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SAMENVATTING 

In het Amersfoortse Waterwingebied hebben in 2015 inventarisaties plaatsgevonden van 
flora en fauna, waarbij de aandacht uitging naar bedreigde en wettelijk beschermde 
soorten. De onderzochte soortgroepen zijn flora, dagvlinders, libellen en sprinkhanen, 
vissen, amfibieën, zoogdieren  en vogels.  

Er werd 1 beschermde plantensoort aangetroffen, namelijk Daslook. Soorten van de Rode 
Lijst werden niet gevonden, wel van de provinciale Oranje Lijst. Voor een deel betreft dit 
aangeplante of ingezaaide soorten. Verder zijn enkele invasieve plantensoorten 
aangetroffen die voor beheertechnische problemen kunnen zorgen in de toekomst. Dit  
zijn Japanse duizendknoop, Reuzenbereklauw  en Moerashyacint. Deze laatste groeit in 
de nieuw gegraven poel. 

Van de onderzochte insectengroepen zijn 17 libellensoorten, 17 dagvlindersoorten en 11 
sprinkhanensoorten aangetroffen. Van deze soorten is er geen enkele opgenomen op de 
Rode Lijst. Van de libellen waren vooral name de juffers Lantaarntje en Azuurwaterjuffer 
in grote aantallen aanwezig. Verschillende soorten echte libellen werden verspreid over 
het gebied aangetroffen, ook verder van water.  

Van de aangetroffen dagvlinders waren verschillende gewenste soorten van graslanden 
aanwezig. Dit zijn onder andere Icarusblauwtje, Kleine vuurvlinder en Bruin zandoogje. 
Alleen de laatstgenoemde komt algemeen voor in het Waterwingebied. Vlindersoorten 
van bos en struweel, waaronder Citroenvlinder, Landkaartje en Bont zandoogje  waren 
goed vertegenwoordigd, evenals de Eikenpage.  Van Oranjetipje zijn slechts enkele 
waarnemingen net buiten het Waterwingebied gedaan.  

De waargenomen sprinkhanen zijn voornamelijk de weinig kritische soorten van wat 
ruigere graslanden en struwelen en bossen. Met name Struiksprinkhaan is overal in het 
gebied waargenomen. Ratelaar is een soort die iets hogere eisen stelt aan de openheid 
van grasvegetatie, deze soort heeft een beperkte verspreiding in het Waterwingebied. 
Zanddoorntje en Zeggendoorntje zijn soorten van kale, vochtige bodems. Beide soorten 
zijn rondom de nieuwe poel gevonden.  

In de wateren zijn twee beschermde vissoorten gevangen, Kleine modderkruiper en 
Bittervoorn. Kroeskarper was de enige soort van de Rode Lijst, deze werd in twee 
wateren gevonden.  

Geen van de drie gevonden amfibieënsoorten heeft een bedreigde of beschermde status. 
Alle planten onder andere voor in de nieuwe poel, het hele Waterwingebied is 
landhabitat voor vooral Bruine kikker en Gewone pad.  

Vleermuizen hebben geen verblijfplaatsen in het gebied, maar er wordt wel 
gefoerageerd. Met name Gewone dwergvleermuis jaagt veel in het gebied, van deze 
soort bevinden zich verblijfplaatsen in gebouwen nabij het gebied. Ook Ruige 
dwergvleermuis en Rosse vleermuis werden redelijk vaak aangetroffen. Watervleermuis 
en Laatvlieger werden slecht een enkele keer binnen het Waterwingebied gehoord.  

De cameraval bij de faunapassage onder de Hogeweg registreerde vijf soorten 
zoogdieren, waarvan Konijn en Bunzing het vaakst. Op basis van waarnemingen van 
derden kan verondersteld worden dat Bunzing niet alleen jaagt in het gebied, maar er 
zich ook voortplant.  
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De broedvogelbevolking van het Waterwingebied kent één soort met een jaarrond 
beschermde nestplaats, de Sperwer. Van de Sperwer waren twee territoria aanwezig; uit 
beide nesten zijn jongen uitgevlogen. Huismus en Ringmus zijn de twee soorten van de 
Rode Lijst die in het gebied aanwezig zijn. Ringmus heeft een kleine kolonie aan de rand 
van het gebied, ze broeden waarschijnlijk net buiten het gebied. Dit geldt zeker voor de 
gebouwbewonende Huismus, waarvan enkel foeragerende exemplaren zijn gezien in het 
gebied. Er heeft geen volledige territoriumkartering plaatsgevonden van alle broedvogels, 
maar in totaal zijn van 31 soorten waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een 
territorium.  

Geconcludeerd wordt dat het Waterwingebied een diverse soortensamenstelling kent. 
Insecten van (halfopen) bosgebied zijn algemeen aanwezig. Er komen verschillende 
broedvogels voor die van natuurlijke holten afhankelijk zijn. Aanleg van met name de 
poel heeft geresulteerd in leef- en voortplantingsgebied voor verschillende insecten- en 
amfibieënsoorten. Het uitvoeren van de maatregelen uit het Groenbeheerplan kan met 
name voor de droge hooilanden nog verbeterd worden. Deze maatregelen lijken hier niet 
of niet volledig te worden uitgevoerd, de kenmerkende soorten van deze graslanden zijn 
ook maar beperkt aanwezig.  
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 

In 2010 is een Groenbeheerplan vastgesteld voor het Waterwingebied in de 
Amersfoortse wijk Liendert waarin het beheer ten aanzien van recreatie en flora & fauna 
is verwoord (Koopman et al. 2010). Ook worden hier eenmalige inrichtingsmaatregelen 
voorgesteld. Als randvoorwaarden worden onder andere genoemd het realiseren van een 
inrichting die aansluit bij de van de Gelderse Vallei. Dit is een kleinschalig landschap met 
houtwallen, knotbomen, heggen, bosgebieden en ook vochtige hooilanden en beekdalen 
in de lagere gebieden. Om de omschreven streefbeelden te realiseren zijn 
inrichtingsmaatregelen verwoord. In 2012 en 2013 zijn maatregelen uit dit plan 
uitgevoerd. Op verzoek van Gemeente Amersfoort heeft Bureau Stadsnatuur het 
Waterwingebied in 2015 onderzocht op de aanwezige beschermde en kwetsbare 
soorten. Dit zijn de middels Flora- en faunawet beschermde soorten, de soorten van de 
landelijke Rode Lijsten en de Oranje Lijst met aandachtsoorten van de provincie Utrecht. 
Doel van het onderzoek is een uitspraak te kunnen doen over de huidige ecologische 
kwaliteit van het gebied en het effect van de genomen maatregelen. In Figuur 1 wordt de 
begrenzing van het onderzoeksgebied weergegeven.  
 

 
Figuur 1. Onderzoeksgebied Waterwingebied met de gehanteerde coderingen voor de deelgebieden. Inzet: ligging 
onderzoeksgebied binnen de Gemeente Amersfoort.  

1.2 Gebiedsbeschrijving 

Het Waterwingebied is een halfopen, parkachtig groengebied gelegen tussen Liendert en 
Rustenburg in. Aan de noordzijde wordt het begrensd door de spoorlijn richting 
Apeldoorn, aan de zuidzijde door de Hogeweg.  
Het gebied maakte in het verleden deel uit van een slagenlandschap met natte weiden, 
en kent nog enkele oude erfscheidingen uit die periode in de vorm van greppels en sloten 
met knotwilgen. In de ondergrond zijn een aantal zandruggen en een beekdal aanwezig. 

A 

B 

C 

D 
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De inrichting bestaat uit bosplantsoenen met vrijwel enkel loofbomen, en heeft op veel 
plekken een struiklaag en mantel/ en zoomvegetaties. De grasvegetatie in het deel ten 
zuiden van de Van Randwijcklaan (deelgebieden C en D) zijn voornamelijk gazon, 
noordelijk hiervan worden zowel ruigere, droge graslanden gevonden als kleinere 
oppervlakten vochtige graslandvegetaties. Recent is een poel aangelegd in een grasland 
dat zich tot vochtig hooiland moet ontwikkelen. Ander permanent water dat in het gebied 
aanwezig is de sloot langs de westrand van deelgebied C. Een greppel in de oostkant in 
gebied A bevat soms water, deze mondt uit in een kleine poel die ook in het voorjaar 
water kan bevatten. In het bredere noordelijk deel ligt een grote vijver, die verbonden is 
met een watergang die langs de oostgrens van het gebied loopt.  
 

