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1 NATUUR LEEFT IN DE UITHOF
1.1

Hoge natuurwaarden en vele ontwikkelingen

De Uithof ligt aan de rand van Utrecht, op de overgang tussen het stedelijke gebied en
het landelijk gebied. Op en rond De Uithof zijn verschillende groene gebieden en
watergangen aanwezig, waaronder de botanische tuin, fort Hoofddijk, fort bij Rijnauwen
en landgoed Oostbroek. De combinatie van deze elementen, laanbeplanting en
gebouwen maakt het terrein een geschikt leefgebied voor een aantal bijzondere en
beschermde natuurwaarden. Zo is uit enkele natuuronderzoeken in de afgelopen jaren
onder meer gebleken dat in De Uithof een populatie ringslangen leeft en het gebied van
groot belang is voor verscheidene vleermuissoorten.
Het gebruik, de inrichting en het beheer van De Uithof is grotendeels in handen van de
Universiteit Utrecht. Het terrein kent een grote dynamiek. Regelmatig worden gebouwen
gebouwd en verbouwd, infrastructuur aangepast en groene gebieden veranderd.
De grote hoeveelheid natuurwaarden en hoge dynamiek van het terrein gaan niet altijd
hand in hand. Ruimtelijke ontwikkelingen in De Uithof kunnen ongewild ten koste gaan
van bijzondere flora en fauna. Dit leidt tot conflicten met de Flora- en faunawet, onnodige
planvertraging, negatieve publiciteit en hoge kosten.

1.2

De Universiteit Utrecht geeft natuur een plek

De Universiteit Utrecht wil bewust met de natuurwaarden in haar gebied omgaan. De
natuurwaarden van het gebied moeten een grotere rol gaan spelen in het vormen van
plannen, de realisatie van projecten en het beheer van het gebied. Om dit te kunnen
bewerkstelligen is in beeld gebracht waar welke beschermde natuurwaarden aanwezig
zijn. Met een helder en sprekend overzicht kunnen risico’s worden ingeschat, plannen
waar nodig worden bijgesteld en kosten en planvertraging worden voorkomen. De
Universiteit kan sturen op het behoud en mogelijk zelfs versterking van de natuur in
De Uithof.
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1.3

Natuurwaardenkaart biedt handvat voor planvorming en beheer

Eelerwoude heeft daarom de beschermde soorten/natuurwaarden in kaart gebracht. Dit
rapport geeft een beschrijving van het uitgevoerde onderzoek en de resultaten. Het
rapport geldt als bijlage bij de opgestelde Natuurwaardenkaart van de hele Uithof. De
Natuurwaardenkaart geeft in één oogopslag op welke plek in De Uithof beschermde
soorten aanwezig zijn. De ecologische waarden van het gebied zijn voor iedereen
zichtbaar en begrijpelijk. Zo kan vroeg in het proces van een nieuwe ruimtelijke
ontwikkeling rekening worden gehouden met de beschermde soorten in De Uithof. De
natuurwaarden van het gebied krijgen een duidelijke rol in de planvorming.
Daarnaast kan de kaart als basis dienen voor het beheer van De Uithof. Het beheer kan
beter worden afgestemd op de natuurwaarden. Daarnaast kan gekeken worden of met
kleine aanpassingen in het beheer, grote meerwaarden voor de natuur in het gebied kan
worden gerealiseerd.

1.4

Gebruik van deze natuurwaardenkaart

Deze Natuurwaardenkaart geeft een beeld van het belang van De Uithof voor
beschermde dieren en planten. De Natuurwaardenkaart is grotendeels opgesteld als
vlekkenkaart zodat de overzichtelijkheid gewaarborgd blijft. Gebruik van de informatie op
de kaart moet altijd samen met voorliggend begeleidend rapport ‘Natuurwaardenkaart De
Uithof te Utrecht en de bijgevoegde verspreidingskaarten per soortgroep gebeuren. Dit
rapport geeft een weergave van de situatie in 2011. Voor het opstellen van deze kaart
zijn de inventarisaties zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd. Desondanks zal nooit een 100%
volledig beeld van de aanwezige flora en fauna gegeven kunnen worden. Bovendien
kunnen situaties over tijd nog wijzigen.

Figuur 2 bomen, weilanden en hoogbouw wisselen elkaar af
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2 NATUURWETGEVING EN –BELEID
De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, namelijk een gebiedsgericht
(Natuurbeschermingswet 1998) en een soortgericht spoor (Flora- en faunawet). Met de
Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 zijn de Europese Vogel- en
Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving geïmplementeerd.

2.1 Flora- en faunawet beschermd flora en fauna
De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten. De Flora- en faunawet
gaat uit van het 'nee, tenzij'-principe. Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke
ingrepen, waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en
onder voorwaarden mogelijk. Centraal hierbij staat de zorgplicht. De zorgplicht houdt in
dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende
planten en dieren en hun leefomgeving.
Onder bepaalde voorwaarden is een algemene vrijstelling van de ontheffingsplicht van de
Flora- en faunawet van toepassing. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling
hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het plangebied. Hiertoe worden
verschillende beschermingsregimes onderscheiden.
- Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime
- Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime
- Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 van
de AMvB – zwaarste beschermingsregime
Vogels nemen in de Flora- en faunawet een bijzondere positie in. Vogels worden tijdens
het broedseizoen beschermd door de Flora- en faunawet. Voor het aantasten van
broedende vogels geldt een zware toets vergelijkbaar met tabel 3-soorten. Daarnaast zijn
voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van een aantal vogelsoorten jaarrond
beschermd (mits niet definitief verlaten). Het betreft nesten van boomvalk, buizerd,
gierzwaluw, grote gele kwikstaart, huismus, havik, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek,
slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw.
Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling van de
ontheffingsplicht en daarom is geen ontheffing nodig. Deze soorten zijn bij dit onderzoek
buiten beschouwing gelaten.
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2.2

