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  Voorwoord  

De Gemeente Amersfoort heeft een nieuw groenbeheerplan opgesteld voor het 
Waterwingebied te Amersfoort. In het kader van dit plan wordt een aantal 
inrichtingsmaatregelen getroffen en wordt het beheer op diverse locaties gewijzigd. 
Deze ingrepen kunnen leiden tot negatieve effecten op in het gebied voorkomende 
flora en fauna, waaronder beschermde soorten.  
 
De gemeente Amersfoort heeft Bureau Waardenburg opdracht gegeven voor 
onderzoek naar beschermde soorten in het Waterwingebied. In voorliggende 
rapportage worden de resultaten van dat veldwerk toegelicht. 
 
Aan de totstandkoming van deze rapportage hebben de volgende personen een 
bijdrage geleverd: 
 
Jeroen Brandjes veldwerk, rapportage 
Floris Brekelmans veldwerk, rapportage, projectleiding 
 
 
Vanuit de opdrachtgever is het project begeleid door Gerry Zwier, waarvoor dank. 
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 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding en doel 

De Gemeente Amersfoort heeft een nieuw groenbeheerplan opgesteld voor het 
Waterwingebied te Amersfoort. In het kader van dit plan wordt een aantal 
inrichtingsmaatregelen getroffen en wordt het beheer op diverse locaties gewijzigd. 
Deze ingrepen kunnen leiden tot negatieve effecten op in het gebied voorkomende 
flora en fauna, waaronder beschermde soorten.  
 
De Gemeente Amersfoort heeft Bureau Waardenburg opdracht gegeven voor 
onderzoek naar beschermde soorten in het Waterwingebied. 

 1.2  Doelstelling  

De primaire doelstelling van het onderzoek is het in beeld brengen van middels de 
Flora- en faunawet beschermde soorten. Het gaat daarbij in eerste instantie om 
strikter beschermde soorten van Tabel 2 en 31 van de Flora- en faunawet, waarvoor 
geen vrijstelling geldt bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.  
 
Daarnaast moet het onderzoek globaal inzicht geven in de verspreiding van niet of 
licht beschermde (Tabel 1 Flora- en faunawet) beschermde soorten als egel en Rode 
Lijst-soorten. Op die manier kan invulling worden gegeven aan de zorgplicht, 
bijvoorbeeld door belangrijke leefgebieden te ontzien of de werkzaamheden af te 
stemmen op seizoensactiviteit van soorten.  
 
De verzamelde gegevens moeten voldoende informatie opleveren om: 
a. ontheffing aan te kunnen vragen van de Flora- en faunawet voor alle soorten 

waarop de werkzaamheden een negatief effect kunnen hebben; 
b. maatregelen te treffen om negatieve effecten op (beschermde) soorten te 

voorkomen of te beperken; 
 
Voorliggend rapport beschrijft de effecten van de voorgenomen ingreep op 
beschermde en/of bijzondere soorten planten en dieren. In dit rapport wordt ingegaan 
op de volgende vragen: 
- Welke beschermde soorten planten en dieren komen mogelijk of zeker voor in 

de invloedssfeer van ingreep. 
- Welke effecten op beschermde soorten heeft de ingreep?  
- Kunnen de effecten een wezenlijke negatieve invloed op soorten hebben? 
- Worden verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet overtreden? Zo ja, 

welke? 

                                                             
1 De genoemde tabellen 2 en 3 zijn verwijzingen naar het beschermingsregime van de Flora- en faunawet. Dit wordt nader toegelicht 
in Bijlage 1, §1.2. Indien in de lopende tekst wordt verwezen naar Tabel 1, 2 of 3, betreft dat deze beschermingsregimes.  
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- Moet hiervoor ontheffing worden aangevraagd? 
- Zijn er mogelijkheden voor mitigatie (vermindering) en compensatie van schade 

aan beschermde soorten? 
 
Deze rapportage kan dienst doen bij de onderbouwing van de ontheffingsaanvraag ex 
art. 75 Ffwet. De beoordeling van het voorkomen van en effecten op beschermde 
soorten is opgesteld op basis van het in 2010 uitgevoerde veldwerk, de huidige ter 
beschikking staande kennis en inschattingen van deskundigen. 

 1.3  Methodiek 

 1.3.1  Algemeen 

In 2010 is in het plangebied onderzoek gedaan naar het voorkomen van beschermde 
soorten in het plangebied: flora, amfibieën, broedvogels en vleermuizen. Per 
soortgroep wordt kort ingegaan op de methodiek. De bezoekdata zijn opgenomen in 
Tabel 1.1.  
Naar het voorkomen van andere soortgroepen (insecten, reptielen, grondgebonden 
zoogdieren e.d.) is geen gericht onderzoek gedaan aangezien van deze soortgroepen 
geen (strikt) beschermde soorten worden verwacht. Wel zijn terloopse waarnemingen 
van deze soortgroepen genoteerd. 
 
Tabel 1.1 Bezoekdata veldwerk beschermde soorten. 

datum weersomstandigheden dagdeel inventariseerder 
26 maart droog overdag G.J. Brandjes 
26 april droog, oplopend naar 14 °C ochtend G.J. Brandjes 
20 mei droog, zoning dag F. Brekelmans 
27 mei droog, snel dalend onder 10 °C avond/nacht G.J. Brandjes 
28 mei droog, oplopend naar 16 °C ochtend G.J. Brandjes 
3 juni droog, dalend vanaf 20 °C dag/avond/nacht G.J. Brandjes, F. Brekelmans 
7 juni droog, oplopend naar 20 °C ochtend G.J. Brandjes 
10 juni droog, half bewolkt, 20 °C dag F. Brekelmans 
23 juni droog, onbewolkt, 20 °C overdag G.J. Brandjes 
1 juli droog, dalend vanaf 25 °C avond/nacht G.J. Brandjes 
8 juli droog, dalend vanaf 21 °C avond/nacht G.J. Brandjes 
23 juli droog, 23 °C overdag G.J. Brandjes 

 

 1.3.2  Flora 

Voor het onderzoek naar flora (hogere planten) is het hele gebied doorgelopen, 
waarbij gericht is gezocht naar beschermde soorten planten.  
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 1.3.3  Amfibieën 

Potentiële voortplantingslocaties van amfibieën zijn op 26 maart en 26 april 
onderzocht op aanwezigheid van adulte dieren en eieren (zichtwaarneming en 
schepnetbemonstering) en op 23 juni 2010 op aanwezigheid van juveniele dieren en 
larven (zichtwaarneming en schepnetbemonstering). Tijdens alle veldbezoeken (ook 
ten behoeve van andere soortengroepen) is gelet op kooractiviteit van kikkers en 
padden (met name bastaardkikker). 
 

 1.3.4  Vogels 

De inventarisatie van broedvogels is uitgevoerd volgens de methode ‘uitgebreide 
territoriumkartering’. Hierbij zijn per bezoekronde alle territorium- en nestindicerende 
waarnemingen met behulp van symbolen en afkortingen op veldkaarten ingetekend. 
Na afloop van het veldwerk zijn per soort de op de soortkaarten verzamelde 
waarnemingen uit de verschillende ronden volgens vaste criteria geclusterd en 
geïnterpreteerd (Van Dijk, 2004). Vervolgens zijn van de aandachtsoorten van het 
onderzoek (zie onder welke dit betreft) verspreidingskaarten gemaakt. Van de overige 
geïnventariseerde soorten broedvogels (dit betreft met name algemene soorten als 
merel en winterkoning) zijn geen kaarten verkregen. Het aantal vastgestelde territoria 
van deze soorten is uitsluitend opgenomen in een tabel. Het met bovengenoemde 
methode vastgestelde aantal territoria is een goede afspiegeling van het voorkomen 
van de gekarteerde soorten in het onderzochte terrein. Tevens is hierdoor een 
vergelijking mogelijk met eerdere jaren en andere gebieden in Nederland. 
 
De inventarisaties zijn uitgevoerd in vier bezoekronden (excl. nachtbezoeken en 
aanvullende, korte bezoeken gericht op één soort). Deze ronden zijn verspreid over 
het seizoen in de vroege ochtend uitgevoerd (zie resultaten voor data). Nachtactieve 
soorten (uilen) zijn meegenomen in het vleermuisonderzoek (zie aldaar voor 
onderzoeksdata). 
 
Aandachtsoorten 
Het aantal vastgestelde territoria van alle soorten broedvogels is opgenomen in een 
tabel. Van de volgende aandachtsoorten van de inventarisatie in 2010 zijn de 
nesten/territoria tevens op kaart weergegeven: 
1. Soorten met jaarrond beschermde nesten (LNV-lijst, categorie 1 t/m 4). 
2. Soorten waarvan inventarisatie ‘gewenst’ is (LNV-lijst, categorie 5). 
3. Rode Lijstsoorten voor zover niet behorend tot categorie 1 en 2. 
Indien de voor het onderzoeksgebied irrelevante soorten uit bovenstaande drie 
categorieën buiten beschouwing worden gelaten (aangezien het bijvoorbeeld strikte 
kustvogels betreft of extreme niet-regionale zeldzaamheden als oehoe), ontstaat de 
volgende lijst van mogelijk in het onderzoeksgebied voorkomende aandachtsoorten 
(inclusief soorten van de aangrenzende bebouwing als gierzwaluw en huismus). 
 



 

10 

Tabel 1.2 Te inventariseren aandachtsoorten broedvogels Waterwingebied 2010. 
Soortnaam Jaarrond beschermd Inventarisatie 

gewenst 

Rode Lijst 

Boomvalk X  X 

Buizerd X   

Gierzwaluw X   

Havik X   

Huismus X  X 

Ransuil X  X 

Roek X   

Sperwer X   

Blauwe reiger  X  

Boerenzwaluw  X  

Bonte vliegenvanger  X  

Boomklever  X  

Boomkruiper  X  

Bosuil  X  

Ekster  X  

Gekraagde roodstaart  X  

Glanskop  X  

Grauwe vliegenvanger  X  

Groene specht  X  

Grote bonte specht  X  

Huiszwaluw  X  

IJsvogel  X  

Kleine bonte specht  X  

Koolmees  X  

Pimpelmees  X  

Spreeuw  X  

Zwarte kraai  X  

Zwarte roodstaart  X  

Koekoek   X 

Matkop   X 

Nachtegaal   X 

Ringmus   X 

Spotvogel   X 

Wielewaal   X 

Zomertortel   X 

 
Bronnenonderzoek 
Voor de onderhavige studie is een beperkt aantal bronnen gebruikt (zie literatuurlijst), 
maar de resultaten zijn met name – indien relevant – vergeleken met de meest 
recente inventarisatie uit 2006 (Van Haaff, 2006). 
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 1.3.5  Vleermuizen 

Voor het onderdeel vleermuizen is uitgegaan van het vleermuisprotocol voor het 
inventariseren van vleermuizen (opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus en de 
Zoogdiervereniging VZZ, in overleg met de Dienst Landelijk Gebied en de 
Gegevensautoriteit Natuur). De reikwijdte van dit protocol is afgestemd op het 
vaststellen van gebiedsfuncties voor het aanvragen van ontheffingen voor de Flora en 
faunawet, op de beschikbaarheid van kennis en op het gebruik van de naar de stand 
van wetenschap en techniek gebruikelijke niet invasieve technieken. Een 
vleermuisinventarisatie blijft echter maatwerk; verantwoord afwijken van het protocol 
op ecologische gronden is mogelijk en bijvoorbeeld afhankelijk van de omvang en 
complexiteit van het onderzoeksgebied of de te onderzoeken soorten en objecten. 
 