 
Figuur 2. Graslandje in middendeel Waterwingebied, met op achtergrond rij oude knotbomen (3 juni 2015). 
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2 METHODIEKEN 

2.1 Flora 

Om de flora in kaart te brengen zijn twee bezoeken gebracht. Een voorjaarsronde vond 
plaats op 13 mei 2015 en een late zomerronde op 9 september  2015. In het bijzonder 
is gelet op beschermde soorten en soorten van de Rode Lijst (Sparrius, Odé & Beringen 
2013). Verder is aandacht uitgegaan naar soorten die problemen kunnen geven in het 
beheer van het gebied. Ook is gekeken welke gebiedsdelen botanisch interessant zijn of 
waar kansen liggen deze verder te ontwikkelen.  

2.2 Fauna 

2.2.1 Insecten 

Gedurende twee onderzoeksronden in de periode juni-september zijn de groepen 
dagvlinders, libellen en sprinkhanen geïnventariseerd. Hierbij zijn alle soorten genoteerd, 
dus niet alleen de soorten van de Rode Lijsten (Van Swaay 2006, Termaat & Kalkman 
2011, Reemer, 2012). De inventarisatieronden zijn uitgevoerd onder goede 
weersomstandingheden, dus met relatief warm weer met weinig wind en geen neerslag. 
De meeste aandacht is uitgegaan naar de kansrijk geachte plekken 

2.2.2 Vissen 

Kansrijke wateren zijn middels schepnet vanaf de oever bemonsterd, waarbij aandacht 
uitging naar beschermde vissen en soorten van de Rode Lijst (De Nie 1997, Ministerie 
van EZ 2015). 

2.2.3 Amfibieën  

Het voorkomen van amfibieën is onderzocht door in de voortplantingsperiode te zoeken 
naar dieren in of bij mogelijke voortplantingswateren. Tijdens veldbezoeken ten behoeve 
van andere soortgroepen zijn waarnemingen van (kooractiviteit van) amfibieën 
genoteerd.  

2.2.4 Zoogdieren 

Vleermuizen 
Onderzocht is welke soorten vleermuizen aanwezig zijn in het onderzoeksgebied en 
welke functies het gebied heeft voor deze soorten. Er is hierbij gelet op vliegroutes, 
foerageergebieden en verblijfplaatsen. In de zomerperiode (mei-juli) zijn 2 bezoeken 
gebracht. In het najaar (half augustus – half oktober) zijn 2 bezoeken gebracht waarbij 
gezocht is naar baltsende vleermuizen. Hiermee wordt in het Vleermuisprotocol 2013 
gevolgd (Vleermuisvakberaad et al. 2013). Bij het onderzoek is steeds gebruik gemaakt 
van ultrasoondetectors van het type Pettersson D240x met opnamefunctie. Wanneer 
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nodig voor determinatie werden de sonogrammen van de geluidsopnamen geanalyseerd 
in Batsound (Pettersson Elektronik AB). 

Grondgebonden zoogdieren 
Naar grondgebonden zoogdieren is geen gericht onderzoek gedaan. Wel zijn tijdens de 
veldbezoeken voor andere soortgroepen de losse waarnemingen van beschermde 
zoogdieren worden genoteerd, zoals Egel Erinaceus europaeus. 
Om het gebruik van de faunapassage onder de Hogeweg te onderzoeken is hier een 
wildcamera geplaatst. Deze is aanwezig geweest van 6 augustus tot 8 september 2015. 
Tussentijds is de camera op 25 augustus gecontroleerd.  

2.2.5 Broedvogels 

Het voorkomen van broedvogels van de Rode Lijst (Hustings et al. 2004) en de 
vogelsoorten met jaarrond beschermde status is onderzocht gedurende drie bezoeken in 
april en mei in de vroege ochtend. Bij de vogels met jaarrond beschermde vaste rust- of 
verblijfplaatsen zijn in het Waterwingebied voornamelijk roofvogels en uilen te 
verwachten. Het onderzoek is zoveel mogelijk uitgevoerd conform de methodieken zoals 
beschreven in de soortenstandaarden voor zover deze door de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland opgesteld zijn voor de betreffende soort, of de handleiding 
voor BMP van SOVON (Van Dijk & Boele 2011). Hiertoe is tijdens bezoeken later in het 
seizoen gelet op aanwezigheid van deze soorten. Aandacht ging vooral uit naar 
bedelroep van jonge uilen en Sperwers, nesten en andere sporen van aanwezigheid. 
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3 RESULTATEN 

3.1 Flora 

3.1.1 Beschermde en bedreigde soorten 

Er is in dit onderzoek één wettelijk beschermde plantensoort aangetroffen: Daslook Allium 
ursinum. Deze komt voor in enkele, wellicht aangeplante, groepen in het zuidelijk deel 
van het gebied (Figuur 3). Het Groenbeheerplan heeft stinzenflora met onder andere 
Daslook expliciet als streefbeeld benoemd voor de bomenweide in dit deel van het 
Waterwingebied.  

Tabel 1. Aangetroffen plantensoorten met beschermde, bedreigde of probleemstatus. 

soort wetenschappelijke naam Wettelijke 
status1 : 

Rode lijst 
status2: 

Oranje lijst 
status2: 

Daslook Allium ursinum II TNB KW 
Zwenkdravik Anisantha tectorum - TNB GE 
Italiaanse aronskelk Arum italicum - TNB GE  
Wilde cichorei Cichorium intybus - TNB KW 
Bosrank Clematis vitalba - TNB GE 
Vingerhelmbloem Corydalis solida - TNB TNB 
Groot streepzaad Crepis biennis - TNB KW 
Heggenduizendknoop Fallopia dumetorum - TNB GE 
Tuinwolfsmelk Euphorbia peplus - TNB KW 
Bermooievaarsbek Geranium pyrenaicum - TNB KW 
Wilde hyacint Hyacinthoides non-scripta - TNB GE 
Muursla Mycelis muralis - TNB KW 
Knikkende vogelmelk Ornithogalum umbellatum - TNB GE 

1 : Beschermde status: II = Ffwet Tabel 2. 
2: Rode-Lijststatus/Oranje-Lijststatus: TNB=Thans niet bedreigd, GE = Gevoelig, KW = Kwetsbaar, BE = 

Bedreigd, EB = Ernstig bedreigd en VN = Verdwenen uit Nederland.  
 

Bedreigde soorten volgens de landelijke Rode Lijst 2012 zijn niet gevonden. Wel zijn 
twaalf soorten aangetroffen die vermeld worden op de Oranje Lijst van bedreigde soorten 
in de provincie Utrecht, allen in de categorieën Kwetsbaar of Gevoelig (Tabel 1). Van 
deze Oranje Lijst-soorten is het voor een aantal zeker dat het gaat om aanplant of inzaai. 
Voor enkele andere, vooral stinzenplanten, ligt deze herkomst voor de hand.  

 
Figuur 3. Groeiplaatsen van Daslook in het Waterwingebied.  
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3.1.2 Probleemsoorten: invasieve exoten 

Naast waardevolle soorten komt in het gebied ook een aantal probleemsoorten voor 
(Tabel 2). Onder deze noemer vallen de planten waarvoor aandacht nodig is in het 
beheer van het gebied, omdat deze oncontroleerbaar kunnen worden en een bedreiging 
zijn voor andere (ecologisch waardevolle) soorten. Het gaat hier om vier invasieve 
exoten: Japanse duizendknoop Fallopia japonica, Boheemse duizendknoop Fallopia x 
bohemica, Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum en Moerashyacint Pontederia 
cordata. De verspreiding hiervan wordt weergegeven in Figuur 4. 

Tabel 2. Aangetroffen probleemsoorten. 

soort wetenschappelijke naam Wettelijke 
status1 : 

Rode lijst 
status2: 

Oranje lijst 
status2: 

probleem-
soort 

Japanse duizendknoop Fallopia japonica - TNB TNB x 
Boheemse duizendknoop Fallopia x bohemica - TNB TNB x 
Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum - TNB TNB x 
Moerashyacinth Pontederia cordata - - - x 

 
Figuur 4. Groeiplaatsen van probleemsoorten in en grenzend aan het Waterwingebied. 

Japanse duizendknoop komt voor in het zuidelijk deel van het Waterwingebied. Eén 
groeiplaats werd gevonden aan de oostzijde van de Weg van de Vrijheid, strikt 
genomen buiten het onderzoeksgebied. Daarnaast groeit de soort op de plek van een 
opgeheven en nu met jong struweel ingeplant bospad evenwijdig aan de Hogeweg. 
Deze groeiplaats vormt  een uitloper van een veel grotere groeiplaats op het aanliggende 
braakterrein net buiten de onderzoekgrens. Daar zijn blijkbaar recent door sloop- en 
grondwerkzaamheden (delen van) wortelstokken van Japanse duizendknoop over een 
groot oppervlak verspreid geraakt. Het zijn juist dit soort handelingen die tot 
onbeheersbare situaties kunnen leiden. Zie ook Figuur 5. 

