
VERDWENEN SOORTEN

163

Twee soorten worden niet meer apart beschreven in de ‘Stand van de natuur in Amersfoort 2019’. Het gaat om 
de bruine eikenpage en de kuifleeuwerik: beide soorten zijn verdwenen uit Amersfoort. De kuifleeuwerik is sinds 
2007 niet meer waargenomen en de bruine eikenpage is hier al langer niet meer gezien.

Kuifleeuwerik Galerida cristata
De kuifleeuwerik is van oorsprong een bewoner van steppen en halfwoestijnen met een spaarzame begroeiing. 
In Nederland was de soort een echte cultuurvolger, die vooral te vinden was langs spoorlijnen en op spoorwe-
gemplacementen. Later kwamen daar braakliggende stukken grond bij, op industrieterreinen en in aanbouw 
zijnde woonwijken. In Amersfoort is de kuifleeuwerik het laatst gezien in 2007. Ook in de rest van het land is de 
soort inmiddels verdwenen. Vanaf 2016 is er geen enkel broedgeval meer bekend in Nederland. Van de verschil-
lende theorieën over het verdwijnen van de kuifleeuwerik is de veranderende stedenbouw de meest voor de 
hand liggende. Doordat we steeds dichter op elkaar bouwen, woonwijken sneller worden opgeleverd en er netter 
gewerkt wordt, zijn geschikte en langdurig braakliggende terreinen zeldzaam geworden. Ook op industrieterrei-
nen is braakliggende grond tegenwoordig schaars. De meeste stukken grond zijn in gebruik, worden ingezaaid of 
verruigen sneller dan vroeger. De kans dat de kuifleeuwerik zich weer vestigt in Amersfoort is dan ook bijzonder 
klein. 

Bruine eikenpage Satyrium ilicis
De bruine eikenpage leeft voornamelijk op lage, slecht groeiende of jonge eiken. Deze zijn te vinden aan bosran-
den of op open plekken in het bos. Door het verval van eikenhakhoutbeheer, door grootschaliger bosbeheer of 
het helemaal achterwege blijven van beheer in eikenbossen, is het leefgebied van deze vlinder sterk afgenomen. 
Zelfs zodanig dat de soort helemaal verdwenen is uit Amersfoort. De bruine eikenpage werd in het verleden aan-
getroffen in de eikenbossen aan de westrand van Amersfoort, ten zuiden van de Stichtse Rotonde en in de Bok-
keduinen. In 1992 is deze vlinder voor het laatst waargenomen in Amersfoort en ook op de Utrechtse Heuvelrug 
is hij verdwenen. Omdat de soort elders in Nederland nog wel aanwezig is, bestaat de mogelijkheid dat de bruine 
eikenpage weer terugkeert in Amersfoort. Om dat te bewerkstelligen is wel gericht beheer van de eikenbossen 
op de Utrechtse Heuvelrug nodig. Bijvoorbeeld door bosranden te dunnen en door plaatselijk mooie zoomvege-
taties te creëren tussen heideterreinen en graslanden en aangrenzende bossen.



Een aantal soorten wordt niet uitgebreid beschreven in dit boekje maar verdient zeker aandacht. Het gaat om 
soorten die zo zeldzaam zijn in Nederland dat het heel bijzonder is dat ze ook in Amersfoort zijn aangetroffen. 

Wolf Canus lupus
Sinds 2015 worden met enige regelmaat zwervende wolven in Nederland gezien. Dat is bijna anderhalve eeuw 
nadat de laatste wolf in Nederland werd gedood in Limburg. Ook in Amersfoort is een zwervende wolf waarge-
nomen, althans sporen daarvan. Op 24 februari 2018 werd in Hoogland- West een dood schaap aangetroffen. 
Na onderzoek werd duidelijk dat het dier de nacht ervoor was doodgebeten door een zwervende wolf. Inmid-
dels heeft de wolf zich definitief gevestigd op de Veluwe, waar in 2019 zelfs jongen zijn geboren. De kans dat 
de wolf zich vestigt in de gemeente Amersfoort is heel klein. Hoewel er voldoende voedsel aanwezig is op de 
Heuvelrug in de vorm van reeën, is het gebied erg dichtbevolkt en is er een dicht wegennetwerk. Hierdoor is er 
vermoedelijk onvoldoende rust voor de soort om zich te vestigen. Het is wel goed mogelijk dat in de toekomst 
meer zwervende wolven de gemeente Amersfoort zullen bezoeken. Geen reden voor angst, de wolf is bang 
voor mensen en zal ons zoveel mogelijk mijden. 