Natuurbeschermingswet 1998

De Natuurbeschermingswet vormt een doorvertaling van de Europese natuurwetgeving
van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Het richt zich vooral op de bescherming van
begrensde Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden, Wetlands
en Beschermde Natuurmonumenten). De provincies spelen hierbij een cruciale rol
(Bevoegd Gezag). Wanneer bij bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen negatieve effecten
kunnen worden verwacht op de waarden waarvoor deze Natura 2000-gebieden zijn
aangewezen en begrensd, kan het doorlopen van een vergunningprocedure noodzakelijk
zijn. De zwaarte daarvan is afhankelijk van de aard en de omvang van de verwachte
effecten.
Om effect te hebben op een door de Natuurbeschermingswet 1998 beschermd gebied
hoeft de ontwikkeling niet per sé ook binnen of deels binnen de grenzen van een dergelijk
gebied te liggen. Het kan ook zo zijn dat door een ontwikkeling een gebied wordt
beïnvloed dat een belangrijke relatie heeft met een Natura 2000-gebied.
De eerste stap bij een toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 is het uitvoeren van
een zogenaamde Voortoets. In de Voortoets wordt ingegaan op de vraag of het optreden
van significant negatieve effecten al dan niet met zekerheid kan worden uitgesloten De
Voortoets heeft drie mogelijke uitkomsten:
1. er is zeker geen sprake van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen: er
is dan geen vergunning noodzakelijk.
2. er is wel sprake van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen maar deze
zijn met zekerheid niet significant negatief. Er is nu een zogenaamde
‘Verstorings– en Verslechteringstoets’ noodzakelijk.
3. er is wel sprake van negatieve effecten én deze zijn mogelijk significant negatief.
Er is nu een zogenaamde ‘Passende Beoordeling’ noodzakelijk, gevolgd door
een vergunningprocedure.
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Oostelijke Vechtplassen) ligt op ruim 7 kilometer
afstand ten noordwesten van het universiteitsterrein. Het Natura 2000-gebied De
Oostelijke Vechtplassen bestaat uit een reeks van laagveengebieden tussen de Vecht en
de oostrand van Utrechtse heuvelrug. In het gebied bevinden zich door turfwinning
ontstane meren en plassen, meest met een zandondergrond, sommige aanzienlijk
verdiept door zandwinning. Het is een belangrijk broedgebied voor broedvogels van
rietmoerassen (roerdomp, purperreiger) en zeer belangrijk voor broedvogels van
moerassen met veel waterriet en lange oeverlijnen (woudaap, grote karekiet). Ook van
enig belang als broedgebied voor enkele andere moeras- en watervogels (porseleinhoen,
zwarte stern, ijsvogel).

2.3 Rode lijsten
Rode lijsten zijn voor verschillende soorten planten en dieren opgesteld en geven een
overzicht van soorten die op landelijke schaal verdwenen zijn, sterk zijn achteruitgegaan
of zeldzaam en daardoor bedreigd en kwetsbaar zijn. Ze dienen als graadmeter bij het
natuur- en landschapsbeleid en veel soorten zijn inmiddels opgenomen als beschermde
soort in de Flora- en faunawet. De Rode Lijst heeft geen wettelijk bindende status.
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3 METHODE
3.1

Veldonderzoek

In de periode van maart tot en met half november 2011 is het gehele universiteitsterrein
geïnventariseerd op de aanwezigheid van beschermde soorten. Het veldonderzoek heeft
zich gericht op de beschermde soorten zoals vermeld in tabel 2 en tabel 3 van de Floraen faunawet en vogels met jaarrond beschermde nestlocaties (groep van
ontheffingsplichtige soorten). De aandacht ging vooral uit naar broedvogels, vleermuizen,
reptielen en amfibieën.
Het veldonderzoek is uitgevoerd door M. Volkers, T. Dolstra en H. de Graaf, allen
werkzaam als ecologisch adviseur. Genoemde personen beschikken over een
uitgebreide soortenkennis en veel ervaring op het gebied van soortinventarisaties en
advisering in het kader van natuurwetgeving.
In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle veldrondes. Per veldronde is
aangegeven welke soortgroepen de voornaamste aandacht hadden. Uiteraard zijn ook
andere relevante soortwaarnemingen genoteerd
3.1.1 Flora
Het onderzoek naar beschermde flora wordt in twee veldronden uitgevoerd, één in het
voorjaar (eind maart) en één aan het begin van de zomer (juni). Het veldwerk is
gecombineerd met het veldonderzoek naar amfibieën en broedvogels.
3.1.2 Vleermuizen
De inventarisatie van vleermuizen richtte zich op het vaststellen van verblijfplaatsen,
vliegroutes en belangrijke foerageergebieden. De veldbezoeken zijn uitgevoerd in de
periode van half april tot september. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van batdetectoren (Petterson D100 en D240x). Indien noodzakelijk voor determinatie zijn
vleermuiswaarnemingen getaped en geanalyseerd in speciaal hiervoor ontworpen
software. Het veldwerk is zowel in de avond als in de vroege ochtenduren (tweede helft
van de nacht) uitgevoerd en concentreerde zich hoofdzakelijk op waarnemingen van
‘zwermende’ dieren rond verblijfplaatsen in boomholten en gebouwen.
3.1.3 Zoogdieren (excl. vleermuizen)
Beschermde zoogdieren worden kwalitatief vastgesteld aan de hand van
zichtwaarnemingen en sporenonderzoek (uitwerpselen, holen, prenten etc.). Het
veldwerk wordt gecombineerd met de inventarisatie van flora en broedvogels.
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Figuur 3 begrenzing onderzoeksgebied (zwarte bolletjes lijn) met ligging plaatjes reptielen onderzoek

Figuur 4 weergave van de onderzoekintensiteit van het veldonderzoek van de verschillende delen van De
Uithof. Waar mogelijk is voor de slecht onderzochte delen contact gezocht met gebiedskenners om toch een zo
volledig mogelijke weergave van de natuurwaarden te krijgen.
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3.1.4 Vogels
Bij de broedvogelinventarisatie is gewerkt volgens de methode van uitgebreide
territoriumkartering (Van Dijk 1996). Het onderzoek richtte zich op de soorten die jaarrond
gebruik maken van vaste rust- en verblijfplaatsen (spechten, uilen, roofvogels) en minder
algemene soorten als bijvoorbeeld ijsvogel en grote gele kwikstaart. Daarnaast wordt
gericht gezocht naar (takken)nesten, ook van andere vogelsoorten met ‘jaarrond- vaste
rust- en verblijfplaatsen’ zoals roek. Er zijn in de periode van 1 maart tot en met 10 juli vijf
veldrondes in de vroege ochtend uitgevoerd. Tijdens het veldonderzoek naar vleermuizen
is ook aandacht besteed aan het inventariseren van uilen, voornamelijk door te letten op
roepende dieren, de aanwezigheid van bedelende jongen (bosuil, ransuil) en door
navraag bij omwonenden.
3.1.5 Amfibieën en vissen
Het onderzoek naar amfibieën en vissen concentreerde zich in de watervoerende
elementen en is in hoofdzaak vanaf de oevers uitgevoerd. Het veldwerk bestond uit het
bemonsteren van de aanwezige waterelementen met behulp van een schepnet. Naast
bemonstering is het verspreidingsonderzoek uitgevoerd aan de hand van roepende
individuen en de aanwezigheid van larven en eieren. De aandacht beperkte zich tot
kritische en strikt beschermde soorten: poelkikker, heikikker, boomkikker en
kamsalamander. Het onderzoek is uitgevoerd in twee veldbezoeken, in de periode half
maart tot eind juni en is gecombineerd met het onderzoek naar andere soortgroepen.
3.1.6 Reptielen
Verspreidingonderzoek naar beschermde reptielen is vrij ingewikkeld en zeer
arbeidsintensief. Sinds een aantal jaren is voor de inventarisatie van deze soorten de
zgn. ‘plaatjesmethode’ ontwikkeld. Hierbij zijn kunststof of metalen plaatjes
(damwandplaat of kunststof golfplaat van 50 x 50 cm) op zonnige plaatsen in het veld
neergelegd in het habitat van de doelsoorten. Warmteminnende reptielen kruipen onder
deze materialen om zich hier op te warmen of te verschuilen en kunnen zo relatief
eenvoudig worden opgespoord. Ten behoeve van dit veldonderzoek zijn in totaal 79
plaatjes in 10 clusters neer gelegd. De plaatjes zijn in de periode april-september
meerdere malen gecontroleerd. Figuur 3 geeft een weergave van de ligging van de
plaatjes. Behalve de plaatjesmethode zijn tijdens de veldbezoeken overdag ook
waarnemingen verzameld van vooral zonnende reptielen in steilranden, bosranden en op
bestrating.
3.1.7 Overige soorten
De overige soorten die vallen onder de bescherming van de Flora- en faunawet
(reptielen, dagvlinders, libellen en andere ongewervelden) zijn dermate zeldzaam en
specifiek voor minder algemene biotopen, dat het niet waarschijnlijk is dat deze soorten
in het projectgebied voorkomen. Inventarisatie van deze soorten vraagt om een zeer
intensief onderzoek vanwege de geringe trefkans. Dit voert in het kader van deze
natuurwaardenkaart te ver.