Voorafgaand aan het veldonderzoek is nagegaan welke soorten redelijkerwijs of 
mogelijk te verwachten zijn in het Waterwingebied aan de hand van landschap, 
omgeving, habitat, gekend verspreidingsbeeld (binnen 20 km van het plangebied) en 
wat de mogelijke betekenis van het gebied kan zijn als verblijfplaats (kraamkolonies, 
winterobjecten, paarverblijven etc.), vliegroute, jachtgebied etc. op basis 
beschikbaarheid van waterpartijen, oude loofbomen met holten, gebouwen etc. Op 
basis hiervan is met het vleermuisprotocol als uitgangspunt de onderzoeksinspanning 
(tijdstip, dagdeel, omstandigheden, frequentie per te onderzoeken soort) bepaald. 
 
Gezien de geïsoleerde ligging van het Waterwingebied in stedelijk gebied en vanwege 
het ontbreken van oude bomen met holten, met name beuk en eik, en gebouwen 
binnen de grenzen van het plangebied werd op voorhand uitgesloten dat het gebied 
van wezenlijk belang kon zijn als overwinterings-, voortplantings- of paargebied van 
vleermuizen. Vleermuizen zijn dientengevolge in het Waterwingebied in 2010 
geïnventariseerd in drie onderzoeksronden, met name gericht op de betekenis van het 
gebied als jachtgebied. De drie onderzoeksronden zijn verdeeld geweest over vier 
avonden / nachten en wel op 27 mei (ronde voortijdig afgebroken door te sterk 
dalende temperatuur), 3 juni (vervolg van 27 mei), 1 juli (volledige ronde) en 8 juli 
(volledige ronde). Per ronde zijn alle verharde paden van het Waterwingebied te voet 
afgelopen en is continu geluisterd met een batdetector (type Pettersson D240x, 
voorzien van time expansion). Grote open terreindelen zijn buiten de paden om 
doorgestoken en tevens zijn de aanwezige watergangen en bosranden langs de open 
terreindelen meegenomen. Het padenstelsel in het gebied is dermate dicht dat op 
deze wijze een goed beeld verkregen wordt van de favoriete jachtgebieden en 
eventuele vliegroutes van vleermuizen in het Waterwingebied. Alle waarnemingen van 
vleermuizen zijn ingemeten en ingetekend op veldkaarten (soort, aantal, vliegrichting, 
gedrag, tijdstip). Van moeilijk determineerbare soorten (bijvoorbeeld van het geslacht 
Myotis) zijn de geluiden ter plekke opgenomen (met een Edirol R09) en achteraf 
geanalyseerd met het programma BatSound Pro. Alle waarnemingen per 
onderzoeksronde zijn in voorliggende rapportage op kaart weergegeven. 
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 1.3.6  Overige soortgroepen 

Overige soortgroepen zijn niet gericht geïnventariseerd, maar terloopse 
waarnemingen grondgebonden zoogdieren (tevens van loopsporen, holen, haren, 
uitwerpselen etc.), bijvangsten van vissen (tijdens scheppen naar amfibieën) en 
waarnemingen van dagvlinders, libellen en sprinkhanen zijn wel geregistreerd (wat 
betreft insecten met name tijdens het aanvullende veldbezoek op 23 juli 2010). Ze 
vormen een aandeel in de gebiedskarakteristiek en leveren daarmee aanvullende 
informatie voor succesvol toekomstig beheer en onderhoud etc. 
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 2 Plangebied en ingreep 

 2.1. Het plangebied 

Het Waterwingebied is een ongeveer 20 hectare groot groengebied op de grens van 
de wijken Liendert en Rustenburg in Amersfoort, provincie Utrecht (Figuur 2.1). Het 
gebied is momenteel in gebruik als park en recreatiegebied.  
 
Het Waterwingebied ligt in de Gelderse Vallei. Deze vallei is ontstaan tijdens de 
voorlaatste ijstijd (200.000 jaar geleden), toen landijs de stuwwallen aan weerszijde 
van de vallei (Veluwe en Utrechtse Heuvelrug) vormden. Vanuit deze stuwwallen zijn 
beken ontstaan door de Gelderse Vallei en zijn door windwerking zandpakketten 
afgezet. In het Waterwingebied zijn aan de noord- en zuidzijde zanddekken aanwezig, 
terwijl centraal door het gebied een beekdal loopt van de Groene Steegh. De Groene 
Steegh is momenteel niet meer als beek in het gebied herkenbaar, op een 
genormaliseerde watergang na.  
 
De bodem van het Waterwingebied kan worden getypeerd als beekeerdgrond. 
Dergelijke gronden hebben eeuwenlange menselijke bewerking ondergaan, waarbij 
een organische rijke bovenlaag is ontstaan. Beekeerdgronden staan meestal onder 
directe invloed van grondwater.  
 
Tot de aanleg van de wijken Liendert en Rustenburg in de jaren '60 is het 
Waterwingebied in agrarisch gebruik geweest. Op de natte delen rond de Groene 
Steegh, waar tevens een boerderij aanwezig was, bestond dit gebruik uit beweiding of 
hooiland, terwijl op de drogere en hoger gelegen zandgrond akkerbouw mogelijk was. 
Het gebied was in de lengterichting verkaveld, waarbij sloten en houtwallen of 
knotbomen de perceelsscheiding vormden. Vanaf de jaren '30 tot 2003 is het gebied 
gebruikt als Waterwingebied. Dit gebruik is in het Waterwingebied nog zichtbaar in de 
aanwezigheid van talloze waterputten. 
 
Na herinrichting in de jaren '70 is het gebied als recreatiegebied in gebruik genomen. 
Dit heeft geresulteerd in aanleg van bosplantsoenen en recreatieve voorzieningen. 
Verwijzingen naar het voormalig gebruik zijn nog aanwezig in de vorm van restanten 
van sloten en knotbomen (Figuur 2.2). 
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Figuur 2.1 Ligging van het onderzoeksgebied 

 

 
Figuur 2.2 Sloten en knotbomen in het Waterwingebied zijn restanten van de voormalige agrarische gebruik 

van het gebied. 
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 2.2 De ingreep 

 2.2.1 Groenbeheerplan 

In 2010 is het ‘Groenbeheerplan Waterwingebied – Verbinding tussen mens en 
natuur’ (Eelerwoude 2010) opgesteld. In het groenbeheerplan wordt aangegeven hoe 
in het dagelijks beheer wordt omgegaan met de openbare ruimte in het 
Waterwingebied. In het plan worden streefbeelden weergegeven, waarvan het streven 
is deze in een periode van 10 jaar te realiseren. In Figuur 2.3 is dit streefbeeld van het 
Waterwingebied weergegeven. Realisatie van het streefbeeld gebeurt middels 
eenmalige inrichtingsmaatregelen en continue beheersmaatregelen. Voor een nadere 
toelichting op de te treffen beheersmaatregelen wordt verwezen naar het 
groenbeheerplan.  
 
eenmalige inrichtingsmaatregelen 
Een aantal inrichtingsmaatregelen is noodzakelijk om de gewenste streefbeelden te 
kunnen behalen. Het betreffen eenmalige ingrepen die worden uitgevoerd in 2011 en 
2012. De uitvoering van de inrichtingsmaatregelen is afhankelijk van beschikbaar 
budget, waardoor het vooralsnog niet zeker is dat alle maatregelen daadwerkelijk 
worden uitgevoerd. Derhalve is een prioritering aangebracht. De te treffen 
maatregelen worden hieronder kort toegelicht, aflopend van hoge naar lage prioriteit 
en periode van uitvoering. De locaties van de inrichtingsmaatregelen zijn 
weergegeven in Figuur 2.4 Voor een exacte omschrijving van de maatregelen en het 
daarbij behorende streefbeeld wordt verwezen naar het groenbeheerplan. 
 
1. Verplaatsen en aanpassen entrees inclusief bebording (2010-2011) 
Op vijftien locaties wordt de entree vernieuwd of wordt een nieuwe entree aangelegd. 
Ten behoeve van deze entrees worden bomen en struweel gesnoeid en vindt 
kleinschalig grondwerk plaats. Eventueel aanwezige ruigte of ruig gras wordt ter 
plaatse van de entrees omgezet naar gazon.  
 
2. Herstellen en aanbrengen verharde wandelpaden (2010-2011) 
De kwaliteit van een aantal paden laat te wensen over en hier zijn dringend 
herstelwerkzaamheden nodig. Nieuw asfalt wordt toegepast ter verbreding (tot max 
2,5 meter van bestaande paden. Lokaal wordt verharding verwijderd om plaats te 
maken voor vegetatie.  
 
3. Aanleg natuurvriendelijke oever (2010-2011) 
Op een aantal locaties langs de bestaande watergang worden natuurvriendelijke 
oevers aangelegd. Ten behoeve van deze ingreep wordt aan de landzijde de toplaag 
schuin afgegraven en wordt beschoeiing verwijderd of weggedrukt. In de watergang 
zelf vinden geen graafwerkzaamheden plaats.  
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4. Inrichten nieuw recreatiegebied (2010-2011) 
Ter vervanging van een aantal op te heffen recreatieveldjes wordt een nieuw 
recreatieveld aangelegd. Ten behoeve van deze ingreep worden enkele bomen 
verwijderd en wordt de bovenlaag geëgaliseerd. Als gevolg daarvan wordt bestaande 
grazige vegetatie en aanwezig struweel verwijderd. Een deel van de vegetatie wordt 
omgezet in verharding en/of kunstgras. 
 
5. Aanplant bos (2010-2011) 
Op enkele locaties in de noordelijke helft wordt nieuw bos gerealiseerd. Dit gebeurt 
middels aanplant van bomen en daarbij behorende kleinschalige grondingrepen 
(graven plantgaten).  
 
6. Aanleg poel en afplaggen hooiland (2010-2011) 
In het middengedeelte wordt een poel aangelegd. Daarvoor wordt over een nader te 
bepalen oppervlakte grond verwijderd tot op een diepte van meer dan 1 meter onder 
maaiveld. Daarnaast wordt rond de poel grond afgeschraapt om een moerassig 
hooiland te creëren. 
 