Bever Castor fiber
Een ander groot zoogdier dat in Amersfoort is waargenomen is de Europese bever. In 2011 zijn in het Hammetje, 
ten noorden van Hooglanderveen, vraatsporen van de bever aangetroffen. Tijdens latere onderzoeken in 2013 
en 2014 zijn er geen sporen meer gevonden. Ook hier betreft het een waarneming van een zwervend exem-
plaar. De soort komt veel voor in de provincie Flevoland en is een goede zwemmer. Het is dus goed mogelijk 
dat deze bever vanuit Flevoland het Randmeer is overgezwommen en zo bij het Hammetje terecht is gekomen.

Schildboomsprinkhaan Cyrtaspis scutata
In 2018 is in Amersfoort een nieuwe soort voor Nederland ontdekt: de schildboomsprinkhaan. Dit is een soort 
die zijn verspreidingsgebied heeft rondom de Middellandse Zee. Deze sprinkhaan werd gevonden in Park Ran-
denbroek en werd lange tijd aangezien voor een gewone grootoorvleermuis. Die verwarring is op zich niet 
verwonderlijk, aangezien beide soorten een vergelijkbaar geluid produceren, op een hogere frequentie dan ons 
gehoorbereik. Waarschijnlijk is de soort al sinds 2015 of 2016 aanwezig in het park. Dat zo’n klein beestje op zo’n 
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grote afstand van zijn natuurlijke verspreidingsgebied is gevonden, komt waarschijnlijk omdat hij is meegelift 
met uit Zuid-Europa geïmporteerde bomen.

Oranje boomzonnetje Caloplaca cerina
Een andere soort die is meegereisd met elders in Europa opgekweekte bomen is de korstmos het oranje boom-
zonnetje. Dit is een soort die in de 19e eeuw in Nederland nog algemeen voorkwam op de schors van jonge 
bomen als populier, wilg, iep en es. De laatste bekende waarneming in Nederland dateert van 1924. Dat de 
soort verdween uit Nederland houdt verband met de zure luchtverontreiniging. In 2012 is het oranje boomzon-
netje aangetroffen op een jonge es in de wijk Schothorst. Naast een waarneming uit Aalsmeer is dit de tweede 
waarneming in Nederland sinds 1924. 

Tijgerblauwtje Lampidus boeticus
Nog zo’n opvallende verschijning in Amersfoort was het tijgerblauwtje; een klein blauw vlindertje uit het ge-
bied rond de Middellandse Zee. Het werd aangetroffen in een huis in Amersfoort als vlinder, in januari 2019. 
Normaal gesproken overwintert deze vlinder als rups binnenin sperzieboontjes of peultjes. Waarschijnlijk is hij 
op die manier meegekomen met een lading groente uit Zuid-Europa of Afrika. Door de warmte binnenshuis 
verpopt de rups zich en vliegt er binnen korte tijd een vlinder rond. Tijgerblauwtjes worden wel eens vaker in 
Nederland gezien. Vaak zullen ze meeliften met groentetransporten, soms weet het tijgerblauwtje hier als 
vlinder op eigen kracht te komen.

Olifantslurfvaren Dryopteris cycadina
Amersfoort heeft een zeer rijke muurvegetatie. Niet alleen op de oude kademuren in de binnenstad maar ook 
op de relatief nieuwe kademuren in de wijk Vathorst. De kades in deze wijk zijn speciaal voor muurvarens 
gebouwd, door ze van kalkrijke mortel te voorzien en enigszins schuin af te laten lopen zodat afstromend re-
genwater voor voldoende vocht kan zorgen. Met als positief resultaat dat zich op de kades in deze wijk in korte 
tijd veel verschillende soorten varens en andere muurplanten hebben gevestigd. Sinds 2016 kan daar ook de 
olifantslurfvaren aan worden toegevoegd. Deze plant komt van oorsprong uit Azië. In ons land wordt de soort 
in tuincentra verkocht als tuinplant. Een plausibele verklaring voor de aanwezigheid van deze varen op een 
kademuur in Vathorst is dan ook dat deze zich vanuit een tuin heeft verspreid. Sporen van varens zijn echter 
microscopisch klein en kunnen over grote afstanden met de wind worden verplaatst. De plant kan dus ook zijn 
komen aanwaaien.
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De Romeinen introduceerden het konijn in Nederland, en de 
vlinderstruik is van oorsprong Chinees. En wat te denken van 
veel bollen? Tulpen hebben hun oorsprong rondom de Zwar-
te Zee. Nieuwkomers en exoten zijn dan ook van alle tijden. 
Groente en fruit komen vaak uit andere landen. Wij gaan op 
reis en nemen als we terugkomen soms onbewust zaden of 
dieren mee. In boten ‘importeren’ we met ballastwater die-
ren uit Azië. Nederland is een echt handelsland, en dat zien 
we terug in de planten en dieren die in Nederland en ook 
Amersfoort terechtkomen. 