Boheemse duizendknoop heeft een grote concentratie aan de noordzijde van de Van 
Randwijcklaan, waar sprake is van het type dominantie waardoor de soort een probleem 
vormt. Nog verder naar het noorden groeit een aantal kleine concentraties langs de 
centrale greppel door het gebied. Deze plekken moeten als het meest gevaarlijk worden 
beschouwd omdat het hier gaat om één van de meest kwalitatieve delen van het terrein. 

Het voorkomen van Reuzenberenklauw komt globaal overeen met dat van Japanse- en 
Boheemse duizendknoop: Een massale invasie is aangetroffen dicht langs de Van 
Randwijcklaan en enkele kleinere concentraties daar direct ten noorden van. Daarnaast is 
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een concentratie aanwezig in het uiterste zuiden. Ook in de rand tegen de oostelijke 
woonwijk zijn Reuzenberenklauwen gevonden. Met uitzondering van die langs de Van 
Randwijcklaan verkeren de meeste populaties nog in een goed beheersbaar stadium. 

In de aangelegde poel is een exemplaar Moerashyacint gevonden. Het invasieve dan wel 
problematische gedrag van deze soort is niet zo heftig als van de voorgaande soorten 
maar in ondiep water kunnen monoculturen ontstaan. In natuurontwikkelingssituaties als 
deze wordt aangeraden de soort in vroeg stadium te verwijderen (Valkenburg 2011). 
 

 
Figuur 5. Braakliggend terrein langs de Hogeweg. Op de voorgrond rood getinte jonge scheuten van Japanse 
duizendknoop. Op de achtergrond een rand van grotere exemplaren die waarschijnlijk de bronpopulatie 
vormen. 
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3.2 Insecten 

Er zijn in totaal 17 libellensoorten, 17 dagvlindersoorten en 11 sprinkhanensoorten 
aangetroffen (Tabel 3). Van deze soorten is er geen enkele opgenomen op de Rode Lijst. 
Van deze soorten staan enkel de libellensoorten Bruine winterjuffer Sympecma fusca en 
Grote keizerlibel Anax imperator op de provinciale Oranje Lijst. Opgemerkt moet worden 
dat beide soorten, in tegenstelling tot wat in de al wat gedateerde rapportage van de 
Oranje Lijst (Beenen 1998) staat vermeld, niet zeldzaam (meer) zijn in Nederland. De 
Bruine winterjuffer nam de afgelopen twintig jaar gestaag toe en is tegenwoordig zelfs 
zeer algemeen te noemen op de gehele Utrechtse Heuvelrug. In de stad Amersfoort komt 
hij verspreid voor. 

Verschillende soorten kunnen wel worden aangemerkt als kwaliteitsindicator. Zo is een 
aantal dagvlinders aanwezig die kenmerkend zijn voor nectarrijke, gevarieerde en 
structuurrijke grazige vegetaties en voor gevarieerde bos(randen) en vochtige graslanden. 
In de volgende paragrafen worden de drie soortgroepen besproken in relatie tot het 
Waterwingebied.  
 
Tabel 3. Aangetroffen dagvlinders en libellen in het Waterwingebied met hun Rode en Oranje Lijst-status.  
   
Soort Rode-Lijst-status 1 Oranje Lijst 

 libellen  1997 2011 1998 
Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea - - - 
Bruine Glazenmaker Aeshna grandis - - - 
Vroege glazenmaker Aeshna isoceles KW TNB ja, tz 
Paardenbijter Aeshna mixta - - - 
Grote keizerlibel Anax imperator - - ja 
Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis - - - 
Azuurwaterjuffer Coenagrion puella - - - 
Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum - - - 
Lantaarntje Ischnura elegans - - - 
Platbuik Libellula depressa - - - 
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum - - - 
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula - - - 
Bruine winterjuffer Sympecma fusca BE TNB ja, tz 
Zwarte heidelibel Sympetrum danae - - - 
Bloedrode Heidelibel Sympetrum sanguineum - - - 
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum - - - 
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum - - - 
     
 dagvlinders  1995 2006 Oranje Lijst 
Dagpauwoog Aglais io - - - 
Kleine vos Aglais urticae - - - 
Oranjetipje Anthocharis cardaminis - - - 
Landkaartje Araschnia levana - - - 
Boomblauwtje Celastrina argiolus - - - 
Eikenpage Favonius quercus - - - 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni - - - 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas - - - 
Bruin zandoogje Maniola jurtina - - - 
Bont zandoogje Pararge aegeria - - - 
Groot koolwitje Pieris brassicae - - - 
Klein geaderd witje Pieris napi - - - 
Klein koolwitje Pieris rapae - - - 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album - - - 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus - - - 
Atalanta Vanessa atalanta - - - 
Distelvlinder Vanessa cardui - - - 
     
 sprinkhanen 1999 2012 Oranje Lijst 
Kustsprinkhaan Chorthippus albomarginatus - - - 
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Soort Rode-Lijst-status 1 Oranje Lijst 
Ratelaar Chorthippus biguttulus - - - 
Bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus - - - 
Zuidelijk spitskopje Conocephalus discolor - - - 
Gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis - - - 
Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima - - - 
Zuidelijke boomsprinkhaan Meconema meridionale - - - 
Boomsprinkhaan Meconema thalassinum - - - 
Zanddoorntje Tetrix ceperoi - - - 
Zeggendoorntje Tetrix subulata - - - 
Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima - - - 

1: Rode-Lijststatus: NB=Niet Beschouwd, TNB=Thans niet bedreigd, GE = Gevoelig, KW = Kwetsbaar,  
BE = Bedreigd, EB = Ernstig bedreigd en VN = Verdwenen uit Nederland 

2: aanvulling op Oranje Lijst-status: i:internationaal belangrijk, t: negatieve trend, z: zeldzaam in Nederland.  

3.2.1 Libellen 

Voor wat betreft libellen zijn er enkele gebieden aan te wijzen waar zowel veel soorten 
als individuen werden waargenomen. Dit is de poel net noordelijk van de Van 
Randwijcklaan en de directe omgeving hiervan, en een tweede is de omgeving van de 
noordelijke vijver in deelgebied A. Ten zuiden van de Van Randwijcklaan werden 
nagenoeg geen libellen aangetroffen, behalve rond de vijver hier direct zuidelijk van. 

Het Waterwingebied kent vrij weinig wateren die optimaal zijn als voortplantingswater 
voor libellen. De watergangen langs de Trekvogelweg zijn veelal beschaduwd, en de 
oevers zijn beschoeid en er groeien weinig oeverplanten. In zulke situaties treffen we 
vooral Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis aan, die haar eitjes afzet op boven het water 
hangende takken. In het verlengde hiervan, rond de vijver in het noordelijk deel, zijn 
verschillende soorten aangetroffen waaronder Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula. De 
zonbeschenen ruigten die direct oostelijk hiervan te vinden zijn bleken een geliefd 
foerageer- en rustgebied voor tal van libellensoorten. Er werden hier onder andere 
Azuurwaterjuffer Coenagrion puella, Vroege glazenmaker Aeshna isoceles, Steenrode 
heidelibel Sympetrum vulgatum en Paardenbijter Aeshna mixta aangetroffen. Gezien hun 
mobiliteit hoeven dit niet allemaal dieren te zijn die in de directe omgeving voortgeplant 
hebben. Vroege glazenmaker is een aandachtsoort van de Oranje Lijst, maar is inmiddels 
niet meer opgenomen op de Rode Lijst, gezien de landelijke toename van de soort, maar 
ze planten ook wel voort in stedelijke milieus in wateren met rijkbegroeide oeverzones. 

Figuur 6. Azuurwaterjuffer (3 juni 2015). Figuur 7. Steenrode heidelibel 

Zwarte heidelibel Sympetrum danae, welke aan de noordrand van de heuvel ten zuiden 
van het Onderduikerspad werd gezien, zal zeker een zwervend exemplaar zijn geweest. 
Ook hier betreft het een structuurrijke, zonbeschenen en beschutte struweelrand. Zulke 
plekken zijn bij libellen in trek als foerageergebied en om te overnachten, en vaak zijn 
hier veel niet-geslachtsrijpe libellen te vinden die nog geen binding met water hebben. De 
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waarneming van Zwarte heidelibel was de enige van deze soort in het onderzoek, maar 
deze mobiele libel is vrij algemeen op de Heuvelrug en ten oosten van Amersfoort in de 
omgeving van de Barneveldse Beek.  