7. Aanleg natuurspeelplaats (2011-2012) 
De natuurspeelplaats wordt gerealiseerd door plaatsing van enkele speeltoestellen en 
het toegankelijk maken van een bestaand bos. Tevens worden enkele bomen gekapt 
om dient te doen als klim-objecten. 
 
8. Aanleg struweel (2010-2011) 
Op een aantal locaties wordt langs bosranden grazige vegetatie omgezet in struweel. 
Dit gebeurt middels aanplant van struikvormende gewassen en extensivering van 
beheer. 
 
9. Verwijderen asfalt open middengebied 
Dit asfalt betreft een voormalig sportterrein. Het verwijderen geschiedt middels groot 
materiaal, waarbij de toplaag wordt afgegraven en afgevoerd. Na afronding wordt de 
grond geëgaliseerd en eventueel ingezaaid met een grasmengsel.  
 
10. Aanleg clumps Rustenburg (2010-2011)  
Op het gazon langs de zijde van Rustenburg aan de noordkant van het 
Waterwingebied worden groepjes bomen aangeplant en in stand gehouden. Daartoe 
worden nieuwe bomen aangeplant en worden plantgaten gegraven. Tevens wordt 
lokaal struweel verwijderd en worden enkele bomen gekapt. 
 
11. Aanbrengen stuw (2010-2011)  
Om de ontwikkeling van broekbos mogelijk te maken dient de grondwaterstand te 
worden verhoogd. Dit geschiedt middels plaatsin van een LOP-stuwtje in de 
watervoerende sloot ten zuiden van het bestaande broekbos (midden 
Waterwingebied). 
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Figuur 2.4 Inrichtingsmaatregelen Waterwingebied (bron: Groenbeheerplan 
Waterwingebied)  
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12. Vrijzetten knotbomen 
In het midden- en noordelijk gedeelte worden bestaande knotbomen vrijgezet. Hiertoe 
worden bomen en struiken in de directe omgeving van de knotbomen verwijderd. De 
afstand tot waarop bomen verwijderd dienen te worden hangt samen met de omvang 
en schaduwwerking. 
 
13. Aanplant stinzenbeplanting (2011-2012) 
Aan de zuidzijde van het plangebied wordt een deel van het park ingeplant met 
stinzen. Hiervoor vinden zeer kleinschalige grondwerkzaamheden (inplanten bollen) 
plaats. 
 
14. Raster verwijderen van schapenweide (2010-2011) 
De bestaande schapenweide komt te vervallen indien geen begrazing meer wordt 
toegepast in het Waterwingebied. De werkzaamheden zijn kleinschalig en bestaan uit 
het verwijderen van de bestaande palen en hekwerk.  
 
Renovatiebeheer 
De overgang van het huidige beheer naar het nieuwe beheer conform het 
groenbeheerplan vergt op een aantal locaties renovatiebeheer. Dit betreft bijvoorbeeld 
omzetting van gazon naar kruidenrijk hooiland en struweel naar singel. Ten behoeve 
van het renovatiebeheer is op diverse locaties het kappen van bomen noodzakelijk.  
 

 2.2.2  Gedragscode 

Voor deze ingreep wordt niet gewerkt conform een door het Ministerie van LNV 
goedgekeurde gedragscode. met een gedragscode.  
 
Voor soorten van Tabel 1 van de Flora- en faunaweg geldt op voorhand vrijstelling, 
aangezien de werkzaamheden plaatsvinden in het kader van het bij wet genoemde 
belang van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.  
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 3 Beschermde soorten planten en dieren 

 3.1 Flora  

 3.1.1 Algemeen 

Water en oever 
Langs de westzijde van de het Waterwingebied loopt over nagenoeg de gehele lengte 
een singel. Deze singel is lokaal voorzien van een natuurvriendelijke oever. Vooral 
aan de noordzijde is begroeiing met riet aanwezig, zowel langs de oever als in het 
midden van de noordelijke waterpartij. Lokaal groeit hier ook grote lisdodde, evenals 
elders langs de watergang. Voor andere helofyten is beperkt leefgebied aanwezig, 
soorten als gele lis, moerasspirea, grote waterweegbree, grote kattenstaart en 
wolfspoot komen lokaal langs de watergang voor.  
 
Waterplanten zijn beperkt aanwezig in de watergang. Vaugheria spec. (draadalg) is in 
delen van de watergang dominant aanwezig. Dit is mogelijk gerelateerd aan de hoge 
voedselrijkdom van het water. Daarnaast komen, meestal lokaal, de volgende soorten 
voor: grof hoornblad, gekroesd fonteinkruid, tenger fonteinkruid, 
haarfonteinkruid en gewoon sterrenkroos. Ook deze soorten indiceren voedselrijk 
water.  
 
Gras en ruigte 
In het Waterwingebied zijn veel grazige vegetaties aanwezig. Naast beheer (gazon 
versus extensief, waaronder hooiland en begrazing) wordt de samenstelling van de 
vegetatie in hoofdzaak bepaald door de ondergrond. Deze is over het algemeen 
voedselrijk en matig vochtig tot droog, met enkele beduidend drogere en zandige 
locaties en enkele vochtige tot natte locaties. 
 
Centraal in het Waterwingebied is sprake van de hoogste (gemiddelde) 
grondwaterstand, wat terug te leiden is naar de voormalige beek die hier stroomde en 
mogelijk slecht waterdoorlatende grondlagen. Dit uit zich in soorten als zilverschoon 
(op locaties die 's winters inunderen), pinksterbloem, moerasspirea, pitrus, 
beekpunge, grote waterweegbree, wolfspoot en fioringras.  
Het zuidelijke en noordelijke deel zijn droger dan het middengedeelte. Op de meest 
droge, zandige grond ontwikkelen zich hier grazige vegetaties met soorten als 
schapenzuring, gewone ereprijs, gewoon reukgras, gewoon struisgras, gewone 
veldbies, gewoon biggenkruid en grasmuur.  
Op de niet extreem droge of natte gronden zijn tamelijk soortenarme grazige 
vegetaties aanwezig, met soorten als rode klaver, smalle weegbree, veldzuring, 
timoteegras, fluitenkruid, kropaar, gewone hoornbloem, kruipende en scherpe 
boterbloem en gewone brunel.  
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Figuur 3.1 Oude perceelsloot met restanten van knotelzen en een dichte krooslaag. 
 

 
Figuur 3.2 Grazige vegetatie met scherpe boterbloem. 
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Bos en struweel 
De soortensamenstelling van bossen en struwelen in parken en groengebieden in 
stedelijk gebied zijn vaak sterk antropogeen beïnvloed door aanplant van soorten met 
sier- of nutwaarde. Dit geldt in beperkte mate voor het Waterwingebied, waar de 
samenstelling van de houtige soorten een min of meer natuurlijk karakter heeft.  
 
De variatie in de bosplantsoenen in het Waterwingebied is groot. Boomvormers als 
zomereik, zwarte els, gewone es en Canadese populier worden afgewisseld met 
struwelen (gewone hazelaar, eenstijlige meidoorn, boswilg, lijsterbes en diverse 
aangeplante soorten), al dan niet omzoomd met een ruigtevegetatie met grote 
brandnetel, fluitenkruid en (gewone) braam en her en der hop. De samenstelling 
wijst overwegend op niet te droge, vochtige en voedselrijke omstandigheden.  
In het meest natte gedeelte van het Waterwingebied, ten noorden van de Van 
Randwijcklaan, ligt een klein (restant van een) moerasbosje. Naast zwarte els en 
schietwilg zijn hier zomereik en gewone es aanwezig. De ruigte in de ondergroei, 
met gewone braam, grote brandnetel en brede stekelvaren, geeft aan dat de bosje 
is verdroogd en in ieder geval 's zomers het grondwater te ver weg zakt.   
In het noorden is een omvangrijker bosplantsoen aanwezig, dat wordt gedomineerd 
door zomereik in de boomlaag. Daarnaast zijn boomvormers aanwezig in de vorm 
van beuk, gewone es, gewone esdoorn en Canadese populier en zijn diverse 
heesters aanwezig. Lokaal groeit klein springzaad in de ondergroei. 
 
Opvallend zijn de knotbomen (wilg spec, els, gewone es) in het Waterwingebied, 
restanten van het voormalige agrarische gebruik van het Waterwingebied. 
 

 3.1.2 Beschermde soorten 

In het onderzoeksgebied is één algemeen voorkomende beschermde soort 
aangetroffen, de brede wespenorchis. De brede wespenorchis is een in Amersfoort 
algemeen voorkomende soort van parken, bossen en struwelen. De brede 
wespenorchis is waargenomen langs een wandelpad in het noordelijk gelegen 
eikenbos. Strikt(er) beschermde soorten zijn niet in het Waterwingebied vastgesteld. 

 3.2 Amfibieën 

In het onderzoeksgebied zijn drie soorten amfibieën vastgesteld (zie tabel 3.2). Het 
betreft algemeen voorkomende soorten, zowel in Amersfoort en omgeving als in de 
rest van Nederland. Onderstaand worden de resultaten per veldbezoek behandeld. 
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Tabel 3.2 In het plangebied voorkomende soorten amfibieën; Tabel: beschermingsgraad Flora- en 

faunawet. 

Nederlandse 
naam 

Tabel voorkomen 

gewone pad 1 poeltje spoorlijn, gehele watergang westrand 
bruine kikker 1 poeltje spoorlijn, poel Van Randwijcklaan, watergang westrand 

lokaal 
bastaardkikker 1 watergang westrand lokaal 

 
Op 26 maart 2010 zijn vijf locaties onderzocht (zie figuur 3.3): 
1. Poeltje langs de spoorlijn, uiterste NW van het gebied: geen zichtwaarnemingen, 

geen schepnetvangsten. 
2. Bospoeltje noordelijk deel Waterwingebied in de bosschage langs de 

Geallieerdenweg: geen zichtwaarnemingen, geen schepnetvangsten. 
3. Poel in het vochtige grasland ten noorden van Van Randwijcklaan: geen 

zichtwaarnemingen, geen schepnetvangsten. 
4. Rabatsloot ten noorden van Van Randwijcklaan: geen zichtwaarnemingen, geen 

schepnetvangsten. 
5. Watergang westrand Waterwingebied: op ca. 10 locaties zich voortplantende 

gewone padden. 
 

 
 
Figuur 3.3. Vangstlocaties amfibieën in het Waterwingebied. 
 
In de vangemmers langs de Lage Weg werden op 26 maart verder nog een adulte 
bruine kikker en drie adulte gewone padden aangetroffen (en overgezet uiteraard). 
 