Canadese gans : In de wijken Vathorst, Nieuwland en Katten-
broek (vijver van Emiclaer) kun je de Canadese gans vinden. 
Deze soort is nu zo’n vijftig jaar in Nederland. Vanuit gevan-
genschap ontsnapten er ganzen en nu vind je ze terug in de 
stad. De waterkwaliteit wordt minder als er te veel ganzen 
komen. Ook zijn de dieren soms heel beschermend voor hun 
jongen en daardoor agressief voor mensen die dichtbij komen. 

Wespspin Ook klimaatverandering is van alle tijden. De snel-
heid is nu echter wel ongekend. In combinatie met de vele 
verbindingen wereldwijd, zorgt dit voor steeds meer nieuw-
komers. De wespspin is een voorbeeld hiervan. Deze spin is 
op eigen kracht naar Nederland gekomen. Door een draad te 
gebruiken als ballon neemt de spin een kansje en laat zich 
met de wind naar nieuwe oorden voeren. Sinds deze eeuw 
komt de spin ook in Amersfoort voor. 

Invasief De buxusmot is bezig met een grote opmars. Na een 
enkele waarneming in Duitsland in 2006 vind je de rupsen 
nu in de meeste buxusplanten. De mot komt oorspronkelijk 
uit Azië en is via import naar Europa gekomen. Veel struiken 
overleven de buxusmot op dit moment niet. Bij plagen is er 
geen evenwicht, dat moet nog ontstaan of zich herstellen. 
Zo worden er nu vogels en wespen gesignaleerd die de mot-
ten eten. Er zijn nog geen sluipwespen bekend die het op de 
rups hebben voorzien. De kans is groot dat de mot ook hier in 
Amersfoort meer vijanden krijgt en daarom in de toekomst 
minder massaal aanwezig zal zijn.

Wespspin BuxusmotEXOTEN
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Anna Paulownaboom

KLIMAATVERANDERING
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Ons klimaat verandert snel. Verandering is er altijd geweest en heeft tot veel verschui-
vingen geleid in de verspreiding van planten en dieren. De gemiddelde jaartemperatuur 
in Amersfoort is nu al zo’n twee graden hoger dan honderd jaar geleden. En het aantal 
koude dagen is dan ook gedaald van meer dan vijftig naar minder dan twintig. Voor de 
ijsvogel is dit goed nieuws: met minder ijs op de sloten is het beter vis vangen en blij-
ven meer ijsvogels in leven. Doordat het warmer is, is ook het groeiseizoen langer dan 
zo’n vijftig jaar geleden. Bomen en planten hebben bijna een maand extra om te groeien. 
Hierdoor zie je soms dat soorten die eerder één keer bloeiden nu twee keer in bloei ko-
men. Ook bij vogels en insecten zie je soms een extra broedpoging of een extra generatie. 

Andere soorten Door alle veranderingen verandert ook de soortensamenstelling. Waar 
je eerder in weilanden veel blauwe reigers zag, zie je nu ook zilverreigers. In aantal-
len zijn de kleine en grote zilverreiger de blauwe reiger inmiddels voorbij, en dat in 
twintig jaar tijd. En er zijn soorten die vanuit het zuiden naar ons land trekken. De gaf-
felwaterjuffer, zuidelijke glazenmaker en zuidelijke keizerlibel zijn nu nog zeldzaam in 
Nederland, maar straks misschien te vinden in de natuurgebieden De Schammer en 
Bloeidaal. Voor een groot aantal planten zal Nederland te warm worden, maar andere 
planten en bomen groeien hier nu juist beter. De Anna Paulownaboom wordt graag 
gebruikt in tuinen en nu de winters minder streng zijn, hebben zaailingen in Amers-
foort meer kans. Het is overigens echt een steenbreekboom: zelfs op de meest verharde 
plekken vindt deze boom een plekje om te groeien. 

Extremen Ook is het natter geworden en zal het nóg natter worden: van 825 millimeter 
begin 19e eeuw naar 960 millimeter in 2085, is de verwachting. Maar de regen komt 
wel vaker in korte buien met droge periodes ertussen. Voor planten en dieren betekent 
dit dat er meer extremen zijn. Het is belangrijk dat dieren dan op zoek kunnen naar een 
plek die past. Hiervoor leggen we tunnels onder wegen aan en zorgen we voor stapste-
nen tussen de grotere groengebieden.



Grote zilverreiger

KLIMAATVERANDERING

169

Nieuw evenwicht Door alle veranderingen verschuift het evenwicht in de 
natuur. Dat merk je bijvoorbeeld doordat dieren of planten opeens een 
plaag gaan vormen, zoals de eikenprocessierups of de reuzenberenklauw. 
De klimaatverandering is dan soms de druppel die de emmer doet overlo-
pen; het systeem was vaak al uit balans door bijvoorbeeld monoculturen 
in de landbouw. Waarschijnlijk zal er een nieuw evenwicht ontstaan als 
ook deze dieren en planten meer natuurlijke vijanden krijgen. Maar daar 
is tijd voor nodig. En ruimte voor dieren en planten om zich aan te passen 
aan de veranderende omstandigheden.

