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Bedreigingen en kansen Het teveel open kappen van bosranden waar dubbelloof staat
kan ervoor zorgen dat het te droog wordt voor de varen. De vaak steile wanden waar de
varen op groeit moeten bij het beheer zorgvuldig worden behandeld; niet afsteken of
vergraven.
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Gele helmbloem Pseudofumaria luteo-alba
Omschrijving De gele helmbloem is een overblijvende plant die bloeit van de voorzomer
tot de herfst. De bloemen staan in trossen en zijn prachtig goudgeel. Het plantje wordt
tot zo’n 30 centimeter hoog. Mieren helpen bij de verspreiding van de zaden. Aan het
zaad zit namelijk een “mierenbroodje”, een eiwitrijk aanhangsel wat door mieren mee
wordt genomen naar hun nest.
De gele helmbloem houdt van een kalkrijke standplaats. Oorspronkelijk komt de plant
uit het zuidelijk deel van de Alpen. In Nederland is zij ingevoerd als sierplant. Vanaf halverwege negentiende eeuw duiken de eerste verwilderde exemplaren op. De gele helmbloem heeft een voorkeur voor halfbeschaduwde plaatsen en oude muren.
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Voorkomen in Nederland Voor Nederland is de soort een zeldzame verschijning, die
voornamelijk in de zuidelijke helft van ons land voorkomt. Vooral in Zuid-Limburg zijn
plaatselijk rijke groeiplekken van gele helmbloem te vinden op gebouwen van mergel.
Voorkomen in Amersfoort Wilde exemplaren van de gele helmbloem zijn in Amersfoort
niet algemeen. Het oude stadscentrum vormt het belangrijkste leefgebied voor de gele
helmbloem. Hier groeit de plant vooral op kademuren. Grote aantallen gele helmbloemen zijn te zien voor de ingang van Museum Flehite.
Bedreigingen en kansen Vervanging, renovatie en het schoonspuiten van (kade)muren
vormen de belangrijkste bedreigingen voor de gele helmbloem. Door op delen van muren
geen werkzaamheden uit te voeren, kunnen planten en groeiplaatsen worden behouden. Het toepassen van zachte mortel bij herstelwerkzaamheden en nieuwe muren kan
op termijn zorgen voor geschikte groeiplaatsen en uitbreiding van de gele helmbloem.
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Gewone salomonszegel

