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  Voorwoord 

Dit rapport geeft een beschrijving van de ruimtelijke en ecologische structuur van het 
‘Waterwingebied’ of ‘recreatiegebied Liendert/Schuilenburg’ dat onderdeel uitmaakt van 
de Groen Blauwe Structuur binnen Amersfoort. Naast de huidige staat van het 
‘Waterwingebied’ is (kort) ingegaan op de historische ontwikkelingen. Tevens zijn de 
aanwezige kansen en bedreigingen in beeld gebracht en zijn aanbevelingen gedaan over 
de wijze van inrichten en beheren van het gebied.  
 
De rapportage is uitgevoerd in opdracht van de afdeling milieu van de gemeente 
Amersfoort. Om de discussie over de toekomst van het gebied in relatie tot “Amersfoort 
Vernieuwt” goed te voeren is een feitelijke rapportage noodzakelijk 
 
Dit rapport is opgesteld door: 
A.J. Nienhuis rapportage  
G.F.J. Smit projectleiding 
 
Vanuit het Gemeente Amersfoort werd de opdracht begeleid door R. van Assema.  
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  Samenvatting 

Het Waterwingebied heeft binnen de ecologische structuur in de stad een belangrijke 
functie. Het gebied heeft voor een stadpark een goed ontwikkelde flora en fauna die 
aansluit op de Gelderse Vallei en Park Schotshorst. Samen met de verbindingszones 
Valleikanaal en Barneveldse beek draagt het bij aan een transparantere stad voor flora en 
fauna. Het Waterwingebied vormt voor het behoud en versterken van de biodiversiteit 
binnen de gemeentegrenzen een onmisbare schakel. De landschappelijke inrichting en 
het huidige beheer heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de huidige waarden van 
het gebied voor de stedelijke natuur. Voor verdere uitwerking van het beheer zijn in dit 
rapport aanbevelingen gedaan. 
 
Het Waterwingebied kent een aantal knelpunten voor behoud en ontwikkeling van de 
natuurwaarden. Eén van de knelpunten is de doorsnijding door verkeersinfrastructuur. 
De kruisende wegen verdelen het gebied in een aantal deelgebieden en maken het 
kwetsbaar voor grondgebonden soorten. De wegen beperken de vrije verplaatsing van 
dieren tussen de deelgebieden. De spoorzone en rijksweg A28 vormen barrières met de 
aangrenzende groengebieden Park Schothorst en Gelderse Vallei. 
 
Het noordelijk deelgebied is door zijn relatief grote omvang en ligging diep in het 
bebouwde deel van de stad een belangrijk onderdeel van het Waterwingebied. De 
waarde van dit deelgebied voor vogels en vleermuizen zal verder toekunnen nemen 
naarmate het bosplantsoen ouder wordt. Belangrijke randvoorwaarden hiervoor zijn het 
handhaven van voldoende rust in dit deel van het Waterwingebied door extensieve 
recreatie en het beperken van verlichting. 
 
Voor de ontwikkeling van het Waterwingebied is verder verzachting van de verschillende 
barrières (wegen) en behoud en ontwikkeling van de corridorfunctie van de smalle 
deelgebieden en de watergang langs Van Randwijckweg van belang.  
Het huidige beheer is afgestemd op de natuurwaarden van het gebied en levert een 
belangrijke bijdrage aan de betekenis van het Waterwingebied voor planten en dieren. 
Het beheer kan nog verder worden afgestemd om de potenties te benutten en door 
ontwikkeling van vochtig kruidenrijk grasland de aantrekkelijkheid van het gebied ook 
voor mensen verder te vergroten. 
Het passeerbaar maken van de spoorzone zal een belangrijke bijdrage leveren in 
uitwisseling van dieren tussen het Waterwingebied en Park Schothorst.  
 
In het rapport zijn aanbevelingen gedaan om de barrières te mitigeren en de functie van 
de deelgebieden binnen de ecologische structuur te behouden dan wel te versterken. 
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 1 Inleiding  

 1.1 Aanleiding 

Het Waterwingebied behoort met Park Schothorst, Nimmerdor, Klein Zwitserland en het 
gebied van de Heiligenbergerbeek incl. Park Randebroek tot de grotere groengebieden 
die binnen de bebouwing van Amersfoort liggen. Het gebied is langgerekt, circa 2 
kilometer lang en circa 150 meter breed, en loopt vanaf de A28 tot ver in het centrum 
van het bebouwde gebied. De noordelijke grens wordt gevormd door de spoorlijn naar 
Amersfoort.  
 
Het Waterwingebied is geen aaneengesloten groengebied, maar bestaat uit een aantal 
deelgebieden doorsneden door wegen. Van noord naar zuid zijn dit de Van 
Randwijklaan, Lageweg en Hogeweg. 
 
Het gebied heeft een recreatieve functie en levert een belangrijke bijdrage aan natuur in 
de stad. De Hogeweg vormt een barrière tussen het Waterwingebied en het 
recreatiegebied Schuilenburg. 
 
Planologisch staan de groengebieden in de stad onder druk omdat de ruimte voor het 
ontwikkelen van activiteiten binnen de stad beperkt is. Om een goede afweging te 
kunnen maken met betrekking tot de gewenste ruimtelijke functies voor het 
Waterwingebied is deze visie opgesteld. 
 
Dit rapport geeft een beschrijving van de ruimtelijke en ecologische structuur van het 
‘Waterwingebied’ of ‘recreatiegebied Rustenburg’ dat onderdeel uitmaakt van de Groen 
Blauwe Structuur binnen Amersfoort. De huidige kenmerken (abiotiek, landschap, flora, 
fauna) van de natuur zijn beschreven op het niveau van het plangebied en de relaties 
daarvan met andere (groen)gebieden. Naast de huidige staat is ook (kort) ingegaan op 
de historische ontwikkelingen van het gebied. Tevens zijn de aanwezige kansen en 
bedreigingen in beeld gebracht. Op basis hiervan zijn aanbevelingen gedaan over de 
wijze van inrichten en beheren van het gebied.  
Het rapport is opgesteld in opdracht van de Gemeente Amersfoort, Sector Stedelijke 
Ontwikkeling en Beheer. 
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Figuur 1.1 Ligging van het Waterwingebied (rode contour) binnen de stedelijke en 

groen/blauwe context van Amersfoort en de oostelijk daarvan gelegen 
Gelderse Vallei. 

 
 

 1.2 Het belang van groen in de stad. 

Mensen voor natuur 
De toenemende stedelijke druk en versnippering heeft geleid tot een verarming van de 
natuur in ons land. Het opwerpen van barrières voor de natuur gaat onverminderd door, 
leefgebieden voor planten en dieren worden steeds kleiner en de mogelijkheden tot 
verplaatsing tussen de resterende leefgebieden nemen af. Vaak gaat dit vooral ten koste 
van de meer kwetsbare soorten, die vaak juist typerend en uniek zijn. Maar binnen 
stedelijk gebied neemt ook de ruimte voor de meer algemeen voorkomende soorten af. 
Groengebieden als het Waterwingebied vormen voor deze soorten nog belangrijk 
leefgebied binnen de steeds verder toenemende bebouwing.  
 
Voor de duurzame instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van natuurwaarden 
wordt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ontwikkeld. in het leven geroepen. De EHS is 
een samenhangend, landsdekkend netwerk van kerngebieden en verbindingszones. 
Amersfoort ligt langs de Utrechtse Heuvelrug, het grootste kerngebied binnen de 
Provincie Utrecht. Binnen het stedelijk gebied van Amersfoort liggen verbindingszones. 
De groene structuur van Amersfoort heeft een belangrijke ondersteunende functie voor 
de verbindingszones en daarmee de EHS. 
 
In de groenbeheervisie van ’85 is de basis gelegd voor het ecologisch netwerk in 
Amersfoort. Het Waterwingebied is daar in opgenomen en maakt deel uit van de 
ecologische structuur van Amersfoort. Het beheer van het gebied is sindsdien afgestemd 
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op de natuurlijke kenmerken van het gebied. Deze lijn voort voorgezet in zowel het 
groenbeheervisie van 1996 alsook in de Nota Kwaliteit Openbare Ruimte Amersfoort uit 
2005 . De doelstelling van deze Nota is om de kwaliteiten van de openbare ruimte te 
behouden en te versterken. Op basis daarvan worden de beheersniveaus vastgesteld van 
de verschillende groengebieden in de stad, waaronder het Waterwingebied.  
 
In het Landschapsbeleidsplan Amersfoort (Nieuwland Advies, 1996) is een visie 
ontwikkeld ten aanzien van natuur en landschap in Amersfoort en omliggend 
buitengebied. In het rapport Amersfoortse Stek (Bureau Waardenburg, 2001) is een visie 
opgesteld en geconcretiseerd ten aanzien van de ecologische structuur binnen de 
stedelijke structuur van Amersfoort. Op basis van onder andere de ‘Amersfoortse Stek’ 
en eerder verschenen beleidsplannen is door de gemeente Amersfoort het rapport (2004) 
‘Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur’ opgesteld (zie figuur 1.2). In deze integrale visie 
worden de gewenste ontwikkelingen ten aanzien van natuur, water, recreatie, 
cultuurhistorie en landbouw gepresenteerd. Het rapport zal functioneren als een 
toetsingskader voor herstructureringsprojecten, infrastructurele projecten, structuurvisies, 
bestemmingsplannen etc.. De visie vormt een beleidskader voor het gemeentelijk beleid , 
ook naar gewest, provincie en rijk toe. Tevens biedt deze visie handvatten voor het 
denken over ‘rood-voor-groen’ financieringsconstructies, waarbij stedelijke opbrengsten 
eveneens benut kunnen worden voor de realisering van groen of water in de stad. In de 
visie is te lezen: ‘Het Waterwingebied Liendert-Rustenburg functioneert onvoldoende als 
centraal gelegen groengebied en recreatiegebied voor de omliggende wijken en is aan 
herstructurering toe’.   
 

 
Figuur 1.2 Groen-Blauwe-Structuur Gemeente Amersfoort 2002 
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Infrastructuur 
De wegen die het gebied doorkruisen en de A28 in het zuiden en spoor in het noorden 
vormen barrières in de ecologische structuur van het gebied. Ze beperken de 
verplaatsing van dieren door het gebied en van en naar omliggende gebieden als Park 
Schothorst, de Gelderse Vallei en het Valleikanaal. 
 