Bij de ondiepe poel bij de Van Randwijcklaan zijn delen van de oevers nog niet of 
schaars begroeid. De Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum is hier eenmaal 
waargenomen, deze soort heeft een voorkeur voor zulke kale en zonbeschenen oevers. 
Andere uitgesproken pioniersoorten werden niet gevonden. Wel waren verschillende 
libellensoorten in soms grote getale aanwezig, met name de juffers Lantaarntje Ischnura 
elegans en Azuurwaterjuffer. De Azuurwaterjuffer is de enige blauwe juffer die in grote 
getale aanwezig was in het Waterwingebied. Deze poel vormt waarschijnlijk het 
belangrijkste voortplantingswater in de omgeving. Imago's waren daarnaast ook in grote 
aantallen te vinden in de struweelranden rond de grasveldjes tussen de poel en 
Onderduikerspad. Van de Bruine winterjuffer wordt verwacht dat hij zich eveneens hier 
voortplant. De poel met haar deels rijk begroeide, ondiepe oeverzones lijkt geschikt als 
voorplantingswater. Bij de poel werden enkele echte libellen waargenomen waaronder 
de Paardenbijter, Steenrode heidelibel en de Oranje Lijst-soort Grote keizerlibel. Deze 
soorten zijn ook verspreid over het gebied waargenomen. In het noordelijk deel werd 
aan de rand van het Waterwingebied eenmaal een Bruine glazenmaker Aeshna grandis  
gezien. De sloot die hier parallel aan de spoorlijn ligt lijkt geschikt voortplantingswater te 
zijn. Platbuik en Blauwe glazenmaker zijn beide éénmaal waargenomen. 
 

 
Figuur 8. De poel bij de bij de Van Randwijcklaan (6 augustus 2015). Leefgebied van o.a. Bruine winterjuffer, 
Azuurwaterjuffer en de sprinkhaan Zeggendoorntje.  

3.2.2 Dagvlinders 

De aangetroffen dagvlinders zijn globaal in te delen in drie groepen: de 
graslandvlinders, bos(rand)- en struweelvlinders en generalisten. Deze laatste zijn vlinders 
die mobiel zijn en opportunistisch plekken met veel nectar bezoeken. Dit zijn veelal 
schoenlappers als Atalanta Vanessa atalanta, Dagpauwoog Aglais io en Kleine vos 
Aglais urticae. Graslandvlinders zijn doorgaans vlinders die zonnige en bloemrijke, open 
graslanden verlangen die niet te intensief worden beheerd. Om deze reden worden deze 
vaker gevonden op de voedselarmere bodems. Van de bos(rand)- en struweelvlinders 



   

bSR-rapport 274 - Inventarisaties Waterwingebied Amersfoort 2015 15 

hebben sommige soorten, zoals Bont zandoogje Pararge aegeria, voor hun 
temperatuurhuishouding afwisseling nodig van zonnige plekken en beschutting. Andere 
soorten vinden hier hun waardplant zoals Sporkehout Rhamnus frangula voor 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni en Zomereik Quercus robur voor Eikenpage Favonius 
quercus.  

Onder de graslandvlinders (Figuur 9) zijn enkele gewaardeerde soorten waargenomen 
die kenmerkend zijn voor nectarrijke, open graslanden. Dit zijn Icarusblauwtje 
Polyommatus icarus, Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas en ook Bruin zandoogje Maniola 
jurtina (Figuur 9). Deze zijn in relatief lage aantallen in het Waterwingebied gezien, 
grote oppervlakten met geschikt biotoop zijn er niet aanwezig. Van deze soorten is het 
Bruin zandoogje het wijdst verspreid, maar toch nog uitsluitend ten noorden van de Van 
Randwijcklaan in de ruige graslandjes die hier verspreid liggen. Van Icarusblauwtje 
werden vrij weinig exemplaren gezien, alle in het centrale deel waar de grasvegetaties 
wat korter zijn. Hier werd ook Kleine vuurvlinder waargenomen, een soort die nog meer 
aan open grasvegetaties is gebonden. Met name Schapenzuring Rumex acetosella wordt 
veel gebruikt als waardplant, deze groeit op zandige bodems. In hoge en dichte 
grasvegetaties worden deze planten niet gevonden. Kleine vuurvlinder werd ook gezien 
in het bloemrijke grasland in de uiterste noordwestpunt van het gebied, waar op het 
bloeiende Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris ook veel andere vlinders te vinden waren.  

 
Figuur 9. Verspreiding van de drie typische graslandvlinders. 

De vlindersoorten kenmerkend voor van zonnige, halfopen bosranden en struwelen zijn 
verspreid over het hele gebied gezien (Figuur 10). Met name Bont zandoogje komt wijd 
verspreid voor. Ook voor deze vlinders geldt dat de aantallen in het zuidelijk deel van het 
gebied lager zijn dan in het noorden. Het voorkomen van deze soort hangt onder meer 
af van de beschikbaarheid van hun waardplanten, verschillende grassoorten, gedurende 
het seizoen, de openheid van het gebied en daarmee de hoeveelheden zonlicht voor de 
vlinders en de beschikbaarheid van voedsel.  

Een bos(rand)soort die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien is de Eikenpage. De 
vlinders zitten een groot deel van hun leven hoog in Zomereiken op zonnige plekken. Om 
ze waar te nemen moet men zulke plekken enige tijd met behulp van een verrekijker in de 
gaten houden. In het Waterwingebied is de soort waargenomen in het noordelijk deel, 
waar ook de meeste Zomereiken staan.  
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Figuur 10. Verspreiding van de typische bos(rand) en struweelvlinders.  

In het gebied werden ook verschillende Landkaartjes gezien, de meeste foeragerend op 
bloeiende braam. Met name rond het braamstruweel langs de greppel die parallel aan 
de spoorlijn loopt in het noordelijk deel werden meerdere Landkaartjes gezien, tot ver 
buiten het Waterwingebied. In deze strook werden ook de andere soorten uit deze groep 
opvallend veel gezien. De afrastering is begroeid met Klimop Hedera helix, de 
waardplant van Boomblauwtje welke hier ook veel werd waargenomen, en er is een 
breed aanbod aan nectarplanten. Er werden hier ook meerdere Gehakkelde aurelia’s en 
Citroenvlinders gezien. 
 

  
Figuur 11. Kleine vuurvlinder in graslandje nabij 
Liendertseweg (2015-07-21). 
 

Figuur 12. Foeragerend Landkaartje langs 
Onderduikerspad (2015-07-21). 
 

Het Oranjetipje Anthocharis cardaminis is een soort die qua ecologie het midden houdt 
tussen bosrand- en graslandvlinders. Ze leven in vochtige hooilanden en zonnige 
bosranden op plekken waar de waardplanten groeien. In hooilanden is dit meestal 
Pinksterbloem, in bosranden vaak Look-zonder-Look. In het Waterwingebied zijn slecht 
twee waarnemingen gedaan van Oranjetipje, waarvan één in de berm van de Weg van 
de Vrijheid en één in het terrein tussen Rustenburgerweg en Weg van de Vrijheid. In het 
beoogde leefgebied, het vochtig grasland noordelijk van de Van Randwijcklaan, is de 
soort (nog) niet gevonden. Wel is de waardplant Pinsterbloem hier aanwezig.  

Van de generalisten (Figuur 13) zijn met name Klein geaderd witje en Groot koolwitje 
gezien. Van Dagpauwoog en Kleine vos zijn maar enkele waarnemingen gedaan. 
Wellicht vinden deze soorten hun voedsel in de nectarrijke tuinen en plantsoenen in de 
wijk zelf.  
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Figuur 13. Verspreiding generalistische dagvlinders in Waterwingebied.  

3.2.3 Sprinkhanen 

De sprinkhanen in het Waterwingebied zijn vrijwel allemaal algemene soorten die weinig 
kritisch zijn. In de struwelen in het gehele gebied leven Struiksprinkhaan Leptophyes 
punctatissima (Figuur 16) en Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima. Van 
Boomsprinkhaan Meconema thalassinum is maar één waarneming gedaan, dit was een 
exemplaar dat eitjes afzette in de schors van een Zomereik. Deze soort leeft voornamelijk 
op Zomereiken. De Zuidelijke boomsprinkhaan Meconema meridionale leeft op een veel 
breder scala van bomensoorten, maar is desondanks maar op twee plekken 
waargenomen. Ze leven in de bomen, waarbij de vrouwtjes ’s nachts naar beneden 
komen om de eitjes in de schors af te zetten. Gezien deze levenswijze zal de eigenlijke 
verspreiding in het gebied waarschijnlijk veel groter zijn dan op basis van waarnemingen 
vastgesteld is.  
 