Reuzenberenklauw

Landgoed Den Treek



In dit boekje is het voorkomen van een aantal soorten vergeleken met de versprei-
ding acht jaar geleden. In Amersfoort vindt geen structureel monitoringsonderzoek 
plaats naar de beschreven soorten. Daarom is het lastig om met zekerheid te zeggen 
of populaties van soorten toenemen, afnemen of juist stabiel blijven. Wel kunnen 
we de huidige verspreiding vergelijken met het beeld in het verleden. We kunnen 
dus zien of het gebied waar de soorten voorkomen groter of juist kleiner is gewor-
den. Zeker voor soorten die weinig mobiel zijn en gebonden zijn aan een specifiek 
leefgebied of een specifieke standplaats is dit veelzeggend. Bij mobiele soorten zoals 
vogels en vlinders, die ook ver buiten hun eigenlijke leefgebied gezien worden, zegt 
dit minder over hoe het gaat met de betreffende soort. 
In de volgende alinea’s wordt beschreven hoe de verschillende soortgroepen ervoor 
staan in Amersfoort. Dit wordt gedaan op basis van de recente verspreiding, de lan-
delijke trend, ecologische expertise en de kennis van lokale vrijwilligersgroepen. 

Amfibieën Veel beschermde amfibiesoorten zijn in de 20e eeuw sterk achteruit ge-
gaan. Door de verbetering van de waterkwaliteit, de aanleg van poelen en het herstel 
van aangrenzend leefgebied is de landelijke trend van de meeste amfibieën sinds 
eind vorige eeuw weer positief. In Amersfoort komen de alpenwatersalamander, 
kamsalamander, rugstreeppad, poelkikker en heikikker voor. De landelijke trend van 
deze soorten zien we gedeeltelijk terug in Amersfoort. De kamsalamander en heikik-
ker lijken stabiel. Met de poelkikker en rugstreeppad lijkt het minder goed te gaan: 
de poelkikker geeft terrein toe in Hoogland-West en de rugstreeppad lijkt te zijn 
verdwenen. De alpenwatersalamander laat het omgekeerde beeld zien: deze soort 
breidt zich uit in Amersfoort. 

Planten en varens Het merendeel van de vaatplanten en varens in dit boekje laat een 
positieve ontwikkeling zien in hun voorkomen in Amersfoort. De realisatie van de 
nieuwe natuurgebieden Bloeidaal en de Schammer en het ecologisch bermbeheer 
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lijken hierbij een belangrijke rol te spelen. Ook de aanleg van 
kademuren in Vathorst die geschikt zijn voor muurplanten is 
positief. De soorten van de Amersfoortse bosgebieden zijn de 
afgelopen jaren stabiel gebleven.

Reptielen De landelijke trend van hazelworm en zandhage-
dis is positief, die van de levendbarende hagedis negatief en 
van de ringslang stabiel. Het Amersfoortse beeld wijkt hier 
enigszins vanaf. In Amersfoort is de zandhagedis de laatste 
periode op meer plekken gezien dan daarvoor. Terwijl het 
verspreidingsbeeld van de overige soorten min of meer sta-
biel is. Zwervende individuen van de ringslang zijn de laatste 
periode wel waargenomen tot ver in het bebouwde gebied. 
De zandhagedis lijkt te profiteren van kleinschalig beheer in 
heideterreinen rondom Amersfoort, terwijl de ringslang baat 
heeft bij de aanleg van broeihopen in en om Amersfoort.

Vogels De vogels in dit boekje vormen een zeer diverse groep. 
Hierdoor is het lastig om voor de soortgroep als geheel te zeg-
gen hoe deze ervoor staat. Bovendien gaat het grotendeels 
om waarnemingen van vliegende vogels en niet van broed-
gevallen. Daarnaast is het aantal mensen dat waarnemingen 
heeft doorgegeven tussen 2011 en 2018 enorm gestegen ten 
opzichte van de vorige periode (2001 t/m 2010). Interpretatie 
van de kaartbeelden is daarom lastig. Ruim 50% van de vo-
gelsoorten in dit boekje is stabiel ten opzichte van de vorige 
periode, ongeveer 10% laat een negatieve ontwikkeling zien 
en circa 40% doet het goed. Vogels die het goed doen zijn on-
der andere de torenvalk, ooievaar en kerkuil. Zij profiteren van 
de hun aangeboden nesthulp. Ook de ijsvogel doet het goed, 
dit komt door de mildere winters van de afgelopen jaren. 