De Uithof te Utrecht
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3.1.8 Volledigheid van het veldonderzoek
Niet alle delen van het plangebied zijn even goed onderzocht. De aandacht van het
onderzoek is vooral gericht op de gebieden waar bijzondere of strikt beschermde soorten
werden verwacht. Daarnaast waren delen van het gebied slecht of beperkt toegankelijk.
In Figuur 4 is weergeven welke gebieden goed, matig en slecht onderzocht zijn. Daar
waar mogelijk bijzondere dingen gemist zijn, is contact gezocht met gebiedskenners om
toch een volledige weergave van de natuurwaarden te krijgen. Dit is onder meer gebeurd
voor de Botanische tuinen.

3.2

Bureauonderzoek

In aanvulling op het veldonderzoek is informatie verzameld uit literatuurbronnen en
enkele interviews met gebiedskenners.
Het gaat voornamelijk om regionale verspreidingsatlassen naar een beperkt aantal
soorten en soortgroepen. Voor vleermuizen is in 2008 door de Zoogdiervereniging een
intensief onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd in De Uithof (Jansen. 2008). De
resultaten van dat onderzoek zijn meegenomen als basis voor het vleermuisonderzoek in
dit rapport.
Dhr. T. Dansen en Dhr. B. Bok hebben een grote hoeveel informatie aangeleverd over de
reptielen en amfibieën in het gebied. Dhr. Dansen inventariseert een geruim aantal jaren
de reptielen in het natuurgebiedje in de oksel van de rijkswegen A27 en A28.
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4 SOORTEN VAN DE UITHOF
Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de aangetroffen soorten. In de bijlage zijn de
kaarten opgenomen met de locaties van de waarnemingen.

4.1

Flora

Botanisch gezien is De Uithof vrij eenvoudig van aard met veelal algemene soorten.
Echter, verspreid komen enkele beschermde en bijzondere plantensoorten voor. Het gaat
hierbij vooral om soorten als de grote kaardenbol, de dotterbloem, de brede
wespenorchis, de kievitsbloem, de grote ratelaar en de zwanenbloem. Een deel van deze
soorten lijkt niet van nature op de aangetroffen vindplaatsen voor te komen. Zo staan
diverse exemplaren van de kievitbloem, grote kaardenbol en de dotterbloem aan de rand
van een ‘recent’ aangelegd waterplasje met zandwal (figuur 6). In de bijlage is een kaart
opgenomen met de waarnemingen van beschermde flora.
Omdat er veel bouwactiviteiten plaatsvinden en er op diverse plaatsen tijdelijk grond
braak komt te liggen, vestigen zich hier soms ook pioniersvegetaties met o.a. soorten als
rood guichelheil, kleine varkenskers en, mogelijk uit de Botanische tuinen ontsnapte,
soorten als doornappel.
4.1.1 Brede wespenorchis
Brede wespenorchis groeit vaak op plekken die ingrijpend door de mens beïnvloed zijn,
zoals b.v. langs boswegen door een menging van de bosgrond met zand, schelpgruis of
steenslag. Brede wespenorchis is ook regelmatig in bebouwde kommen aan te treffen.
De brede wespenorchis is op één plaats aangetroffen. Dit betreft een wegberm in het
oosten van het plangebied. De betreffende wegberm wordt als een gazon onderhouden,
dus één keer in de week of twee weken gemaaid. Hierdoor komen deze orchideeën niet
tot hun recht. In totaal zijn er circa 75 exemplaren geteld. Langs de desbetreffende weg
staan de brede wespenorchissen onder hoge populieren. Deze meest algemene orchidee
is licht beschermd in de Flora- en faunawet. In het kader van de zorgplicht dient er te
worden gekeken naar welk beheer wenselijk is om de orchideeën een kans van
voortplanten te geven. Het betreft een minder kritische soort, die in principe op meer
plaatsen te verwachten is in het plangebied, maar de soort is verder niet aangetroffen.
4.1.2 Grote ratelaar
De grote ratelaar is in een vegetatie ten noorden van het UMC Utrecht aangetroffen.
Mogelijk is de soort hier als proef uitgezaaid en kan de soort zich hier handhaven. De
soort is verder niet aangetroffen op diverse andere potentieel geschikte standplaatsen.
De grote ratelaar heeft geen beschermde status.
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Figuur 5 wegberm met brede wespenorchis