 
Figuur 14. Verspreiding van een selectie sprinkhanensoorten in het Waterwingebied.  
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In de graslanden zijn voornamelijk Ratelaar Chorthippus biguttulus en Bruine sprinkhaan 
Chorthippus brunneus gezien. Dit zijn landelijk zeer algemene soorten van graslanden, 
waarbij Ratelaar meestal in wat kortere vegetaties gevonden wordt. Beide soorten kunnen 
in praktisch alle wat bredere grasbermen in Amersfoort worden verwacht. Beide soorten 
werden nauwelijks waargenomen in grote delen van het zuidelijk Waterwingebied.  

Gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis werd uitsluitend waargenomen rondom de 
poel bij de Van Randwijcklaan. Gewone spitskopjes hebben voorkeur voor zonnige, 
vochtige vegetaties en zijn daarom op andere  plekken in het gebied niet te verwachten. 
Het Zuidelijk spitskopje Conocephalus discolor komt hier ook voor, maar daarnaast ook 
in drogere gebieden zolang er zonbeschenen ruigten te vinden zijn. Hij komt ook voor op 
het grasland zuidelijk van het Onderduikerspad en net buiten het Waterwingebied ten 
zuiden van de Hogeweg. 

De twee soorten aangetroffen doornsprinkhanen, Zanddoorntje Tetrix ceperoi (Figuur 15) 
en Zeggendoorntje T. subulata,  zijn typische soorten van open, vochtige terreinen en 
worden veel gevonden in spaarzaam begroeide oeverzones. Ze leven van mossen die 
hier op de bodem te vinden zijn. Zowel Zanddoorntje als Zeggendoorntje zijn gevonden 
op de oevers van de nieuwe poel, alleen Zanddoorntje ook buiten, op een grasland met 
een kleine oppervlakte open bodem nabij de poel.  
 

  
Figuur 15. Zanddoorntje (3 juni 2015). Figuur 16. Struiksprinkhaan (6 augustus 2015).  

3.3 Vissen 

In de watergangen zijn twee beschermde vissoorten aangetroffen (Tabel 4). Kleine 
modderkruiper Cobitis taenia in de noordelijke vijver en aan de Trekvogelweg, beide 
vangsten betrof een enkel volwassen exemplaar. Van Bittervoorn Rhodeus amarus werden 
meerdere subadulte dieren gevangen in de sloot die zuidelijke van de Van 
Randwijckstraat op de vijver aansluit. Dit water lijkt zeer matig geschikt voor deze soort, 
ook is onduidelijk of de noodzakelijke zoetwatermosselen voorkomen. Wellicht zijn deze 
dieren afkomstig van een betere watergang in de omgeving. De waarneming betrof 
hoogstwaarschijnlijk de eerste voor de stad Amersfoort ten westen van de A28. 
Bittervoorn staat niet meer vermeld op de huidige, recent vastgestelde Rode Lijst vissen 
(Ministerie van EZ 2015), op de vorige stond hij nog vermeld als kwetsbaar. 
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Tabel 4. Aangetroffen vissoorten in Vathorst. 
soort wetenschappelijke naam wettelijke status 1 Rode-Lijst-status 2 Oranje Lijst-status 2  
Tiendoornige stekelbaars  Pungitius pungitius - - - 
Snoek  Esox lucius - - - 
Kleine modderkruiper  Cobitis taenia II, HR-II - - 
Bittervoorn Rhodeus amarus III - - 
Blankvoorn  Rutilus rutilus - - - 
Ruisvoorn  Scardinius erythrophthalmus - - - 
Kroeskarper Carassius carassius - KW BE 
Goudvis  Carassius auratus - - - 
Zeelt  Tinca tinca - - - 

1 : Beschermde status: II = Ffwet Tabel 2, III = Ffwet Tabel 3, HR-II = Habitatrichtlijn Bijlage II, HR-IV = 
Habitatrichtlijn Bijlage IV en HR-V = Habitatrichtlijn Bijlage V, JBN = Jaarrond Beschermde Nesten 

2: Rode—Oranje-Lijststatus: TNB=Thans niet bedreigd, GE = Gevoelig, KW = Kwetsbaar, BE = Bedreigd, EB 
= Ernstig bedreigd en VN = Verdwenen uit Nederland. 

De Rode Lijstsoort Kroeskarper Carassius carassius (Figuur 18) is op twee plekken 
gevangen: een fors exemplaar in de noordwestelijk gelegen sloot aan de rand van het 
gebied. Ook is Kroeskarper gevangen in de kleine poel die in het verlengde ligt van de 
greppel midden in het gebied. Kroeskarper is een kenmerkende vissoort voor kleine, 
stilstaande en vegetatierijke wateren. Deze tweede vanglocatie voldoet hier aan. 
Kroeskarper is goed bestand tegen zuurstofarme omstandigheden, en bij het ontbreken 
van concurrentie kan hij en grotere wateren ook worden gevonden. Dit is wellicht de 
situatie bij de vanglocatie in de sloot langs de flats in het noordwesten. Hier zijn ook 
meerdere exemplaren van Zeelt Tinca tinca gevangen, een soort die ook goed tegen lage 
zuurstofgehalten kan. Wel hebben beide soorten voorkeur voor rijk begroeide wateren. 
Dit laatste geldt ook voor Ruisvoorn Scardinius erythrophthalmus en Snoek Esox lucius, die 
beide in deze sloot en de grote vijver zijn gevangen.  

De nieuw gegraven poel herbergt grote aantallen van Tiendoornige stekelbaars Pungitius 
pungitius, naast Zeelt en enkele Goudvissen Carassius auratus. In de zomer is 
waargenomen dat een Goudvis door een Blauwe reiger Ardea cinerea werd opgegeten. 
Later in de zomer werden er geen zichtwaarnemingen meer gedaan van de goudvissen, 
maar mogelijk zijn ze nog aanwezig. 

 
Figuur 17. Vangstlocaties van de aangetroffen beschermde en bedreigde vissoorten in het Waterwingebied. 
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Figuur 18. Kroeskarper (30 september 2015). Figuur 19. Bittervoorn (30 september 2015). 

 

3.4 Reptielen & amfibieën 

In het gebied zijn de amfibieën Gewone pad Bufo bufo, Bruine kikker Rana temporaria 
en Bastaardkikker Pelophylax klepton esculentus vastgesteld (Tabel 5). Gewone pad is op 
meerdere plekken in het noordelijk deel aangetroffen, maar de meeste waarnemingen 
werden gedaan in en rond de nieuwe poel. Hier werd ook voorplanting geconstateerd. 
Een groot deel van de padden leeft buiten voortplantingstijd op het land, waar ze zich 
verschuilen in ruigten en struwelen en zodoende de trefkans lager is.  

De meeste waarnemingen van Bruine kikker werden ook bij deze poel gedaan. Ook deze 
soort plant zich voort in deze poel. Een andere voortplantingsplek was een tijdelijk 
watertje aan een greppel in het noordelijk deel. Ook werd een Bruine kikker aangetroffen 
in de faunapassage onder de Hogeweg.  

Een derde soort die zich voortplant in de poel is Bastaardkikker. Daarnaast is deze soort 
aangetroffen bij de poel en sloot zuidelijk van de Van Randwijcklaan. Buiten het 
Waterwingebied werden verschillende roepende Bastaardkikkers gehoord in sloten in de 
wijk Liendert. Zichtwaarnemingen van wegspringende groene kikkers hebben 
waarschijnlijk alle betrekking op Bastaardkikker. Van de andere groene kikkers is 
Poelkikker erg schaars in de omgeving. Ze hebben voorkeur voor grote, open en 
onbeschaduwde wateren en in het Waterwingebied is geen biotoop voor de soort 
aanwezig. Meerkikker komt echter wel voor in Liendert, maar het is een schaarse soort. 
Eén exemplaar werd gehoord buiten het Waterwingebied in een poel langs de Lageweg. 
Opvallend genoeg is Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris niet aangetroffen in het 
gebied. Wellicht zal deze op termijn in de poel verschijnen, dit lijkt een prima 
voortplantingsgebied voor de soort.  