Natuur voor mensen 
Bij herstructurering van het Waterwingebied Liendert-Rustenburg zal de samenhang met 
andere groen- en recreatiegebieden een belangrijk aandachtspunt moeten zijn. 
Samenhang binnen, behoud en versterking van de ecologische structuur van Amersfoort 
is niet alleen van belang voor de flora en fauna, maar ook voor de mens. Een belangrijke 
rol van de natuur in de stad is zonder meer het vergroten van het (leef)genot van de 
woon- en werkomgeving en het verhogen van de leefbaarheid. Gebiedseigen groen 
draagt bij aan de identiteit van een plek. Het stedelijk groen speelt bovendien een 
belangrijke rol in de primaire behoefte van de mens naar het kennen en kunnen plaatsen 
van de eigen leefomgeving. De ruimtelijke werking, samenhang en differentiatie van het 
groen is bovendien van belang ter oriëntatie en ook voor recreatie heeft de 
aanwezigheid van natuur een belangrijke functie. Een aaneengesloten groene structuur 
binnen het stedelijk weefsel is van belang ter begeleiding van (recreatieve) routes.  
Bovendien heeft natuur voor diverse activiteiten een faciliterende functie (voorbeelden: 
vissen, bramen plukken, luieren).  
 
In het algemeen geldt dat een grotere biodiversiteit garant staat voor een afwisselender 
leefomgeving met een hogere kwaliteit. Dit geldt ook vanuit het oogpunt van 
natuurstudie en struinen. Daarnaast speelt stedelijk groen een belangrijke rol op het vlak 
van psychisch welbevinden. De hoeveelheid groen binnen een straal van 1 en 3 
kilometer heeft een duidelijk effect op het welbevinden van mensen (De Vries et al., 
2000; Maas et al., 2006).  
Stedelijk groen heeft ook diverse regulerende functies en een economische functie 
(groen imago: aantrekkelijk voor aangrenzende investeerders, bedrijven en 
omwonenden). Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen dat verblijf in een natuurlijke 
omgeving helpt om te herstellen van stress en vermoeidheid door langdurige 
concentratie. In een samenleving waarin veel mensen druk ervaren die kan leiden tot 
ziekteverzuim is dat een belangrijk gegeven. Tevens bestaat een onderbouwde 
veronderstelling dat een groene omgeving het aangaan van sociale contacten 
vergemakkelijkt ( Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek, 2004). 
 
 

 1.3  Doel van deze studie 

Het primaire doel van deze studie is om inzicht te verschaffen in de ruimtelijke en 
ecologische structuur en waarde van het groen van het Waterwingebied. Zoals 
hierboven echter duidelijk wordt heeft de waarde hiervan zijn directe weerslag op de 
waarde voor de mens. De inhoud van dit rapport kan aangegrepen worden om de 
kwaliteit van de leefomgeving in en rond het Waterwingebied te kennen en waar nodig 
te verbeteren. 
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 2 Uitgangssituatie 

 2.1  Bodemtypen 

Amersfoort is ontstaan op de overgang van stuwwal naar dekzandgebied en is van 
daaruit ontwikkeld in noordelijke richting naar het klei op veengebied van Eemland. De 
bebouwing van Amersfoort beslaat inmiddels het grootste deel van de dekzandzone 
waardoor er plaatselijk een stedelijke onderbreking is ontstaan in het dekzandgebied.  
 
De overgang van een hoog, droog, besloten bosgebied naar een lager gelegen, 
dekzandgebied en vochtig klei op veengebied heeft van oorsprong een grote 
verscheidenheid aan biotopen en een grote variatie in planten- en diersoorten met zich 
meegebracht. Ook nu nog zijn ecologische verschillen binnen de stad voor een groot 
deel terug te voeren op verschillen in de abiotisch-landschappelijke ondergrond. 
Grofweg zijn er drie bodemeenheden van belang als onderlegger voor de natuur in 
Amersfoort (zie ook figuur 2.1): 
 
 • het stuwwallengebied van de Utrechtse Heuvelrug 
 • het dekzandgebied van de Gelderse Vallei 
 • het (klei op) veengebied van Eemland 
 

 
 
Figuur 2.1. De bodem als onderlegger voor de natuur in Amersfoort en de ligging van 

het Waterwingebied. 
 
Het landgebruik en de daaraan gekoppelde ontwikkeling van het landschap, is door de 
eeuwen heen al sterk verbonden geweest met de onderliggende bodem. De eerste 
ontginningen en bebouwingskernen ontstonden veelal op de hogere, drogere delen in 
het gebied. Het huidige binnen de stadsgrenzen van Amersfoort gelegen Hoogland 
kwam bijvoorbeeld tot stand op een complex van de drogere dekzandhoogten.  
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Voor een uitgebreide beschrijving van de drie bodemeenheden en de daarbij behorende 
landschapstypen en natuur wordt verwezen naar Brombacher & Hogendoorn (1997), 
Provincie Utrecht (2000) en het Landschapsbeleidsplan Amersfoort (Nieuwland Advies, 
1996). 
 
Waterwingebied 
Het Waterwingebied ligt in het oostelijk deel van Amersfoort en maakt deel uit van het 
dekzandgebied van de Gelderse Vallei. Het Waterwingebied vormt binnen de 
bebouwing van Amersfoort een groene schakel in het dekzandgebied. Het 
dekzandgebied heeft een eigen landschapkarakteristiek. In de volgende paragraaf wordt 
hier verder op ingegaan. 
 
 

 2.2 Landschap en geomorfologie 

Het dekzandgebied van de Gelderse Vallei, dat als gevolg van zandverstuivingen 
ontstond in de laatste ijstijd, wordt gekenmerkt door de afwisseling van dekzandruggen, 
dekzandlaagten en daarin gelegen beeklopen (Figuur 2.2). Buiten de stedelijke omgeving 
van Amersfoort betreft het een kleinschalig onregelmatig verkaveld landbouwgebied, 
wat sterk contrasteert met het heuvelachtige en overwegend beboste landschap van de 
naastgelegen Utrechtse Heuvelrug. In tegenstelling tot de Heuvelrug zijn de 
hoogteverschillen (tussen dekzandruggen en –laagten) beperkt.  
 

 
 
Figuur 2.2. Geomorfologie van Amersfoort. 
 
Het landschap van de dekzanden heeft een kleinschalig en besloten karakter, 
veroorzaakt door de subtiele reliëfverschillen, de relatief kleine, onregelmatige percelen, 
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de vele (laan)beplanting langs wegen, perceelsranden en erven, en de houtwallen. Het 
betreft een zogenaamd hoevenlandschap.  
Waar de beplantingsstructuur het minst is aangetast wordt een ‘landschap van kamers’ 
aangetroffen: een landschap dat wordt gekenmerkt door een aaneenschakeling van 
ruimtes, omzoomd door beplanting. Landgoed Coelhorst en het binnen de bebouwing 
van Amersfoort gelegen Park Schothorst zijn hier goede voorbeelden van. De 
landgoederen maken deel uit van de zogenaamde horstenreeks, een reeks landgoederen 
in het dekzandgebied tussen Heuvelrug en Eemland. Ook op de flanken van de 
heuvelrug en langs de aan de voet van de heuvelrug gelegen beken zijn in het verleden 
diverse landgoederen en buitenhuizen ontstaan. De flank van de heuvelrug wordt (ook 
bij Amersfoort) nog altijd bepaald door de aaneenschakeling van landgoederen (zoals De 
Boom, Den Treek, Heiligenberg, Randenbroek). 
 
Waterwingebied 
In het gebied is een geleidelijke overgang waarneembaar waarbij van zuid naar noord 
het oorspronkelijke landschap nadrukkelijker in de parkstructuur opgenomen is. Het 
huidige gebied heeft een kleinschalig karakter met een afwisseling van besloten 
bospercelen en open grazige plekken.  
 
De kleine hoogte verschillen die kenmerkend zijn voor het dekzandgebied zijn ook in het 
Waterwingebied terug te vinden. Het zuidelijk deel ligt op 3+ NAP evenals het meest 
noordelijke deel met daartussen een zone die op 2+NAP ligt.  
Het Waterwingebied ligt relatief laag, en sluit in dit opzicht aan op de beekdalen die het 
dekzandgebied dooraderen. Het gebied wordt aangemerkt als een kwelzone (tot 2 
mm/dag). De hoogteverschillen, ook al zijn zij relatief gering, zorgen voor de 
belangrijkste verschillen in vochttoestand. Globaal is het gebied te verdelen in 3 zones: 
zeer nat, nat en droog. Rond de Van Randwijcklaan en in het noordoostelijke puntje van 
het gebied kan de waterspiegel in de winterperiode dicht aan het oppervlakte komen 
(ca. 30 centimeter onder maaiveld). De overige delen zijn droger met een hoogste 
grondwaterstand van zo’n 50 centimeter onder maaiveld.  
 
De watergangen en vijvers in het gebied worden gevoed vanuit een waterloop langs de 
Hoefseweg en vanuit de Groene Steeg (Rustenburg). Om het waterpeil in de noordelijke 
en zuidelijke vijvers hoog te houden, zijn twee stuwen geplaatst. 
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Figuur 2.3. Hoogteligging. 
 

 
 
Figuur 2.4 Het Waterwingebied heeft een kleinschalig karakter door de afwisseling 

van besloten bospercelen en open grazige plekken 
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 2.3 Ecologische structuur 

In de stedelijke ecologische structuur van Amersfoort is het Waterwingebied (de 
recreatiegordel Liendert) op grond van de huidige kenmerken een hoofdgebied, hoewel 
het geen onderdeel uitmaakt van de (P)EHS (Bureau Waardenburg, 2001).  
 
Het Waterwingebied ligt niet geïsoleerd binnen de bebouwing maar vertoont duidelijk 
een ruimtelijke samenhang met de ecologische structuur in de stad (figuur 2.5). Via de 
vaart langs de Van Randwijcklaan is het Waterwingebied verbonden met het 
Valleikanaal. Via het Valleikanaal en recreatiegebied Schuilenburg heeft het 
Waterwingebied ook verbinding met de Barneveldse beek en de Gelderse Vallei. 
 
Hoofdgebieden 
Hoofdgebieden zijn gebieden met een belangrijke ecologische waarde. De 
hoofdgebieden betreffen de aaneengesloten groengebieden van de Heuvelrug 
(Birkhoven-Bokkeduinen, Stichtse Rotonde, Galgenberg en Nimmerdor) en belangrijke 
binnen de stad gelegen gebieden op het dekzand (Park Randenbroek, Vosheuvel, Park 
Schothorst, Waterwingebied, de Schans en het moerasgebiedje aan de Hooglandse dijk). 
Ook de Melksteeg wordt tot de hoofdgebieden gerekend.  
Binnen de ecologische structuur vormen de Heiligenbergerbeek, Barneveldse beek, 
Valleikanaal en Eem (met hun oevers) belangrijke verbindingen (Bureau Waardenburg, 
2001). 