Daarnaast doen bosvogels als de grote bonte specht, kleine 
bonte specht, raaf, bonte vliegenvanger en buizerd het goed 
in en om Amersfoort. Ransuil en boomvalk staan hier echter 
onder druk; vermoedelijk is de toenemende predatiedruk van 
de havik een belangrijke oorzaak. Echte stadsbewoners als de 
huismus, gierzwaluw, zwarte roodstaart en slechtvalk laten 
een stabiel tot positief beeld zien. De kuifleeuwerik is echter 
uit het stadsbeeld verdwenen. Typische weidevogels zoals 
grutto en kleine zwaan gaan achteruit in en om Amersfoort. 
Gelukkig was 2019 een heel goed jaar voor de grutto in Eem-
land en lijkt de achteruitgang een halt toegeroepen. 

Vissen De ontwikkeling van de bittervoorn, rivierdonderpad 
en winde is gunstig. De verbeterde waterkwaliteit speelt 
hierin een belangrijke rol. Daarnaast is er nu meer aandacht 
voor de mogelijkheid voor vissen om door de beken te trek-

Bonte vliegenvanger
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ken; zo zorgen vispassages ervoor dat vissen langs stuwen 
kunnen zwemmen. Het bermpje, de grote modderkruiper en 
de kleine modderkruiper hebben zich weten te handhaven in 
hun leefgebied. 

Dagvlinders De landelijke trend van veel vlindersoorten is 
negatief. Met name de soorten van bloemrijke graslanden 
en heide nemen af. Heideterreinen zijn vaak eenvormig en 
bloemrijke graslanden in het agrarisch gebied zijn groten-
deels verdwenen als gevolg van de intensivering van de land-
bouw. Bosvlinders laten een lichte toename zien. Dit komt 
door toegenomen variatie in bossen, een gevolg van het feit 
dat bossen steeds natuurlijker worden beheerd. In Amers-
foort is geen negatieve trend waarneembaar voor dagvlin-
ders. Door het ontbreken van betrouwbare monitoringreek-
sen is echter weinig over aantallen te zeggen. Het is daarom 
van belang dat we blijven inzetten op natuurlijk berm-, hei- 
en bosbeheer om de leefgebieden van onze bijzondere dag-
vlinders te behouden en te versterken. 

Zoogdieren Met de meeste zoogdieren in Nederland gaat 
het goed. Er is een beperkt aantal soorten dat in aantal en/of 
verspreidingsgebied achteruit gaat. Het voorkomen van de 
zoogdieren in Amersfoort laat een vergelijkbaar beeld zien. 
De laatste acht jaar worden de meeste soorten op meer lo-
caties waargenomen. We kunnen alleen niet met zekerheid 
zeggen dat het goed gaat met de soorten die op meer plek-
ken worden gezien. De inventarisatietechnieken zijn de laat-
ste jaren namelijk ook verder ontwikkeld. Zowel het gebruik 
van vleermuisdetectoren en cameravallen als het aantal 
waarnemers is namelijk fors toegenomen.

Samenvattend De snelle achteruitgang van veel soorten in 
de 20e eeuw lijkt in elk geval in Amersfoort voorlopig een halt 
toegeroepen. Van veel soorten in en om Amersfoort neemt het 
verspreidingsgebied licht toe of het blijft gelijk. Er zijn veel maat-
regelen genomen die gunstig zijn voor verschillende planten 
en dieren. Voorbeelden van maatregelen die een aantoonbaar 
positief effect hebben op de verbetering van het leefgebied van 
planten en dieren zijn: ecologisch bermbeheer, aanleg van kalk-
rijke kademuren in nieuwbouwwijken, realisatie van de nieuwe 
natuurgebieden De Schammer en Bloeidaal aan de oostkant van 
Amersfoort, natuurlijk en kleinschalig bos- en heidebeheer, ver-
betering van de waterkwaliteit en het aanleggen van vistrappen 
bij stuwen in beken. Het terugdringen van het gebruik van be-
strijdingsmiddelen en ook van de vervolging van vogels en zoog-
dieren heeft er voor veel soorten uit deze groepen toe geleid dat 
het beter gaat dan voorheen. Al deze maatregelen dragen bij aan 
een goed vestigingsklimaat voor veel planten en dieren in en om 
de gemeente. 
Toch zijn er ook kanttekeningen te plaatsen bij de ogenschijn-
lijk positieve ontwikkelingen in Amersfoort. Er zijn soorten ver-
dwenen en soorten waarmee het slecht gaat en waarvoor niet 
eenvoudig maatregelen zijn te treffen. De kuifleeuwerik en 
bruine eikenpage lijken hier voorgoed verdwenen. De water-
spitsmuis en rugstreeppad zijn sinds 2010 niet meer waargeno-
men; de oorzaken hiervan zijn niet bekend. Maar ook weidevo-
gels en soorten als boomvalk en ransuil staan flink onder druk.  
 