Tabel 5. In het Waterwingebied waargenomen amfibieënsoorten. 
soort wetenschappelijke naam wettelijke status 1 Rode-Lijst-status 2 
Gewone pad  Bufo bufo I TNB 
Bruine kikker  Rana temporaria I TNB 
Groene kikker-spec.  Pelophylax spec. n.v.t. n.v.t. 
Bastaardkikker  Pelophylax klepton esculentus I TNB 

1 : Beschermde status: II = Ffwet Tabel 2, III = Ffwet Tabel 3, HR-II = Habitatrichtlijn Bijlage II, HR-IV = 
Habitatrichtlijn Bijlage IV en HR-V = Habitatrichtlijn Bijlage V, JBN = Jaarrond Beschermde Nesten 

2: Rode-Lijststatus: TNB=Thans niet bedreigd, GE = Gevoelig, KW = Kwetsbaar, BE = Bedreigd, EB = Ernstig 
bedreigd en VN = Verdwenen uit Nederland 
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Figuur 20. Verspreiding van de amfibieën in het Waterwingebied.  

3.5 Zoogdieren 

3.5.1 Vleermuizen 

In het Waterwingebied werden vier soorten vleermuizen waargenomen (Tabel 6), 
waarvan soorten van de Rode Lijst zoogdieren (Zoogdiervereniging VZZ 2007). Gewone 
dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus en Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii waren 
het meest algemeen, de Rosse vleermuis Nyctalus noctula was beduidend minder 
algemeen en van Laatvlieger Eptesicus serotinus en Watervleermuis Myotis daubentonii 
werden slechts enkele waarnemingen gedaan. 
 
Tabel 6. De in het Waterwingebied aangetroffen soorten vleermuizen. 
soort wetenschappelijke naam wettelijke status 1 Rode-Lijst-status 2 
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus III, HR-IV TNB  
Ruige dwergvleermuis  Pipistrellus nathusii III, HR-IV TNB  
Laatvlieger Eptesicus serotinus III, HR-IV KW  
Rosse vleermuis  Nyctalus noctula III, HR-IV KW  
Watervleermuis Myotis daubentonii III, HR-IV TNB  

1 : Beschermde status: II = Ffwet Tabel 2, III = Ffwet Tabel 3, HR-II = Habitatrichtlijn Bijlage II, HR-IV = 
Habitatrichtlijn Bijlage IV en HR-V = Habitatrichtlijn Bijlage V, JBN = Jaarrond Beschermde Nesten 

2: Rode-Lijststatus: TNB=Thans niet bedreigd, GE = Gevoelig, KW = Kwetsbaar, BE = Bedreigd, EB = Ernstig 
bedreigd en VN = Verdwenen uit Nederland 

De Gewone dwergvleermuis was -in lijn met de verwachting- veruit het meest algemeen. 
Overal in het gebied werden ze passerend of foeragerend aangetroffen. Hun 
verblijfplaatsen hebben ze in gebouwen, deze zijn dan ook niet aangetroffen binnen het 
Waterwingebied. Wel waren in de nazomer diverse baltsende dieren aanwezig rond de 
flats in het noordwesten van het gebied, te weten Arendshorst en Havikshorst. Ook werd 
gebaltst rond het zuidelijk deel van de Weg van de Vrijheid en bij de Spreeuwenstraat 
(Figuur 21).  
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Figuur 21. Waarnemingen van Gewone dwergvleermuis. 

 
Ruige dwergvleermuis werd aangetroffen in grote delen van het gebied. Foeragerende 
dieren waren vooral rond beide poelen aanwezig. In de nazomer zijn geen baltsende 
dieren gehoord.  
Ook Rosse vleermuis is verspreid over het hele Waterwingebied gehoord. Boven de 
vijvers aan weerszijden van de Van Randwijcklaan werd gefoerageerd, evenals  buiten 
het gebied boven een grasveldje aan de Trekvogelweg. Verblijfplaatsen van deze 
boombewoner zijn niet aangetroffen in het Waterwingebied. Wel staan er enkele oudere 
en dode bomen die hier theoretisch geschikt voor zijn als door inrotting van 
(spechten)gaten er geschikte holten ontstaan. Gezien de actieradius van foeragerende 
dieren kan de herkomst van de aanwezige dieren ook gezocht worden in parken als 
Randenbroek, de groenstrook langs de spoorlijn of het Hoevelakense Bos waar een grote 
kolonie aanwezig is. 
Van Laatvlieger werden binnen het Waterwingebied maar enkele waarnemingen 
gedaan. Verder werden foeragerende dieren gezien boven een grasveldje langs de 
Trekvogelweg. Van Watervleermuis werd één exemplaar langdurig foeragerend 
aangetroffen boven de sloot net ten noorden van de Van Randwijcklaan, net noordelijk 
van deze weg. Dit is een smalle, beschutte en vrij donkere watergang. 
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Figuur 22. Alle waarnemingen van vleermuizen exclusief Gewone dwergvleermuis. 

3.5.2 Grondgebonden zoogdieren 

Buiten de soorten die in de faunapassage zijn vastgesteld, zijn in het gehele gebied bij 
inventarisaties naar andere soortgroepen waarnemingen genoteerd van Mol Talpa 
europaea, Konijn Oryctolagus cuniculus en Egel Erinaceus europaeus. Met name Mol 
kent een brede verspreiding door het Waterwingebied. Konijnen zijn voornamelijk in het 
noordelijk deel gezien, en van Egel zijn maar enkele waarnemingen gedaan langs de 
Weg van de Vrijheid ter hoogte van de Hogeweg en in de faunapassage. Via een 
bewoner kwam een waarneming binnen van een Bunzing Mustela putorius met jongen. 
Deze werden gezien in een bosje direct noordelijk van het Onderduikerspad.  
 
Tabel 7. De middels cameraval waargenomen soorten bij faunapassage Hogeweg. 
soort wetenschappelijke naam wettelijke status 1 Rode-Lijst-status 2 aantal passages 
Bosmuis Apodemus sylvaticus I TNB 2 
muis onbepaald - - n.v.t. 2 
Egel Erinaceus europaeus I TNB 4 
Bunzing Mustela putorius I TNB 14 
Konijn Oryctolagus cuniculus I TNB 15 
Huiskat Felis catus - n.v.t. 6 
Bruine kikker Rana temporaria I TNB 1 
dier onbepaald - - n.v.t. 3 

1 : Beschermde status: I = Ffwet Tabel 1, II = Ffwet Tabel 2, III = Ffwet Tabel 3, HR-II = Habitatrichtlijn Bijlage 
II, HR-IV = Habitatrichtlijn Bijlage IV en HR-V = Habitatrichtlijn Bijlage V, JBN = Jaarrond Beschermde 
Nesten 

2: Rode-Lijststatus: TNB=Thans niet bedreigd, GE = Gevoelig, KW = Kwetsbaar, BE = Bedreigd, EB = Ernstig 
bedreigd en VN = Verdwenen uit Nederland 

 

Bunzing werd ook regelmatig vastgesteld in de faunapassage onder de Hogeweg (Tabel 
7 en Figuur 23). De camera heeft hier gedurende ruim 4 weken passages geregistreerd 
van ten minste zes zoogdiersoorten (Tabel 7). Het vaakst werd Konijn geregistreerd in de 
passage. Konijnen werden ook geregeld overdag hier waargenomen, mogelijk zochten 
ze hier beschutting of verkoeling op warme dagen.  
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Figuur 23. Bunzing (7-8-2015, 1:10 uur) 
 

Figuur 24. Konijn (10-8-2015, 17:51 uur) 

Bunzing werd bijna net zo vaak als Konijn vastgelegd door de camera. Passages van 
Bunzing vonden uitsluitend plaats ’s nachts tussen 22:00 en 5:00 uur. De meeste 
passages waren van dieren die in noordelijke richting liepen. Onduidelijk is of de 
oorzaak hiervan gezocht moet worden in registratievertraging van de camera (er zijn ook 
veel opnamen getriggerd waarop geen dier te zien was) of dat bewegingen in zuidelijke 
richting op een later tijdstip plaatsvonden waardoor wellicht vaker de oversteek 
bovengronds werd gemaakt omdat de nachtelijke verkeersdrukte een stuk lager is. In 
augustus worden doorgaans ook nog veel jonge dieren gezien die nog niet zelfstandig 
zijn, later in het najaar zoeken de jonge dieren een eigen plek. Het is mogelijk dat de 
vastgestelde dieren uit het buitengebied afkomstig zijn, maar mogelijk worden ook jonge 
geboren in het Waterwingebied. Het jacht- en leefgebied van Bunzing is groot, en de 
faunapassage maakt in ieder geval mogelijk dat een groter gebied beschikbaar is voor 
de soort zonder dat wegen overgestoken moeten worden. Verkeer is namelijk een 
belangrijke sterftefactor voor de soort, en veel waarnemingen van Bunzingen aan de 
oostzijde van Amersfoort betreffen doodgereden dieren langs de A28 en A1 (bron: 
www.waarneming.nl).  
 