 

Valleikanaal Barneveldsebeek

Recreatiegebied 
Schuilenburg

 
 
Figuur 2.5 Ruimtelijke samenhang met de ecologische structuur. 
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Hoofdgebieden als het Waterwingebied vertegenwoordigen belangrijke ecologische 
waarden binnen de stad. Samen met ecologische verbindingen maken zij de stad 
transparanter voor planten en dieren en bieden zo naast natuurwaarden in de stad ook 
de mogelijkheid tot uitwisseling tussen de dekzandgebieden die aan weerszijde van de 
stad liggen. 
 
Ecologische structuur in de stad 
De hoofdgebieden en verbindingen zijn in de eerste plaats geselecteerd op grond van de 
intrinsieke kwaliteit van de afzonderlijke eenheden, zoals vastgesteld op basis van 
veldbezoek en literatuuronderzoek. Bovendien speelde de grootte en de gunstige ligging 
(ten opzichte van andere hoofdgebieden) een belangrijke rol. Bij verbindingen was het 
doorgaande en verbindende karakter van de landschapselementen van aanvullende 
waarde. Ook natuurvriendelijke herinrichting (zoals bij de Melksteeg en langs de 
Barneveldse beek) of plannen daarvoor (oevers Valleikanaal) hebben een rol gespeeld in 
het aanwijzen van de hoofdgebieden. De aangewezen gebieden en verbindingen maken 
veelal onderdeel uit van de (P)EHS (Provincie Utrecht, 1994) of sluiten daarop aan.  
 
Aansluiting op de Gelderse Vallei 
De snelweg A28 is een scherpe overgang tussen de Gelderse Vallei en het 
Waterwingebied (figuur 2.6). In de Vallei komen belangrijke biotooptypen voor als 
beken, droge en vochtige heide, vochtige loofbossen en schraallanden. Beken en 
beekdalen hebben van oorsprong hoge ecologische waarden door het meanderende 
karakter en de in de Vallei aanwezige kwelmilieu’s. Als gevolg daarvan ontstaan hoge en 
lage stroomsnelheden, flauwe en steile oevers. Deze  elementen maken het natuurlijke 
beekecosysteem zeer divers met een brede invloed. Beken dienen daardoor als een 
belangrijke verbindingszone voor planten en dieren.  
 
De Barneveldse beek ligt oostelijk van Amersfoort en het Waterwingebied. Het is een 
belangrijke schakel tussen de ecologische structuur in de stad en de Gelderse Vallei. De 
beek passeert onder de A28 met doorlopende oeverstroken waardoor er voor dieren een 
verbinding ontstaat tussen de Gelderse Vallei en het direct aan de A28 grenzende en 
daardoor strategische gelegen Waterwingebied. De beek maakt onderdeel uit van de 
noordelijke verbinding door de Gelderse Vallei. Het streefbeeld van deze 
verbindingszone bestaat uit de Barneveldse beek, Hoevelakense beek en Esvelderbeek, 
de oeverzones, nabijgelegen Loofbossen, moeraselementen en gebieden met schaalland 
en kleine (kenmerkende) landschapselementen. Om de ecologische verbinding tussen 
het Waterwingebied en de Gelderse Vallei robuuster te maken, biedt de 
beekontwikkeling kansen. (Natuurgebiedplan Gelderse Vallei: Provincie Utrecht, 2001). 
Een eerste stap vormt de direct ten oosten van de A28 langs de gekanaliseerde loop van 
de beek aangelegde nevengeul en natuurlijke oevers (zie figuur 2.6). 
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Waterwingebied

A28

Gelderse vallei

 
 
Figuur 2.6 De A28 vormt een belangrijke barrière en de Barneveldse beek een 

belangrijke schakel tussen de ecologische structuur in de stad en de 
Gelderse Valllei. Het Waterwingebied is een strategische stapsteen. 

 
Het Waterwingebied vormt ook een netwerk met de groene infrastructuur in en rond de 
wijk ten oosten van het gebied, gevormd door de groene zone langs de A28, het spoor 
en het water langs de Graafdreef in de aangrenzende woonwijk (Figuur 2.7). De 
onderdoorgangen onder de A28 en de Outputweg vormen potentiële verbindingen met 
de Gelderse Vallei aanvullend op de Barneveldse beek. 
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Figuur 2.7 De lokale groene infrastructuur (stippellijn) tussen Waterwingebied en A28 

met onderdoorgangen naar de Gelderse Valllei (pijlen). 
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 3 Ontwikkeling van het Waterwingebied 

 3.1  Van boer naar burger 

Voordat Amersfoort uitgebreid werd met de wijken Liendert (1961), Schuilenburg (1967) 
en Rustenburg (1978) was het gebied agrarisch in gebruik (Figuur 3.1). Het bestond uit 
drassig weidegebied en een enkele boomgaard. De weilanden waren langgerekt en 
onderling gescheiden door een sloot, greppel of elzensingel. De singels dienden als 
veekering, als eigendomsgrens en geriefhout. Meestal werden de bomen om de zes tot 
acht jaar bij de grond afgezet. In de omgeving van Amersfoort werden elzen als 
knotboom geëxploiteerd. Omstreeks de jaren vijftig nam de druk op het gebied sterk 
toe. Het aantal stuks vee per hectare nam toe en de houtsingels werden vervangen door 
afrasteringen. Het gevolg hiervan is dat de daarin aanwezige elzen konden uitgroeien en 
het overige struikgewas werd weggehaald.  
 

 
 
Figuur 3.1 Een uitsnede uit een topografische kaart van omstreeks 1908 met daarop 

ingetekend de contouren van het latere Waterwingebied. Het gebied 
bestond uit weilanden die gescheiden werden door langgerekte 
bomensingels.  

 
Waterwinning 
In het Waterwingebied is een groot aantal waterputten aanwezig. Het Waterwingebied 
had vanaf de dertiger jaren tot 2003 een functie voor de waterwinning. Dat juist hier 
water gewonnen werd heeft alles te maken met het verschil in hoogteligging. Het gebied 
ligt ten opzichte van de omgeving relatief laag, waardoor het water hierheen stroomt. 
Het grondwater dat van de Utrechtse Heuvelrug afstroomt werd opgepompt vanaf 
enkele tientallen meters diepte. Dit grondwater blijft ‘gevangen’ onder een niet 
doorlatende kleilaag (Figuur 3.2).  
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Figuur 3.2 Schematisch overzicht grondwaterstroming van de Utrechtse Heuvelrug 

naar het lager gelegen Waterwingebied. 
 
In 1986 is de Wet Bodembescherming opgesteld waarin voorwaarden zijn gesteld zodat 
het waterleidingbedrijf water aan de bodem kon blijven onttrekken. Het gebied moest 
daarom voldoen aan de beperkingen die opgelegd zijn door de ‘provinciale verordening 
bescherming waterwinplaatsen in de provincie Utrecht’ voor de eerste 
beschermingszone. Dit hield in, dat: 
- er geen bebouwing in het gebied mag plaatsvinden; 
- het gebied niet benut mag worden ten behoeve van georganiseerde vormen van 

recreatie die accommodatie behoeven;  
- het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen niet is toegestaan; 
- het waterleidingbedrijf de in het gebied aanwezige bronnen periodiek moet kunnen 

inspecteren; 
- de uitzichtstrook langs het spoor gehandhaafd blijft; 
- er geen beplanting aangelegd mag worden op de hogedrukleiding; 
- de hoofdafwatering van het gebied moet functioneren; 
- de bereikbaarheid van de bronnen gegarandeerd blijft. 
 
Stadspark/recreatiegebied 
De aanleg van het recreatiegebied heeft plaatsgevonden tussen 1972 en 1979. Het 
totale gebied is bij benadering zo’n 24 hectare groot en wordt doorsneden door enkele 
verkeerswegen. Het gebied is in verschillende fasen aangelegd. De deelgebieden 
vertonen onderling verschillen doordat het programma van eisen gedurende het proces 
is aangepast. Dit gegeven, gecombineerd met de reeds bestaande landschapsstructuren 
en hoogteverschillen, heeft ertoe geleid dat de vier deelgebieden zijn ontstaan met een 
eigen karakteristiek. Wel kan gesteld worden dat de Engelse landschapsstijl 
beeldbepalend is voor het gehele gebied. Deze stijl wordt gekenmerkt door het 
natuurlijke karakter waarbij rekening is gehouden met de bestaande omgeving en een 
steeds wisselend zicht daarop. Daartoe zijn kronkelige vijverpartijen en bochtige paden 
toegepast en is gebruik gemaakt van het aanwezige hoogteverschil. Om diepte in het 
gebied te creëren zijn boomgroepen en solitaire bomen aangeplant.  
Het park heeft een recreatieve functie op wijkniveau en vervult een belangrijke rol voor 
flora en fauna binnen de ecologische infrastructuur van de stad. 
Het gebied is onder te verdelen in 4 deelgebieden (Figuur 3.3):  
Deelgebied 1. Ten zuiden van de Hogeweg 
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Deelgebied 2. Tussen de Hogeweg en Lageweg 
Deelgebied 3. Tussen de Lageweg en Van Randwijklaan 
Deelgebied 4a. Tussen de Van Randwijklaan en fietspad Arendshorst 
Deelgebied 4b. Tussen fietspad en spoorlijn. 
 
 

 
Deelgebied 1 

 
Deelgebied 2 

 
Deelgebied 3 

 
Deelgebied 4a/b 

Figuur 3.3 De deelgebieden van het Waterwingebied van zuid (Deelgebied 1 
linksboven) naar noord (Deelgebied 4a/b rechtsonder). 

 
 

 3.2  Huidige staat van het Waterwingebied 

Beplanting 
In het Waterwingebied worden open ruimtes afgewisseld met beplantingsvakken, 
lijnvormige elementen en solitaire bomen. De ruimtes bestaan uit grasweides, 
speelvelden en waterpartijen. De massa’s worden gevormd door bosjes, struwelen en 
houtwallen. De lijnvormige elementen bestaan uit knotbomen, greppels en 
(half)verharde paden. De indeling volgt nog de oude perceelscheidingen (zie figuur 3.4). 
 

1 

2 

3 
4a 

4b 
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Figuur 3.4 De oude en huidige indeling van het Waterwingebied (bron: Historische 

Atlas 1900 en Topografische ATLAS 2000). 
 