Polygonatum multiflorum

Omschrijving De gewone salomonszegel valt op door de blauwachtig groene bladeren
die in twee rijen staan. Afhankelijk van de groeiplaats worden die bladeren 30 centimeter tot wel bijna een meter lang. In mei en juni komen er onder die bladeren witte
bloemen te hangen. De bloemen hangen naar één kant. Een volksnaam voor de gewone
salomons-zegel is vanwege die rijen bloemen ‘biggetjes aan de zeug’.
Gewone salomonszegel is een niet al te kieskeurige bosplant van vochtige, matig voedselrijke grond in bossen, hakhout en in de schaduw aan slootkanten. Bosplanten waarmee gewone salomonszegel vaak samen groeit zijn bosanemoon, grote muur en witte
klaverzuring.
Voorkomen in Nederland In Nederland komt de gewone salomonszegel vrij algemeen
voor in Zuid-Limburg. Verder is de plant in het oosten en midden van het land en in het
aangrenzende rivierengebied te zien. Elders is hij zeer zeldzaam.
Voorkomen in Amersfoort Gewone salomonszegel komt voor in de bossen in het zuidwesten van de gemeente. Daar is de soort algemeen in bijvoorbeeld Nimmerdor, de Galgenberg, rond de Stichtse Rotonde en in Bokkeduinen. Daarnaast groeit gewone salomonszegel in de parkbossen van Randenbroek, Lockhorst en Landgoed Schothorst. De
soort wordt niet in zijn voorkomen bedreigd.
Bedreigingen en kansen Zoals veel bosplanten heeft ook de gewone salomonszegel
voorkeur voor een ongestoorde bosbodem. Bij (bos)werkzaamheden moet rekening met
de groeiplaats van de gewone salomonszegel worden gehouden.
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Grasklokje Campanula rotundifolia
Omschrijving Het grasklokje is een vrij teer plantje met blauwe, klokvormige bloemen.
De bloemen staan in ijle trossen en hebben een lengte van ongeveer 2 centimeter. De
blaadjes onderaan de plant zijn rond met een hartvormige voet, de stengelblaadjes zijn
langwerpig. Het grasklokje wordt tot 50 centimeter hoog.
Het belangrijkste leefgebied wordt gevormd door onbemeste graslanden op zandgrond.
Het betreft meestal grasland dat niet in agrarisch gebruik is, bijvoorbeeld in bermen van
(snel)wegen en langs paden, langs randen van heideterreinen, op spoortaluds en dijken
en in greppels. Daarnaast groeit de soort tussen stenen en op muren in stedelijk gebied.
Belangrijk is een voedselarme bodem, anders verliest het grasklokje de concurrentie met
andere planten.
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Voorkomen in Nederland Het grasklokje komt veel voor op de hogere zandgronden, in
het rivierengebied en het heuvelland. Elders is de soort zeldzaam. De soort is achteruit
gegaan maar wordt niet in zijn voorkomen bedreigd.
Voorkomen in Amersfoort De meeste groeiplaatsen liggen in het zuidwesten van de
gemeente. De Stichtse Rotonde vormt daar het belangrijkste leefgebied. Hier komt de
soort vooral voor in de grazige bermen tussen de weg en de heidevegetatie. Daarnaast is
het grasklokje onder meer vastgesteld in schrale bermen op bedrijventerrein De Hoef en
in bermen in Nieuwland. De soort wordt in Amersfoort niet bedreigd.
Bedreigingen en kansen Voor schrale graslanden geldt over het algemeen dat verrijking
met voedingsstoffen nadelig is. Door wegverbreding en herprofilering gaan groeiplaatsen langs wegen verloren.
Verschralingsbeheer in bermen is belangrijk voor het behouden van de schrale situatie.
In dichte graslanden kan plaggen zorgen voor nieuwe groeiplaatsen. Goed maaibeheer,
gericht op verschralen van de ondergrond, wordt beloond met de groei van het grasklokje.
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Grote muur Stellaria holostea
Omschrijving De grote muur is een grote versie van het bekende vogelmuur. De plant
heeft echter grote, langwerpige blaadjes in plaats van ronde en de bloemen zijn veel
groter. De witte bloemen hebben vijf kroonblaadjes en hebben een doorsnede tot 4
centimeter. Een dubbelganger van de grote muur is grasmuur. Bij de grote muur zijn de
kroonblaadjes tot de helft ingesneden, terwijl bij grasmuur de koonblaadjes tot aan de
voet zijn ingesneden. De grote muur voelt enigszins ruw aan.
Zonnige tot gedeeltelijk beschaduwde bosranden en grazige bermen langs bossen vormen het leefgebied van de grote muur. Vaak betreft het licht vochtige en licht tot matig
voedselrijke situaties. Groeiplaatsen van de grote muur kunnen ook verwijzen naar oude
boslocaties.
Voorkomen in Nederland De grote muur komt verspreid voor op de zandgronden en in
het heuvelland en is daar vrij algemeen. In de provincie Utrecht is het een vrij zeldzame
soort en komt voor op de Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. De grote muur wordt in
Nederland niet in zijn voorkomen bedreigd.
Voorkomen in Amersfoort De grote muur is zeldzaam in Amersfoort en slechts van enkele groeiplaatsen bekend, waaronder in Park Schothorst, Dorrestein, langs de PON-lijn en
langs de Barneveldse Beek. Door het beperkt aantal groeiplaatsen is de soort kwetsbaar.
Bedreigingen en kansen Lokaal kan beheer of ruimtelijke ontwikkeling negatieve
effecten op groeiplaatsen hebben. Over het algemeen geldt dat verruiging en verdroging, bijvoorbeeld als gevolg van het kappen van bomen rond groeiplaatsen, moet worden voorkomen. Ook het achterlaten van versnipperd snoeimateriaal is niet gewenst.
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Hengel Melampyrum pratense
Omschrijving Door zijn grasachtige smalle blaadjes en lage groeiwijze valt hengel nauwelijks op. Dat verandert in de bloeitijd. Dan verschijnen aan de planten tot bijna 3 centimeter lange lichtgele, buisvormige bloemen, die duidelijk afsteken tegen de groene
achtergrond van de blaadjes. De plant bloeit van mei tot in augustus.
De hengel is een halfparasiet. De plant is zelf in staat tot fotosynthese, maar tapt tegelijkertijd voedsel en water af van de wortels van andere planten. Hengel parasiteert op
bijvoorbeeld ruwe berk, zomereik, blauwe bosbes en grassen. Open bosranden vormen
de belangrijkste groeiplaats. Deze groeiplaatsen zijn meestal half beschaduwd, maar de
planten kunnen in de volle zon groeien mits de bodem niet te ver uitdroogt.
Voorkomen in Nederland Hengel komt voor op de zandgronden in Nederland. Op de
Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe komt de soort vrij algemeen voor. Elders op de zandgronden is het voorkomen meer verspreid en is de soort zeldzamer. Zeer lokaal komt hengel voor in de duinen. Hengel staat niet op de Rode Lijst.
Voorkomen in Amersfoort De hoge zandgronden op de flanken van de Heuvelrug langs
de west- en zuidrand van Amersfoort vormen het leefgebied van de hengel. Hier is de
soort lokaal algemeen voorkomend, vooral rond de Stichtse Rotonde. Daarnaast komt
hengel lokaal voor in Birkhoven, Nimmerdor en Bokkeduinen. De soort wordt niet in zijn
voorkomen bedreigd. Er zijn wel signalen dat door het voedselrijker worden van de bermen de soort afneemt.
Bedreigingen en kansen Lokaal vormt het dichtgroeien van bosranden met braam en
Amerikaanse vogelkers een bedreiging voor hengel. Ook door wegverbreding en intensivering van beheer gaan groeiplaatsen verloren. Hengel lijkt gevoelig voor de invloed van
luchtvervuiling en eutrofiering. Verdroging lijkt geen rol te spelen in Amersfoort.
Bermen en bosranden met hengel worden bij voorkeur niet of hoogstens eenmalig
(vanaf eind augustus) gemaaid.
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Klein glaskruid Parietaria judaica
Omschrijving Het klein glaskruid is een tamelijk onopvallende muurplant met donkergroene, ovale tot ruitvormige bladeren. De kleine, lichtgroene bloemetjes staan in kleine
kransjes rond de vaak rood aangelopen en behaarde stengels. In vergelijking met groot
glaskruid zijn de blaadjes kleiner (kleiner dan 5 centimeter.) en zijn de bloemetjes groter.
Bovendien valt de rode kleur van de stengels op en is klein glaskruid vaak sterk vertakt.
Bloeitijd is van april tot oktober.
Oude muren en verhardingen vormen het belangrijkste biotoop voor klein glaskruid.
Het betreffen overwegend kalkhoudende, voedselrijke en permanent vochtige situaties.
Daarnaast groeit glaskruid soms langs hekwerk en onder hagen. Op dergelijke standplaatsen kunnen het forse planten worden.
Voorkomen in Nederland Klein glaskruid is een liefhebber van steen en komt dan ook
vooral voor in stedelijk gebied. In veel oude binnensteden in het rivierengebied komt
zij veelvuldig voor. Het betreft een zuidelijke soort, die mogelijk profiteert van het opwarmen van het klimaat. In Nederland wordt klein glaskruid niet in haar voorkomen
bedreigd en staat zij niet op de Rode Lijst.
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Voorkomen in Amersfoort In Amersfoort is klein glaskruid in zijn voorkomen beperkt tot
het oude centrum. Jarenlang was de Koppelpoort de enige groeiplaats. Inmiddels verspreid klein glaskruid zich over de kademuren door de hele stad. Een groeiplaats buiten
de kademuren is in de Valkestraat.
Bedreigingen en kansen Het schoonspuiten van (kade)muren en bestrijden van onkruid
zijn de belangrijkste bedreigingen voor klein glaskruid. Meestal wordt de soort niet
herkend als bijzondere of beschermde plant. Muurplantvriendelijk beheer, bijvoorbeeld
volgens de wolkenmethode, is gunstig voor het klein glaskruid. Daarnaast kan de soort
profiteren van herstel en aanleg van nieuwe muren, indien gebruik wordt gemaakt van
een zachte, kalkrijke mortel, zoals bij de renovatie van de kademuren in Amersfoort.
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Kleine zonnedauw Drosera intermedia
Omschrijving De kleine zonnedauw is een klein en laagblijvend plantje met langwerpige,
rood aangelopen blaadjes. Op de blaadjes staan lange haren met een druppeltje kleverige vloeistof, waarmee insecten worden gevangen. De kleine witte bloemetjes staan in
een ijle tros op een lange bloeisteel. De bloeitijd is van mei tot en met augustus.