  
Figuur 25. Bosmuis Figuur 26. Egel (4-9-2015, 2:07 uur) 
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3.6 Vogels 

3.6.1 Beschermde en bedreigde vogels 

Drie vogelsoorten met beschermde of Rode Lijst-status zijn aangetroffen in het 
Waterwingebied. Dit zijn Sperwer Accipiter nisus, Huismus Passer domesticus en Ringmus 
Passer montanus (Tabel 8 en Figuur 27). Huismus is een gebouwbewonende vogel die 
geen territoria heeft binnen het Waterwingebied, maar wel in de wijk hier rondom 
broedt. Territoriumindicerende waarnemingen zijn gedaan rond de Koerierstersweg, de 
Lageweg en Trekvogelweg. Binnen het Waterwingebied zijn enkel foeragerende vogels 
gezien.  

Tabel 8. Beschermde en bedreigde vogelsoorten.  
soort wetenschappelijke naam wettelijke status 1 Rode-Lijst-status 2 Oranje Lijst 
Sperwer Accipiter nisus JBN - - 
Huismus  Passer domesticus JBN GE - 
Ringmus  Passer montanus - GE - 
1 : Beschermde status: II = Ffwet Tabel 2, III = Ffwet Tabel 3, HR-II = Habitatrichtlijn Bijlage II, HR-IV = 

Habitatrichtlijn Bijlage IV en HR-V = Habitatrichtlijn Bijlage V, JBN = Jaarrond Beschermde Nesten 
2: Rode-Lijststatus: TNB=Thans niet bedreigd, GE = Gevoelig, KW = Kwetsbaar, BE = Bedreigd, EB = Ernstig 

bedreigd en VN = Verdwenen uit Nederland 
 

Van Ringmus zijn meerdere waarnemingen gedaan van vogels die zich ophouden in 
struwelen langs de achtertuinen aan de Weg van de Vrijheid, ter hoogte van de 
Ronhaarstraat. Dit ging om maximaal vier adulte vogels, waarvan ten minste twee 
roepende dieren binnen de datumgrenzen. Waarschijnlijk gaat het hier om de zelfde 
kleine kolonie die in 2006 en 2010 werd vastgesteld (Brandjes & Brekelmans 2011). 
Ringmussen zijn vogels van kleinschalige, voornamelijk nog agrarische gebieden die in 
stedelijk gebied vrij zeldzaam zijn. Onduidelijk is of en waar ze broeden langs de Weg 
van de Vrijheid. Ze gebruiken vaak (boom)holten, maar broeden ook wel in nestkasten of 
in daken.  
 

 
Figuur 27. Waarnemingen van vogelsoorten van Flora- en faunawet en Rode Lijst. 
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Van de Sperwer, waarvan het nest jaarrond beschermd is, werden twee territoria 
gevonden. Een bevond zich in een Meidoorn Crataegus spec. in het struweel direct 
westelijk van de Weg van de Vrijheid ten zuiden van de Rustenburgerweg. Een ander zat 
hoog in een Meidoorn net noordelijk van het Onderduikerspad. Uit beide nesten zijn met 
succes jongen uitgevlogen (Figuur 28). De broedvogelmonitoring uit 2006 rapporteerde 
een enkel sperwerterritorium (G. van Haaff 2006). De dichtheid in stedelijk groen kan 
redelijk hoog zijn, en het is niet verwonderlijk dat er twee succesvolle broedsels waren 
binnen het gebied. Nesten zaten echter op plekken vrij dicht langs paden. Blijkbaar 
hebben de sperwers geen merkbare hinder van de recreatiedruk in het gebied.  

Uilen zijn in het geheel niet aangetroffen. Wel werd van even buiten het Waterwingebied 
een melding gedaan van Ransuil Asio otus met twee jongen (pers. meded. R. van 
Assema). 

 
Figuur 28. Jonge Sperwer met prooi op locatie Onderduikerspad begin juli 2015. Foto Riekje Hoffman.  

3.6.2 Overige vogels 

Hoewel het onderzoek een beperkt aantal doelsoorten kende zijn ook van andere 
vogelsoorten waarnemingen genoteerd, zij het niet altijd en overal. Deze waarnemingen 
zijn niet geclusterd om ze eventueel als territoria te kunnen aanmerken. In totaal zijn van 
31 soorten waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een territorium. Vogels die ten 
opzichte van de broedvogelinventarisatie uit 2006 ontbraken waren Braamsluiper Sylvia 
curruca, Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus en Matkop Poecile montanus. 
Andersom waren Knobbelzwaan Cygnus olor en Holenduif Columba oenas wel in 2015 
present, en niet in 2006. Hierna worden enkele vermeldenswaardige soorten besproken 
die zijn aangetroffen. 

De IJsvogel Alcedo atthis , een niet bedreigde aandachtsoort van de Oranje Lijst, is 
waargenomen boven de sloot langs de oostkant van het gebied ter hoogte van het 
Onderduikerspad. Op 9 april waren hier twee volwassen exemplaren aanwezig. Of en 
waar de soort heeft gebroed is niet duidelijk. Geschikte plekken in de vorm van steile 
wandjes of kluiten van omgevallen bomen langs het water zijn nauwelijks voorhanden. 
Langs de sloot net noordelijk van de Rustenburgerweg is zo’n plek te vinden, hier werden 
echter geen waarnemingen gedaan van de IJsvogel.  
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Ook vermeldenswaardig zijn Glanskop Poecile palustris en Goudvink Pyrrhula pyrrhula. 
Glanskop had ten minste twee territoria in het Waterwingebied: een in het uiterste 
noorden van deelgebied A, en een in deelgebied D in het zuiden. Glanskoppen zijn 
holenbroeders van gemengde bossen en oude landgoederen. Het zijn uitgesproken 
standvogels en in hun leefgebied dient zowel in zomer als winter voldoende voedsel te 
vinden te zijn. Eiken zijn vaak rijk aan insecten in de zomer, in de winter worden zaden 
gegeten en dan is met name Beuk Fagus sylvatica favoriet. In het Waterwingebied is Beuk 
echter nagenoeg afwezig, wellicht verblijven ze buiten het broedseizoen in 
beukenpercelen in de nabije omgeving. Goudvink broedt in struikrijke bosgebieden en 
parken. In het Waterwingebied was één territorium aanwezig in het westen van 
deelgebied A. Een andere holenbroeder is de Holenduif. Deze nestelde in een van de 
nestkasten die voor Bosuil Strix aluco zijn opgehangen in het noordelijk deel van het 
gebied.  
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1 Algemeen 

4.1.1 Flora  

Ondanks de aanwezigheid van een aantal Oranje Lijst-soorten is de floristische kwaliteit 
van het Waterwingebied tamelijk beperkt. De meeste Oranje Lijst-soorten vinden hun 
oorsprong in aanplant of inzaai. De wilde soorten van deze lijst die zijn aangetroffen zijn 
landelijk niet zeldzaam en/of toenemend. Kwalitatieve soorten die nog voor dit gebied 
worden vermeld in een rapport uit 2006 (Nienhuis &Smit 2006) zoals Grote ratelaar 
Rhinantus angustifolius, Dauwnetel Galeopsis speciosa of Waterviolier Hottonia palustris 
zijn niet meer aangetroffen. 
Op floragebied bevinden de grootste kwaliteiten van het Waterwingebied zich 
momenteel in de gaafste restanten van het pré-urbane landschap: de greppels en 
houtwallen. Zie ook paragraaf 4.2.2.  

4.1.2 Fauna 

Insecten 
In het Waterwingebied is een redelijk aantal dagvlinder-, sprinkhaan- en libellensoorten 
aangetroffen. Een belangrijk biotoop hiervoor zijn de poelen (zie paragraaf 4.2.6) en 
hun achterland, en voor dagvlinders onder meer de droge hooilanden. De vlinders die 
hier karakteristiek voor zijn, zoals Icarusblauwtje en Kleine vuurvlinder gaan landelijk in 
het buitengebied sterk achteruit. Juist in stedelijk gebied gaat deze achteruitgang minder 
snel en blijken er tal van kansen te liggen voor deze vlinders. Graslanden waarvoor het 
Groenbeheerplan streeft naar droog hooiland blijken (nog) niet het beheer te krijgen wat 
hiervoor noodzakelijk is, waardoor de vegetatie vervilt (zie ook paragraaf 4.2.4). Een 
dergelijke situatie is onwenselijk voor dagvlinders en veel andere insecten. Wanneer 
maatregelen uit het Groenbeheerplan worden uitgevoerd zal bij voldoende verschraling 
leefgebied kunnen ontstaan voor doelsoort Hooibeestje Coenonympha pamphilus en 
gidssoort Snortikker Chorthippus mollis. Beide soorten hebben populaties nabij het 
Waterwingebied en leven in zeer open, schrale grasvegetaties.  