Op 26 april 2010 was het poeltje langs de spoorlijn al bijna uitgedroogd. Larven van 
bruine kikker waren hier nu massaal aanwezig (1000-en); overige soorten werden niet 
vastgesteld. 
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Op 23 juni 2010 was het poeltje langs de spoorlijn geheel uitgedroogd, maar onder 
planken en ander materiaal werden 2 adulte en een subadulte gewone pad gevonden 
en verder 3 adulte en 15 juveniele bruine kikkers. In het verbrede deel van de 
watergang langs de westrand van het gebied werden 2 juveniele bruine kikkers in de 
oeverzone waargenomen. De poel in het grasland ten noorden van Van 
Randwijcklaan was 100% bedekt door kroos en de waterstand was sterk verlaagd. 
Zichtwaarnemingen zijn hier niet gedaan, maar de schepnetbemonstering leverde 10 
bruine kikkerlarven op (en 10 tiendoornige stekelbaarzen). 
 
Op 23 juli 2010 was het poeltje langs de spoorlijn in het uiterste noordwesten van het 
gebied nog steeds geheel uitgedroogd (geen zichtwaarnemingen), het bospoeltje in 
het noordelijk deel (bosschage Geallieerdenweg) was eveneens geheel uitgedroogd 
(geen zichtwaarnemingen) en de poel in het grasland ten noorden van de Van 
Randwijcklaan bevatte weinig water en nog steeds een dikke krooslaag (geen 
zichtwaarnemingen gedaan, geen schepnetbemonstering uitgevoerd). In de berm van 
de Weg van de Vrijheid werden op 23 juli 2 juveniele bruine kikkers in het lange gras 
aangetroffen. 
 
Op zowel 27 mei als 1 juli 2010 werd een klein koor van bastaardkikkers gehoord (2 
resp. 3 mannetjes) in het verbrede deel van de watergang langs de westrand van het 
Waterwingebied ten zuiden van de Van Randwijcklaan (foto 3.1). 
Tegen de verwachting in is de in de regio algemeen voorkomende kleine 
watersalamander in 2010 nergens in het Waterwingebied vastgesteld. 

 3.3 Vogels  

De vier volledige onderzoeksronden in 2010 hebben plaatsgevonden op 26 maart, 26 
april, 28 mei en 7 juni. Op 23 juli is aanvullend en gericht gezocht naar enkele (late) 
aandachtsoorten als boomvalk en is tevens getracht vocale jonge roofvogels (met 
name sperwer; zie onder) te traceren. Ook tijdens veldbezoeken ten behoeve van 
vleermuizen, amfibieën etc. is op broedvogels gelet, met het oog op mogelijk ‘nieuwe’ 
informatie. 
Er zijn in 2010 in het studiegebied 11 soorten broedvogels uit de lijst van onderzochte 
aandachtsoorten vastgesteld (en vier net daarbuiten of ‘ongeldig’, zie onder). Het 
aantal nesten en/of territoria per soort is weergegeven in tabel 3.3 en de locaties van 
de nesten en/of territoria zijn weergegeven op kaart 3.1 en 3.1. Een aantal soorten 
heeft net buiten het onderzoeksgebied gebroed ( in tabel 3.3) en van één soort 
(ijsvogel) was het aantal geldige waarnemingen (binnen de datumgrens) onvoldoende 
om het als broedgeval te mogen betitelen (‘?’ in tabel 3.3). Onder de tabel en de 
kaarten worden de resultaten per soort kort toegelicht. 
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Tabel 3.3 Vastgestelde aandachtsoorten broedvogels Waterwingebied 2010 en het aantal nesten / 

territoria per soort. Zie hoofdtekst voor toelichting overige symbolen. 
Soortnaam Aantal nesten / territoria 

Nesten jaarrond beschermd  
Gierzwaluw  

Huismus  

Sperwer 1 

Inventarisatie gewenst  

Boomklever 4 

Boomkruiper 6 

Ekster 14 

Glanskop 4 

Grote bonte specht 3 

IJsvogel ? 

Koolmees 30 

Pimpelmees 19 

Spreeuw 2 

Zwarte kraai 10 

Overige Rode Lijst-soorten  

Matkop 1 

Ringmus  
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Kaart 3.1 Nesten / territoria van aandachtsoorten broedvogels met jaarrond beschermde nesten en/of 

waarvan inventarisatie gewenst is en/of overige Rode Lijstsoorten in het Waterwingebied 

2010: sperwer, grote bonte specht, boomkruiper, boomklever, ekster en zwarte kraai. 
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Kaart 3.2 Nesten / territoria van aandachtsoorten broedvogels met jaarrond beschermde nesten en/of 

waarvan inventarisatie gewenst is en/of overige Rode Lijstsoorten in het Waterwingebied 

2010: koolmees, pimpelmees, matkop en glanskop. 
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Figuur 3.4 Sperwernest in Waterwingebied. 
 

 3.3.1 Soorten met jaarrond beschermde nesten 

Gierzwaluw 
Deze gebouwbewonende soort broedt niet binnen het Waterwingebied, maar is 
broedvogel van de omliggende woonwijken. In een flat aan de Trekvogelweg broeden 
enkele paartjes. De soort is wel veelvuldig foeragerend boven het gebied 
waargenomen. 
 
Huismus 
Ook deze Rode Lijstsoort broedt niet in het Waterwingebied, maar is vanaf de rand 
van het park veelvuldig gehoord in de omliggende woonwijken. Hier broeden 
ongetwijfeld (nog altijd) tientallen paren. 
 
Sperwer 
Het Waterwingebied herbergde in 2010 een paar sperwers (ook reeds in 2006). In 
maart en april zijn beide vogels enkele malen waargenomen in en rond het vochtige 
bosje ten noordwesten van de kruising Van Randwijcklaan – Weg van de Vrijheid. Op 
26 maart 2010 werd nestbouw van het vrouwtje in een zwarte els waargenomen vanaf 
het bruggetje ten noorden van de Van Randwijcklaan. Dit nest bevond zich op slechts 
ca. 10 meter van het verharde centrale wandelpad. Op 26 april was dit nest voltooid, 
maar leeg. Gezien de ligging nabij het pad is verstoring aannemelijk. Op dezelfde dag 
werd echter een kleine 100 meter noordelijker in de bosstrook langs de Weg van de 
Vrijheid activiteit van sperwers waargenomen rond een groter nest. Inmiddels was 
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sprake van een dichter wordend bladerdek en is deze vermoedelijke nestplaats 
nadien met rust gelaten tot aan de periode dat verwacht werd dat de jongen ongeveer 
zouden uitvliegen (begin juli). Sperwers, ouders noch jongen, zijn nadien echter niet 
meer waargenomen in het Waterwingebied. Pas uitgevlogen, bedelende takkelingen 
zijn in juli zeer vocaal en luidruchtig en in een gebied van beperkte omvang, zoals het 
Waterwingebied, niet te missen. Geconcludeerd wordt dus dat het broedgeval van 
sperwers in 2010 in het Waterwingebied Amersfoort is mislukt. 
 

 3.3.2 Soorten waarvan inventarisatie ‘gewenst’ is 

Boomklever 
Deze typische soort van oude loofbossen, parken en landgoederen bezette in 2010 
vier territoria in Waterwingebied Amersfoort. De bezetting was gelijkmatig verdeeld: 
ieder deelgebied herbergde één paar. In 2006 was nog sprake van drie territoria. 
 
Boomkruiper 
Van deze soort zijn in 2010 zes territoria vastgesteld. Mogelijk is de soort méér dan 
andere soorten enigszins onderteld (zo was in 2006 sprake van 13 territoria) omdat de 
soort op het oog weinig opvalt en de zangactiviteit na half april sterk daalt. Door dit 
laatste verschijnsel is in feite slechts één voor de soort geschikte inventarisatieronde 
uitgevoerd (op 26 maart). 
 
Ekster 
Een algemene verschijning in het Waterwingebied (alwaar ook een slaapplaats van 
100-140 exemplaren aanwezig is; Van Haaff, 2006) en met 14 bewoonde nesten in 
2010 de talrijkste kraaiachtige. In het brede noordelijke deel van het gebied is de 
dichtheid (8 pr. / ca. 15 ha) hoger dan in de overige drie deelgebieden (6 pr. / ca. 20 
ha). In 2004 was voor het gehele Waterwingebied sprake van 15 territoria en in 2006 
van 21 territoria. 
 
Glanskop 
Evenals de boomklever een soort van relatief oude houtopstanden (landgoederen 
e.d.) en evenals boomklever in 2010 vertegenwoordigd met vier territoria. In het brede 
noordelijke bosgebied bevonden zich twee territoria op relatief korte afstand van 
elkaar (< 100 meter). De overige twee territoria bevonden zich in de zuidelijke smalle 
helft van het gebied. 
 
Grote bonte specht 
In het Waterwingebied zijn in 2010 drie territoria vastgesteld: twee in de zuidelijke 
smalle helft en één het brede noordelijke deel. Met name in dit laatste gebied wordt 
verwacht dat nog minimaal een vierde paar aanwezig kan zijn. De waarneembare 
activiteit van spechten kan – in vergelijking met zingende zangvogels – gedurende het 
seizoen sterk variëren en door het relatief geringe aantal veldbezoeken in 2010 (4) 
kunnen paren gemist zijn. In 2006 zijn acht territoria geteld (in de toen 14 
veldbezoeken). 
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IJsvogel 
Deze kleurrijke soort is in 2010 eenmaal waargenomen in het Waterwingebied (op 26 
april). Deze enkele waarneming is onvoldoende voor het vaststellen van een ‘geldig’ 
territorium (noodzakelijk is twee waarnemingen in geschikt broedbiotoop, waarvan één 
tussen 1 april en 15 mei). In 2006 was sprake van een (mislukt) broedgeval bij het 
bruggetje ten noorden van de Van Randwijcklaan. Hier zijn ook in 2008 en 2009 
ijsvogels waargenomen (www.waarneming.nl). 
 
Koolmees 
In 2010 met 30 vastgestelde territoria de talrijkste aandachtsoort van het gebied. 
Koolmezen komen verspreid over het gehele Waterwingebied voor, zonder duidelijke 
lokale verschillen in dichtheden. Het aantal geïnterpreteerde territoria in 2010 (30) is 
gebaseerd op vier onderzoeksronden, de 14 onderzoeksronden in 2006 leidden 
destijds tot de vaststelling van 100 territoria (!). In 2010 is ongetwijfeld een (significant) 
aantal territoria gemist door de relatief geringe onderzoeksinspanning t.o.v. 2006. 
Echter, meer dan 35-40 paar koolmezen zullen in 2010 niet in het Waterwingebied 
Amersfoort gebroed hebben (na extrapolatie van aantal ronden, oppervlakte open 
terrein t.o.v. bosschages, geschatte aantal uitgevlogen jongen in flocks op 23 juli 2010 
etc.). Anno 2010 zou een aantal van 100 territoria voor het Waterwingebied – een 
gebied waar bovendien geen nestkasten (structureel) zijn opgehangen – neerkomen 
op een dichtheid van ruim 600 paar per 100 ha houtopstand, terwijl in optimaal habitat 
(oud loofbos met zomereik en ruwe berk op de Veluwe) een maximum van 270 paar 
per 100 ha is vastgesteld (Lensink, 1993). 
 