De meeste van de toegepaste beplanting zijn inlandse soorten die in het gebied goed 
kunnen groeien. Bij de beplantingskeuze is gebruik gemaakt van de kansen die geboden 
worden op basis van de bodemgesteldheid en de (grond)waterstanden ter plekke. De 
meeste soorten zorgen voor een snelle aankleding van het gebied. De soorten die te 
onderscheiden zijn: 
- boomvormers zoals eik, els, es en wilg; 
- halfboom- halfstruikvormers zoals veldiep en veldesdoorn; 
- struikvormers als meidoorn, sleedoorn, inlandse vogelkers, hondsroos, hazelaar etc. 
Naast de plantsoen is een groot aantal laanbomen aanwezig. 
 
Recreatief gebruik 
De beplanting in het Waterwingebied vormt het decor waarbinnen meerdere recreatieve 
activiteiten plaatsvinden. Het park wordt benut als uitloopgebied van de omwonenden, 
door hardlopers, hondenbezitters en natuurliefhebbers. Het gebied is bedoeld voor de 
wandelaar waardoor fietsen niet is toegestaan. Een aantal grasvelden worden gebruikt 
als speelweide. Recent is langs de Van Randwijcklaan een skatevoorziening aangelegd. 
 
Beheer 
In het gebied komen geleidelijke overgangen voor van graslanden, ruigtevegetaties en 
zoomvegetaties langs de bosvakken. Het gebied werd oorspronkelijk begraasd door 
koeien. Na de MKZ crisis is overgegaan op begrazing door schapen, een beheer dat tot 
op heden wordt voortgezet. Vanaf 1985 is het beheer van de grasvegetaties 
gedifferentieerd en zijn grote delen van de grasvegetaties in het gebied extensief 
beheerd met frequenties van 1  en 2x maaien per jaar. In de groenbeheervisie van 1996 
is het beheer, mede op advies van De Vlinderstichting, gecontinueerd.  
Een doelstelling binnen de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur is, dat de ontwikkeling 
van leefgemeenschappen wordt gestimuleerd die kenmerkend zijn voor de ter plekke 
voorkomende landschapstype(n). Voor het Waterwingebied geldt, dat het daarbij gaat 
om de ontwikkeling van natuurtypen die thuishoren in de Gelderse Vallei. Het gaat om 
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(matig) vochtige tot droge bossen en struwelen, (matig) vochtige tot droge grazige 
vegetaties en water, oevers en moerassen. Als doelsoorten voor de verschillende 
natuurtypen is gekozen voor de bunzing, de oranjetip en de ringslang.   
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 3.5  Impressie van het Waterwingebied. 
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 4 Huidige kwaliteiten flora en fauna 

 4.1 (Matig) vochtige tot droge bossen en struwelen  

Het bos (en struweel) in het Waterwingebied kan gerekend worden tot de vochtige tot 
droge bossen zoals die in het dekzandgebied voorkomen. Kenmerkend voor dit bostype 
zijn de subtiele verschillen in reliëf, bodem, voedselrijkdom en vochtigheid. Deze 
afwisseling biedt mogelijkheden voor een rijk geschakeerde mossen en paddenstoelen 
gemeenschap. Over het voorkomen van deze soorten binnen Amersfoort is echter nog 
weinig bekend. 
 
Flora  
Het Waterwingebied wordt gekenmerkt door bosplantsoen waarin kenmerkende soorten 
voorkomen die in de verschillende bostypen van het dekzandgebied terugkomen. In de 
nattere delen van het Waterwingebied zijn Els, Es en Wilg de hoofdsoorten (al dan niet 
geknot). In de struiklaag komen diverse struiken voor waaronder Lijsterbes, Sleedoorn, 
Vogelkers en voor drogere gronden kenmerkende soorten als Brem, Hulst en 
Kamperfoelie. 
 
Vogels 
De broedvogelgemeenschap in en het Waterwingebied is kenmerkend voor parkbos met 
soorten die een voorkeur hebben voor struweel en bos. De samenstelling is soortenrijk 
en kent hoge dichtheden. Eén van de bijzondere soorten uit het Waterwingebied is de 
Sperwer, een schaarse broedvogel. Andere opvallende soorten zijn de Glanskop, die een 
voorkeur heeft voor grote loofbospercelen, en de Boomklever en Grote bonte specht  die 
een voorkeur hebben voor dikkere bomen. Andere broedvogels zijn o.a. Boomklever, 
Staartmees, Matkop, Zwartkop en algemene soorten als Pimpelmees, Koolmees, 
Roodborst en Winterkoning (Van Haaff, 2006). 
De dichtheid aan broedvogels is hoog. In het onderzochte gebied werden verspreid een 
achttal territoria vastgesteld van de Grote bonte specht. Het gebied voorziet kennelijk in 
voldoende gelegenheid om nesten te vinden. Winterkoning, Koolmees en Merel behoren 
met 82, respectievelijk 100 en 118 territoria tot de talrijkste soorten in het gebied. Een 
aantal soorten wordt vooral in het noordelijk deel aangetroffen zoals Staartmees, Vink en 
Glanskop. Ook de Sperwer broedde in het noordelijk deel (Van Haaff, 2006). 
 
Zoogdieren 
Het Waterwingebied heeft een goed ontwikkelde zoogdierfauna met voor stadsparken 
kenmerkend soorten als Bosmuis, Bosspitsmuis, Rosse woelmuis, Egel en Wezel en de 
Bunzing (Natuurhistorisch Archief Gemeente Amersfoort). Voor de kleine zoogdieren 
vormt het Waterwingebied een permanent leefgebied. De Rosse woelmuis wijst op de 
aanwezigheid van een goed ontwikkelde ondergroei. Het voorkomen van de Bunzing 
geeft aan dat het gebied voldoende rust en samenhang met andere groengebieden 
biedt. De Bunzing heeft een groot leefgebied, dat in omvang van zomer tot winter 
varieert. Vrouwtjes hebben een leefgebied van circa 10 hectare, mannetjes gebruiken 
aanzienlijk grotere leefgebieden van 25 tot meer dan 60 ha (Lodé, 1996). Het 
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Waterwingebied met zijn dichte bosplantsoen en ruigten vormt een geschikt jachtgebied, 
ook verblijfplaatsen zijn niet uitgesloten. In de omgeving van het spoor direct ten 
noorden van het Waterwingebied zijn in 2006 twee spelende jonge bunzingen 
waargenomen. Het nest van deze jonge dieren moet op korte afstand hebben gelegen. 
Het Waterwingebied is voldoende groot als leefgebied voor één of enkele dieren, maar 
de samenhang met andere leefgebieden is wel essentieel. De bunzing is ook bekend van 
Stadspark Schothorst. Uit dit gebied is een groten aantal soorten bekend, waaronder 
naast kleine zoogdieren ook Eekhoorn, diverse vleermuissoorten en roofdieren als Vos, 
Hermelijn en Wezel (Van Laar & Hemmelder, 2006). Voor deze soorten kan ook het 
Waterwingebied betekenis hebben als onderdeel van het leefgebied. In dit kader is de 
mogelijkheid voor uitwisseling van dieren met Stadspark Schothorst van belang. 
 

 
Bunzing (Mustela putorius, Beschermd: Tabel 1): 
De bunzing is een middelgrote marterachtige en eenvoudig herkenbaar aan de donkere 
kop met licht masker op de snuit en rond de ogen. De bunzing is in een grote 
verscheidenheid aan biotopen te vinden zoals bos, stuifzand, rivieroevers en 
boerenerven. Hij heeft een gevarieerde prooikeuze: ratten en muizen, kikkers, eieren, 
jonge vogels, konijnen en jonge hazen, etc. Per nacht doorkruist een bunzing een flink 
deel van het territorium en legt daarbij meerdere kilometers af. In de winter is de 
bunzing minder actief. De bunzing komt in Nederland vrij algemeen voor. 

 
In het Waterwingebied zijn vleermuizen jagend waargenomen. Het is echter onbekend 
welke soorten er voorkomen. Bij de inventarisatie van een groenstrook langs de 
Hogeweg, die een klein deel van het Waterwingebied beslaat, zijn Gewone 
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dwergvleermuis, Laatvlieger en Rosse vleermuis waargenomen (Wallis & Van der Sluis, 
2006). Aangenomen mag worden dat deze soorten ook regelmatig elders in het 
Waterwingebied jagen. Deze soorten komen ook in Stadspark Schothorst voor (Van Laar 
& Hemmelder, 2006). Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger zijn gebouwbewonende 
soorten en zijn betrekkelijk algemeen in stedelijk gebied. De omliggende wijken bieden 
voldoende mogelijkheden voor verblijfplaatsen. De door de hoge bomen beschut 
gelegen waterpartijen en grasvelden in het Waterwingebied vormen zeer geschikte 
jachtplekken voor vleermuizen. Gelet op de ligging van het Waterwingebied temidden 
van het stedelijk gebied zal het één van de belangrijkere jachtgebieden voor de 
vleermuizen uit omliggende wijken vormen. 
Ook voor de Grootoorvleermuis, Watervleermuis en Rosse vleermuis die uit Stadspark 
Schothorst bekend zijn (Van Laar & Hemmelder, 2006) heeft het Waterwingebied 
potenties. Deze soorten hebben verblijfplaatsen in holle bomen en kunnen ook in 
stedelijk groen worden aangetroffen. Onbekend is of holle bomen in het 
Waterwingebied als verblijfplaats worden gebruikt. De Grootoorvleermuis jaagt in bos en 
de Watervleermuis boven water, voor beide soorten zijn geschikt jachtplekken aanwezig. 
De Rosse vleermuis jaagt bij voorkeur op grote hoogte boven open vochtige graslanden 
en kunnen daarvoor afstanden van vele kilometers overbruggen. Langs de Hoge weg 
zijn de dieren jagend boven grasveldjes waargenomen (Wallis & Van der Sluis, 2006). 
 