Het habitat van de kleine zonnedauw bestaat uit kale, vochtige en zure, voedselarme
zandgrond. Oeverzones van vennen en uitgestoven laagtes in heideterreinen vormen de
belangrijkste groeiplaats. Dergelijke groeiplaatsen ontstaan door een wisselend waterpeil en uitstuiven van zand tot op het grondwater of door het plaggen van heideterreinen en schonen van oeverzones van vennen.
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Voorkomen in Nederland De kleine zonnedauw komt in Nederland voor op de hogere
zandgronden in Zuid-, Midden en Oost-Nederland. Hier is het plantje niet zeldzaam op
vochtige heideterreinen en bij vennen. De soort wordt in Nederland niet in zijn voorkomen bedreigd.
Voorkomen in Amersfoort Het voorkomen van de kleine zonnedauw in Amersfoort is
beperkt tot heidevelden en vennen ten zuiden van de A28. In Nimmerdor is geschikt leefgebied aanwezig langs de greppelsloot van de A28, maar de soort is hier nog niet waargenomen. Veel overige heideterreinen in Amersfoort, specifiek de Stichtse Rotonde en
Vlasakker, zijn te droog voor kleine zonnedauw. Door het beperkte aantal groeiplaatsen
is de soort kwetsbaar in Amersfoort.
Bedreigingen en kansen Door opvolging en verruiging verdwijnen de pioniersituaties
waar kleine zonnedauw voorkomt. Een wisselend waterpeil van vennen is gunstig voor
behoud van de groeiplaatsen. Op voedselrijkere locaties is regelmatig plaggen of afgraven van de vegetatie noodzakelijk om pioniersituaties te creëren.
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Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe
Omschrijving De klokjesgentiaan is een tot 60 centimeter hoge gentiaan. De meeste
planten blijven echter kleiner dan 30 centimeter door de schrale omstandigheden waaronder zij groeien. De bladen zijn lijn- tot lancetvormig en hebben één tot drie nerven. De
tot vier centimeter lange blauwe klokvormige bloemen hebben vijf slippen. Bloeitijd is
van juli tot september.
Natte, zure gronden vormen het leefgebied van de klokjesgentiaan. Vaak zijn dat vochtige pioniersituaties op heidevelden, veenmoerassen en natte heischrale graslanden. De
klokjesgentiaan is waardplant van het gentiaanblauwtje. Deze dagvlinder zet eitjes af
op de bloemknoppen.
Voorkomen in Nederland De klokjesgentiaan is in Nederland vrij zeldzaam. De hoge
zandgronden in het zuiden, midden en oosten van het land vormen het belangrijkste
verspreidingsgebied. Daarnaast komt de soort lokaal voor in heischrale graslanden in
Zuid-Holland en in de duinen. Door sterkte achteruitgang staat de klokjesgentiaan als
gevoelig op de Rode Lijst.
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Voorkomen in Amersfoort De klokjesgentiaan is recent verschenen in het natuurontwikkelingsgebied Bloeidaal, aan de oostkant van Amersfoort. Dit is momenteel de enige bekende groeiplaats in de gemeente Amersfoort. De soort komt daarnaast verspreid voor
op natte heideterreinen in Den Treek, ten zuiden van de A28.
Bedreigingen en kansen Door verdroging en dichtgroeien of vergrassen gaat het leefgebied van de klokjesgentiaan verloren. In gebieden waar de natuurlijke dynamiek is verdwenen is periodiek maaien van de vegetatie en (kleinschalig) plaggen noodzakelijk voor
het behouden of creëren van nieuwe groeiplaatsen.
De nieuwe groeiplaats in Bloeidaal is een voorbeeld dat met de juiste (her)inrichting, beheer en terugbrengen van milieucondities het creëren van nieuwe groeiplaatsen mogelijk.
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Koningsvaren Osmunda regalis
Omschrijving De koningsvaren is een tot meer dan twee meter hoge varen met grote,
dubbel geveerde bladeren. Net als andere varens maakt de koningsvaren sporen in plaats
van zaden. De sporen worden gevormd aan het uiteinde van rechtopstaande bladeren
die in het centrum van de plant groeien. Deze pluimvormige bladeren kleuren bruin in
de nazomer.
Vochtige tot natte locaties langs bosranden, wateren en greppels en veenmoerassen
vormen het leefgebied van de koningsvaren. Hier groeit de soort op een schaduwrijke
locatie op (zwak) zure, vaak humusrijke grond. Het is een langzame groeier met een grote
en stevige wortelstok.
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Voorkomen in Nederland De koningsvaren komt verspreid voor in Nederland op de zandgronden en in de laagveengebieden van Noord- en Zuid-Holland en de kop van Overijssel
en Friesland. Op de zandgronden groeit zij veelal op de flanken van de stuwwallen en in
beekdalen. De koningsvaren wordt niet in zijn voorkomen bedreigd.
Voorkomen in Amersfoort De koningsvaren is in Amersfoort zeer zeldzaam. De belangrijkste groeiplaats ligt in Nimmerdor, langs een sloot aan de A28. Deze locatie wordt al in
1896 beschreven door Heimans en Koekoek in het tijdschrift De Levende Natuur. Daarnaast groeit de koningsvaren op Landgoed Schothorst in het moerasgebiedje Breede
Goren, op een locatie in de wijk Kattenbroek en op Landgoed Stoutenburg.
Bedreigingen en kansen Verdroging en verlies van groeiplaatsen bij werkzaamheden
vormen de belangrijkste bedreigingen. Gevoelig voor maaien en begrazing. De huidige
groeiplaatsen in Amersfoort liggen in natuurgebieden en landgoederen en zijn daardoor
veilig gesteld.
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Lelietje-van-dalen Convallaria majalis
Omschrijving Iedereen kent het lelietje-van-dalen. De kleine klokvormige, rijk geurende
witte bloemetjes sieren op Moederdag menig ontbijttafel. De term majalis in de wetenschappelijke naam geeft aan dat de soort in mei bloeit. Het lelietje-van-dalen wordt tot
30 centimeter hoog. Later in het jaar vallen de oranjerode besjes op.
Het lelietje-van-dalen groeit in loofbossen, in Europa vooral in bergachtige streken. De
naam, zowel de wetenschappelijke als de Nederlandse, is afgeleid van de groeiplaats, dalen en valleien. Juist daar is het leefgebied te vinden, vochtige en vrij voedselrijke grond.
Voorkomen in Nederland Het lelietje-van-dalen is gebonden aan de zandgronden in
Zuid-, Midden- en Oost-Nederland en lokaal in de duinen. Daar groeit zij in, meestal wat
oudere, loofbossen. Een deel van de groeiplaatsen heeft betrekking op verwilderde tuinplanten. De soort wordt niet in zijn voorkomen bedreigd.
Voorkomen in Amersfoort In Amersfoort vinden we het lelietje-van-dalen vooral op de
zandgronden in het zuidwesten van de gemeente, waar zij vrij algemeen is in loofbossen.
Daarnaast groeit de soort in oudere stadsparken, landgoederen en in veel tuinen. Het
lelietje-van-dalen is in Amersfoort geen bedreigde soort.
Bedreigingen en kansen Verdroging en verruiging van groeiplaatsen en kappen van bos
vormen de belangrijkste bedreigingen voor deze soort. In Amersfoort is daarvan echter
geen sprake. Lelietjes-van-dalen kunnen gemakkelijk worden verplant, zodat de planten
bij werkzaamheden behouden kunnen blijven.
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Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata
Omschrijving De moeraswolfsklauw is een kruipend, lichtgroen mosachtig plantje. De kleine, spitse blaadjes zijn gerangschikt rondom de liggende stengels. Alleen de aarvormige
bloeiwijze staat rechtop. Het betreft een sporenplant, vergelijkbaar met varens en mossen.
Moeraswolfsklauw is een pionier van permanent vochtige, zure zandgrond. We vinden
hem dan ook vooral op oevers van vennen en greppels en sloten op arme zandgrond.
Vaak wordt de soort dan begeleid door kleine of ronde zonnedauw, knolrus en snavelbies. De aren met sporen worden gevormd in de zomerperiode, vanaf mei.
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Voorkomen in Nederland De moeraswolfsklauw is gebonden aan de zandgronden en
wordt dan ook vooral in Zuid-, Midden- en Oost-Nederland gevonden. Lokaal ook in
de kalkarme duinen en op de Waddeneilanden. De soort wordt niet in zijn voorkomen
bedreigd en profiteert van herstelwerkzaamheden aan vennen en natuurontwikkeling.
Voorkomen in Amersfoort Momenteel is de moeraswolfsklauw bekend van twee locaties in Amersfoort. De een betreft een recent natuurvriendelijke ingerichte sloot langs
de A28 bij Landgoed Nimmerdor. Daarnaast is de soort in 2010 gevonden in het natuurontwikkelingsgebied Bloeidaal, op pas afgegraven grond. De soort is zeldzaam en wordt,
gelet op de beperkte hoeveelheid geschikt leefgebied, bedreigd. Buiten Amersfoort komt
moeraswolfsklauw voor op verschillende locaties, meestal natuurontwikkelingsgebieden, op de Heuvelrug.
Bedreigingen en kansen Het verdwijnen van pioniersituaties en verdroging vormen de
belangrijkste bedreigingen. De moeraswolfsklauw is als pioniersoort afhankelijk van
kale zandgrond. In natuurlijke situaties zorgt een wisselend waterpeil met inundatie in
de winter of het uitstuiven van zandgrond voor nieuw leefgebied. In en rond stedelijk
gebied is de soort echter afhankelijk van menselijk ingrijpen, specifiek het aanleggen van
natuurgebieden en het periodiek afgraven van oevers.
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Rietorchis Dactylorhiza praetermissa
Omschrijving De rietorchis is een forse, tot 70 centimeter hoge orchidee. De soort heeft
vrij brede, langwerpige bladeren, die al dan niet gevlekt zijn met ringvormige, paarsbruine vlekken. De bloem is roze tot lichtpaars van kleur en staat in een langgerekte en dichte
bloeiwijze. Tussen de bloemen staan groene tot rozerood aangelopen schutbladeren, die
tot ver buiten de bloeiwijze uitsteken. In vergelijking met de sterk gelijkende brede orchis
bloeit de rietorchis later. De bloeitijd is van juni tot juli.
Allerlei licht vochtige, kalkhoudende situaties bieden leefgebied aan de rietorchis. In vergelijking met andere orchideeën groeit de rietorchis op stikstofrijke groeiplaatsen. Indien
de locatie te voedselrijk wordt en als gevolg daarvan verruigt en verbost of verdroogt,
