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Natuur en groen, ook in de stad, zijn voor mij van levensbelang. Ik heb in 2018 mijn tuin groener gemaakt en geniet nu dagelijks 
van het komen en gaan van allerlei stuifmeel verzamelende bijen, vlinders en hommels in mijn tuin. In mijn directe leefomgeving 
zie ik onze aanpak veranderen van steen naar groen! Doet u mee?

Voor u ligt een boekje over de natuur in Amersfoort. U kunt lezen over ruim honderd soorten bijzondere dieren en planten in de 
stad. Sommige zijn hele kwetsbare soorten waar u lang naar moet zoeken. Andere zijn nachtbrakers die vooral op pad gaan als 
de meesten van ons slapen. Of juist dieren die u dagelijks tegen kunt komen. In 2011 is de eerste editie verschenen, nu, in 2019, 
maken wij weer de stand op. Dit is mogelijk door alle waarnemingen die door u worden gedaan en doorgegeven. Onze speciale 
dank gaat dan ook uit naar alle mensen die met hun waarnemingen dit boekje completer hebben gemaakt. Bedankt!

Amersfoort heeft een lange geschiedenis met biodiversiteit en groen, maar is ook een groeiende stad. We willen veel op een klein 
stukje. Het meest recente IPBES-rapport over biodiversiteit in de wereld gaf een duidelijke boodschap: biodiversiteit is van levens-
belang. Niet alleen in natuurgebieden, maar overal, ook in de stad. We zijn daarom hard bezig. Bij aanplant kiezen we voor bomen 
en struiken die ook meerwaarde hebben voor insecten en vogels. In bermen kiezen we voor beheer dat gericht is op biodiversiteit.
We zien dat het weer verandert. Soms ineens heel nat, soms heel droog en gemiddeld steeds warmer. Planten en dieren hebben 
daar ook mee te maken. Daarom werken we ook aan verbindingen tussen groengebieden zodat dieren zich aan kunnen passen.

Ik ben er trots op dat we Amersfoort samen groen en biodivers maken. Veel inwoners houden 
van het groen in de stad en zorgen er voor. Mensen die initiatief nemen om pleintjes, straten en 
boomspiegels te verzorgen. Mensen die het groen langs het Valleikanaal en in Nimmerdor onder-
houden. Mensen die doorgeven welke dieren en planten er in de stad leven. Mensen die hierover 
aan anderen vertellen. Mensen die advies geven over wat je kunt doen voor vogels of vleermuizen 
of voor een groene tuin. Mensen die het Utrechts Landschap of Natuurmonumenten helpen in de 
natuurgebieden in en om de stad. Mensen die zwerfafval opruimen. Mensen die… 
Mensen zoals u, die dit boekje lezen. Bedankt!

Kees Kraanen
Wethouder 
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Dit motto heeft Amersfoort al decennia geleden omarmd; ste-
delijke ontwikkeling is altijd samengegaan met aandacht voor 
natuurontwikkeling en natuurbehoud. En veel Amersfoorters 
houden van natuur. Zo worden al tientallen jaren waarnemin-
gen van bijzondere planten en dieren bijgehouden in een da-
tabase. 

De afgelopen jaren is het steeds gemakkelijker geworden om 
waarnemingen van planten en dieren door te geven. Hierdoor 
hebben we veel meer data tot onze beschikking. Maar meer 
waarnemingen van een soort geven niet per se aan dat het 
ook goed gaat met een soort. In dit boekje geven we een in-
schatting van de stand van de natuur in Amersfoort. 

Maak kennis met de landschappen waarop Amersfoort ge-
bouwd is, met de mooie stadsparken en landgoederen in en 
om de stad en met meer dan honderd beschermde, bedreigde 
en bijzondere planten en dieren in Amersfoort! Hoe staat het 
ervoor? Wat doet klimaatverandering met soorten in de stad 
en wat kunt u zelf doen? U vindt het allemaal in dit boekje.
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Een groene stad is een gezonde stad. Zo begon het boekje dat in 2007 gemaakt is omdat Amersfoort was uitge-
roepen tot groenste stad van Europa. Anno 2019 vinden wij dat nog steeds.

Nieuw groen Amersfoort vindt groen en natuur al lange tijd belangrijk. Zo werden in de Visie Groen Blauwe 
Structuur uit 2004 twintig projecten benoemd. Een daarvan was: het Valleikanaal herinrichten als ecologische 
verbindingszone dwars door de stad. Daar zijn in 2010 natuurvriendelijke oevers en poelen aangelegd. Ook de 
ingrijpende renovatie van Park Randenbroek was zo’n project. En door de verhuizing van het Elisabeth ziekenhuis 
kwam er meer ruimte voor groen langs de Heiligenbergerbeek. De nieuwe locatie van het Meander Medisch 
Centrum is ontworpen met veel aandacht voor groen en natuur. 