Vinger aan de pols Ook bij de soorten die stabiel zijn is het be-
langrijk om een vinger aan de pols te houden. Er staan de ko-
mende periode veel veranderingen op stapel. Denk aan de ener-
gietransitie, waarbij woningen worden geïsoleerd waarvan onze 
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gebouwbewonende soorten als gierzwaluw, huismus, ge-
wone dwergvleermuis en laatvlieger afhankelijk zijn. En door 
de grote behoefte aan woningen zal meer oppervlakte in de 
stad bebouwd worden. Ook warmere en drogere zomers en 
de toename van exoten door klimaatverandering zorgen voor 

een grotere druk op de biodiversiteit in de gemeente. Dat be-
tekent dat we de komende periode hard moeten blijven wer-
ken aan de biodiversiteit in Amersfoort en goed in de gaten 
moeten houden hoe de natuur ervoor staat.

Plantsoen Twentseweg/Vreeland
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NATUURLIJK BEHEER

Natuurlijk beheer van bermen, heideterreinen, bos en oevers is gericht op het vergroten van 
de biodiversiteit. In bermen gebeurt dat door de bermen te maaien en het maaisel af te voe-
ren. Hierdoor worden deze bermen voedselarmer en krijgen bloemen en kruiden meer kans 
om tot bloei te komen tussen het gras. Zo ontstaat een beter en groter leefgebied voor onge-
wervelden, vlinders en andere insecten.  Het maaisel wordt pas na enkele dagen afgevoerd, als 
het gras droog is. Op deze manier kunnen zaden nog even narijpen en uit het maaisel vallen 
en kunnen insecten en andere dieren die in de bermen leven een veilig heenkomen zoeken.

Ook wordt op een aantal locaties het zogenaamde sinusbeheer toegepast. Hierbij wordt ge-
faseerd en in slingers (sinusvorm) gemaaid. Zo ontstaan verschillende hoogtes en ontwik-
kelingsstadia in de vegetatie, met veel verschillende microklimaten. Luwe, droge, natte, koele 
en warme plekken wisselen elkaar af, zodat iedere soort een optimale plek kan vinden op 
verschillende momenten van de dag.  Een deel van de bloemen en kruiden blijft altijd staan. 
Dit leidt tot een groter voedselaanbod gedurende een langere periode, waardoor veel soorten 
hun voortplantingscyclus kunnen voltooien. 

Bij natuurlijk heidebeheer gaat het om kleinschalig beheer gericht op een zo groot mogelijke 
variatie in structuur. Voorbeelden hiervan zijn kleine hoogteverschillen in het terrein en ver-
schillende hoogtes in de vegetatie. Afwisseling is het sleutelbegrip: kaal zand, kort gemaaide 
heide, grote oudere heidestruiken, opslag van bomen, braamstruiken, dood hout, takkenrillen 
en bloemrijke stukken. Deze afwisseling zorgt voor geschikt leefgebied voor veel soorten. 

Natuurlijk bosbeheer is eveneens gericht op variatie, zodat ook struik- en kruidlagen de kans 
krijgen zich te ontwikkelen. Dit kan door het plaatselijk dunnen van bos en door het regelma-
tig terugzetten van bosranden. Ook het laten liggen van dood hout levert een grote bijdrage 
aan de biodiversiteit. 

Afwisseling is ook bij oevers, sloten, beken en kanalen van belang. Door niet alles in één keer te 
maaien blijft er altijd ruimte voor planten en dieren. Sinusmaaien
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Amersfoort staat voor veel uitdagingen in de komende jaren. Zo zijn er nog veel wonin-
gen nodig, verandert onze mobiliteit en is het een grote opgave om energie te bespa-
ren en over te gaan naar andere bronnen van energie. Daarnaast verandert ons klimaat 
en staat de biodiversiteit onder druk. 

De bermen en bosgebieden beheren we zoveel mogelijk op een natuurlijke manier. Ook 
u als inwoner, projectontwikkelaar of grondbezitter kan een belangrijke bijdrage leve-
ren aan het verbeteren van het leefgebied van veel soorten. En daarmee ook aan de 
leefbaarheid van de stad. Er liggen veel kansen voor het vergroten van de biodiversiteit 
in en om Amersfoort.

Door ‘natuurinclusief’ te ontwikkelen kan de biodiversiteit 
in de stad behouden blijven. Groene daken, groene gevels en 
nestkasten in muren; in een stad die verdicht en huizen die 
goed geïsoleerd worden, zijn dit maatregelen die nodig zijn. 
Maar ook zorgvuldig gebruik van de ruimte op de grond is 
belangrijk: groene parkeerplaatsen, inheemse bomen voor 
schaduw, vaste planten, inheemse struiken en bloemrijk gras. 
En geen stenen waar dat niet nodig is.