verdwijnt de rietorchis.
Voorkomen in Nederland De rietorchis behoort tot de meest voorkomende orchideeën van
Nederland. West-Nederland, zowel de duinen, de delta als het laagveengebied en de kop van
Overijssel vormen het belangrijkste verspreidingsgebied. Daarnaast wordt de rietorchis in
alle andere provincies waargenomen. Op de zandgronden, met uitzondering van de duinen,
is de rietorchis zeldzaam. De soort wordt niet bedreigd en staat niet op de Rode Lijst.
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Voorkomen in Amersfoort De wijken Kattenbroek en Zielhorst vormen in Amersfoort
het belangrijkste verspreidingsgebied van de rietorchis. Hier groeit de soort vooral langs
slootkanten. Daarnaast zijn groeiplaatsen bekend in Park Schothorst, Schuilenburg en
Industrieterrein de Isselt. De rietorchis wordt in Amersfoort niet bedreigd.
Bedreigingen en kansen Door verdroging (waterontrekking), verruiging of verandering
in beheer gaan groeiplaatsen verloren. De rietorchis is slecht bestand tegen intensieve
begrazing, maar kan profiteren van extensieve begrazing indien dat bijvoorbeeld leidt
tot het terugdringen van ruigte en riet.
De rietorchis profiteert van kleinschalige natuurontwikkeling, bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Goed maaibeheer is belangrijk.
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Steenanjer Dianthus deltoides
Omschrijving De steenanjer, ook wel Zwolse anjer genoemd, is een tot ongeveer 40 centimeter hoge vaste plant met smalle, grijsgroene blaadjes en rozerode bloemetjes. De bloemen bestaan uit vijf, in één vlak gespreide, getande kroonbladen. Opvallend is de donkere
ring rond het centrum van de bloem. De steenanjer bloeit van juni tot september.
Steenanjers groeien op droge, kalkarme tot zure zandgrond in laagblijvende tot wat verruigde grazige vegetaties. Heischrale bermen, kanaaldijken, rivieroevers en zandduintjes
vormen de belangrijkste biotopen. Het betreffen overwegend zonnige standplaatsen.
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Voorkomen in Nederland De steenanjer komt verspreid voor in Nederland, met zwaartepunten in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht en Dinkel, de duinen en de
Utrechtse Heuvelrug. Veel vindplaatsen daarbuiten hebben betrekking op verwilderde
exemplaren. De steenanjer staat op de Rode Lijst als vrij zeldzaam, waarbij sprake is van
een matige afname.
Voorkomen in Amersfoort De steenanjer komt verspreid maar zeldzaam voor in Amersfoort. In het zuiden van de gemeente komt de soort onder andere voor in de bermen van
de A28, op de Stichtse Rotonde en in Nimmerdor. Daarnaast is de steenanjer bekend van
Bedrijventerrein De Hoef. Een nieuwe groeiplaats is toegevoegd met de aanleg van de
geluidwal in Nieuwland. Hier groeit de steenanjer in vrij grote aantallen. De soort lijkt
stabiel, mogelijk is sprake van een lichte toename door ecologisch bermbeheer.
Bedreigingen en kansen Verruiging van vegetaties door achterstallig beheer en verrijking met voedingsstoffen, betreding en verbreding van wegen vormen de belangrijkste
bedreigingen voor groeiplaatsen van de steenanjer in Amersfoort.
Door verschralingsbeheer van bermen en grazige vegetaties op de zandgronden in
Amersfoort, waarbij gestreefd wordt naar heischrale vegetaties, ontstaat leefgebied voor
de steenanjer.
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Steenbreekvaren Asplenium septentrionale
Omschrijving De steenbreekvaren is een teer ogend varentje. De talrijke kleine ronde tot
elliptische deelblaadje zijn regelmatig achter elkaar en tegenoverstaand gerangschikt
op de bruinzwarte hoofdnerf. De enkel geveerde bladeren zijn meestal 10-15 centimeter
lang, maar in ideale situaties kunnen deze een lengte bereiken tot 40 centimeter. Na de
winter vallen de blaadjes af en worden nieuwe blaadjes gevormd. De sporen worden
gevormd in de zomer.
De steenbreekvaren groeit alleen op kalkrijke muren en stenige locaties als rotsblokken,
waterputten en straatkolken. De varen is gevoelig voor uitdroging en groeit dan ook
meestal op beschutte locaties of op plaatsen met permanente vochtvoorziening. Op drogere locaties groeit zij vrijwel altijd uit de zon.
Voorkomen in Nederland Stedelijk gebied en Zuid-Limburg vormen het belangrijkste
leefgebied van de steenbreekvaren. De soort komt voor in alle (grote) steden met een
oud centrum, waar zij lokaal algemeen kan zijn. In kleinere steden en dorpen is de steenbreekvaren beduidend zeldzamer en vaak beperkt tot een enkele groeiplaats, bijvoorbeeld in oude waterputten. De steenbreekvaren staat niet op de Rode Lijst.
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Voorkomen in Amersfoort De steenbreekvaren komt vrij algemeen voor op de kademuren in het centrum van Amersfoort. Hier is de varen lokaal talrijk, zoals op de muren van
de Zuidsingel. Het aantal exemplaren is de laatste jaren sterk toegenomen. Incidenteel
wordt de steenbreekvaren buiten het centrum aangetroffen.
Bedreigingen en kansen Vervanging, renovatie en het schoonspuiten van (kade)muren
vormen de belangrijkste bedreigingen voor de steenbreekvaren. Door op delen van muren
geen werkzaamheden uit te voeren, kunnen planten en groeiplaatsen worden behouden.
Het toepassen van zachte mortel bij herstelwerkzaamheden en nieuwe muren kan op termijn zorgen voor geschikte groeiplaatsen en uitbreiding van de steenbreekvaren.
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Tongvaren Asplenium scolopendrium
Omschrijving De tongvaren is door zijn ongedeelde en langwerpige, licht groene glanzende bladeren, een opvallende varen. De tot 5 centimeter brede bladeren kunnen een
lengte bereiken van 50 centimeter en hebben een hartvormige voet. Aan de onderkant
van deze bladeren worden in de zomerperiode langs de zijnerven sporen gevormd. De
bladeren zijn wintergroen.
Muren vormen de belangrijkste groeiplaats voor de tongvaren. Dit kunnen kademuren
zijn, maar ook muren van gebouwen en muurtjes in waterputten, kelders, gemalen en
andere vaak vochtige situaties bieden geschikte groeiplaatsen. In Utrecht wordt de tongvaren veel in straatkolken aangetroffen. Daarnaast groeien tongvarens op de grond in
bossen, op basaltglooiingen en op boomstammen. Als pionier is het vaak de eerste varen
op nieuwe of herstelde muren.
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Voorkomen in Nederland De tongvaren komt verspreid in Nederland voor. De grootste
aantallen worden aangetroffen in de steden met een oude binnenstad in West-Nederland en het rivierengebied. Daarnaast relatief veel in Zeeland, waar de vorstgevoelige
tongvaren mogelijk profiteert van de warmere winters, en verspreid in Zuid-Limburg.
Voorkomen in Amersfoort Het oude stadscentrum vormt het belangrijkste leefgebied
voor de tongvaren. Hier groeit de plant vooral op kademuren. De laatste jaren is het aantal tongvarens sterk toegenomen. Hoge aantallen tongvarens kunnen worden waargenomen op de Zuidsingel. De soort wordt in Amersfoort niet bedreigd.
Bedreigingen en kansen Vervanging, renovatie en het schoonspuiten van (kade)muren
vormen de belangrijkste bedreigingen voor de tongvaren. Door op delen van muren geen
werkzaamheden uit te voeren, kunnen planten en groeiplaatsen worden behouden. Het
toepassen van zachte mortel bij herstelwerkzaamheden en nieuwe muren kan op termijn zorgen voor geschikte groeiplaatsen en uitbreiding van de tongvaren.
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Wilde marjolein Origanum vulgare
Omschrijving De wilde marjolein is een tot 50 centimeter hoge plant met donkergroene,
tegenover elkaar staande eivormige blaadjes op zacht behaarde stengels. De kleine
paarsroze, zelden witte, bloemetjes staan in trosjes. Wilde marjolein heeft een kruidige
geur en smaak en is als oregano als smaakmaker van pizza’s bekend. De plant bloeit van
juli tot september.
Wilde marjolein groeit op droge, matig voedselrijke en kalkhoudende grond. In stedelijk gebied vormen braakliggende terreinen een belangrijk biotoop, maar daar groeit de
plant ook tussen straatstenen en langs gevels. Dit betreffen vaak vanuit tuinen verwilderde planten. In het rivierengebied en Limburg groeit de wilde marjolein langs zomen,
in ruigten en kalkgrasland. In Zeeland veel op dijken.
Voorkomen in Nederland Wilde marjolein komt van vooral voor in Limburg, het rivierengebied en Zeeland. Als gevolg van verwildering (tuinplanten) en aanvoer van gebiedsvreemde grond wordt de soort ook elders aangetroffen. Wilde marjolein wordt niet in
zijn voorkomen bedreigd en staat niet op de Rode Lijst.
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Voorkomen in Amersfoort In Amersfoort zijn slechts enkele groeiplaatsen bekend van
wilde marjolein. Vrijwel altijd betreft het waarnemingen in bermen, waaronder die van
de Stichtse Rotonde en de geluidwal in Nieuwland. De soort is zeldzaam in Amersfoort
en de meeste vindplaatsen hebben waarschijnlijk betrekking op verwilderde exemplaren, inzaai of adventief voorkomen.
Bedreigingen en kansen Door het bebouwen van braakliggende terreinen en intensivering van gebruik van spoorwegemplacementen gaan groeiplaatsen van wilde marjolein
verloren. Ook door onkruidbestrijding gaan planten verloren.
Wilde marjolein kan profiteren van ‘rommelhoekjes’ en braakliggende terreinen. Geef
planten op braakliggende terreinen de ruimte voor zolang dat kan. Daardoor kunnen
soorten zich verspreiden en wordt het voortbestaan gewaarborgd.
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Exoten op bezoek
Al eeuwenlang wordt onze natuur verrijkt met nieuwe planten en dieren. Dat kunnen soorten zijn die op eigen kracht, op
natuurlijke wijze, ons land bereiken. Of soorten die ons land
bereiken dankzij toedoen van de mens. Die laatste soorten
noemen we exoten.
Blauwband