Vleermuizen (Strikt beschermd: Tabel 3): 
Vleermuizen maken al naar gelang het seizoen gebruik van een aantal ruimtelijk 
gescheiden deelleefgebieden. In het zomerhalfjaar maken ze (dagelijks) lokale 
vliegbewegingen van de verblijfplaatsen naar voedselgebieden en terug. Het vlieggedrag 
(waaronder vlieghoogte) verschilt sterk tussen de verschillende soorten. Ook de 
vliegbewegingen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden en de vliegbewegingen 
tijdens het foerageren zelf van de afzonderlijke soorten verschillen sterk. Vleermuizen 
maken veel gebruik van lijnvormige landschapselementen als bomenrijen, dijken en 
oevers van rivieren. Op weg naar de foerageergebieden bieden deze vaste vliegroutes 
beschutting tegen wind en bescherming tegen predatoren. Het zijn tevens 
navigatiebakens (Verboom, 1998). Daarnaast fungeren dergelijke landschapselementen 
zelf als geschikt foerageergebied. Grote open terreinen worden door veel soorten 
gemeden (met uitzondering van de rosse vleermuis). Gedurende de zomermaanden 
verblijven groepen vrouwelijke vleermuizen dicht bij voedselrijke gebieden in 
kraamkolonies. De jongen worden meermalen per nacht gezoogd waardoor de maximaal 
af te leggen afstand tussen jachtgebieden en verblijfplaatsen beperkt moet blijven 
(Broekhuizen et al. (1992), Limpens et al. (1997) en Verboom (1998)). 
 
Vlinders en libellen 
Het Waterwingebied heeft een voor stadparken kenmerkende en gevarieerde 
vlinderfauna. De hangt samen met de afwisseling in het gebied van bos, struweel en 
structuurrijk grasland. Kenmerkende vlindersoorten van bossen, bosranden en struwelen 
die in het Waterwingebied voorkomen zijn de Eikepage, Bont zandoogje, Groot dikkopje, 
Boomblauwtje, Landkaartje en Gehakkelde aurelia (Bijlage 1 en Bijlage 2).  
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Een kenmerkende libel voor het Waterwingebied is de Houtpantserjuffer. Deze algemeen 
voorkomende soort heeft een voorkeur voor stilstaande wateren met overhangende 
takken waar de eieren op worden afgezet.  
 
 

4.2  (Matig) vochtige tot droge grazige vegetaties 

Flora  
De grazige vegetaties worden gekenmerkt door algemeen voorkomende soorten, maar 
ook de minder algemene Ratelaar en Dagkoekoeksbloem komen voor. Deze soorten zijn 
kenmerkend voor kruidenrijke, vochtige voedselrijke hooilanden. De aanwezigheid van 
deze soorten past bij het extensieve maaibeheer van de gasvegetaties. De Ratelaar die 
graslanden met zijn bloemen geel kan doen kleuren vormt een belangrijke nectarbron 
voor insecten. 
Kenmerkende soorten voor de grasvegetaties in het Waterwingebied zijn Witbol, 
Ridderzuring, Veldzuring, Schapezuring, Duizendblad. In kruidenrijke gedeelten worden 
algemene soorten als Rode klaver, Biggenkruid, Boerenwormkruid, Jacobskruiskruid en 
Sint Janskruid aangetroffen. In verruigde stukken komen ruigtekruiden als Akkerdistel, 
Fluitekruid, Pitrus en Brandnetel voor. In de extensiever beheerde randen worden 
Gewone bereklauw, Gewone hennepnetel, Dauwnetel, Zilverschoon en Bijvoet 
aangetroffen. De grazige gebieden in het dekzandgebied hebben op bepaalde plaatsen 
een moerassig karakter. Hier zijn soorten als Blauw glidkruid, Driedelig tandzaad en 
Haagwinde kenmerkend. In het voorjaar domineren hier Pinksterbloem en Bosveldkers. 
 
Fauna 
De grazige vegetaties vormen het biotoop voor algemeen voorkomende soorten als 
veldmuis en mol en een groot aantal ongewervelde soorten. In de winter zijn op de 
vochtige graslanden Kramsvogels en Koperwieken te zien. Opvallend is de aanwezigheid 
van een kleine kolonie Ringmussen. Het aantal werd geschat op 5-7 paar. Over het 
algemeen komt de Ringmus meer in het kleinschalig agrarisch cultuurland voor zoals we 
dat in de Gelderse Vallei vinden .Hoogstwaarschijnlijk is deze kolonie vanuit het beekdal 
van de Barneveldsebeek langs deze ecologische zone de stad ingetrokken. Het voedsel 
van de Ringmus bestaat hoofdzakelijk uit zaden en (jonge) ongewervelden (Van Haaff, 
2006). 
 
Waarnemingen zijn met name van vlinders bekend (Bijlage 1 en Bijlage 2). De betekenis 
van het Waterwingebied voor vlinders wordt mede bepaald door de aanwezigheid van 
zoom- en mantel-vegetaties. De graslanden hebben een gevarieerde vlinderfauna met 
enkele kenmerkende soorten. Het Zwartsprietdikkopje is een soort van structuurrijk 
grasland en de Kleine vuurvlinder is een soort van droge graslanden. Andere soorten die 
in het Waterwingebied zijn waargenomen zijn onder andere Groot koolwitje, Klein 
koolwitje, Klein geaderd witje, Kleine vuurvlinder, Landkaartje, Bruin zandoogje, Bont 
zandoogje en Argusvlinder.  
 
Naast vlinders kunnen extensief beheerde grasvegetaties zoals in het Waterwingebied 
voorkomen rijk zijn aan ongewervelde dieren. De kleinschaligheid van het gebied met 



 

29 

veel afwisseling in zonnige en beschaduwde plekken en overgangen naar bosrand en 
oever biedt voor ongewervelden veel afwisseling waardoor in potentie een hoge 
diversiteit aan soorten mogelijk is. Over deze dieren is in stedelijk groen over het 
algemeen echter weinig bekend. 
 
 

 4.3 Water, oevers en moerassen 

De wateren in en langs het Waterwingebied maken deel uit van het netwerk van 
waterlopen met de verbindingszones Valleikanaal en de Barneveldsebeek.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.1 De ligging van de blauwe 
structuur met de wateren in het 
Waterwingebied. 

 
Flora  
De wateren en oevers in het Waterwingebied hebben een gevarieerde begroeiing. Veel 
voorkomende plantensoorten langs de oevers zijn Riet, Groot hoefblad, en Liesgras. 
Langs de oevers en in het water zijn verder Beekpunge, Bitterzoet, Kalmoes, 
Waterviolier, Grote waterweegbree, Mannagras, Pitrus, Gele lis, Waterdrieblad, Gele 
waterkers, Pijlkruid, Grote egelskop, Zeebies, Watermunt en Grote en Kleine lisdodde, 
Sterrekroos, Smalle waterpest, Aarvederkruid en Veenwortel waargenomen. Ook werden 
diverse soorten fonteinkruid, Witte waterlelie en Gele plomp gesignaleerd.  
 
Fauna 
De wateren en hun oevers hebben o.a. betekenis voor watervogels, vissen, amfibieën en 
libellen. In het Waterwingebied komen Waterhoen, Wilde eend en Meerkoet voor. In 
het Waterwingebied is recent ook een broedpoging geweest van de IJsvogel (Haaf, 
2006). De IJsvogel (zie kader) wordt rond grotere vijvers aangetroffen met steile oevers 
en een goede beschutting door bomen en struiken. De soort vist op zicht en is indicatief 
voor relatief helder en visrijk water. 
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IJsvogel (Alcedo atthis, strikt beschermd) 
Het broedbiotoop van de ijsvogel bestaat uit beschutte visrijke, ondiepe, heldere en 
doorgaans langzaam stromende wateren van minimaal twee meter breed. Het nest is 
een gegraven hol in steile (afkalvende) oevers, (zand)wanden van afgravingen of 
aardkluiten van omgewaaide bomen. De voorkeurshoogte van een steilwand bedraagt 
minimaal 2 meter, de grondsoort is bij voorkeur leemhoudend zand. Het nest ligt 
doorgaans direct aan of binnen 200 meter van de waterkant. Voedsel wordt gezocht 
vanaf een zitplaats (overhangende takken), waarvan direct in helder water (zichtdiepte 
zeker 1 meter) kan worden gedoken. De minimale waterdiepte is 10 centimeter. 
  
Storende factoren zijn: slechte waterkwaliteit (verontreiniging, laag zuurstofgehalte en 
hoge voedselrijkdom is negatief voor visstand, macrofauna en doorzicht van het water), 
onnatuurlijk peilbeheer (leidt tot grote fluctuaties in waterpeil), kanalisatie (heeft veel 
nest- en foerageergelegenheid doen verdwijnen), gebrek aan natuurlijke dynamiek bij 
veel beken (waardoor nieuwe nestgelegenheid amper ontstaat), recreatie (verstoring 
door waterrecreatie nabij nestholtes). Los van deze factoren worden ijsvogelpopulaties 
sterk beïnvloed door de strengheid van de winters (decimering na strenge winter, forse 
populatiegroei na serie zachte winters). 

 
De Gewone pad is van het Waterwingebied bekend en zal zich voortplanten in de 
aanwezige waterpartijen. Als gevolg van de recent uitgevoerde schoning en aanleg van 
natuurvriendelijke oevers zijn de wateren, met name de kleinere goed begroeide sloten, 
ook geschikt voor soorten als Kleine watersalamander, Groene kikker en Bruine kikker. 
Deze soorten komen zowel in stedelijk gebied als aangrenzende groengebieden 
algemeen voor.  
De brede watergang langs het noordwesten van het gebied is in potentie geschikt als 
jachtgebied voor vleermuizen. 
 
De wateren met aanliggende bosjes en grazige oevers zijn in potentie ook geschikt voor 
de ringslang. Deze soort komt onder andere voor bij een volkstuincomplex rond de 
Heiligerbergerbeek en in de Gelderse Valei. Eén van de belangrijke voedselsoorten, de 
groene kikker, lijkt zich nog niet in belangrijke aantallen in het Waterwingebied te 
hebben gevestigd. Naarmate het Waterwingebied geschikter is als leefgebied is vestiging 
van ringslangen goed mogelijk, met name in het kwa oppervlak grotere noordelijk deel 
van het gebied.  
 
 

 4.4 Beheer Waterwingebied  

Naast de functie van uitloop- en recreatiegebied heeft het Waterwingebied ook een rol 
als hoofdgebied binnen de stedelijke ecologische hoofdstructuur en de aansluiting 
daarvan op het buitengebied. De doelstelling in het recreatiegebied is een gelijkwaardig 
samengaan van natuur en recreatie (Onderhoudsplan Recreatiegebied Liendert – 
Rustenburg, Gemeente Amersfoort 2004). 
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Al geruime tijd vindt natuurvriendelijk beheer van het gebied plaats. Dit houdt in dat er 
zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de eerder beschreven natuurdoeltypen die 
aansluiten op de Gelderse Vallei. Het beheer is er sterk op gericht om geleidelijke 
overgangen van graslanden, ruigtevegetaties en zoomvegetatie langs bosvakken te 
handhaven of te versterken. Ook wordt ernaar gestreefd om de kruidvegetaties te 
ontwikkelen met een soortensamenstelling die past bij de aanwezige biotopen.  
 