Figuur 6 vijver met dotterbloem, grote kaardenbol en kievitsbloem
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4.1.3 Dotterbloem
De gewone dotterbloem is een vaste plant uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). De
favoriete standplaats is langs randen van sloten, beken, in vochtige weilanden,
brongebieden en andere zompige plaatsen. Op deze plaatsen komt de plant zowel in de
volle zon als in de halfschaduw voor.
De dotterbloem is op slechts enkele plaatsen in het westelijke deel van het plangebied
aangetroffen. De meeste exemplaren staan op natuurlijke standplaatsen, met
uitzondering van één exemplaar bij de eerder genoemde ‘recent’ aangelegde waterplas
(figuur 6). Gezien het formaat van de plant moet de soort zijn aangeplant. Het plangebied
bevat verder vele waterpartijen waar de soort zou kunnen groeien.
Omdat de dotterbloem een (licht) beschermde soort is binnen de Flora- en faunawet,
dient in het kader van de zorgplicht bij een ruimtelijke ingreep de dotterbloem te allen
tijde worden verplant naar een gelijkwaardige standplaats. Waterpeil verhoging zou voor
de soort in het plangebied wenselijk zijn, maar op de meeste locaties niet haalbaar.
4.1.4 Grote kaardebol
De grote kaardebol is een soort van overhoekjes en ruderale standplaatsen. Op dit soort
plaatsen is de soort dan ook in het zuidwesten en in het oosten van het plangebied
aangetroffen. Per standplaats liepen de aantallen op tot maximaal enkele tientallen
exemplaren. Op de zandrug bij de eerder genoemde ‘recent’ aangelegde waterpartij lijkt
de soort juist te zijn uitgezaaid. Of de soort zich hier kan handhaven moet nog uitwijzen.
De andere twee standplaatsen zijn al oudere verruigde overhoekjes in het plangebied,
waar de soort naar verwachting zich al geruime tijd handhaaft.
Deze soort is eveneens (licht) beschermd binnen de Flora- en faunawet. Bij een
ruimtelijke ingreep op standplaatsen van grote kaardebol, dienen de planten te worden
verplant naar voor de soort vergelijkbare geschikte standplaatsen.
4.1.5 Kievitsbloem
De belangrijkste groeiplaats van de wilde kievitsbloem is langs de oevers van de Vecht
en het Zwarte Water in Zwolle. Ongeveer tachtig procent van de Nederlandse
kievitsbloemen staat hier. Van oudsher kwam de kievitsbloem voor in gebieden met
klei-op-veen en dan vooral de gebieden die 's winters onder water stonden.
Langs de eerder genoemde ‘recent’ gegraven waterplas zijn diverse exemplaren van de
kievitsbloem aangetroffen. Het betreffen zeer waarschijnlijk aangeplante exemplaren. In
de rest van het plangebied is de soort niet aangetroffen. De toekomst moet uitwijzen of
de soort zich hier kan handhaven, omdat het een soort van iets vochtigere standplaatsen
is en de aangetroffen exemplaren staan vrij droog. Waterpeil verhoging zou wenselijk
zijn, maar niet haalbaar op deze locatie.
4.1.6 Zwanenbloem
De licht beschermde zwanenbloem is slechts sporadisch aangetroffen in het oosten van
het plangebied. Het betroffen vegetatieve (zonder bloemen) exemplaren, omdat de
inventarisatie voor het bloeiseizoen was uitgevoerd. Het is niet uitgesloten dat de soort
vanwege het vegetatieve stadium op enkele plaatsen in het plangebied gemist is.
Bij een ruimtelijke ingreep op standplaatsen zwanenbloem, dienen de planten te worden
verplaatst naar een voor de soort vergelijkbare geschikte standplaats.
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Aantal

Rode lijst

Broedvogels binnen het
plangebied

Bescherming

aantal

Rode lijst

Broedvogels binnen het
plangebied

Bescherming

Tabel 1 overzicht van in 2011 vastgestelde (broed)vogelsoorten en aantal territoria. In de bijlage is een kaart
opgenomen met de (globale) locaties van de nesten van de vogels met een bijzondere beschermingsstatus en
vogels van de Rode Lijst.
+ = aanwezig als broedvogel maar aantallen niet in kaart gebracht. Rode lijst: GE=Gevoelig, KW=kwetsbaar.

Boerenzwaluw

5

4

Ringmus

Boomklever

5

1

Roodborst

+

Boomkruiper

5

10

Scholekster

+

Boomvalk

4

1

Spreeuw

1

Staartmees

+

2

Tjiftjaf

1

+

Tuinfluiter

+

Turkse tortel

+

Braamsluiper
Buizerd

4

Canadese gans

17

5

Ekster

GE

5

13

5

Fazant

+

Vink

+

Gaai

+

Waterhoen

+

2

Wilde eend

+

Grasmus

+

Winterkoning

+

Grauwe gans

+

Witte kwikstaart

+
+

Gekraagde roodstaart

5

Grauwe vliegenvanger

5

GE

2

Zanglijster

Groene specht

5

KW

2

Zwarte kraai

5

22

+

Zwarte roodstaart

5

3

8

Zwartkop

Grote lijster

+

Broedvogels in de directe
omgeving

Heggenmus

+

Havik

4

Holenduif

+

Buizerd

4

Houtduif

+

IJsvogel

5

43

Sperwer

4

Kauw

+

Steenuil

1

Kievit

+

Torenvalk

5

Kleine karekiet

+

Niet-broedvogels

Groenling
Grote bonte specht

Huismus

Koolmees

5

4

GE

66

5

+

1

KW

Appelvink

Krakeend

2

Blauwe reiger

5

Kuifeend

1

Gierzwaluw

2

Meerkoet

+

Gele kwikstaart

GE

Merel

+

Grote zilverreiger

GE

Nijlgans

+

Lepelaar

Pimpelmees

27

5

+

Putter
Ransuil

16

4
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KW

1

Spotvogel
Tureluur

GE

4.1.7 Uitheemse flora
In de Botanische tuinen wordt ook veel met diverse planten gekweekt en
geëxperimenteerd op geschiktheid en toepasbaarheid van inheemse en uitheemse
soorten voor de Nederlandse tuinen. Het hoeft dus ook niet geheel een verassing te zijn
dat er verspreid in De Uithof diverse uitheemse plantensoorten staan, die zijn
waarschijnlijk ‘ontsnapt’ uit de Botanische tuinen of bewust uitgezet. Twee voorbeelden
daarvan die zijn aangetroffen zijn de uit Noord-Amerika afkomstige zeggesoorten Carex
vulpinoidea en Carex bebbii. Deze soorten werden verwilderd aangetroffen in een ‘recent’
aangeplante windsingel ten zuidwesten van het UMC Utrecht.