In het buitengebied zijn bloemrijke randen en aarden wal-
len begroeid met bomen en struiken van groot belang voor 
insecten, kleine zoogdieren en vogels. Een latere maaidatum 
van het gras en het verhogen van de grondwaterstand zor-
gen ervoor dat weidevogels behouden kunnen blijven. 

Bloemrijke berm in Hoogland

Grutto
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Balkon
Een balkon kan er ook toe doen! 
Met bloembakken of potten kunt 
u van uw balkon een groene oase 
maken die aantrekkelijk is voor 
insecten. Belangrijk is om te let-
ten op afwatering van de potten 
en bakken, anders verdrinken de 
planten. En hoe warm is uw bal-
kon? Heeft u veel zon? Kies planten 
die bij die plek passen, dan groeien 
ze beter. Ook is de aarde in de bak 
van belang; er moeten voldoende 
voedingsstoffen in zitten voor de 
planten.

Groen dak
Heeft u een plat dak? Of een 
schuurtje met een plat dak? Dan 
is het makkelijk om hier een groen 
dak van te maken. Stelregel is: als 
u erop kunt lopen (80 kg/m2) dan 
kunt u sedum op uw dak leggen. 
Laat u informeren door een des-
kundige. Sedum isoleert, houdt 
water vast én is goed voor insec-
ten. Als u een echt stevig dak heeft 
kunt u ook kiezen voor een gras-
dak, voor nog meer biodiversiteit. 

EgelKoolmees
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Tuin 
Variatie is het toverwoord: verschillende soorten bloemen, een paar struiken en misschien heeft 
u ook wel plek voor een kleine boom. Een bijenhotel dat lekker in de zon hangt wordt dan al 
snel bezocht. Samen met een vijver, hagen of klimplanten langs de muur maken ze uw tuin 
compleet. Met een klein gat in de schutting (15 x 15 cm) kan er ook een egel de tuin in. Een kleine 
schaal met zand of een klein plekje met zand geeft vogels de gelegenheid om een stofbad te 
nemen. Nu nog een nestkastje erbij en uw tuin is klaar. Maak uw tuin niet te netjes; wat blade-
ren onder planten, wat oude stengels of uitgebloeide bloemen helpen dieren aan verstopplek-
jes en aan zaden in de winter.



Buurtgroen
In overleg met de gemeente kunt u sa-
men met buren of een bewonersvereni-
ging een stuk openbaar groen bij uw 
huis, in de straat of buurt zelf inrichten 
en onderhouden. Ook bedrijven en wo-
ningcorporaties kunnen meedoen. Voor-
beelden zijn geveltuintjes, boomspiegels, 
groenstroken, plantsoenen en (versteen-
de) pleintjes. Samen met de wijkbeheer-
der kunt u bepalen wat er mogelijk is.

Tel mee
Dankzij veel waarnemers in de stad we-
ten we veel over de planten en dieren in 
de stad. Zij noteren in een app welke die-
ren en planten ze zien. Niet iedereen weet 
precies welke soort het is, maar met een 
goede foto is dat steeds makkelijker om 
op te zoeken. Er zijn apps beschikbaar voor 
het op naam brengen van planten en die-
ren, zoals ObsIdentify. En er zijn apps om 
waarnemingen in te voeren, bijvoorbeeld 
ObsMapp of NDFF-invoer. Met z’n allen 
krijgen we een beter beeld van de biodi-
versiteit in Amersfoort. Helpt u ook mee?

Vertellen
Vertel buren, vrienden en verenigingen over 
planten en dieren, over biodiversiteit. Over hoe 
fijn het is in een groene tuin, over het bijtje 
dat zich heeft genesteld in het bijenhotel aan 
de muur. Over de huismussen die vrolijk kwet-
terend rond het huis vliegen. Of laat anderen 
nieuwe verhalen vertellen aan u: de Waterlijn 
heeft rondvaarten over vleermuizen en planten. 
Met de Fietsboot de Eem op en daarna vogels 
kijken. Of een lezing of cursus bij IVN of KNNV. 
Alles wat aandacht krijgt, groeit. 