Pimpelmees 
Vanwege de overeenkomst in favoriet broedhabitat (loofbos met o.a. veel eiken) komt 
de verspreiding van de pimpelmees in het Waterwingebied overeen met die van de 
koolmees. Met 19 vastgestelde territoria in 2010 is de pimpelmees in het gebied 
echter minder talrijk dan de koolmees, een gebruikelijk beeld daar waar beide soorten 
naast elkaar voorkomen. 
 
Spreeuw 
In 2006 ontbrak deze soort nog als broedvogel in het gebied, maar in 2010 zijn twee 
territoria vastgesteld. Hoewel de soort regelmatig in boomholten en nestkasten broedt, 
worden de hoogste dichtheden bereikt in half open, agrarische gebieden met 
voldoende nestgelegenheid in de vorm van uitsparingen in gebouwen, bijvoorbeeld 
onder dakpannen, rieten kappen, loodslappen, in schoorstenen, in schuren, in 
stalnokken, etc. 
 
Zwarte kraai 
Evenals de ekster een broedvogel van hoge bomen. In maart en april (vóór de 
bladgroei aan de bomen) is deze soort zeer goed aan de hand van de opvallende 
nesten te inventariseren. Met 10 bezette nesten was de zwarte kraai in 2010 minder 
talrijk in het gebied dan de ekster (14 nesten). In 2004 ging het om 8 nesten van de 
zwarte kraai, in 2006 om 7 nesten. 
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 3.3.3 Overige Rode Lijst-soorten 

Matkop 
De matkop is een typische soort van bossen met dood hout of moerasbossen met 
veel zacht hout (als wilg en berk) waarin de nestholten kunnen worden uitgehakt. In 
2010 is één territorium van deze soort vastgesteld, als verwacht in de meest vochtige 
bosschage van het gebied ten noordwesten van de kruising Van Randwijcklaan – 
Weg van de Vrijheid. Ook in 2006 was een territorium van de matkop in het 
Waterwingebied aanwezig. Een territorium van deze Rode Lijstsoort binnen het 
stedelijk gebied is tegenwoordig een zeldzaamheid in Nederland. 
 
Ringmus 
In 2010 is deze soort enkele malen binnen de datumgrenzen gehoord in de tuinen aan 
de Weg van de Vrijheid. Hier was in 2006 ook al een kleine kolonie gevestigd, toen 
tevens in de aangrenzende geluidswal, waarvan het aantal paren op 5-7 werd 
geschat. Op basis van de geluidswaarnemingen lijkt dit aantal voor 2010 te hoog, 
maar deze Rode Lijstsoort is dus nog steeds aanwezig als broedvogel in dit deel van 
Amersfoort, zij het formeel net buiten het Waterwingebied in de aanpalende tuinen. 
 

 3.3.4 Overige soorten (niet-aandachtsoorten) 

Behalve de 11 aandachtsoorten uit de vorige drie paragrafen (excl. ijsvogel, 
gierzwaluw, huismus en ringmus) hebben in 2010 nog eens 21 soorten broedvogels in 
het Waterwingebied gebroed (en twee soorten – Turkse tortel en kauw – net 
daarbuiten,  in tabel 3.4). Het aantal nesten en/of territoria van deze soorten is 
weergegeven in tabel 3.4. Onder de tabel worden de resultaten van enkele soorten 
kort toegelicht, met name in relatie tot de inventarisatie van 2006. Overigens, de enige 
soort die wel in 2006 in het gebied is vastgesteld (één territorium), maar in het geheel 
niet is waargenomen in 2010, betreft de rietzanger. Nieuw in 2010 ten opzichte van 
2006 waren knobbelzwaan, fitis, spreeuw, goudvink en appelvink (destijds wel alle vijf 
waargenomen als niet-broedvogel). 
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Tabel 3.4 Vastgestelde niet-aandachtsoorten broedvogels Waterwingebied 2010 en het aantal nesten 

/ territoria per soort. 

 

Soortnaam Aantal nesten / territoria 

Knobbelzwaan 1 

Wilde eend (Soepeend) 7 

Waterhoen 5 

Meerkoet 8 

Houtduif 42 

Turkse tortel  

Winterkoning 40 

Heggenmus 18 

Roodborst 21 

Merel 75 

Zanglijster 6 

Braamsluiper 1 

Tuinfluiter 1 

Zwartkop 32 

Tjiftjaf 28 

Fitis 7 

Staartmees 4 

Gaai 7 

Kauw  

Vink 2 

Groenling 5 

Goudvink 1 

Appelvink 1 

 

Knobbelzwaan 
Een paar knobbelzwanen (met op 23 juli 2010 nog twee grote jongen) bevond zich in 
2010 in de brede watergang ten zuidoosten van de kruising Van Randwijcklaan en 
Trekvogelweg. Tijdens de inventarisatie van 2006 ontbrak deze soort in het 
Waterwingebied. 
 
Houtduif 
Met minimaal 42 nesten de talrijkste niet-zangvogel van het gebied. Dit was in 2006 
ook het geval. 
 
Turkse tortel 
Algemeen in de woonwijken rond het Waterwingebied en ook koerend te horen vanuit 
het gebied, maar als ‘dakduif’ niet in het park zelf broedend. 
 
Merel 
Met 75 nesten en/of territoria evenals in 2006 de talrijkste broedvogel van het gebied. 
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Braamsluiper 
Eén zangterritorium bevond zich in de uiterste zuidoosthoek van het 
onderzoeksgebied. In 2006 was eveneens één zingende vogel aanwezig, toen in de 
uiterste noordwesthoek. 
 
Tuinfluiter 
In de bosschage tussen de Geallieerdenstraat en de Weg van de Vrijheid 
(noordoostelijk deel van het gebied) bevond zich in 2010 één zangterritorium (in 2006 
2 territoria). 
 
Zwartkop 
In tegenstelling tot de typische struweelsoorten braamsluiper en tuinfluiter is 
‘parkvogel’ zwartkop met beduidend meer paren in het Waterwingebied 
vertegenwoordigd: 32 territoria (in 2006 24 territoria). 
 
Fitis 
Deze soort werd in 2006 nog niet in het Waterwingebied vastgesteld, maar was in 
2010 met 7 territoria vertegenwoordigd. De openheid die recentelijk gecreëerd is in 
het noordelijk deel langs de spoorlijn heeft direct geresulteerd in drie territoria. Een 
andere concentratie van drie territoria bevond zich in de omgeving van het 
‘paardenweitje’ langs de Lage Weg. Ook hier zijn ongetwijfeld de relatieve openheid 
en struweelvorming reden voor vestiging geweest. Het zevende territorium bevond 
zich langs het spoor in de uiterste noordwesthoek van het gebied. 
 
Staartmees 
Van deze lastig te inventariseren soort zijn in 2010 4 territoria gevonden, gelijkmatig 
verdeeld over het gehele gebied. In 2006 werden eveneens 4 territoria vastgesteld. 
 
Kauw 
Evenals de Turkse tortel een algemene soort in de omliggende woonwijken, maar in 
dit gebied afhankelijk van bebouwing (met name schoorstenen) en dus niet broedend 
in het park zelf. De soort broedt ook regelmatig in boomholten, maar dit is in het 
Waterwingebied niet vastgesteld (mede door afwezigheid van zwarte specht en 
groene specht ontbreken holten van voldoende grote diameter). 
 
Vink 
Met slechts twee vastgestelde territoria in 2010 is de vink (tegenwoordig) een 
schaarse broedvogel in het Waterwingebied; in 2006 werden nog 27 territoria 
gekarteerd. Dit verschil is (in tegenstelling tot de verschillen van een aantal andere 
algemene soorten tussen beide jaren) niet te verklaren door de aanzienlijk geringere 
onderzoeksintensiteit van 2010. De vink zingt namelijk erg consequent en zeer 
welluidend en is daarmee een relatief eenvoudig te inventariseren soort. De 
geconstateerde achteruitgang van de soort in het gebied lijkt daarmee reëel, maar is 
op basis van terreinkenmerken, regionale aantalsontwikkelingen etc. niet goed te 
verklaren. Bekend is wel dat de aantallen broedende vinken na een lange winter (wat 
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de winter van 2009/10 was) enigszins kunnen terugvallen, maar een afname van 27 
naar twee paar lijkt toch wel een te grote terugval. Mogelijk was het aantal territoria in 
de jaren tussen 2006 en 2009 reeds dalende (of was 2006 een topjaar). 
 
Goudvink 
Van deze kleurrijke soort is één geldig territorium vastgesteld in de noordoostelijk deel 
van het Waterwingebied, in de omgeving van de kaalslag. In 2006 ontbrak de soort in 
het gebied. 
 
Appelvink 
Van deze soort is één geldig territorium vastgesteld in het zuidelijk deel van het 
Waterwingebied, in de ‘boomweide’ ten noorden van de Hoge Weg. In 2006 ontbrak 
de soort in het gebied. 
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 3.4 Vleermuizen 

In totaal zijn in 2010 zes soorten vleermuizen in Waterwingebied Amersfoort 
waargenomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, 
laatvlieger, watervleermuis en gewone grootoorvleermuis. Het aantal waargenomen 
exemplaren per soort per onderzoeksronde is weergegeven in tabel 3.5. Tijdens de 
eerste ronde (eind mei / begin juni) zijn beduidend meer vleermuizen (soorten en 
aantallen) waargenomen dan tijdens de beide ronden in juli. Aangezien de 
weersomstandigheden tijdens alledrie de ronden optimaal waren (droog, geen wind 
van betekenis, temperatuur boven 12°C), ligt het voor de hand dat de oorzaak van de 
verschillen per datum gezocht moet worden in een sterk verschillend voedselaanbod. 
 
Alle waarnemingen van vleermuizen zijn per onderzoeksronde weergegeven op de 
kaarten 3.3 t/m 3.5. Op deze kaarten is te zien dat de grootste concentraties van 
jagende vleermuizen zijn aangetroffen in de meer vochtige, lager gelegen 
terreindelen: met name de omgeving van de watergang langs de gehele westrand en 
de smalle deelgebieden in het zuiden. In het hoger en droger gelegen noordoostelijk 
deel (de zandrug) zijn aanzienlijk minder jagende vleermuizen waargenomen. Ook 
deze verschillen wijzen op een sterk variërend voedselaanbod (voedselrijkdom rond 
de waterpartijen, voedselschaarste op de zandrug). Onder de tabel en de kaarten 
worden de resultaten per soort kort toegelicht. 
 