Reuzenberenklauw

Japanse

duizendknoop

Grote

waternavel
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Exoten kunnen ons land op verschillende manieren bereiken.
Bijvoorbeeld via zaadjes in wol uit Nieuw-Zeeland, via een
krat bananen uit Ecuador, met ballastwater op een schip uit
Azië, ontsnapt uit een tuinvijver of zwemmend via een door
de mens gegraven kanaal. Veel (sub)tropische soorten zullen onze winters niet overleven en kunnen zich dan ook niet
vestigen. Soorten uit landen en streken met een vergelijkbaar
klimaat als in Nederland echter wel.
In Amersfoort komen diverse exoten voor. Een deel daarvan
wordt als ingeburgerd beschouwd. Die soorten leven al meer
dan een eeuw in Nederland en planten zich voort in de vrije
natuur. Voorbeelden van exoten in Amersfoort zijn het konijn
(herkomst Zuid-Europa en verspreid door de Romeinen), de
muskusrat (Noord-Amerika), de nijlgans (Afrika) en de coloradokever (Mexico).
Een klein deel van de nieuwe soorten zal zich ontpoppen als
invasieve exoot: een plant of dier die zich in korte tijd sterk
uitbreidt en zorgt voor schade aan ecosystemen en economie.
Een voorbeeld daarvan is de smalle waterpest. Deze NoordAmerikaanse plantensoort heeft zich begin 19de eeuw in Ne-