Groenkaart In 2016 is de Groenvisie Amersfoort vastgesteld: een bijzonder initiatief van bewoners en raadsleden. 
In de Groenvisie staan de belangrijkste thema’s en ambities voor groen en milieu in Amersfoort tot 2030. De ko-
mende jaren zal er nog veel gebouwd worden in Amersfoort. De stad groeit nog steeds en de druk op de ruimte 
blijft toenemen. Om onze gemeente groen te houden zijn er spelregels gemaakt voor ruimtelijke ontwikkelingen. 
Zo is er een groenkaart, waarop staat welke natuurwaarden in welk groengebied aanwezig zijn. En welke natuur-
waarden nog versterkt en uitgebreid kunnen worden. Op de kaart staat of het stadsgroen is of buurtgroen. Het 
buurtgroen kan door de buurt zelf ingevuld worden.

Bomen Ook is er een bomenleidraad gemaakt. Bomen zijn belangrijk voor de stad; ze brengen verkoeling en scha-
duw en het zijn herkenningspunten voor mensen. Voor dieren bieden bomen voedsel, nestgelegenheid en rust-
plekken. Mossen en korstmossen kunnen er op groeien. In de leidraad staan regels voor het planten of eventueel 
kappen van bomen. In de komende jaren, tot 2021, vervangt de gemeente zo’n vier duizend boomstronken in de 
stad. Veel stronken worden vervangen door nieuwe bomen, soms door zaailingen. Door de nieuwe bomen meer 
ruimte te geven om te groeien zorgen we ervoor dat er in de toekomst ook grote bomen in Amersfoort staan. 
Want een boom heeft onder de grond ongeveer evenveel ruimte nodig als boven de grond.
Bij ontwikkelingen in de stad waarbij groen verloren gaat, vragen we om compensatie. Dat kan niet altijd in op-
pervlakte, maar een bijdrage aan de kwaliteit is ook mogelijk. In 2020 zal dit concreet worden uitgewerkt.



Amersfoort heeft veel groene gebie-
den. Bermen, watergangen, hout - 
wallen en bomenrijen verbinden 
deze gebieden met elkaar. Samen 
vormt dit een groen netwerk in en 
om de stad. Door de landschappe-
lijke ondergrond zijn de gebieden 
soms heel verschillend. Amersfoort 
ligt dan ook op een bijzondere plek, 
waar drie verschillende landschap-
pen samenkomen: de Utrechtse 
Heuvelrug, de Gelderse Vallei en 
het Eemland. En op het kruispunt 
van deze landschappen is weer een 
heel ander ‘landschap’ ontstaan: 
de stad.
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LANDSCHAPPEN VAN AMERSFOORT

De lichtgekleurde delen geven 
de bebouwde kom aan.
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Utrechtse Heuvelrug 
Bos en heide
Lopend over de Heuvelrug kom je over heide en door bos. 
De grond is arm aan voedingsstoffen, daarom groeien plan-
ten en bomen hier langzaam. In de voorlaatste ijstijd, zo’n 
150.000 jaar geleden, hebben gletsjers de Heuvelrug ge-
vormd: zij schoven de grond voor zich uit en al het aanwezige 
zand en grind werd omhoog geduwd. Na het smelten van de 
gletsjer bleef deze opgeduwde grond achter en vormde de 
Utrechtse Heuvelrug. In de ijstijd erna kwamen de gletsjers 
niet in Nederland, maar was het erg koud en was er weinig 
begroeiing. Door de harde wind ging het zand stuiven en 
ontstonden kuilen; deze vind je nu nog terug als vennen.
 
De Heuvelrug is belangrijk voor ons drinkwater. Het regen-
water trekt snel in de bodem en de bodem zuivert het water. 
Klein Zwitserland en de Soesterduinen zijn gebieden waar 
drinkwater gewonnen wordt. 
 