In het gebied worden structuurelementen onderscheiden zoals fietspaden, bloemrijke 
grasvelden, watergangen en houtwallen. Deze elementen zijn opgedeeld in een 
technische zone (fietspad, watergangen), overgangszone (wandelpad, oevers en 
grasbermen) en omgevingszone (aangrenzende beplantingen) (Figuur 4.2). Het streven 
is, om het beheer van deze zones op elkaar af te stemmen. In het Onderhoudsplan 
Recreatiegebied Liendert – Rustenburg  (Gemeente Amersfoort 2004) is het beheer voor 
de onderscheiden structuurelementen en daarbij behorende zones gespecificeerd.  
 

 
 
Figuur 4.2 Zonering op basis van technische zone, overgangszone en 

omgevingszone. (Bron: Onderhoudsplan Recreatiegebied Liendert – 
Rustenburg, Gemeente Amersfoort 2004) 
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Figuur 4.3 Principeschets van een watergang met een natuurlijke en kunstmatige 
oever. (Bron: Onderhoudsplan Recreatiegebied Liendert – Rustenburg, 
Gemeente Amersfoort 2004) 
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 5 Kansen en bedreigingen in het Waterwingebied 

 5.1 Onmisbare schakel voor natuur in de stad  

Het Waterwingebied biedt een kleinschalige afwisseling in natuurdoeltypen bos en 
struweel, graslanden en wateren en hun oevers. Deze natuurdoeltypen sluiten goed aan 
bij de natuur en het landschap in de Gelderse Vallei. Het behoud en versterken van de 
natuurwaarden in het Waterwingebied gaat samen met behoud van de 
cultuurhistorische waarden van het gebied. Dit kan goed samengaan met extensieve 
vormen van recreatief gebruik van het gebied, zoals wandelen, struinen en picknicken. 
Het gebied behoud zo tevens zijn belangrijke functie als groengebied voor bewoners van 
omliggende wijken. 
 
De hoge dichtheid aan broedvogels en de aanwezigheid van een soort als de bunzing 
geeft aan dat het gebied een hoge potentie heeft, ook voor de grondgebonden soorten. 
Het gebied biedt voldoende oppervlak, rust en diversiteit voor een afwisselende en rijke 
stedelijke levensgemeenschap. Dit maakt dat het Waterwingebied binnen de ecologische 
structuur in de stad een belangrijke functie heeft. Samen met de verbindingszones 
Valleikanaal en Barneveldse beek draagt het bij aan een transparantere stad voor flora en 
fauna. De stedelijke barrière die Amersfoort binnen het dekzandgebied vormt zal mede 
door het Waterwingebied worden verzacht.  
De belangrijke functie binnen de ecologische structuur in de stad betekent dat het 
Waterwingebied voor het behoud en versterken van de biodiversiteit binnen de 
gemeentegrenzen een onmisbare schakel is. 
 
Voor de kleine zoogdieren, amfibieën en ongewervelde dieren vormt het 
Waterwingebied een leefgebied. Voor de bunzing en de mogelijk in de nabije toekomst 
te verwachten ringslang is het gebied te klein om een duurzame populatie te herbergen. 
Om de kansen die het gebied voor deze soorten biedt te benutten is het belangrijk de 
huidige omvang van het gebied te behouden en waar nodig de uitwisseling met het 
buitengebied en andere groengebieden in Amersfoort te verbeteren. Op termijn en met 
het ouder worden van het bos kan het gebied ook mogelijkheden bieden als 
foerageergebied of tijdelijk verblijf voor soorten als das en boommarter.  
 
Het Waterwingebied zal nu reeds een belangrijke functie hebben als jachtgebied voor 
vleermuizen uit het bebouwde deel van de stad. Naarmate de bomen ouder worden zal 
het gebied ook betekenis kunnen krijgen voor boombewonende soorten. 
 
De grootste natuurwaarden en potenties liggen in het noordelijk deel van het 
Waterwingebied, ten noorden van de Van Randwijcklaan. Het park heeft hier het 
grootste aaneengesloten oppervlak, is afwisselend en wordt relatief weinig doorsneden 
door wegen en paden. Naar het zuiden toe wordt het park smaller, zijn de door wegen 
begrensde delen kleiner en komt plaatselijk bebouwing voor. Om de huidige waarden 
van het gebied te waarborgen en kansen te kunnen ontwikkelen is het van essentieel 



 

34 

belang dat de uitwisseling tussen de gebieddelen wordt verbeterd en de samenhang met 
de ecologische structuur gewaarborgd blijft. 
 
De vele randlengte en (potentiële) verstoring maakt het gebied uiterst kwetsbaar voor 
stedelijke of programmatische ontwikkelingen. Om het Waterwingebied als onmisbare 
schakel voor de natuur in de stad te behouden zijn de volgende randvoorwaarden van 
essentieel belang: 

1. de omvang van het gebied handhaven en aanwezige barrières verzachten; 
2. rust in de grootste kern (het noordelijk deelgebied 4) handhaven middels 

extensief beheer en extensieve recreatie (wandelen) en het beperken van 
verlichting; 

3. de corridorfunctie van de meer zuidelijk gelegen delen behouden en waar 
mogelijk versterken; 

4. de samenhang met het Valleikanaal en Barneveldse beek behouden en waar 
mogelijk versterken. 

Intensievere vormen van recreatie zoals sport en spel zouden beperkt moeten blijven tot 
de meer zuidelijk gelegen delen van het Waterwingebied. 
 
Uitgangspunten voor beheer 
De ambities van het beheer en de natuurontwikkeling is, om de aanwezige 
natuurwaarden te handhaven en te continueren door natuurvriendelijk beheer van 
beplantingsvakken en grazige vegetaties (onderhoudsplan, 2004). De natuurlijke 
waarden zijn versterkt door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Verder wordt 
ingezet om de natuurwaarden af te stemmen op de natuurlijke hoogteligging binnen het 
gebied. Lager gelegen gebieden zullen vernat worden, zodat een meer moerasachtige 
vegetatie zal ontstaan.  
 
 

 5.2  Knelpunten, bedreigingen en kansen 

Noordelijke kern (deelgebied 4 a/b) 
Het noordelijk deelgebied is door zijn relatief grote omvang en ligging diep in het 
bebouwde deel van de stad een belangrijk en strategisch gelegen onderdeel van de 
stapsteen die het Waterwingebied vormt in de stedelijke ecologische structuur. Deze 
functie van het gebied gaat goed samen met het huidige gebruik als wandelgebied voor 
wijkbewoners. De schaapskudde, die door het gehele Waterwingebied en Park 
Schothorst trekt, past goed in dit beeld.  
De natuurwaarden van dit gebied kan toenemen naarmate het bosplantsoen ouder 
wordt en meer geschikt voor vogels en vleermuizen. Naast extensieve recreatie zal ook 
het beperken van verlichting bijdragen aan het waarborgen van voldoende rust in dit 
deel van het Waterwingebied. 
De groenstrook langs het spoor naar de A28 en het water langs de Graafdreef maken 
deel uit van de lokale stedelijke ecologische structuur die via de groenzone langs de A28 
aansluit op de Barneveldse beek en Gelderse Vallei (zie 2.3). Zowel de groenstrook langs 
het spoor als de zuidelijk gelegen deelgebieden van het Waterwingebied dragen bij aan 
de ontsluiting van het noordelijk deelgebied. 
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Belangrijke knelpunten vormen de barrièrewerking van de Van Randwijckweg en de 
beperkte functie van de watergang hierlangs als mogelijke verbinding naar het 
Valleikanaal. Bij de herinrichting van het Valleikanaal als EVZ is een vistrap voorzien 
tussen Valleikanaal en watergang langs Van Randwijckweg. 
Het spoor kan beschouwd worden als een barrière tussen het Waterwingebied en de 
groene wijk en Park Schothorst ten noorden van het spoor. Deze zone vormt een 
belangrijke rol in het transparant maken van Amersfoort als stedelijke kern in het 
dekzandgebied.  
 
Belangrijke aandachtspunten zijn: 
- Het beheer van het bosplantsoen, dit zal gericht moeten zijn op het behoud van 

oude bomen met holten. 
- Het beheer van grazige vegetaties met overgangen naar zoom- en mantelvegetaties. 
- Het beheer van de wateren met hun oevers. 
- Extensieve vormen van recreatie (beperken sport- en spelactiviteiten in dit deel). 
- Beperken van de verlichting. 
- Corridorfunctie van de watergang langs de Van Randwijcklaan. 
- Beperking barrièrewerking Van Randwijcklaan. 
- Mogelijk uitwisseling met Park Schothorst. 

 

 
 
Figuur 5.1 Corridorfunctie van de watergang langs de Van Randwijcklaan tussen het 

Waterwingebied en het Valleikanaal. 
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Figuur 5.2 Mogelijke uitwisseling tussen het Waterwingebied en Park Schothorst. 
 
Corridor in het middengebied (Deelgebied 3) 
Het middengebied vormt de smalste schakel binnen het Waterwingebied. De 
belangrijkste functie is dan ook die van ecologische corridor tussen de noordelijke kern 
en de zuidelijke delen. Voor de corridorfunctie is het van belang dat de drie 
natuurdoeltypen water, grazige vegetatie en bosplantsoen over de gehele lengte 
aanwezig zijn. Om de corridorfunctie te waarborgen zal het deelgebied voldoende breed 
moeten zijn en zal er voldoende dekking aanwezig moeten blijven. De huidige grillig 
lopende bosrand draagt in dit opzicht bij aan de corridor.  
 
De minimale breedte van de corridorfunctie is afhankelijk van de gekozen doelsoorten. 
Voor de ringslang wordt een minimale breedte van 25 meter aangehouden bestaande uit 
een waterloop met een brede ruige oeverzone en overgangen naar struweel. Ook voor 
kleine zoogdieren als dwergmuis, een algemene soort van ruigten en struweel, wordt 
een minimale breedte van 25 meter aangehouden bestaande uit droge ruigte en 
opgaande begroeiing. Voor een bosbewoner als de eekhoorn vormt een bosstrook van 
minimaal 25 meter breed een geschikte verbindingroute.  
 