Muurfijnstraal

derland gevestigd. De explosieve groei van de soort zorgde
ervoor dat wateren volledig dicht groeiden en niet meer bevaarbaar werden. Een ander voorbeeld is de recente opmars
van diverse soorten zoetwaterkreeften. Zij brachten een
schimmel mee, waar onze inheemse rivierkreeft niet tegen
bestemd is en als gevolg daarvan bijna uitgestorven is. Voorbeelden van recent gevestigde exoten in Amersfoort zijn de
muurfijnstraal (een plant) en de blauwband (een vis). Exoten
waar we veel last van hebben zijn de Japanse duizendknoop.
Zij overwoekeren onze Nederlandse planten.
Soorten die op eigen kracht Nederland bereiken, zijn geen
exoten. De laatste jaren zijn diverse nieuwe soorten in Nederland vastgesteld, of zijn soorten teruggekomen die eerder waren verdwenen. Ook zien we een toename van diverse
soorten. Vaak zijn dat soorten uit zuidelijk gelegen streken, die
profiteren van de opwarming van het klimaat.

Klimaatverandering
Overal verhuizingen in de natuur
Het klimaat verandert. De gemiddelde jaartemperatuur stijgt.
Het wordt warmer en we krijgen te maken met weersextremen. Dit heeft invloed op de natuur. Omgerekend moet een
plant of dier zo’n vier kilometer per jaar naar het noorden
opschuiven om nog dezelfde gemiddelde jaartemperatuur te
hebben. Voor een aantal soorten is dat teveel gevraagd.
Uitdaging van de komende jaren is de natuur klimaatbestendiger te maken en zo de biodiversiteit te behouden. Dit kan
enerzijds door natuurgebieden te vergroten en te verbinden.
Soorten kunnen zich dan beter handhaven en meeverhuizen.
Anderzijds moeten we de soorten die gevoelig zijn voor klimaatverandering het naar de zin maken door optimale inrichting en beheer van het huidige leefgebied.
Gelijktijdig is het goed om bij al die veranderingen in de natuur te beseffen dat een te sterk op soorten gerichte aanpak
waarschijnlijk niet de beste aanpak is. Natuurlijke processen
zijn belangrijk voor het behoud van biodiversiteit. Een aanpak
gericht op leefgebieden, ecologische processen en vitale natuur is kansrijker.
Ontwikkelingen van de laatste decennia
Algemeen beeld is dat het voorjaar vroeger begint en soorten
eerder starten. Het sneeuwklokje bloeit een maand eerder dan
50 jaar geleden. De kievit komt twee weken vroeger terug.

Soorten die geen specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving zullen winnen van kritische soorten. Zo ook mobiele
soorten en snelle voortplanters. Versnippering van het landschap is voor veel soorten een probleem.
De verwachting is dat zo’n 10-15% van onze huidige plantensoorten het hier niet langer uithoudt. Vooral soorten van bijzondere milieus als moerassen en schrale natte graslanden
gaan achteruit. Mede als gevolg van de klimaatverandering
lijken er echter ook in Nederland jaarlijks meer soorten bij te
komen dan te verdwijnen. Deze worden vooral gevonden in
het stedelijk gebied. Daar zitten helaas ook vervelende soorten als de Ambrosia bij, die het hooikoortsseizoen met twee
maanden verlengt.

Ambrosia

Korstmossen verspreiden zich snel en zuidelijke soorten nemen toe ten koste van noordelijke soorten. Enkele tropische
korstmossen hebben Amersfoort inmiddels al bereikt.
Terwijl libellen niet zo’n probleem hebben met het verhuizen
en we meer zuidelijke soorten zullen krijgen hebben de dagvlinders het moeilijk. Doordat dagvlinders erg afhankelijk zijn
van verbindingsstroken lukt het veel soorten niet om mee te
verhuizen. De verwachting is dat 75% van de soorten achteruit gaat. Slechts 25% neemt toe. Soorten die profiteren zijn
bijvoorbeeld de koninginnepage en het oranjetipje.
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Zuidelijke boomsprinkhaan

Wespspin

Bij de insecten worden we nu al verrast door veel mobiele zuidelijke soorten. Als voorbeeld de wespspin en zuidelijke boomsprinkhaan. Minder leuke verschijningen zijn de toename van
teken en de eikenprocessierups. Veel insecten soorten zijn echter niet zo mobiel en zullen net als de dagvlinders afnemen.
De vogeltrek zal veranderen. Minder noordelijke overwinteraars en ook minder soorten die naar het zuiden hoeven weg
te trekken. Wegtrekkende vogels worden bij terugkomst verrast door ander voedsel. Zo komt de bonte vliegenvanger te
laat voor de rupsen waarmee het de jongen voedt. Van onze
algemene vogelsoorten blijken er drie keer zoveel achteruit te
gaan dan vooruit. Vooruit gaat bijvoorbeeld de putter en bijeneter. De watersnip, graspieper, fitis en fluiter gaan achteruit.
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Soorten van warme droge milieus zoals de zandhagedis profiteren van de opwarming. Amfibieën van natte en vochtige
milieus worden bedreigd door toename zomerverdamping.
De watertjes zullen droogvallen voordat de jongen geschikt
zijn om het land op te gaan.
Uitdaging van de komende jaren is de natuur klimaatbestendiger te maken. Dit kan door natuurgebieden te vergroten en
te verbinden. Soorten kunnen zich dan beter handhaven en
meeverhuizen. Daarnaast moeten we het de soorten die gevoelig zijn voor klimaatverandering naar de zin maken door
optimale inrichting en beheer van het huidige leefgebied.
Gelijktijdig is het goed om bij al die veranderingen in de natuur te beseffen dat een te sterk op soorten gerichte aanpak
waarschijnlijk niet de beste aanpak is. Natuurlijke processen
zijn belangrijk voor het behoud van biodiversiteit. Een aanpak
gericht op leefgebieden, ecologische processen en vitale natuur is kansrijker.