Zoogdieren 
Het Waterwingebied doet dienst als foerageergebied voor met name Gewone 
dwergvleermuizen met verblijven in de aangrenzende wijken. Alle maatregelen waar 
insecten van profiteren zullen dit gebruik positief beïnvloeden.  
Boombewonende vleermuizen hebben (nog) geen verblijven in het gebied. Het laten 
verouderen van stukken bos en het laten staan van dood hout van enige omvang zou hier 
verandering in kunnen brengen. Met name Rosse vleermuis, een soort die hier voorkomt 
en in de nabijheid verblijven heeft, zou hier van kunnen profiteren.  

Over het voorkomen van kleine grondgebonden zoogdieren is weinig bekend. Wel staat 
vast dat Bunzing het gebied gebruikt en er wellicht ook voortplant. Voor deze soort is het 
van belang dat rommelige overhoekjes en takkenhopen niet worden opgeruimd om zo 
voor genoeg schuilgelegenheid te zorgen. Dichte struwelen en houtstapels worden ook 
gebruikt door verschillende muizensoorten om in voort te planten. 
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Vogels 

Het Waterwingebied kent een redelijk rijke broedvogelgemeenschap. De meeste boom- 
en struweelbroedende vogels van parkachtige gebieden zijn er aangetroffen. Daarnaast 
geeft de aanwezigheid van Boomklever, Grote bonte specht en Glanskop aan dat het 
bomenbestand natuurlijke holten biedt voor holenbroeders, zij het beperkt. Aanwezigheid 
van twee territoria van Sperwer geeft aan dat ondanks de beperkte breedte van het 
gebied er toch voldoende rust blijkt te zijn in de struwelen om te kunnen broeden.  

4.2 Natuurwaarden in relatie met het Groenbeheerplan: 
effectiviteit van de genomen maatregelen. 

Aanbevelingen worden hieronder gegeven per groenelement zoals die zijn opgegeven in 
het Groenbeheerplan. Voor groenelementen die niet genoemd worden zijn geen 
opmerkingen of aanbevelingen.  

4.2.1 Groenelement: bos  

Over het algemeen is het bos afwisselend en structuurrijk. Op enkele plekken zou door 
sterker te dunnen een rijkere struikenetage kunnen ontstaan, met name in het 
noordoostelijk deel. Op andere plekken vormt de beschaduwing door het bos een 
bedreiging voor knotbomenrijen, zie ook paragraaf 4.2.2. 

4.2.2 Groenelement: knotbomen  

Oude landschapsrestanten als de greppels met de knotbomen vormen landschappelijke 
en floristische de meest waardevolle elementen van het gebied en verdienen daarom de 
volle aandacht. Voor het handhaven van knotbomen is het noodzakelijk dat na de 
periodieke knotbeurt de boom het volle licht ontvangt omdat de stoof anders niet of 
onvoldoende uitloopt. Op verschillende plaatsen, met name in het noordelijk deel van het 
gebied, is te zien hoe oude knotelzen geheel in de schaduw zijn komen te liggen en na 
hun laatste (achterstallige?) knotronde niet meer zijn uitgelopen. Zelfs nieuw geplante 
vervangers zijn inmiddels ook dood of kwijnend en het is niet te verwachten dat deze na 
het knotten nog zullen uitlopen, zie Figuur 29 en Figuur 30. 
In het beheerplan wordt het vrijhouden van knotbomen wel aangegeven. Op de plekken 
waar dit probleem speelt is het veelal goed mogelijk om aan de zuidwestzijde zwaarder 
te kappen dan nu is gebeurd. Op plaatsen waar (zoals in de situatie van Figuur 30) de 
beschaduwing afkomstig is van gewaardeerde grote bomen is herplant van knotbomen 
zinloos. 
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Figuur 29. Oude knotelzen, dood door gebrek aan licht.  

 
Figuur 30. Vervangende bomen kansloos en al bijna dood. 

4.2.3 Groenelement: singels  

Onder singels worden in het beheerplan de gevarieerde struweelrijke bosstroken en 
vakken verstaan die verspreid in het gebied liggen en daarnaast aan de oostzijde de 
afscheiding vormen met de Laan van de Vrijheid. In dit gedeelte is ten zuiden van de Van 
Randwijcklaan op enkele plekken Klimop losgezaagd en uit de bomen getrokken. 
Wanneer dit vanuit het beheer gedaan is dan is dat een vrij zinloze en ecologisch zelfs 
nadelige actie. Wanneer men bang is voor overwoekering van bomen door lianen of 
andere klimmende soorten dan zou het inperken van de op de natste delen overvloedig 
aanwezige, niet inheemse Veelbloemige roos Rosa multiflora nog eerder in aanmerking 
komen. 

4.2.4 Groenelement: droog hooiland  

Het beheerplan maakt melding van een voor het gestelde beheerdoel nog veel te hoge 
productiviteit van de vegetatie (grassenmix). Op veel plaatsen is te zien dat deze situatie 
nog steeds bestaat. Figuur 31 laat zien hoe een grassenmix zonder maaibeurt eerder in 
het seizoen, in september tot een dikke verviltende mat is geworden waarin geen 
ontwikkeling meer plaatsvindt. 
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Figuur 31. Droog grasland in het ontwikkelingsstadium Grassenmix na een groeiseizoen zonder maaien. 

4.2.5 Groenelement: kruidenrijke natuurvriendelijke oever  

Kruidenrijke natuurlijke oevers vinden we in nieuwe en oudere versie op verschillende 
plaatsen in het terrein. Enkele smalle en langgerekte oevers worden gedomineerd door 
Riet Phragmites australis en verschillen daarmee niet veel van de overjarige rietoevers in 
het uiterste noorden van het gebied.  
Tussen de Rustenburgerweg en de Van Randwijcklaan liggen een paar kleine oudere 
oeverkommen met een ruige vegetatie en braamopslag. Beide kommen worden volledig 
beschaduwd door naast staande bomen waardoor de mogelijkheid voor een  
gevarieerde oevervegetatie vrijwel ontbreekt. 
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Figuur 32. Oudere oeverkom met totale beschaduwing. 

 
Noord van de Van Randwijcklaan ligt een serie eveneens (te) kleine inhammen met steile 
oevers waarvan ook een deel onder bomen ligt. Oevervegetatie is bij de meest 
beschaduwde kommen vrijwel afwezig en bestaat in lichtere situaties vooral uit Liesgras 
Glyceria maxima. Dit laatste geeft aan dat de oever sterk wordt beïnvloed door een hoge 
voedselrijkdom van het aanliggende water. Lastig hierbij is dat het beheerplan voor deze 
zone afwisselend zowel struweel als natuurvriendelijke oever als beheerdoel opgeeft.  
In de huidige situatie moet daarom wel worden vastgesteld dat de meeste natuurlijke 
oevers in het gebied weinig succesvol en ook weinig kansrijk zijn door enerzijds 
overmatig voedselrijke omstandigheden maar anderzijds ook door ongelukkige aanleg en 
locatiekeuze. 
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Figuur 33. “Natuurvriendelijke oever” als gat in een struweelrand: Te klein, te steil en te voedselrijk om 
succesvol te zijn. 

4.2.6 Groenelement: poelen  

De grote poel bij de Van Randwijcklaan laat een behoorlijke ecologische diversiteit zien. 
Gezien de lage leeftijd van de poel wordt verwacht dat deze nog zal toenemen. Het is 
bijvoorbeeld realistisch dat doelsoort Kleine watersalamander het gebied zal weten te 
vinden. Wel blijft het zaak om betreding van de oevers zoveel mogelijk tegen te gaan. 
Met name aan de zijde van de paden wordt gelopen door mensen en honden. 
Aanwezigheid van uitgezette vis (goudvis) en exoten zoals in dit geval Moerashyacint 
kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse soorten en dienen te worden 
verwijderd. 

4.3 Aanbevelingen 

Als algemene aanbeveling geldt het volgen van de beheermaatregelen uit het 
Groenbeheerplan. Aan de hand van periodieke monitoring van flora en fauna kunnen 
effecten inzichtelijk worden gemaakt.  
Verder is het zaak om de duizendknopen en berenklauwen te bestrijden. Deze bestrijding 
voert gemeente Amersfoort al stadsbreed uit, en hiertoe zijn factsheets opgesteld met te 
nemen maatregelen. Deze zijn te vinden op de website van de gemeente.  
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