Werken in Natuurtuin Liendert Bijenhotel
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Algemeen Organisatie Tekst
Kees Kraanen Wethouder gemeente Amersfoort Voorwoord
Willem Kuijsten en Fenneke 
van der Vegte

Gemeente Amersfoort Inleiding, Groen in het beleid van Amersfoort, Landschappen 
van Amersfoort, Biodiversiteit in Amersfoort, Inleiding soorten 
in beeld, Verdwenen soorten, Bijzondere waarnemingen, Exoten, 
Klimaatverandering, Hoe staat Amersfoort er voor, Toekomst, Wat 
kunt u zelf doen

Bijzondere gebieden
Renée van Assema Het Beekdal
Martijn Bergen Utrechts Landschap Birkhoven, Bloeidaal en De Schammer
Tim van den Broek Natuurmonumenten Landgoed Coelhorst
Rob Hemmelder CNME Amersfoort Park Schothorst
Gert Lodewijk Waterlijn Stadskern
Willem Kuijsten en 
Fenneke van der Vegte

Gemeente Amersfoort Klein Zwitserland, Melksteeg, Waterrijk

Miriam Miedema Miedema Communicatie Elisabeth Groen
Roelie Norp Stichting Vrienden van het Waterwingebied Waterwingebied
Hélène Oudshoorn en 
Hubert van de Wall

Stichting Behoud Nimmerdor Landgoed Nimmerdor

Soorten
Martijn Boonman Bureau Waardenburg Boommarter, Bunzing, Dwergmuis, Eekhoorn, Gewone 

baardvleermuis, Gewone dwergvleermuis, Hazelworm, Hermelijn, 
Laatvlieger, Meervleermuis, Ree, Steenmarter, Vos, Waterspitsmuis, 
Watervleermuis, Wezel

Arie van den Bremer KNNV afdeling Amersfoort e.o. Korstmossen
Erik Broer Werkgroep Vleermuizen Amersfoort, KNNV afdeling 

Amersfoort e.o.
Franjestaart, Gewone grootoorvleermuis, Rosse vleermuis, Ruige 
dwergvleermuis, Tweekleurige vleermuis

Henny de Bruin IJsvogel, Slechtvalk, Zandhagedis
Kevin van den Burg Uilenwerkgroep Hoogland en Nijkerk Kerkuil, Ransuil, Steenuil, Torenvalk
Mark Dijksterhuis Boomvalk, Buizerd
Bert Geelmuijden Vogelwacht Utrecht afdeling Amersfoort Grutto, Havik, Huiszwaluw, Ooievaar, Sperwer
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Soorten Organisatie Tekst
Carien Geertse Blauwe reiger, Roodborsttapuit
Rob Hemmelder CNME Amersfoort Haas
Ype Hoekstra Vogelwacht Utrecht afdeling Amersfoort Kleine zwaan, Nachtzwaluw
Merel Klaarmond Egelwerkgroep Nederland Egel
Jan Kranenbarg RAVON Bermpje, Bittervoorn, Grote modderkruiper, Kleine modderkruiper, 

Rivierdonderpad, Winde
Hayo Nijenhuis Vogelwacht Utrecht afdeling Amersfoort Oeverzwaluw, Raaf
Frank Pierik Vogelwacht Utrecht afdeling Amersfoort Groene specht, Kleine bonte specht, Zwarte roodstaart
Annemieke Roestenberg Stichting Dassenwerkgroep Utrecht en 't Gooi Das
Adriaan Sleeuwenhoek Vogelwacht Utrecht afdeling Amersfoort Bonte vliegenvanger, Grote bonte specht
Menno Soes Bureau Waardenburg Bosmieren, Bruin zandoogje, Groot dikkopje, Grote glimworm, 

Heideblauwtje, Heivlinder, Hooibeestje, Kempense heidelibel, 
Kruiskruidzandbij, Oranjetipje, Sleedoornpage, Weidebeekjuffer. 

Fenneke van der Vegte Gemeente Amersfoort Alpenwatersalamander, Heikikker, Platte schijfhoren, Poelkikker
Jaap Vos Vogelwacht Utrecht afdeling Amersfoort Bosuil, Zwarte specht
Gideon Vreeman en  
Hans van Paddenburgh

Huismus
Gierzwaluw Werkgroep Amersfoort Gierzwaluw

René de Waal Vogelwacht Utrecht afdeling Amersfoort Boerenzwaluw, Grote gele kwikstaart, Scholekster, Veldleeuwerik
Angela de Wild RAVON Utrecht Levendbarende hagedis, Rugstreeppad
Wim de Wild RAVON Utrecht Kamsalamander, Ringslang
Joop de Wilde KNNV afdeling Amersfoort e.o. Bosanemoon, Bospaardenstaart, Brede wespenorchis, 

Dalkruid, Dotterbloem, Dubbelloof, Gele helmbloem, Gewone 
salomonszegel, Grasklokje, Grote muur, Hengel, Klein glaskruid, 
Kleine zonnedauw, Klokjesgentiaan, Koningsvaren, Lelietje-van-
dalen, Moeraswolfsklauw, Rietorchis, Schubvaren, Steenanjer, 
Steenbreekvaren, Tongvaren, Wilde marjolein
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