Met een huidige breedte van circa 75 meter lijkt het middengebied voldoende ruimte te 
bieden als corridor voor planten en dieren van de drie natuurdoeltypen. De vochtige 
oeverzone is echter beperkt en het gebied is ingesloten door bebouwing en wegen. 
Hierdoor zijn de randeffecten relatief groot. Een verdere versmalling van de corridor is 
dan ook ongewenst. Tevens is het gewenst dat de corridor vooral in de periode tussen 
avond- en ochtendschemering, de tijd dat de meeste dieren zich verplaatsen, voldoende 
rust kent. Recreatieve activiteiten kunnen overdag plaatsvinden maar worden ’s avonds 
zoveel mogelijk beperkt. 
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Figuur 5.3 Deelgebied 3 heeft een belangrijke corridorfunctie in het Waterwingebied.. 
 
Belangrijke aandachtspunten zijn: 
- Het beheer van grazige vegetaties met overgangen naar zoom- en mantelvegetaties. 
- Het beheer van de wateren met hun oevers. 
- Beperking barrièrewerking Lageweg. 
 
Stapsteen in het middengebied (Deelgebied 2) 
Deelgebied 2 is relatief groot en vormt een stapsteen in de keten van deelgebieden die 
het Waterwingebied vormt. Deze functie heeft met name betrekking op de 
bosgebonden soorten. Er is geen open water aanwezig. Dit hoeft voor een soort als de 
ringslang geen grote beperking te vormen. Het gebied is door het ontbreken van water 
weliswaar ongeschikt als leefgebied, maar heeft door de relatief veel aanwezige 
bosranden voldoende dekking om als corridor te functioneren. Hiervoor is voldoende 
rust tijdens avond- en ochtendschemering wenselijk. Recreatieve activiteiten kunnen 
overdag plaatsvinden maar worden ’s avonds zoveel mogelijk beperkt. 
Ter hoogte van de Hoge weg is plaatselijk bebouwing en een parkeerplaats. Dit versterkt 
de barrièrewerking van de Hogeweg.  
 
Belangrijke aandachtspunten zijn: 
- Het beheer van grazige vegetaties met overgangen naar zoom- en mantelvegetaties. 
- Beperking barrièrewerking Hogeweg. 
 
Stapsteen in het zuiden (Deelgebied 1) 
Door de ligging aan de Barneveldse beek heeft Deelgebied 1 een belangrijke functie als 
stapsteen in de verbindingszone en als schakel in het Waterwingebied. Alle 
natuurdoeltypen zijn aanwezig. Verbinding met de beek en de aan de andere zijde van 
de A28 gelegen natuurontwikkelingtraject wordt gewaarborgd door oeverstroken onder 
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de snelweg (figuur 5.4). Verbinding met de noordelijk gelegen delen wordt sterk beperkt 
door de Hogeweg en het daaraan gelegen bouwproject. Deelgebied een ligt hierdoor 
ruimtelijk gescheiden van de rest van het Waterwingebied. Alleen langs de randen van 
het bouwproject lijkt verplaatsing van dieren mogelijk. 
 

A28

Barneveldse beek

 
 
Figuur 5.4 Deelgebied 1 vormt de schakel tussen het Waterwingebied en de 

Barneveldse beek. 
 
Belangrijke aandachtspunten zijn: 
- Het beheer van grazige vegetaties met overgangen naar zoom- en mantelvegetaties. 
- Het beheer van de wateren met hun oevers. 
- Verzachten barrièrewerking Hogeweg en aanliggende bebouwing. 
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 6 Conclusie en aanbevelingen  

 6.1 Conclusie 

Natuurwaarden 
• De biotische, landschappelijk en natuurlijke kenmerken van het Waterwingebied 

sluiten aan bij de bosrijkere delen in het dekzandgebied. 
• Het Waterwingebied vormt een belangrijke schakel binnen de ecologische structuur 

van de stad en draagt daarmee bij aan de transparantie van de stad voor planten en 
dieren. 

• Naast de huidige natuurwaarden heeft het Waterwingebied potenties die goed 
samen kunnen gaan met het huidige recreatieve gebruik. De potenties liggen voor 
de fauna met name bij de natuurdoeltypen wateren en oevers en ouder wordend 
bosplantsoen. Voor de flora liggen er vooral potenties bij vochtige graslanden met 
bloemrijke hooilanden als streefbeeld. 

 
Randvoorwaarden 
• Het is van belang de huidige omvang van het Waterwingebied te handhaven zodat 

de variatie aan biotooptypen en betekenis binnen de ecologische structuur 
gewaarborgd wordt. 

• Het is van belang de rust in de noordelijke kern van het Waterwingebied te 
handhaven. Recreatieve activiteiten zijn met name beperkt tot wandelen en 
voorzieningen voor spelactiviteiten zijn (en blijven) beperkt.  

• Het is van belang de samenhang tussen de deelgebieden te versterken en de 
corridorfunctie van de zuidelijke delen te behouden. 

• Het is van belang de samenhang met het Valleikanaal en Barneveldse beek 
behouden en waar mogelijk versterken. 

 
Belangrijke kansen liggen bij: 
• Het ouder wordend bosplantsoen in de noordelijke kern zal aan betekenis winnen 

voor in holle bomen broedende vogels en boombewonende vleermuizen. 
• Door de ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers en recent schoning van wateren 

zal het Waterwingebied aan betekenis winnen voor amfibieën, libellen en door 
verbetering van de waterkwaliteit in samenhang met voldoende rust voor de 
IJsvogel. 

• Door verbetering van de samenhang met andere groengebieden en ontwikkeling 
van natuurlijke oevers langs het Valleikanaal en Barneveldse beek zal het 
Waterwingebied aan betekenis kunnen winnen voor soorten met relatief grote 
leefgebieden als bunzing en ringslang. 

 
Belangrijke knelpunten zijn: 
• Barrièrewerking Van Randwijcklaan. 
• Beperkte uitwisseling met Park Schothorst. 
• Barrièrewerking Lageweg. 
• Barrièrewerking Hogeweg en aanliggende bebouwing. 
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• Planologische knelpunten zoals het realiseren van recreatieve voorzieningen met 
ruimtebeslag binnen het Waterwingebied. 

 
 

 6.2 Aanbevelingen 

Oplossen van knelpunten met infrastructuur 
Aanbevolen wordt de barrièrewerking van de wegen die het gebied doorkruisen zoveel 
mogelijk te beperken. Naar verwachting zullen mobiele soorten als kleine marterachtigen 
de wegen kunnen oversteken. Voor kleine zoogdieren en amfibieën zullen voorzieningen 
als passages onder de weg nodig zijn om uitwisseling tussen de deelgebieden mogelijk te 
maken. Voor dergelijke passages is een robuuste geleiding naar de passage essentieel. 
Een voorbeeld van een geschikte passage voor kleine zoogdieren en amfibieën zoals in 
stedelijk gebied is toegepast geeft figuur 6.1.  
 

 
Figuur 6.1 Voorbeeld van een passage voor amfibieën en kleine zoogdieren. 
 
Beheer van bosrand 
Streefbeeld: De grasvelden gaan in een zoom over naar een meer opgaande 
kruidenbegroeiing tot in de rand van de struik en boomlaag (figuur 6.2). De dichte 
begroeiing vormt een schuilplek voor tal van dieren zoals kleine zoogdieren en 
amfibieën. Door de afwisseling in zonnige en beschaduwde plekken is de bosrand 
geschikt voor vlinders en andere ongewervelden. Door de rijkdom aan insecten zijn de 
randen geschikt als jachtgebied voor vleermuizen. 
Gewenst beheer van gras langs bosplantsoen: langs bosjes wordt tot circa 3 meter uit de 
rand gefaseerd gemaaid, dat wil zeggen eens in de 3 jaar een derde deel.  
Gewenst beheer van bosrand: de struiken langs de rand worden voldoende vrij 
gehouden. Indien nodig wordt de rand gedund. Snoeihout blijft zoveel mogelijk in de 
bosrand achter. 
 
Beheer van grasvelden 
Streefbeeld: Vochtige graslanden hebben een soortenrijke samenstelling met bloemrijke 
soorten als Pinksterbloem en Dagkoekoeksbloem. De graslanden hebben een 
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hooilandkarakter en zijn rijk aan insecten waaronder vlinders. De overige graslanden 
zullen een homogener en minder soortenrijk karakter hebben, mede door gebruik als 
speelgazon. 
Gewenst beheer van vochtig grasland: de vegetaties worden éénmaal per jaar gemaaid 
en nabeweid met schapen. Bij elke maaibeurt wordt een deel van de vegetatie ontzien 
om overleving van ongewervelde te stimuleren. Om een ongewenste verruiging van niet 
gemaaide plekken te voorkomen wordt bij elke maaibeurt steeds een andere plek 
ontzien. Daarnaast kan ook met de beweiding gestuurd worden om een afwisseling van 
kort en lang (extensiever beheerd) gras na te streven. Ook kan worden ingespeeld op 
aanwezige boomgroepen of bomenrijen. Onder de bomen is maaien vanwege de 
geringere productie van het gras minder vaak nodig. Bij het maaien onder bomen wordt 
de directe omgeving van de stam steeds ontzien. Als richtlijn wordt voor het niet te 
maaien deel een oppervlak van 10-15% van het totaal aangehouden. De aanbevolen 
maaihoogte is 10 cm.  
Gefaseerd maaien kan ook plaatsvinden in ruimte èn tijd. Bijvoorbeeld als een deel van 
het oppervlak in juni wordt gemaaid, na de zaadzetting van veel planten, en een ander 
deel begin september na het vliegen van de vlinders. De vroeg gemaaide vegetatie heeft 
dan tijd om te herstellen en kan opnieuw bevolkt worden voordat de tweede maaibeurt 
plaatsvindt. 
Gewenst beheer van overig grasland: het beheer van overig grasland zal mede bepaald 
worden door het gebruik. Waar mogelijk wordt een deel van het te maaien oppervlak 
ontzien op de wijze zoals hierboven aangegeven of geheel achterwegen blijven zodat 
het beheer uitsluitend uit beweiding bestaat. 
 
Beweiding is extensief en afhankelijk van de productie van het gras. De kudde graast 
wisselend in het gebied en in Park Schothorst. De vegetaties worden zo periodiek 
begraasd. De begrazing wordt bij voorkeur vooral in gezet om ongewenste verruiging te 
voorkomen.  
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Figuur 6.2 Voorbeeld van een overgang van grasland, struweel en bos. 
 