4.2

Vogels

Binnen het onderzoeksgebied zijn tenminste 51 broedvogelsoorten aangetroffen (Tabel
1). Tevens zijn een aantal (5) broedvogelsoorten aangetroffen die vermoedelijk buiten de
grenzen van het onderzoeksgebied een nestlocatie hebben (Tabel 1). Verder zijn een
aantal passerende en foeragerende vogelsoorten waargenomen die geen verdere
binding hebben met het plangebied (Tabel 1). In de bijlage is een kaart opgenomen met
de (globale) locaties van de nesten van de vogels met een bijzondere
beschermingsstatus en vogels van de Rode Lijst.
Vijf van de 51 vastgestelde broedvogelsoorten komen voor op de zgn. ‘Rode Lijst van
bedreigde vogels 2004¹’. Het gaat om grauwe vliegenvanger (2 territoria), groene specht
(2), huismus (43), ransuil (1) en ringmus (5). Een zesde Rode Lijstsoort, steenuil, werd
buiten het gebied waargenomen. Verder zijn een drietal rode lijstsoorten waargenomen,
die slechts éénmaal zijn waargenomen binnen het onderzoeksgebied en daarbij niet als
broedvogel kunnen worden aangemerkt, dit zijn gele kwikstaart, grote zilverreiger en
tureluur.
Met een totaal van tenminste 51 broedvogelsoorten is het universiteitsterrein in
vergelijking met soortgelijke gebieden in de regio vrij vogelrijk. Dit komt
hoogstwaarschijnlijk
door
de
verschillende
landschapstypen
binnen
het
onderzoeksgebied. Van de aangetroffen soorten zijn slechts enkele kritische of zeldzame
soorten waargenomen. Het merendeel bestaat uit algemeen voorkomende soorten uit de
verschillende, aanwezige landschapstypen.
4.2.1 Vogels met een bijzondere beschermingsstatus
Met betrekking tot de Flora- en faunawet is met name de aanwezigheid van vogelsoorten
uit categorie 1 tot en met 4 van belang, welke jaarrond gebruik maken van vaste rust- en
verblijfplaatsen (zgn. ‘jaarrond-soorten’). In deze situatie gaat het om boomvalk
(1 territorium), buizerd (1), huismus (43), ransuil (1) en havik (0) en steenuil (0).
Verder is er binnen de Flora- en faunawet nog sprake van vogelsoorten uit categorie 5 niet jaarrond beschermd, inventarisatie wel gewenst - van de aangepast lijst met jaarrond
beschermde vogelnesten. De waargenomen soorten die hieronder vallen zijn
boerenzwaluw (4 nesten), boomklever (1), boomkruiper (10), ekster (17), gekraagde
roodstaart (2), grauwe vliegenvanger (2), groene specht (2), grote bonte specht (8),
koolmees (66), pimpelmees (27), spreeuw (13), ijsvogel(0) en torenvalk (0).

De Uithof te Utrecht

17

Figuur 7 jonge ransuil in De Uithof (foto: T. Dansen)
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4.2.2 Broedvogels per gebiedstype
De broedvogelbevolking van het universiteitsterrein kan in een aantal groepen worden
verdeeld. Het terrein bestaat voor een groot deel uit een intensief stedelijk gebied (veel
menselijke activiteiten, hoge gebouwen en veel verkeersbewegingen) afgewisseld door
open gebieden met een parkachtig en soms kleinschalig agrarisch karakter. Verder
bestaat een groot deel van het gebied uit een half open tot open agrarisch gebied met
voornamelijk graslandpercelen, enkele maïsakkers en een renbaan voor paarden. Op de
grens van deze twee gebieden is op sommige locaties een wat kleinschaliger, half
stedelijk deel aanwezig (lagere gebouwen, minder verkeerbewegingen etc.). Verder zijn
aan de randen en buiten het onderzoeksgebied bossen en landgoederen gesitueerd.
Intensief en kleinschalig stedelijk gebied
In het intensief en kleinschalig stedelijke gebied bestaat de vogelpopulatie vooral uit
algemene broedvogels van een stedelijk en parkachtig landschap. Merel, vink, roodborst,
koolmees, pimpelmees, houtduif, meerkoet, zwarte kraai, kauw, spreeuw en ekster
behoren tot de meest talrijke soorten. Ook meer kritische en beschermde soorten zoals
huismus, grauwe vliegenvanger en zwarte roodstaart zijn hierin aanwezig. De aanwezige
huismussen zitten verspreid over het terrein, met een zwaartepunt rondom de
proefboerderij van de Universiteit door de overvloedige aanwezigheid van veevoer.
Verder vormen enkele particuliere erven in het buitengebied en de dienstingang van het
ziekenhuis de broedgelegenheid voor meerdere broedparen huismus.
(half) open agrarisch gebied
In het (half) open agrarisch gebied zijn onder andere weide- en akkervogels aanwezig,
zoals kievit, scholekster (welke ook op platte daken op het aangrenzende bebouwde
terrein broeden), krakeend, kuifeend, grauwe gans en grote Canadese gans. De
waarnemingen van gele kwikstaart en tureluur zijn eveneens in dit gebied gedaan, maar
betreffen mogelijk enkele doortrekkende exemplaren aangezien deze soorten na de
eerste veldronde niet meer zijn waargenomen. Binnen het half open agrarisch gebied zijn
verder een aantal territoria van struweelvogels vastgesteld. Soorten van een dergelijk half
open agrarisch landschap die zijn vastgesteld in het onderzoeksgebied zijn grasmus,
fazant, ringmus, witte kwikstaart en gekraagde roodstaart.
Water
De in het gebied talrijk aanwezige sloten, vaarten en andere waterpartijen vormen het
leefgebied van algemene watervogels als meerkoet, waterhoen en wilde eend. Typische
broedvogels van (riet)oevers komen met uitzondering van kleine karekiet en grauwe
ganzen niet op het terrein voor. Verder is een enkele waarneming van ijsvogel gedaan.
Er wordt niet vanuit gegaan dat deze soort geen nestlocatie heeft binnen De Uithof, maar
net buiten het onderzoeksgebied, aangezien gunstige stijlranden aan de oevers van de
aanwezige watergangen ontbreken.
Bos en lanen
De aanwezigheid van bos en opgaande (laan)beplanting komt naar voren in de
(aantallen) kenmerkende soorten van (loof)bossen zoals boomklever, boomkruiper,
appelvink, holenduif, groene specht en grote bonte specht. Het gaat hier in hoofdzaak om
in (boom)holten broedende soorten. De bomen, bossen en de lanen op het terrein
bestaan hoofdzakelijk uit loofhout met soorten als populier, zomereik, wilg, (veld)esdoorn
en gewone es. Typische naaldhoutbroeders ontbreken dan ook op het terrein.
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Roofvogels
Verder zijn in het onderzoeksgebied van De Uithof drie nestlocaties van roofvogels
vastgesteld, het betreft hierbij een nestlocatie van buizerd (2) en boomvalk (1). Daarnaast
zijn (jonge) ransuilen waargenomen in het bosjes tussen de Cambridgelaan en de
Toulouselaan. De exacte nestlocatie van deze soort is echter niet bekend.
Andere roofvogels en uilen die binnen het plangebied zijn waargenomen betreffen
sperwer, havik, torenvalk en steenuil. Genoemde soorten zijn waarschijnlijk buiten het
terrein tot broeden gekomen en maakt het universiteitsterrein deel uit van hun jacht- en
leefgebied.
De slechtvalk is bij dit onderzoek niet aangetroffen. De vogel wordt echter wel regelmatig
jagend in het gebied waargenomen door vrijwilligers (www.waarneming.nl). Daarbij wordt
hij veelal op de hoekpunt van het bovenste balkon van het Unnikgebouw gezien.
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4.3