Tabel 3.5 Vastgestelde soorten vleermuizen in Waterwingebied Amersfoort in 2010 en het aantal 

exemplaren per soort per onderzoeksronde. 

 

Soortnaam 27 mei / 3 juni 1 juli 8 juli 

Gewone dwergvleermuis 77 26 20 

Ruige dwergvleermuis 1 - - 

Rosse vleermuis 1 - - 

Laatvlieger 5 2 - 

Watervleermuis 4 3 - 

Gewone grootoorvleermuis 1 - - 
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Kaart 3.3. Waarnemingen van vleermuizen in Waterwingebied Amersfoort op 27 mei en 3 juni 2010. 
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Kaart 3.4 Waarnemingen van vleermuizen in Waterwingebied Amersfoort op 1 juli  2010. 
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Kaart 3.5 Waarnemingen van vleermuizen in Waterwingebied Amersfoort op 8 juli 2010. 
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Gewone dwergvleermuis 
Veruit de meest waargenomen soort van het onderzoek. Het hoge aantal 
waargenomen exemplaren op met name 3 juni 2010 (70 exemplaren, boven een klein 
terreindeel dat reeds op 27 mei was onderzocht vlogen nog eens 7 exemplaren; 
ongeveer dit aantal was ook weer aanwezig op 3 juni) suggereert dat in de 
omliggende woonwijken één of meer kraamkolonies van deze soort aanwezig zijn. 
Ook het verschijnen van de eerste exemplaren reeds rond zonsondergang (de 
gebruikelijke uitvliegtijd van de eerste exemplaren) wijzen hierop: betreffende 
exemplaren hoeven kennelijk niet ver te vliegen tussen verblijfplaats en 
foerageergebied. 
 
Ruige dwergvleermuis 
Deze met name in de nazomer en herfst (paartijd) in Nederland talrijk waarneembare 
soort is slechts eenmaal tijdens het onderzoek vastgesteld (op 3 juni 2010). Opvallend 
genoeg betrof het een jachtlocatie (bosrandje) waar in de omgeving geen gewone 
dwergvleermuizen aanwezig waren (zie kaart 3.4). De soort is in de periode augustus 
– oktober (paarperiode waarin mannetjes o.a. leegstaande nestholten van spechten 
en mezen als middelpunt van paarterritoria bezetten) in grotere getale in het gebied te 
verwachten. 
 
Rosse vleermuis 
Clusters van oude eiken en beuken met holten ontbreken in het Waterwingebied zodat 
op voorhand niet verwacht werd dat het gebied potenties zou kunnen hebben als 
verblijfplaats voor een kolonie rosse vleermuizen. Ook geschikt foerageergebied 
(meren, moerassen, rivierdalen, veenweidegebieden, uiterwaarden etc.) ontbreekt. De 
resultaten van het onderzoek bevestigen de verwachting: slechts eenmaal op 3 juni 
2010 is een hoog overvliegend exemplaar waargenomen. Mede in ogenschouw 
nemend dat overvliegende rosse vleermuizen een afstand van 20 tot 30 km tussen 
verblijfplaats en jachtgebied kunnen overbruggen, is het Waterwingebied met de 
eenmalige waarneming van één exemplaar niet van wezenlijke betekenis voor deze 
soort. 
 
Laatvlieger 
Waarnemingen van deze soort zijn vooral beperkt tot het meest zuidelijke deel van het 
Waterwingebied. Hier foerageerden op 3 juni 2010 5 exemplaren boven het 
‘paardenweitje’ en de ‘boomweide’, beide bij uitstek favoriet jachthabitat van de 
laatvlieger (grasland tussen boomgroepen en langs bosranden). Op 1 juli en 8 juli zijn 
in dit deel van het gebied tegen de verwachting in geen laatvliegers meer 
waargenomen. Op 1 juli 2010 werden wel elders in het gebied twee exemplaren op 
vliegroute vastgesteld. Bij gelegenheid (met name voorseizoen?) lijkt de soort dus 
vooral vanuit het zuidelijke buitengebied het Waterwingebied aan te doen via de kant 
van de Hoge Weg. 
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Watervleermuis 
Boven de doorlopende watergang aan de westrand van het gebied foerageerde 
tijdens de eerste twee ronden een klein aantal watervleermuizen. De soort gebruikt 
deze watergang ook als vliegroute. De geringe aantallen suggereren dat zich geen 
(grote) kolonies dicht in de buurt van het Waterwingebied bevinden. 
 
Gewone grootoorvleermuis 
Een fragment van de zachte fluistersonar van deze soort is eenmaal opgenomen in de 
dichte houtwal langs de Weg van de Vrijheid in het meest zuidelijke deel van het 
gebied op 3 juni 2010. Het dier foerageerde kennelijk tussen de boomkronen van de 
relatief dichte beplanting hier (kenmerkend voor deze ‘gleaner’). Het geluid is 
gedetermineerd aan de hand van de zeer lage frequentie (pulsen met een frequentie 
dalend van <50 kHz naar ca. 15 kHz), de korte pulsduur (gemiddeld 1,5 milliseconde), 
het geringe interpulse interval (ca. 50 milliseconde) en vooral de zeer duidelijke 
harmonische (‘dubbele’) pulsen in het sonogram. Hoewel het waarnemen van een 
exemplaar van deze soort in de zomer een toevalstreffer is (vanwege de geringe 
afstand waarover de soort detecteerbaar is; baltsgeluiden in het vroege voorjaar zijn 
echter veel opvallender), lijkt het vanwege de grote afstand tot potentiële 
koloniegebieden (bosgebieden, boomrijk buitengebied, landgoederen etc.) niet 
aannemelijk dat regelmatig aanzienlijke aantallen grootoorvleermuizen in het 
Waterwingebied aanwezig kunnen zijn. De waarneming wordt beschouwd als een 
incidentele gebeurtenis, maar geeft wel aan dat geschikt habitat voorhanden is én 
bereikt kan worden door deze soort. 

 3.5 Overige soorten 

Tijdens het onderzoek zijn in het plangebied geen strikt beschermde overige soorten 
waargenomen. Deze worden ook niet verwacht. Op grond van de aanwezige biotopen 
wordt wel een aantal algemeen voorkomende beschermde grondgebonden 
zoogdiersoorten in en rond het plangebied verwacht (Tabel 1 Ffw). In tabel 3.6 wordt 
een overzicht gegeven van deze verwachte soorten en een indicatie van hun 
voorkomen en biotoop (incl. huismuis en bruine rat die niet beschermd zijn, ook niet 
via Tabel 1 Ffw). Van deze 11 soorten zijn mol, egel, konijn en rosse woelmuis in 
2010 ook daadwerkelijk waargenomen (zie tabel 3.7). 
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Tabel 3.6 Mogelijk in het plangebied voorkomende soorten grondgebonden zoogdieren. 

 
In de onderstaande tabel zijn de ‘terloops’ waargenomen soorten grondgebonden 
zoogdieren, vissen, dagvlinders, libellen en sprinkhanen weergegeven, verricht tijdens 
de inventarisatie van overige soortengroepen (waargenomen vissen en 
ongewervelden zijn alle onbeschermd). Aantallen of aantalsindicaties zijn 
weergegeven per datum. Met name op 23 juli 2010 – tijdens de zoektocht naar 
juveniele sperwers – zijn terloops relatief veel insecten waargenomen. 
 
Tabel 3.7 Terloops waargenomen (aantallen) grondgebonden zoogdieren, vissen, dagvlinders, 

libellen en sprinkhanen per onderzoeksdatum in Waterwingebied Amersfoort in 2010; indien 

geen exact aantal: + = ‘enkele’, ++ = ‘tientallen’. 

 

Soortnaam 26 

maart 

28 mei 23 juni 1 juli 8 juli 23 juli 

Zoogdieren (4 soorten)       

Egel - - - 2 - drol 

Konijn 1 - - - - + 

Mol ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Rosse woelmuis - - - - - 2 

Vissen (6 soorten)       

Baars - - - - - 2 

Blankvoorn - - - - - 120 

Karper 1 - + - 5 5 

Rietvoorn - ++ - - - 20 

Snoek 1 1 - - -  

Tiendoornige stekelbaars - - 10 

(vangst) 

- - - 

Dagvlinders (11 soorten)       

Atalanta - - - - - 3 

Bont zandoogje - 1 - - - 9 

Boomblauwtje - - - - - 4 

Bruin zandoogje - - - - 1 41 

Dagpauwoog - - - - - 2 

Eikenpage - - - - - 3 

 voorkomen biotoop 
mol algemeen grazige vegetaties, bosranden 
egel algemeen bos, struweel, grazige vegetaties 
gewone bosspitsmuis algemeen bos, struweel, ruige vegetaties, oevers 
huisspitsmuis algemeen rondom bebouwing, oevers, ruige vegetaties 
bosmuis algemeen bos, struweel, ruige vegetaties, oevers 
huismuis zeldzaam rond bebouwing 
bruine rat algemeen oevers 
rosse woelmuis algemeen bos, struweel 
konijn  zeldzaam grasland, bos 
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Gamma-uil (nachtvlinder) - - - - - ++ 

Gehakkelde aurelia - - - - - 7 

Kleine vos - - - - - 1 

Kleine vuurvlinder - - - - - 1 

Klein koolwitje - - - - 3 + 

Libellen (9 soorten)       

Blauwe glazenmaker - - - - - 2 

Gewone oeverlibel - - - - - 3 

Grote keizerlibel - - - - 1 - 

Houtpantserjuffer - - - - - 3 

Kleine roodoogjuffer - - - - - 42 

Lantaarntje - - - - 1 7 

Paardenbijter - - - - - 2 

Steenrode heidelibel - - - - - 2 

Weidebeekjuffer - - - - - 2 

Sprinkhanen (5 soorten)       

Bruine sprinkhaan - - - - + ++ 

Grote groene sabelsprinkhaan - - - 1 + + 

Kustsprinkhaan      ++ 

Ratelaar - - - - + ++ 

Zeggedoorntje      + 

 

 
Foto 3.1 Bastaardkikker, bewoner van de watergang langs de westrand van Waterwingebied 

Amersfoort (foto: Jeroen Brandjes). 

 



 

44 

 
Foto 3.2 Eikenpage, één van de drie waargenomen exemplaren in het noordelijk deel van het 

Waterwingebied op 23 juli 2010 (foto: Jeroen Brandjes). 