Beheer van oevervegetaties 
Streefbeeld: De oeverstroken vormen het leefgebied voor kleine zoogdieren als de 
dwergmuis en bosspitsmuis voor amfibieën als de bruine kikker, groene kikker en 
gewone pad en als jachtgebied voor de wezel en bunzing.  
Gewenst beheer van oevervegetaties langs bosplantsoen: de oeverstroken worden 
beheerd als zoom, jaarlijks wordt een derde deel van de vegetatie gemaaid, in 
september. In drie jaar tijd is zo de hele zoom éénmaal gemaaid.  
Gewenst beheer van oevervegetaties langs gras: het beheer is gericht op een bloemrijke 
ruigte, de stroken worden één (september) tot twee maal per jaar (juni/september) 
gemaaid. 
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Figuur 6.3 Voorbeeld van een kruidenrijke opgaande oeverbegroeiing. 



 

44 

 



 

45 

 7 Literatuur 

Alterra / LNV, 2001. Handboek robuuste verbindingen. Ecologische randvoorwaarden. 
Alterra Wageningen. 

Gemeente Amersfoort, 2004. Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur. 
Gemeente Amersfoort, 2004. Onderhoudsplan Recreatiegebied Liendert – Rustenburg 
Gemeente Amersfoort, 2005. Nota Kwaliteit Openbare Ruimte. Openbare ruimte: 

essentie van de stad 
Haaff, G. van 2006. Inventarisatie van broedvogelterritoria in het Waterwingebied van 

Amersfoort. 
Laar, V. van, & R.N. Hemmelder, 2006. De zoogdierfauna van het Stadspark Schothorst 

te Amersfoort, met bijzondere aandacht voor de populatieontwikkelingen van 
haas (Lepus europaeus) en konijn (Oryctolagus cuniculus). Lutra 2006 49 
(1):37-58. 

Lodé T. 1996. Conspecific tolerance and sexual segregation in the use of space and 
habitats in the European polecat. Acta Theriologica 41 (2): 171-176. 

Maas, J., R.A Verheij, P.P. Groenewegen, S. de Vries, P. Spreeuwenberg, 2006. Green 
space, urbanity, and health: how strong is the relation?. J Epidemiol 
Community Health 2006;60:587–592.. 

Provincie Utrecht, 2001. Natuurgebiedsplan Gelderse Vallei. Utrecht : Provincie Utrecht. 
Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek, 2004. Natuur en gezondheid, invloed 

van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden. Den Haag.  
Vries, S. De, R.A. Verheij & P.P. Groenewegen, 2000. Natuur en gezondheid. Een 

verkennend onderzoek naar de relatie tussen volksgezondheid en groen in de 
leefomgeving.  

Wallink, M., & M. van der Sluis, 2006. Vleermuisonderzoek Hogeweg. Notitie 
Ecogroenadvies. 



 

46 

 
 



 

47 

Bijlage 1 Inventarisatie van waargenomen soorten in 
het Waterwingebied 

Het onderstaande overzicht is opgesteld op basis van diverse bronnen verstrekt door 
Gemeente Amersfoort. 
Het overzicht van vogels is ontleend aan het rapport ‘Inventarisatie van 
broedvogelterritoria in het Waterwingebied van Amersfoort’ (2006) door G. van Haaff. 
 
Flora: 
• Bomen: Abeel, Berk, (Haag)Beuk, Amerikaanse Eik, Moseik, Wintereik, Zomereik, (knot)Els, 

(knot)Es, (knot)Iep, Linde, Lijsterbes, Populier, (berg)Vlier, (knot)Wilg 

• Struiken: Bitterzoet, Braam, Brem, Gelderse Roos, Hondsroos, Hulst, Kamperfoelie, 

Kardinaalsmuts, Krent, Lijsterbes, Meidoorn, Rode Kornoelje, Sneeuwbes, Sleedoorn, 

Vogelkers 

• Bloemen: Akkerwinde, Berenklauw, Boerenwormkruid, Boterbloem, Brandnetel, Cichorei, 

Distel, Dotterbloem, Dovenetel, Dagkoekoeksbloem, Fluitenkruid, Gele Toorts, Groot 

Hoefblad, Heermoes, Hondsdraf, Kattenstaart, Klaver, Muur, Ogentroost, Paardebloem, 

Perzikkruid, Pinksterbloem. Salamonszegel, Sint Janskruid, Smeerwortel, Teunisbloem, 

Valeriaan, Valse Kamille, Varkensgras, Vingerhoedskruid, Weegbree, Wilgenroosje, Zuring, 

Zwarte Toorts 

• Grassen: Beemdgras, Engels Raaigras, Italiaans Raaigras, Kamgras, Kropaar, 

Kruipertje/Muizegerst, Kweek, Pijpenstrootje, Reukgras, Ruwe Smele, Struisgras, Witbol, 

Zachte Dravik, Zegge 
• Waterplanten: Gele Lis, Lisdodde, Riet, Waterlelie, Beekpunge, Bitterzoet, Kalmoes, 

Waterviolier, Grote waterweegbree, Mannagras, Pitrus, Gele lis, Waterdrieblad, Gele 
waterkers, Pijlkruid, Grote egelskop, Zeebies, Watermunt en Grote en Kleine 
lisdodde, Sterrekroos, Smalle waterpest, Aarvederkruid en Veenwortel. 

• Overige planten: Hop, Klimop, Kliswortel 

 

Mossen 

• Gaffeltandmos, Knopjesmos, Laddermos, Sterremos, Korstmos 

 

Paddestoelen 

• Inktzwam, Judasoor, Vliegezwam, Zwavelkopje 

 
Fauna: 
• Zoogdieren: Bunzing, Egel, Konijn, Mol, Muskusrat, Bosmuis, Bosspitsmuis, Wezel, Rosse 

woelmuis, Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger 

• Broedvogels: Boomklever, Boomkruiper, Braamsluiper, Ekster, Gaai, Glanskop, Groenling, 

Grote bonte Specht, Heggenmus, Houtduif, Huismus, IJsvogel, Kauw, Koolmees, Matkop, 

Meerkoet, Merel, Pimpelmees, Rietzanger, Ringmus, Roodborst, Sperwer, Staartmees, Tjiftjaf, 

Tuinfluiter, Turkse Tortel, Waterhoen, Wilde Eend, Winterkoning, Zanglijster, Zwarte kraai, 

Zwartkop 
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• Vogels (winter)gastsoorten die tijdelijk in of boven het gebied verbleven: Aalscholver, 

Appelvink, Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Buizerd, Fitis, Fuut, Gierzwaluw, Goudhaan, 

Goudvink, Graspieper, Havik, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Koperwiek, Krakeend, Kramsvogel, 

Kuifeend, Matkop, Putter, Sijs, Spreeuw, Torenvalk, Witte kwikstaart, Zwarte Mees 

• Insecten: Aardhommel, Doodgraver, Lieveheersbeestje, Mestkever, Paardenvlieg, Snuitkever, 

Sprinkhaan, Wesp 
• Vlinders: Atalanta, Blauwtje, Citroenvlinder, Eikepage, Bont zandoogje, Groot dikkopje, 

Boomblauwtje,Gehakkelde Aurelia, Landkaartje, Vuurvlinder (zie ook Bijlage 2)  
• Vissen: Blankvoorn, Brasem, Karper, Paling, Rietvoorn, Ruisvoorn 

• Amfibieën: Gewone pad, 

• Libellen: zie Bijlage 2 
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Bijlage 2 Dagvlinders en Libellen 

Dagvlinders: overzicht meetlocaties 

Totaal aantal waargenomen exemplaren per soort per meetlocatie (2 bezoeken); x: waargenomen buiten de 

telronden. 

Nederlandse naam wetenschappelijke naam A11 A12 A14 A15 A17 A18 A20 A21 

Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris - - - - - - - - 

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola - - - 1 - - - - 

Groot dikkopje Ochlodes fauna - - - - - - - - 

Groot koolwitje Pieris brassicae - - - - - - - - 

Koninginnenpage Papilio machaon - - - - - - - - 

Klein koolwitje Pieris rapae - - 1 5 6 1 - 1 

Klein geaderd witje Pieris napi - 1 - 3 1 - - - 

Oranjetipje Anthocharis cardamines - - - - - - - - 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni - - - - - - - - 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas - - x 6 - x - - 

Eikenpage Neozephyrus quercus - - - - - - - - 

Boomblauwtje Celastrina agriolus - - - - - - - - 

Bruin blauwtje Plebejus agestis - - - - - - - - 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus - - - - - - - - 

Dagpauwoog Inachis io - - - - - x - - 

Distelvlinder Vanessa cardui - - - - - - - - 

Atalanta Vanessa atalanta - - - - - - - - 

Kleine vos Aglais urticae - - - - - - - - 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album - - - - 1 - - - 

Landkaartje Araschnia levana - - - - - - - - 

Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia - - - - - - - - 

Heivlinder Hipparchia semele - - - - - - - - 

Koevinkje Aphantopus hyperantus - - - - - - - - 

Bruin zandoogje Maniola jurtina 3 2 x 5 - 1 - - 

Oranje zandoogje Pyronia tithonus - - - - - - - - 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus - - - - - - - - 

Bont zandoogje Pararge aegeria - - - - 6 1 - 1 

Argusvlinder Lasiommata megera - - - - - - - - 

witje spec. Pieris spec. - - - 3 - - - - 

 aantal getelde exemplaren 3 3 1 23 14 3 0 2 

 aantal soorten 1 2 1 5 4 3 0 2 

 totaal aantal soorten 1 2 3 5 4 5 0 2 
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  Libellen en amfibieën: overzicht meetlocaties 

Totaal aantal waargenomen exemplaren per soort per meetlocatie (1 bezoek).  

Er zijn geen amfibieën waargenomen. 

Nederlandse naam wetenschappelijke naam 56 

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens - 

Houtpantserjuffer Lestes viridis 11 

Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus - 

Bruine winterjuffer Sympecma fusca - 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella - 

Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum - 

Watersnuffel Enallagma cyathigerum - 

Lantaarntje Ischnura elegans 6 

Grote roodoogjuffer Erythromma najas - 

Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum - 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula - 

Paardenbijter Aeshna mixta 1 

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea - 

Bruine glazenmaker Aeshna grandis - 

Vroege glazenmaker Aeshna isosceles - 

Glassnijder Brachytron pratense - 

Grote keizerlibel Anax imperator - 

Viervlek Libellula quadrimaculata - 

Platbuik Libellula depressa - 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum - 

Zwarte heidelibel Sympetrum danae - 

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum - 

Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum - 

Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum - 

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum - 

heidelibel spec. Sympetrum spec. 2 

 aantal getelde exemplaren 20 

 aantal soorten 3 
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Meetlocaties in groenstrook tussen de wijken Rustenburg en Liendert. Dagvlinderroutes zijn aangegeven in 

rood, libellen en amfibieënroutes in blauw. 
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