Gaat het nu goed?
Om te meten of het goed gaat met de natuur in Nederland is
er landelijk een uitgebreid, meerjarig meetnet. De cijfers die
hieruit komen zijn verontrustend. Ondanks de voorbeelden van
herstel zijn er ook soorten die het moeilijk hebben. De landelijke Rode Lijst met bedreigde soorten wordt helaas alleen maar
groter. Vooral een aantal specialistische soorten, die ‘veeleisend’
zijn met betrekking tot hun leefomgeving, zitten in de gevarenzone. Als we niet oppassen, wordt de natuur minder divers.
Naast de ‘echte’ natuurgebieden heeft de stad een steeds belangrijkere functie voor het behoud van biodiversiteit.

vleermuis, watervleermuis, een aantal spechtensoorten en de
boommarter.
Met de populatie alpenwatersalamanders in de bossen, eigenlijk een gebiedsvreemde soort, gaat het goed. De kamsalamander echter, gaat binnen Amersfoort achteruit. Dit is
ook het geval met sommige soorten van de bosrand zoals de
bosmieren en bruine eikepage. Aandacht voor bosrandbeheer
is ook gewenst vanuit de hazelworm. Door verdwijnen leefgebied kan de soort afnemen. In de bosgebieden en de parken
zijn de oude bosplanten achteruitgegaan.

Wat Amersfoort bijzonder maakt is de enorme grote soortenrijkdom, die ook voortkomt uit de bijzondere landschappelijke ligging. Iets waar we trots op kunnen zijn. Maar ook
in Amersfoort lijkt het op de situatie die voor heel Nederland
geldt. Hoewel deze stand van de natuur als een nulmeting
kan worden beschouwd worden er bij de individuele soorten
wel uitspraken gedaan over hoe het er nu voorstaat. Hieronder volgen wat constateringen op hoofdlijnen.

Met een aantal roofvogelsoorten gaat het goed. Bejagen en
vergiftigen is verminderd en dat is te zien in de stand. Een opportunist als de sperwer trekt meer de stad in.

Bossen, bosranden en heide
In de bosgebieden en op de overgang naar de vallei gaat het
goed met een aantal grotere zoogdieren. De boommarter en
das profiteren van het meer natuurlijk bosbeheer en aaneengesloten natuur door faunapassages en verbindingszones.
Ook met vleermuizen gaat het over het algemeen goed. Bosbeheer gericht op meer natuurlijk bos met oude bomen met
holtes blijft wel aandachtspunt. Hiervan profiteren de rosse

Op de heide van de Stichtste Rotonde is de zandhagedis nog
steeds aanwezig, hoewel het een kwetsbare kleine populatie
blijft. En in de aanliggende schrale bermen gaat het goed met
grasklokje, steenanjer en andere planten van schrale milieus.
Dit zijn ook de bermen waar het hooibeestje en de heivlinder
het goed doen.
Soorten afhankelijk van gebouwen
Voor een aantal, van gebouwen afhankelijke soorten zoals
de gierzwaluw, huismus en zwarte roodstaart, is extra aandacht gewenst. En hoewel de dwergvleermuis een algemeen
voorkomende soort is, is ook bij deze soort en voor andere
gebouwbewonende soorten aandacht voor de verblijfplaat121

Nieuwland
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sen in huizen nodig. Want bouwen en biodiversiteit kan heel
goed samen gaan. Met de typische muurplanten op de kademuren gaat het goed. Zowel de steenbreekvaren, tongvaren
als het klein glaskruid zijn sterk uitgebreid.
Watergebonden soorten
Door alle maatregelen van de afgelopen jaren aan watergangen is de waterkwaliteit en de variatie in het watersysteem
toegenomen. Er zijn vispassages en meer natuurlijke oevers
aangelegd. Dit heeft een positief effect gehad op het voorkomen van een aantal vissoorten. En ook meerdere libellensoorten profiteren hiervan. De weidebeekjuffer is voorbeeld
van een soort die zich na tientallen jaren weggeweest te zijn
weer vestigt en verspreidt. Dit wijst op een betere zuurstofhuishouding van het water. De toename van amfibieën op
de oever is weer goed voor de ringslang. De laatste profiteert
ook van menselijke hulp in de vorm van het aanleggen van
broed- en composthopen. In het stedelijk gebied breiden op
de de oever rietorchis en dotterbloem zich uit.
Voorbeelden van herstel
Dat ontwikkeling van nieuwe natuur zijn vruchten afwerpt
blijkt uit nieuwe groeiplaatsen voor soorten van vochtige
open gebieden. Klokjesgentiaan en moeraswolfsklauw in
Bloeidaal zijn daar voorbeelden van.
En soorten waar het minder mee gaat
Het aantal boerenlandvogels gaat zowel in Europa als in

Bloeidaal

Nederland hard achteruit. De grutto, tureluur, kievit, torenvalk, boerenzwaluw en veldleeuwerik zitten in de top 10 van
snelste dalers. Voor veel soorten een afname van meer dan
50%. Intensivering van de landbouw is één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van boerenlandvogels. In
Amersfoort gaat het door gericht weidevogelbeheer plaatselijk beter met de grutto. Een positief voorbeeld is het weidevogelreservaat De Slaag.
Daarbuiten gaat het minder goed. Een vroeger algemene soort
als de veldleeuwerik is ook hier sterk afgenomen en ook de
torenvalk wordt minder gezien. Rond boerenerven gaat het
beter met kerkuilen en zwaluwen door nestkastprojecten en
erfinrichting. Maar ondanks dat neemt het aantal zwaluwen
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nog steeds af. De trend van de heikikker en de poelkikker is niet
duidelijk. Zowel aandacht voor het water- als het landbiotoop is
hier van belang. Minder intensief slootkantbeheer kan ook zorgen voor terugkeer van een typerende soort als de dotterbloem.
Voor eigenlijk alle soorten in Hoogland-west geldt dat behoud
en versterken van het kleinschalig cultuurlandschap en plaatselijk minder intensief beheer positief zal uitwerken. Terwijl de
rugstreeppad wat afneemt is de polder nog steeds van internationaal belang voor de overwinterende kleine zwaan.

bonte vliegenvanger heeft last van de klimaatverandering.
Soorten van boerenland gaan achteruit.
Stabiele blijvers
Dat er in een dynamische stad ook hele stabiele milieus zijn
bewijzen de koningsvaren, bospaardenstaart en grote glimworm die al minstens een eeuw op dezelfde locatie voorkomen. Dit geldt vermoedelijk ook voor de grote modderkruiper
in buitengebied-west.