 

 
Foto 3.3 Weidebeekjuffer, één van de twee waargenomen exemplaren (vrouw) in het 

Waterwingebied op 23 juli 2010 (foto: Jeroen Brandjes). 
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 4 Effecten en maatregelen 

 4.1 Effecten per soort 

Per soort of soortgroep wordt ingegaan op de te verwachten effecten op individuen, 
de lokale populatie en de regionale of landelijke populaties van a) de ingreep zelf 
(tijdelijke effecten) en b) het ‘nieuwe’ Waterwingebied cq. de veranderde situatie 
(permanente effecten). Daarnaast worden (mitigerende) maatregelen voorgesteld bij 
a) de uitvoering van de werkzaamheden en b) het ontwerp en herinrichting van het 
Waterwingebied. Deze maatregelen dienen ter beperking van de negatieve effecten 
en/of om overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen. Daarnaast kunnen de 
maatregelen de effectiviteit van de herinrichting of de betekenis van het 
Waterwingebied als specifieke functie voor een soort verbeteren.  
 

 4.1.1 Flora 

Ingreep 
Negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding van lokale of landelijke 
populatie van beschermde soorten zijn niet aan de orde. Door de 
inrichtingsmaatregelen in het groenbeheerplan ontstaan biotopen die geschikt zijn 
voor bijzondere soorten, waaronder rietorchis rond de nieuw aan te leggen poel.  
 
Maatregelen bij ingreep 
Bij de ingreep hoeft niet gelet te worden op aanwezigheid van beschermde soorten. 
Wel wordt aanbevolen de bodem zo min mogelijk te verstoren of te verdichten tijdens 
de werkzaamheden, aangezien dit kan leiden tot verruiging en aantasting van de 
bodemopbouw.  
 
Maatregelen beheer 
Met betrekking tot zowel de grazige als de aquatische vegetaties in het 
Waterwingebied valt winst te behalen.  
 
De grazige vegetaties zijn momenteel slecht ontwikkeld als kruidenrijke vegetaties 
(doelstelling). Aangezien het huidige beheer (begrazing) niet wordt gemonitord, is niet 
bekend wat de effectiviteit is van dit beheer. Het creëren van bloem- en soortenrijke 
vegetaties vanuit een voedselrijke en soortenarme uitgangssituatie middels alleen 
begrazingsbeheer (schapen) is zeer lastig. In het groenbeheerplan wordt 
hooilandbeheer (maaien en afvoeren) opgevoerd als beheersvorm. Dit zal 
waarschijnlijk sneller leiden tot het ontstaan van soortenrijke (bloemrijke) vegetaties. 
 
Voor de (semi)aquatische vegetaties geldt dat de aanleg van een nieuwe poel, herstel 
van bestaande poelen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers zondermeer 
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positief is. Het groenbeheerplan biedt echter geen structurele oplossing voor de hoge 
voedselrijkdom van het water. Dat probleem dient elders te worden opgelost.  
 

 4.1.2 Amfibieën 

In het onderzoeksgebied komen alleen algemeen voorkomende amfibieën voor. Van 
hoge dichtheden of belangrijke voortplantingslocaties is in het gebied geen sprake. Bij 
de ingreep dient rekening te worden gehouden met aanwezigheid van amfibieën in 
alle biotopen. Op grond van het beperkte belang van het gebied voor amfibieën en het 
algemeen voorkomen van de betreffende soorten kunnen negatieve effecten op de 
gunstige staat van instandhouding worden uitgesloten. 
 
De te herstellen wateren in het Waterwingebied bieden geschikte 
voortplantingslocaties voor de in gebied voorkomende amfibieën en de nog te 
verwachten kleine watersalamander. Dit geldt specifiek voor wateren die niet in open 
verbinding staan met de omliggende watergang, dat wil zeggen in wateren waarin 
geen vis voorkomt. Aangenomen mag worden dat het herstel van verlande of 
dichtgegroeide poelen en de aanleg van een nieuwe poel zal leiden tot een 
verbetering van de mogelijkheden voor voortplanting van amfibieën.  
 

 4.1.3 Vleermuizen 

In het Waterwingebied zijn geen verblijfplaatsen of belangrijke vliegroutes van 
vleermuizen vastgesteld. De ingreep leidt dan ook niet tot negatieve effecten op deze 
functies.  
 
Het Waterwingebied vormt zeer belangrijk foerageergebied voor de gewone 
dwergvleermuis, die kolonies in de directe omgeving van het park heeft. Het is niet de 
verwachting dat de kwaliteit van het gebied als foerageergebied afneemt. Negatieve 
effecten als het (lokaal) kappen van bomen of verwijderen van opgaande begroeiing 
worden gecompenseerd met positieve effecten door toename van het areaal zoom-
mantelvegetaties, aanleg van natuurvriendelijke oevers en aanleg en herstel van 
poelen. Vooral de toename van nat areaal zorgt voor een toename van prooidieren. 
 
Voor de andere soorten vleermuizen geldt dat het Waterwingebied van beperkter 
belang is. Net als voor de gewone dwergvleermuis geldt dat verwacht wordt dat 
negatieve en positieve effecten elkaar opheffen.  
 
Een punt van aandacht is de beweiding met schapen. De uitwerpselen van deze 
schapen zorgen mogelijk voor een verhoogd aanbod van kevers en grotere insecten. 
Specifiek laatvlieger en rosse vleermuis foerageren veelvuldig grotere insecten. Het 
aantal foeragerende laatvliegers en rosse vleermuizen is niet bijzonder hoog en dit 
aantal kan ook verwacht worden in een park waar geen begrazing plaatsvindt. Het 
stopzetten van begrazing zal waarschijnlijk geen negatieve effecten hebben op 
laatvlieger en rosse vleermuis, temeer andere ingrepen (vernatting, aanleg singels 
e.d.) een positief effect zullen hebben. 
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 4.1.4 Vogels 

In het plangebied is één nest van een soort vastgesteld waarvan de nestplaatsen 
jaarrond zijn beschermd: sperwer. De sperwer heeft in 2010 niet succesvol gebroed in 
het Waterwingebied. Hoewel op meerdere locaties nestbouw is vastgesteld, zijn geen 
jongen waargenomen. Verstoring (recreatie) is daar mogelijk debet aan geweest.  
 
Voor de sperwer zijn twee factoren in het Waterwingebied van belang, te weten 
voldoende prooiaanbod en rust. In het groenbeheerplan zijn maatregelen opgenomen 
om de sperwer voor het gebied te behouden. 
Het prooiaanbod is ook in het nieuwe beheerplan gewaarborgd. Op enkele locaties is 
sprake van een toename van verstoring (recreatie) en verslechtering van 
broedbiotoop door verwijderen van beplanting, wat ten koste zal gaan van 
broedvogels. Daar staat tegenover dat elders in het gebied (nieuwe) singels worden 
aangelegd en sterk wordt ingezet op ontwikkeling van zoom-mantelvegetaties. Dit zal 
vooral voor struweelbroeders een verbetering betekenen. De uitbreiding en 
versterking van het bosgebied in het noorden zal (op termijn) leiden tot uitbreiding van 
het aantal bosvogels. Hoewel op voorhand niet kan worden ingeschat dat sprake is 
van een toename van prooiaanbod voor de sperwer, wordt zeker geen afname 
verwacht. 
De ontwikkeling van mantel-zoomvegetaties, uitbreiding van het moerasbos en 
uitbreiding van het bosgebied in het noorden zorgt ervoor dat in deze gebieden de 
verstoring afneemt, zowel visueel als toegankelijkheid voor mensen. Ook het 
verplaatsen van de meest intensieve vormen van recreatie naar de randen van het 
gebied zal zorgen voor vermindering van verstoring in de kern van het 
Waterwingebied. Op enkele locaties zal de verstoring echter toenemen door het 
verwijderen van struweel en opgaande beplanting. Netto wordt geen verslechtering 
van de situatie voor de sperwer verwacht.  
 
Verwacht mag worden dat door omvorming van bosplantsoen naar singels, met een 
hoge aandeel struweel en zoomvegetaties, de zangvogelpopulatie profiteert.  
 
Het plangebied heeft een grote waarde voor soorten waarvan inventarisatie gewenst 
is. Dit betreffen vooral holenbroeders. Door het kappen van een groot aantal 
populieren en omvorming van bosplantsoen naar singels (hoger aandeel struweel) zal 
het aanbod van nestgelegenheid voor holenbroeders in eerste instantie afnemen. Met 
het vergroting van het bosareaal in het noorden wordt op termijn nieuwe 
broedgelegenheid gewaarborgd. Voor geen van de soorten geldt dat de gunstige staat 
van instandhouding van lokale populaties in het geding is.  
 
Voor alle broedende vogels geldt dat verstoring van de nesten in het broedseizoen 
verboden is. Om verstoring te voorkomen dienen in het broedseizoen geen 
verstorende werkzaamheden te worden uitgevoerd. Indien in de periode maart tot en 
met augustus werkzaamheden plaatsvinden, dient extra te worden gecontroleerd op 
aanwezigheid van broedende vogels op en rond de locatie waar werkzaamheden 
plaatsvinden.  



 

48 

 4.2 Conclusies Flora- en faunawet 

In Tabel 4.1 zijn de beschermde soorten (Tabel 2 en 3) vermeld waarvoor het 
plangebied in meer of mindere mate functioneel is. 
 
Geconcludeerd kan worden dat: 
� In het plangebied 7 strikt beschermde soorten voorkomen; hiervan zijn er 6 

opgenomen in Tabel 3 van de Flora- en faunawet. 
� Van geen van de beschermde soorten zijn als gevolg van de ingreep negatieve 

effecten te verwachten op de gunstige staat van instandhouding van de (lokale) 
populatie en worden evenmin verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet 
ovetreden. 

� Voor soorten van Tabel 3 geldt dat als gevolg van de ingreep geen negatieve 
effecten op de gunstige staat van instandhouding worden verwacht; aanbevolen 
wordt de in 4.1 genoemde mitigerende maatregelen toe te passen om te 
voorkomen dat met betrekking tot deze soorten verbodsbepalingen worden 
overtreden. 

� Voor de meeste soorten geldt dat de geplande herinrichting van het 
Waterwingebied een positief effect heeft op de lokale populaties van beschermde 
soorten.  

 
Tabel 4.1 Beschermde planten en dieren in het onderzoeksgebied; alleen soorten van Tabel 2 en 3 van 

de Flora- en faunawet en vogels met jaarrond beschermde nestplaats. 