Vleermuizen

In De Uithof zijn 6 vleermuissoorten aangetroffen: gewone dwergvleermuis, (gewone)
grootoorvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en watervleermuis.
Het gaat om in Nederland vrij algemeen voorkomende soorten.
Bij vleermuizen wordt in de regel onderscheidt gemaakt in verschillende typen
verblijfplaatsen of leefgebieden:
- Foerageergebieden
- Zomer(kraam)verblijfplaatsen
- Paarverblijfplaatsen
- Winterverblijfplaatsen
- Vliegroutes
In de bijlagen van dit rapport worden de waarnemingen per soort weergegeven. Daarbij
wordt opgemerkt dat de kaartbeelden een optelsom vormen van alle waarnemingen
tijdens de verschillende veldbezoeken. Figuur 8 geeft een samenvatting van de
belangrijke gebieden voor vleermuizen.
4.3.1 Gewone dwergvleermuis
De gewone dwergvleermuis is veruit de meest algemene soort in Nederland en tevens de
meest talrijke soort in het gebied. Het gaat hierbij om enkele honderden exemplaren. In
het voorjaar en de zomer van 2011 waren de aantallen gewone dwergvleermuizen
relatief klein, terwijl in het najaar - tijdens de baltsperiode - het aantal vleermuizen in De
Uithof fors was toegenomen.
Zomerverblijfplaatsen
De gewone dwergvleermuis gebruikt gedurende het hele jaar vooral gebouwen als
verblijfplaats. De soort heeft een voorkeur voor spleetvormige holten zoals spouwmuren,
maar verblijft ook tussen daklagen, achter betimmering, daklijsten of onder dakpannen.
In De Uithof zijn tenminste 6 zomerverblijfplaatsen vastgesteld in diverse gebouwen
verspreid over het terrein. Het gaat om maximaal vijf tot tien dieren per verblijfplaats.
Tegen het eind van de zomer, begin van de herfst verzamelen zich meer vleermuizen
rond het bestuursgebouw. Waardoor een groter aantal dieren (20-30) tegen die tijd een
zomerverblijfplaats hebben in het bestuursgebouw. De twee houten vleermuiskasten ten
zuidwesten van de renbaan zijn tijdens het onderzoek niet gebruikt als verblijfplaats.
Grote verblijfplaatsen (kraamkolonies) met enkele honderden vleermuizen zijn niet
vastgesteld.
Paarverblijfplaatsen
Opvallend in het kaartbeeld is ook de hoeveelheid waarnemingen van sociale activiteiten
(balts- / werfroep). Hoewel baltsende dieren verspreid over het hele terrein zijn
aangetroffen, concentreren de waarnemingen zich rond het bestuursgebouw van de
Universiteit. Hierbij zijn ook duidelijk aan- en invliegende dieren waargenomen. Ook later
in het jaar, tijdens de veldronde naar het eventueel voorkomen van tweekleurige
vleermuis in oktober, zijn nog relatief veel werf- of baltsroepende exemplaren bij het
bestuursgebouw waargenomen. Waarnemingen van baltsende vleermuizen vormen een
belangrijke aanwijzing voor de aanwezigheid van paarverblijven en overwinteringlocaties.
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Figuur 8 belangrijke gebieden voor vleermuizen (zie bijlage voor grote weergave)
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Het bestuursgebouw kan daarom ook worden aangemerkt als baltsverblijfplaats. Gezien
het grote aantal dieren dat hier is waargenomen, wordt verwacht dat het aantal
paarverblijven in De Uithof groter is. Op een groot aantal plekken zijn verspreid over De
Uithof baltsende vleermuizen waargenomen. Het is dan ook waarschijnlijk dat kleine
groepjes (2-5 dieren) elders op het terrein in de gebouwen paarplaatsen hebben.
Het vermoeden bestaat dat het grote aantal baltsende vleermuizen in de hele Uithof komt
door de aanwezigheid van een belangrijk winterverblijf. Grote aantallen vleermuizen
trekken in het najaar richting het winterverblijf. In de buurt van het winterverblijf wordt
vervolgens gebaltst en gepaard. Kleine groepjes baltsende vleermuizen splitsen zich op
en verspreiden zich over het terrein.
Winterverblijfplaatsen
Gewone dwergvleermuizen kiezen meestal vorstvrije, wat warmere en droge plaatsen
zoals spouwmuren als overwinteringslocatie. Ze overwinteren alleen of in kleine groepen,
maar er komen ook massale winterverblijven voor waar enkele duizenden gewone
dwergvleermuizen overwinteren.
Rond het bestuursgebouw zijn in het najaar grote aantallen baltsende en rondvliegende
dwergvleermuizen waargenomen. Dit duidt op de aanwezigheid van een
winterverblijfplaats. Tijdens eerder onderzoek zijn vergelijkbare activiteiten waargenomen
rond het bestuursgebouw (Zoogdiervereniging VZZ, juli 2008). Het bestuursgebouw
wordt daarom aangemerkt als winterverblijfplaats van een groot deel van de populatie
gewone dwergvleermuizen in De Uithof. Dit winterverblijf is waarschijnlijk van groot
belang voor de populatie vleermuizen in de hele regio. Bij andere gebouwen zijn geen
aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van winterverblijfplaatsen.
Vliegroutes en foerageergebieden
Als laatste vormen lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen, bosranden en
laanbeplanting voor vleermuizen vaak een functie als vliegroute tussen
foerageergebieden en verblijfplaatsen. Op het terrein zijn op diverse plaatsen vliegroutes
vastgesteld. Het kaartbeeld is waarschijnlijk verre van volledig, omdat vleermuizen
gedurende het seizoen regelmatig verhuizen van verblijfplaats en dan van andere
vliegroutes gebruik maken. Duidelijk is wel dat met name de laanbeplanting langs de
Genevelaan – Hoofddijk - Bunnikseweg, Zandlaan – Rijnsoever, Toulouselaan – Weg
naar Rhijnauwen en de opgaande beplanting langs de A27 – A-28 een belangrijke functie
heeft als vliegroute.
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Figuur 9 rond het bestuursgebouw zijn in het najaar grote aantallen baltsende en rondvliegende
dwergvleermuizen waargenomen. Dit duidt op de aanwezigheid van een winterverblijfplaats.
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4.3.2 Gewone grootoorvleermuis
De gewone grootoorvleermuis komt verspreid over heel Nederland voor maar nergens in
grote aantallen. De soort is sterk gebonden aan kleinschalig landschap en bosgebieden.
De gewone grootoorvleermuis gebruikt zeer uiteenlopende soorten verblijfplaatsen. Ze
worden in de zomer aangetroffen op zolders, achter betimmeringen, daklijsten en
vensterluiken, in spouwmuren en onder dakpannen, in holten en spleten in bomen en in
vogelnest- en vleermuiskasten.
Van de minder algemene en vrij moeilijk te inventariseren gewone grootoorvleermuis zijn
in totaal 2 waarnemingen van foeragerende exemplaren gedaan. Vanwege de beperkte
actieradius van de soort moeten de verblijfplaatsen van deze dieren op korte afstand van
de waarnemingen liggen (maximaal 1.000 tot 1.500 meter). De soort houdt zich overdag
op in zowel gebouwen als in boomholten. Mogelijke verblijfplaatsen kunnen zich dan
bevinden in of in de omgeving van Fort Rhijnauwen. Vermoedelijk zijn een aantal
foeragerende gewone grootoorvleermuizen onopgemerkt gebleven. De soort geldt als
een nauwelijks hoorbare soort en is daarmee erg lastig te inventariseren met behulp van
de batdetector. Echter zijn ook tijdens eerder onderzoek door de Zoogdiervereniging
(Zoogdiervereniging VZZ, juli 2008) geen gewone grootoorvleermuizen waargenomen
binnen het onderzoeksgebied. Gezien het beperkt aantal waarnemingen kan er vanuit
worden gegaan dat er zich nauwelijks grootoorvleermuizen bevinden binnen het terrein
van De Uithof.
4.3.3 Laatvlieger
De laatvlieger komt in Nederland vrij algemeen voor (al laat de soort wel een dalende
trend zien) en jaagt boven open tot halfopen landschap, vooral in de beschutting van
opgaande groenelementen zoals bosranden, houtwallen en lanen. Kraamkolonies komen
in Nederland, voor zover bekend, alleen in gebouwen voor. Deze bevinden zich onder
andere in spouwmuren, ongebruikte dakruimten, achter en onder (dak)betimmering en
onder daklijsten en dakpannen. Soms worden ze ook op zolders aangetroffen.
Het verspreidingsbeeld van laatvlieger is vrij diffuus en bestaat uit enkele waarnemingen
verspreid over het gebied. Belangrijke vliegroutes of een verblijfplaats van deze soort is
niet vastgesteld, de waarnemingen hebben uitsluitend betrekking op enkele
langsvliegende en korte tijd foeragerende dieren.
4.3.4 Rosse vleermuis
De rosse vleermuis komt verspreid over Nederland voor, met hogere dichtheden waar
ouder bos en open waterrijke gebieden bijeenkomen. In stedelijke omgeving afhankelijk
van parken en lanen met holle bomen en oude loofbossen.
Bij het onderzoek zijn in De Uithof uitsluitend overvliegend of foeragerende rosse
vleermuizen waargenomen. Voor rosse vleermuis is de functie van het onderzoeksgebied
dan ook beperkt tot foerageergebied van enkele dieren.
4.3.5 Ruige dwergvleermuis
De ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) komt vrij algemeen voor met het
zwaartepunt in het noordwesten van Nederland. In stedelijke omgeving is de soort
afhankelijk van bomen met holten of spleten in bos, park of laan.
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Van de ruige dwergvleermuis zijn in het plangebied eveneens een beperkt aantal
waarnemingen van voorbij vliegende of foeragerende dieren gedaan. Verblijfplaatsen of
belangrijk vliegroutes dan wel foerageergebieden zijn niet aangetroffen. Voor de ruige
dwergvleermuis vormt de uithof dan ook in beperkte mate een foerageer- of
doortrekgebied.
4.3.6 Watervleermuis
De watervleermuis is een boombewonende soort van half open tot gesloten, waterrijk en
bosrijk landschap. Grotere dichtheden worden vooral daar gevonden waar zowel beschut
water als ouder bos of bomen aanwezig zijn. In stedelijke omgeving worden
watervleermuizen meestal aangetroffen in parken met oude (holle) loofbomen en water.
Van watervleermuis zijn met het onderzoek slechts enkele waarnemingen gedaan van
foeragerende dieren. Met name aan de watergang langs de Genevelaan zijn enkele
waarnemingen gedaan. Mogelijk dient de vijverpartij in de Botanische Tuin als vliegroute
of foerageergebied. Gezien de beperkte waarnemingen van watervleermuis is het echter
niet aannemelijk dat De Uithof een belangrijke functie heeft voor watervleermuizen. Ook
uit het onderzoek in 2008 (Zoogdiervereniging VZZ, juli 2008) blijkt dat er in beperkte
mate watervleermuizen aanwezig zijn binnen het onderzoekgebied. Wel zijn destijds aan
de Kromme Rijn meerdere jagende en passerende watervleermuizen waargenomen.
4.3.7 Tweekleurige vleermuis
Als laatste is, vanwege de aanwezigheid van hoge flatgebouwen, nog een extra
veldronde uitgevoerd in oktober naar het eventueel voorkomen van tweekleurige
vleermuis. Dit is de periode waarin tweekleurige vleermuis ons land aandoet, tijdens de
trek- en baltsperiode. In deze periode geeft de vleermuis als baltslocatie de voorkeur voor
hoge gebouwen. Tijdens de veldronde in oktober zijn echter geen exemplaren van de
soort waargenomen in De Uithof.