Op de heide in landgoed Den Treek zie je soms een groep 
mensen met verrekijkers en telescopen staan. Hier ligt de 
trektelpost Hazewater, waar overvliegende trekvogels wor-
den geteld. Op sommige dagen worden er wel tweehonderd 
buizerds en ooievaars gezien, of vierhonderd kraanvogels. 
Kleinere vogels, zoals kieviten en vinken, komen in nog gro-
tere aantallen langs: wel twee- tot vierduizend op één dag. 
Ook de grootste roofvogel van Nederland, de zeearend, vliegt 
soms over.
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Gelderse Vallei
Volop variatie
Fietsend door de Gelderse Vallei zoef je onder bomenrijen 
door langs landgoederen en graslanden met boerderijen. 
Door de afwisseling van bosjes, bomenrijen, graslanden en 
boerderijen komen er veel verschillende dieren en planten 
voor. In de laatste ijstijd was het koud, er groeide hier maar 
weinig. De wind blies zand de vallei in. Het zand vormde een 
onregelmatig dek met hogere en lagere delen. Op de lage 
plekken vind je nu de beken, zoals de Barneveldse beek en 
de Modderbeek. Op de hogere delen, de ruggen, vind je vaak 
boerderijen, bijvoorbeeld langs de Hessenweg. Maar ook 
Hoogland ligt op een rug. De wind kwam vaak uit het zuid-
westen en daardoor is de dekzand in het oosten van de Vallei 
dikker dan in het westen. De Vallei loopt door tot Landgoed 
Coelhorst.
 
In de Vallei zoeken mensen elkaar op om voor het landschap 
te zorgen. De agrarische natuurvereniging Vallei Horstee zet 
zich in voor duurzame landbouw: landbouw in samenhang 
met natuur, milieu en landschap. Als je een hek tegen komt 
met een groene V dan weet je: dit is streekeigen landhek ont-
wikkeld voor de Gelderse Vallei. Landgoed De Boom beheert 
met vrijwilligers circa 1.100 hectare aan agrarisch weideland-
schap, vennen en houtopstanden.
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Gelderse Vallei
Volop variatie

Eemland
Polders langs het water
Staande in het Eemland hoor je het “kie-wiet kie-wiet” van de 
kievit en de vele andere weidevogels. Je voelt de wind langs 
je hoofd waaien en om je heen zie je de graslanden. In het 
uiterste noordwesten van Amersfoort begint het Eemland, 
een open polderweidelandschap. In de bodem vind je veen 
en klei. Het veen is in de afgelopen vijfduizend jaar gegroeid 
in dit natte en lage gebied. Soms groeide het veen boven de 
waterspiegel uit en ontstond hoogveen, zoals ten westen 
van het buurtschap Palestina. De klei werd door de Zuider-
zee meegenomen en vormde dunne lagen in de grond. De 
Afsluitdijk zorgt ervoor dat de zee hier nu niet meer komt.
 
Tussen Bunschoten-Spakenburg en Nijkerk, langs het Nij-
kerkernauw, ligt ‘topnatuur’: het Natura 2000 gebied van de 
polder Arkemheen. Het gebied is belangrijk voor weide- en 
watervogels. In de winter is het een rustgebied voor bijvoor-
beeld kleine zwanen en smienten. In het voorjaar broeden er 
vele grutto’s, tureluurs en kieviten. 
 
Vanaf Amersfoort vaart de Eemlijn met de fietsboot over de 
Eem naar Huizen of Spakenburg. Met of zonder fiets kan je 
mee aan boord. Langs de Eem vind je vele waaien of wielen: 
poelen achter de dijk, waar de dijk vroeger is doorgebroken. 
Die poelen bieden nu ruimte aan veel bijzondere watermin-
nende soorten flora en fauna, zoals het bittervoorntje.
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Binnenstad
De stad als rots
Zittend op een terras ben je midden in het vierde landschap 
van Amersfoort: de stenen stad als bijzonder rotsgebied. Dit 
landschap hebben wij zelf gemaakt. Hoge ‘rotsen’ afgewis-
seld met versteende vlaktes, sloten, tuinen en parken. Een 
veelzijdig landschap met voedsel in overvloed. Duiven maken 
daar dankbaar gebruik van. Gierzwaluwen en vleermuizen 
verblijven in spleten in ‘rotsen’: ze wonen in onze huizen en 
gebouwen. Meestal merk je er niets van en ze eten veel insec-
ten op. Ook sommige planten houden van steen. Zo groeien 
er langs de kademuren in Vathorst en in de binnenstad veel 
soorten varens en muurplanten. 
 
Ook huismussen houden van de stad, zelfs graag een beetje 
rommelig. Ze rusten in hagen rondom tuinen. Op de Onze 
Lieve Vrouwentoren broeden slechtvalken, die met duize-
lingwekkende snelheid door de lucht scheren. Rondom het 
station vind je de zwarte roodstaart. De grachten en kanalen 
in de stad verbinden vaak de groene gebieden. De ijsvogel zie 
je met wat geluk vlak boven of langs het water, net als veel 
soorten libellen.
 
In de stad zijn veel wegen: handig voor mensen, maar voor 
dieren op de grond zijn onze wegen vaak gevaarlijk. Daarom 
zijn langs het Valleikanaal alle bruggen voorzien van een 
faunapassage: een loopplank, soms niet meer dan een richel, 
onder de brug door.
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Binnenstad
De stad als rots