Bij de vlinders hebben enkele meer kritische soorten het
moeilijk; gentiaanblauwtje lijkt verdwenen uit de provincie
Utrecht en soorten als het hooibeestje en groot dikkopje worden maar beperkt gezien. Minder kritische vlinders als de kleine vos, landkaartje en citroenvlinder volgen het wisselende
beeld zoals in heel Nederland is te zien. Er zijn goede jaren en
minder goede jaren. Het bont zandoogje neemt overal sterk
toe, jaar na jaar worden er meer op meer plaatsen gezien. Ook
het voorkomen van het oranjetipje neemt toe. Voor een goede
vlinderstand is het beheer van bermen erg belangrijk. Van
strak gemaaide bermen, maar ook van erg verruigde brandnetelbermen hebben vlinders geen profijt.
Een duidelijke afname, vaak ook landelijk, is te zien van meer
gevoelige soorten. Zo weten we van Stadspark Schothorst dat
er sinds de jaren ‘80 bijna twintig van de ooit zestig soorten
broedvogels verdwenen zijn. De kuifleeuwerik, waterspitsmuis, gentiaanblauwtje zijn uit Amersfoort verdwenen, de
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Hoe verder
Met het programma Amersfoort Groene Stad wordt gewerkt
aan een samenhangende groenstructuur binnen de gemeente Amersfoort en directe omgeving. Bouwprojecten worden
aangegrepen om ook kansen voor natuur te creëren. Samen
met grondeigenaren in het buitengebied wordt gewerkt aan
een gevarieerd agrarisch gebied. Bij het beheer van de gemeentelijke bermen, oevers, bosplantsoen en bossen wordt
rekening gehouden met natuur; we brengen de natuur tot
‘naast de voordeur’. Voor een aantal kwetsbare soorten nemen we specifieke maatregelen. Er wordt gewerkt met een
gedragscode in het kader van de Flora- en Faunawet en met
monitoring brengen we de verspreiding van soorten verder in
beeld. Het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie landgoed
Schothorst werkt met veel projecten en diensten aan draagvlak voor natuur.

Variatie en leefgebied verbeteren is nodig om ook de kritische
soorten binnen boord te houden. Zo voorkomen we afvlakken
van de natuur. In het stedelijk gebied zijn veel mogelijkheden
om menselijke activiteit en natuur te laten samen gaan. Natuur op bedrijventerreinen (Isselt, De Hoef), tijdelijke natuur
op braakliggende terreinen. En natuur op, aan en in gebouwen.

Op allerlei fronten is er echter nog winst te halen. Het Biodiversiteitactieplan geeft verschillende voorbeelden. Ook voor
komende jaren blijven de aandachtspunten uit het actieplan
van belang. Op www.amersfoort.nl/groenestad kunt u het
Biodiversiteitsactieplan lezen.

Wilt u zelf aan de slag, dan beginnen de kansen voor natuur
in de achtertuin. Een groene achter- of geveltuin met soorten
waar vlinders en vogels gek op zijn, draagt bij aan Amersfoort
als groene stad. Met de buren, de school of een vereniging
kunnen stukjes openbaar groen zelf beheerd worden. Verder
helpt het doorgeven van waarnemingen van (bijzondere)
soorten de stand van de natuur actueel te houden.

Vergroten en verbinden
De biodiversiteit moeten we niet uit het oog verliezen. Maar
strikt soortenbeleid wordt door de klimaatverandering minder effectief. Soorten zijn ‘aan de wandel’. We moeten ons nog
meer richten op het landschap en leefgebieden. Sleutelwoorden blijven het vergroten en verbinden van groengebieden.

Om de kracht van de stad te mobiliseren voor natuur is het
voor sommigen nodig om meer inzicht te hebben in ‘de natuur als lust, en niet als last’. Aan natuur kan ook verdiend
worden. Het benutten van ecosysteemdiensten kan daarin
een rol spelen. En daarbij moet het groen in en om de stad
een plek blijven waar het goed wandelen, fietsen en genieten
is. Een plek om anderen te ontmoeten.
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Wat kunt u doen voor het behoud van
biodiversiteit in Amersfoort?
Bescherming van planten en dieren en behoud van biodiversiteit is in het belang van ons allemaal. Ook u kunt daar een bijdrage aan leveren. Hieronder staan 10 maatregelen genoemd,
die u als inwoner van Amersfoort kan treffen.
1. Bijenhotel
Bijen hebben het moeilijk. Op eenvoudige wijze kunt u een
bijenhotel maken. Bijvoorbeeld door gaatjes te boren in een
houtblok of een bundeltje rietjes en holle takjes op een zonnig
plekje op te hangen. Zie ook www.bijenhotels.nl.
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2. Mussen- en gierzwaluwkast
Mussen en gierzwaluwen broeden onder dakpannen en in gebouwen. Door renovatie en nieuwbouw gaan veel nestplaatsen verloren. Het ophangen van nestkasten draagt bij aan het
nestaanbod in de stad.
3. Tuinreservaat
Steeds meer tuinen worden betegeld of voorzien van kunstgras. Daardoor verliest de natuur veel terrein in de stad. Het
verwijderen van enkele tegels geeft al winst. Nog mooier is als

uw tuin een tuinreservaatje wordt. Vol met planten, bloemen en
houtstapeltjes. Daar profiteert de natuur het meeste van. Uw
tuinreservaat kunt u aanmelden op www.tuinreservaten.nl.
4. Gat in de schutting
Door de aanwezigheid van schuttingen en hekwerk kunnen
egels, padden en kikkers geen kant uit. Een kleine opening in
de schutting van 10 x 10 centimeter is voor een egel voldoende
om de tuin van de buren te bereiken.
5. Plant een haag
Vooral mussen hebben het moeilijk in tuinen zonder hagen. Ze zijn dan extra kwetsbaar voor roofvogels als sperwer. Een dichte haag van bijvoorbeeld liguster of haagbeuk of een vuurdoorn tegen de gevel biedt mussen en
andere vogels een veilig heenkomen en nestgelegenheid.
Kijk ook eens op www.vogelbescherming.nl/tuinvogel.
6. Poedelen in de vijver
Vijvers zijn een waar eldorado in stedelijk gebied. Zelfs een
kleine vijver zorgt voor veel soorten planten en dieren in de
tuin. Bijvoorbeeld kikkers en libellen. Een plastic speciekuip
wordt al gebruik door kleine watersalamanders en waterjuffers. En vogels kunnen er lekker in badderen.
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7. Composthoop
Composthopen wemelen van het leven. Egels en vogels zijn er
dol op en u kunt er de tuin mee bemesten. Wie weet vindt u er
zelfs eitjes van de ringslang in!
8. Nectar voor vlinders, hommels en bijen
Sommige soorten planten leveren veel nectar voor insecten.
Voorbeelden zijn de vlinderstruik, wilde kamperfoelie, tijm, rozemarijn, liguster.
9. Geen schadelijke bestrijdingsmiddelen
Zet de juiste plant op de juiste plaats. Planten waarvoor u een
plaatsje kiest dat geschikt voor ze is, krijgen minder last van
parasieten, groeien beter en leven langer. Gezonde tuinplanten
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hebben minder snel last van plagen. Kies daarom planten, struiken en bomen die passen bij het klimaat en de bodem en houd
rekening met zon en schaduw bij het plaatsen.
10. Alles op z’n tijd!
Houd rekening met het ritme van de dieren. Snoei bijvoorbeeld
niet in het broedseizoen (15 maart/15 juli) en maak uw vijver in
het najaar schoon als de jonge kikkers al de kant op zijn.
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Veel onderzoeksrapporten zijn de basis voor deze Stand van de Natuur. Vanwege het
grote aantal is gekozen ze niet hier op te nemen als literatuurlijst.
Op de website www.amersfoort.nl/groenestad zijn ze wel te vinden.