4.4

Overige zoogdieren

In De Uithof zijn een groot aantal zij het algemene zoogdieren aangetroffen. Bij het
onderzoek zijn de volgende soorten aangetroffen: konijn, mol, haas, ree, egel, bruine rat,
bosspitsmuis, bosmuis en veldmuis. Daarnaast kunnen onder andere ook de volgende
soorten worden verwacht: huisspitsmuis, aardmuis, hermelijn, wezel en bunzing.
Dit zijn allemaal redelijk algemene zoogdieren en allen licht beschermd onder de Floraen faunawet. Het konijn komt over de hele Uithof voor en wordt veelvuldig gezien. Haas
en ree komen met name voor in het omliggende agrarische gebied. De overige soorten
zitten met name rond natuurlijke en groenrijke delen van het gebied.
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4.5

Amfibieën

In De Uithof zijn bij dit onderzoek tenminste 4 beschermde amfibieënsoorten
aangetroffen. Het gaat om de bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en de kleine
watersalamander. Uit langdurig vrijwilligersonderzoek op en rond het universiteitsterrein
is tevens naar voren gekomen dat de strikt beschermde alpenwatersalamander en
zeldzame vroedmeesterpad op het terrein van de Botanische tuinen voorkomen (bron:
Creemers & van Delft, 2009 en kennisschrijver). De populaties handhaven zich, maar is
niet afkomstig van een natuurlijke verspreiding. Opvallend is dat de populaties zich
tevens ook niet uitbreiden naar de omgeving.
In de bijlage is een kaart opgenomen met de waarnemingen van amfibieën.
In het verleden zijn ook kamsalamanders in het gebied waargenomen. Deze zijn
recentelijk echter niet meer aangetroffen bij dit onderzoek of door actieve waarnemers in
het gebied. Waarschijnlijk is de populatie niet meer aanwezig.
4.5.1 Gewone pad
De gewone pad is in bijna heel Nederland een algemene verschijning. Hij is weinig
kieskeurig wat zijn biotoop betreft. De gewone pad komt voor in tal van watertypen, zoals
poelen, sloten, meren en vennen. Waterplanten dienen als eiafzetplek en schuilplaats
voor larven en volwassen dieren. Voor een geschikt landbiotoop is de aanwezigheid van
bosjes, overhoekjes en ruigten in het landschap van belang.
De gewone pad is de meest aangetroffen amfibie in De Uithof. Echter, de grootste
concentraties liggen wel in de wateren aan de westkant van het plangebied en de
vijverpartijen ten noorden van het UMC Utrecht. In de meeste gevallen zijn slechts enkele
volwassen exemplaren aangetroffen, maar op sommige plaatsen zijn ook diverse larven
aangetroffen. Dit kan er op duiden dat er wel grotere aantallen van de soort in het
plangebied voorkomen en er wordt voortgeplant op plaatsen die niet of beduidend minder
onder predatiedruk staan.
4.5.2 Bruine kikker
De bruine kikker komt voor in tal van watertypen, mits deze zonbeschenen, ondiepe
oeverzones bevatten. De bruine kikker kan worden aangetroffen tot in stedelijke
gebieden en behoord tot de meest algemeen voorkomende amfibieënsoorten in
Nederland. Voor een goed landbiotoop is de aanwezigheid van bosjes en ruigten in een
kleinschalig landschap van groot belang.
De waarnemingen van bruine kikker in het gebied zijn beperkt tot enkele vangsten van de
soort in ‘agrarische’ watergangen, zowel aan de westkant als de oostkant van het
plangebied. In alle gevallen betroffen het volwassen dieren. Aan de westkant van het
plangebied werden tevens larven van de soort gevangen in een watergang met weinig
oever- en watervegetatie.
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Gewone pad