Soort Tabel Ffwet Effecten Overtreding  
verbodsbepalingen 

sperwer jaarrond geen geen 
gewone dwergvleermuis 3 geen geen 
ruige dwergvleermuis 3 geen geen 
watervleermuis 3 geen geen 
laatvlieger 3 geen geen 
rosse vleermuis 3 geen geen 
gewone grootoorvleermuis 3 geen geen 
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Bijlage 1 Wettelijk kader 

 1.1 Inleiding 

In deze bijlage wordt in het kort beschreven wat de wettelijke kaders zijn voor 
opstellen van ecologische beoordelingen van ruimtelijke ingrepen en andere 
handelingen. In de natuurbeschermingswetgeving wordt een onderscheid gemaakt 
tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. De soortenbescherming is in 
Nederland verankerd in de Flora- en faunawet (§1.2 van deze bijlage), de 
gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet 1998 (§1.3). Met deze wetten 
geeft Nederland invulling aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. De Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht zal vanaf 1 oktober 2010 de procedures bij 
ruimtelijke ingrepen ingrijpend wijzigen (§ 1.4). Ook wordt kort ingegaan op de 
betekenis van Rode lijsten (§ 1.5) en de Ecologische Hoofdstructuur (§ 1.6) bij 
ecologische toetsingen. 

 1.2 Flora- en faunawet 

Het doel van de Flora- en faunawet is het instandhouden en beschermen van in het 
wild voorkomende planten- en diersoorten. De Flora- en faunawet kent zowel een 
zorgplicht als verbodsbepalingen.  
De zorgplicht geldt te allen tijde voor alle in het wild levende dieren en planten en hun 
leefomgeving, voor iedereen en in alle gevallen.  
De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het ‘nee, tenzij’ principe. Dat betekent dat 
alle schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten- en diersoorten in 
principe verboden zijn (zie kader).  
 

Verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet (verkort) 

Artikel 8: Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op een andere 

manier van de groeiplaats verwijderen van beschermde planten. 

Artikel 9: Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen of met het oog daarop opsporen van 

beschermde dieren. 

Artikel 10: Het opzettelijk verontrusten van beschermde dieren. 

Artikel 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van beschermde dieren. 

Artikel 12: Het zoeken, beschadigen of uit het nest halen van eieren van beschermde dieren. 

Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van beschermde planten en 

dieren. 

 
Artikel 75 bepaalt dat vrijstellingen en ontheffingen van deze verbodsbepalingen 
kunnen worden verleend. Het toetsingskader hiervoor is vastgelegd in het 
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Vrijstellingenbesluit. Er gelden verschillende regels voor verschillende categorieën 
werkzaamheden.  
Er zijn vier beschermingsregimes corresponderend met vier groepen beschermde 
soorten (tabellen 1 t/m 3 en vogels). 
 
Tabel 1. De algemene beschermde soorten 
Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor ruimtelijke ingrepen en bestendig gebruik 
en beheer. Ontheffing ten behoeve van andere activiteiten kan worden verleend, mits 
de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is (‘lichte toetsing’). 
Tabel 2. De overige beschermde soorten 
Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor werkzaamheden in het kader van 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting en van bestendig gebruik en beheer, als op basis 
van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Anders 
is ontheffing noodzakelijk, na lichte toetsing. 
Tabel 3.  De strikt beschermde soorten 
Dit zijn de planten- en diersoorten vermeld in Bijlage 1 van het Vrijstellingenbesluit of 
in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Uit recente jurisprudentie blijkt dat de regels voor 
de Habitatrichtlijnsoorten nog strikter zijn2 
Voor bestendig gebruik en beheer geldt voor de soorten van Bijlage 1 van het 
Vrijstellingenbesluit een vrijstelling, mits men werkt op basis van een door de minister 
van LNV goedgekeurde gedragscode. Voor ruimtelijke ingrepen is altijd een ontheffing 
op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Deze kan worden 
verleend na een uitgebreide toetsing (zie onder). 
Voor de soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt hetzelfde regime, met één 
grote beperking. Ontheffing of vrijstelling kan niet worden verleend voor ruimtelijke 
ingrepen en bestendig beheer en gebruik, tenzij er (tevens) sprake is van dwingende 
redenen van groot openbaar belang, of in het belang van het milieu, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van wilde flora en fauna. Voor deze 
groep soorten kan overigens geen vrijstellingen worden verleend voor artikel 10 
(verontrusting). 
Vogels. 
Alle inheemse vogels zijn strikt beschermd. Ontheffing of vrijstelling kan alleen worden 
verkregen op grond van openbare veiligheid, volksgezondheid of bescherming van 
flora en fauna. De Vogelrichtlijn noemt zelfs ‘dwingende redenen van groot openbaar 
belang’ niet als grond3. 
Dat betekent dat in beginsel alle activiteiten die kunnen leiden tot verstoring of 
vernietiging van in gebruik zijnde nesten buiten het broedseizoen moeten worden 
uitgevoerd. 
Het ministerie heeft een lijst gemaakt van soorten die hun nest doorgaans het hele 
jaar door of telkens opnieuw gebruiken. Deze nesten zijn jaarrond beschermd4. 

                                                             
2 Zie uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 21 januari 2009 zaaknr. 200802863/1 en 13 mei 2009 nr. 
200802624/1), en Rechtbank Arnhem, 27 oktober 2009 zaaknr. AWB 07/1013. Zie tevens de brief van het ministerie van LNV d.d. 
26 augustus 2009 onder kenmerk ffw2009.corr.046 en de Uitleg aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en 
faunawet. 
3 Zie de vorige voetnoot. 
4 Zie de Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingrepen, ministerie van LNV, 
augustus 2009. 
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De uitgebreide toetsing houdt in dat ontheffing alleen kan worden verleend als: 
1. Er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van 

de soort; 
2. Er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is; 
3. Er sprake is van een in de wet genoemde reden van openbaar belang; 
4. Er zorgvuldig wordt gehandeld.  
Zorgvuldig handelen betekent het actief optreden om alle mogelijke schade aan een 
soort te voorkomen, zodanig dat geen wezenlijke negatieve invloed op de relevante 
populatie van de soort optreedt.  
In veel gevallen kan voorkomen worden dat een ontheffing nodig is, als mitigerende 
maatregelen er voor zorgen dat de functionele leefomgeving van dieren in tact blijft. 
Vooral voor soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en vogels is dit cruciaal 
(omdat er alleen ontheffing kan worden verkregen na zware toetsing). 

 1.3 Wabo en omgevingsvergunning 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt op 1 oktober 2010 van 
kracht. De Wabo voegt een groot aantal (circa 25) vergunningen, ontheffingen en 
andere toestemmingen samen tot één omgevingsvergunning. De 
omgevingsvergunning is nodig voor het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen, zoals 
sloop, bouw, aanleg en gebruik, als die een plaatsgebonden karakter hebben en dat 
van invloed kunnen zijn op de “fysieke leefomgeving”. Dit omvat alle fysieke waarden 
in de leefomgeving, zoals milieu, natuur, landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden. 
Als hoofdregel kent de Wabo het bevoegd gezag toe aan B&W van de gemeente waar 
het project (in hoofdzaak) zal worden uitgevoerd. Voor projecten van provinciaal 
belang kunnen GS het bevoegd gezag zijn, voor projecten van nationaal belang een 
minister. 
De ontheffing Flora- en faunawet en de vergunning Natuurbeschermingswet 1998, die 
voor een ruimtelijke ingreep nodig kunnen zijn, worden “aangehaakt” bij de 
omgevingsvergunning. Dat wil zeggen dat bij een aanvraag voor een omgevings-
vergunning ook een toetsing aan Ffwet en/of Nbwet moet worden gevoegd. De 
aanvraag wordt dan aan het oorspronkelijke bevoegde gezag (Ffwet: LNV; Nbwet: GS 
of LNV) voorgelegd. Die zal dan toestemming geven in de vorm van een Verklaring 
van geen bezwaar (Vvgb). De inhoudelijke toetsing zal niet veranderen. 
Op aanvragen voor een omgevingsvergunning, die mede betrekking hebben op Flora- 
en faunawet en/of Natuurbeschermingswet 1998 is de uitgebreide voorbereidingspro-
cedure van toepassing. 
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 1.4 Rode lijsten 

Rode lijsten zijn geen wettelijke instrumenten, maar zijn sturend voor beleid. Zij dienen 
om prioriteiten in middelen en maatregelen  te kunnen bepalen. Bij het beoordelen van 
maatregelen en ingrepen kunnen de Rode lijsten echter wel een belangrijke rol 
spelen. Er zijn nu landelijke Rode lijsten vastgesteld voor paddestoelen, korstmossen, 
mossen, vaatplanten, platwormen, land- en zoetwaterweekdieren, bijen, dagvlinders, 
haften, kokerjuffers, libellen, sprinkhanen en krekels, steenvliegen, vissen, amfibieën, 
reptielen, zoogdieren en vogels (LNV 2009). Een aantal provincies heeft aanvullende 
provinciale Rode lijsten opgesteld. 
Van soorten op de Rode lijst moet worden aangenomen dat negatieve effecten van 
ingrepen de gunstige staat van instandhouding relatief gemakkelijk in gevaar brengen. 
Waar het beschermde soorten betreft zal er dus extra aandacht aan mitigatie en 
compensatie moeten worden besteed. Bij niet-beschermde soorten of soortgroepen 
kunnen op grond van de zorgplicht extra maatregelen worden gevergd. Bij een aantal 
soortgroepen gaat het echter om tientallen of honderden moeilijk vast te stellen 
soorten, waardoor de waarde voor praktische toepassingen vaak beperkt is. 

 1.5 De Ecologische Hoofdstructuur 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft als doel om van de bestaande en nieuwe 
natuur een goed functionerend netwerk te maken. Het ruimtelijk beleid voor de EHS is 
gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden’ 
van de EHS. Op plannen, projecten of handelingen binnen de EHS is conform de Nota 
Ruimte het ’nee, tenzij’-regime van toepassing.  
 
Ruimtelijke ingrepen in de EHS met significant negatieve effecten op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het gebied zijn in beginsel niet toegestaan. Tenzij er voor 
de ingreep geen reële alternatieven zijn èn er sprake is van redenen van groot 
openbaar belang. De initiatiefnemer is verplicht om de negatieve effecten te mitigeren 
(voorkomen of beperken) en de restschade te compenseren.  
 
De wezenlijke kenmerken en waarden zijn de huidige en potentiële waarden, 
gebaseerd op de natuurdoelen voor het gebied. De natuurdoelen worden door de 
provincies vastgelegd, meestal in natuurdoeltypen of beheertypen per perceel. 
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Bijlage 2 Foto’s plangebied 

 

 
Vochtig grasland ten noorden Van Randwijcklaan 
 

 
Ridderzuring is in sommige graslanden dominant aanwezig 
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Watergang langs de westzijde van het Waterwingebied 
 

 
Grasland ten noorden van de Lage Weg 
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Stormschade in het populierenbos aan de noordzijde 
 

 
Zoom met grote brandnetel en fluitenkruid 
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Boomweide met recreatievoorzieningen 
 

 
Verruigd moerasbos met ondergroei van grote brandnetel 
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