1

Bruine kikker

1

Kleine watersalamander

1

Bastaardkikker

1

Vroedmeesterpad
Alpenwatersalalamder

opmerkingen

Rode lijst

Amfibieën

Bescherming
Flora- en
faunawet

Tabel 2 overzicht van de amfibieën in het onderzoeksgebied ). In de bijlage is een kaart opgenomen met de
waarnemingen van amfibieën.

3H

Uitgezette populatie in Botanische Tuinen

2

Uitgezette populatie in Botanische Tuinen

Figuur 10 deel van de Botanische tuinen waar veel bijzondere en aparte amfibieën en reptielen worden
aangetroffen. Onder meer muurhagedis en alpenwatersalamander (foto: B. Bok).

Figuur 11 De Uithof huisvest een grote populatie rode
amerikaanse rivierkreeft. Deze soort jaagt ondermeer
op amfibieën en vissen.
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Figuur 12 kleine watersalamander in de Botanische
tuinen (foto: B. Bok, 2011)

4.5.3 Kleine watersalamander
De kleine watersalamander is de meest algemene salamander in Nederland. De kleine
watersalamander stelt weinig eisen aan zijn biotoop. Hij komt zowel voor in stadstuinen
als in kleinschalige cultuurlandschappen en bos- en heidegebieden. Het
voortplantingsbiotoop bestaat uit allerlei soorten ondiep stilstaand en zwak stromend
water. Het moet niet al te groot of beschaduwd zijn en wat onderwatervegetatie bevatten.
Van de kleine watersalamander werden in De Uithof in enkele iets vegetatierijkere
watergangen enkele exemplaren gevangen. Het ging om zowel adulte exemplaren, als
om enkele larven. De vangstlocaties lijken vooralsnog minder tot niet onder druk te staan
van predatie. Wel is er een behoorlijk percentage bladafval aanwezig in deze
watergangen, wat op termijn negatieve gevolgen kan hebben voor het voorkomen van
watersalamander.
4.5.4 Bastaardkikker en groene kikker-complex
De bastaardkikker komt algemeen voor in vrijwel heel Nederland. Het is een zon- en
warmteminnende soort met een voorkeur voor onbeschaduwde wateren. De
bastaardkikker is weinig kieskeurig en komt in allerlei soorten biotopen voor.
De bastaardkikker is één van de groene kikkers. Omdat groene kikkers met name door
vangst met zekerheid op naam gebracht kunnen worden, worden groene kikkers meestal
ondergebracht onder de noemer ‘groene kikker complex’. Echter, vanwege het beperkte
aantal amfibieën dat is waargenomen tijdens de inventarisatierondes, zijn alle kikkers
gevangen en op naam gebracht. Hieruit is gebleken dat alle aangetroffen groene kikkers
tot de meest algemene soort, de bastaardkikker, behoren. Verspreid over het terrein zijn
zowel larven als adulte en sub-adulte exemplaren waargenomen.
De vrij zeldzame poelkikker en de iets algemenere meerkikker zijn hier niet aangetroffen.
Uit literatuuronderzoek blijkt dat deze wel in de omgeving voorkomen (Creemers & van
Delft, 2009).
4.5.5 Vroedmeesterpad
De voor Nederland typisch Zuid-Limburgse soort, de vroedmeesterpad, is aanwezig in de
Botanische tuinen. Hij wordt over zijn algemeen aangetroffen op ruderale plaatsen
(groeven, oude bebouwing en kerkhoven) en in hellingbossen en graften. De soort wordt
in zekere zin gezien als een cultuurvolger. Een stenige structuur van de bodem is de
belangrijkste bepalende factor voor verspreiding.
In De Uithof zit een populatie dieren die ruim 20 jaar geleden zijn uitgezet door de
inmiddels overleden plantenfysioloog Dhr. O. Blauw van de universiteit. De
oorspronkelijke dieren kwamen uit Frankrijk en dit zijn nakomelingen daarvan. Hij heeft
ze in zijn vijver uitgezet en regelmatig nakomelingen van zijn padjes aan studenten
meegegeven. Zo is de soort door Utrecht verspreid geraakt. (Bron: Ravon en Dhr. B.Bok)
Beschermde soorten die aantoonbaar zijn uitgezet en buiten hun natuurlijke
verspreidingsgebied voorkomen zijn in de regel niet beschermd. Indien echter sprake is
van een populatie die zich weet te handhaven en er voortplanting plaats vindt, dan is wel
sprake van bescherming. De populatie vroedmeesterpadden in de Botanische tuinen valt
onder deze categorie, waardoor de populatie dus wel beschermd is.
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4.5.6 Alpenwatersalamander
De Alpenwatersalamander komt in Nederland in het zuiden en oosten voor, vaak in de
buurt van bos en/of houtwallen. Hij heeft een voorkeur voor zandige leemgronden, waar
hij voorkomt in beboste gebieden (loofbos) of kleinschalige landschappen met heggen en
struwelen.
In de botanische tuinen zit een populatie alpenwatersalamanders. Buiten de botansiche
tuinen zijn geen dieren aangetroffen. Het betreft een uitgezette populatie, waar
voortplanting plaats vind. De populatie weet zich dus te handhaven. Ook hierbij geldt dus
dat deze populatie wel beschermd is.
4.5.7 Relatief weinig amfibieën door te weinig vegetatie en predatie
Dat er weinig amfibieën zijn aangetroffen is opvallend. Vooral omdat de aanwezige
waterpartijen weinig visrijk zijn, waardoor juist veel amfibieën worden verwacht. Echter,
manco is dat oever- en watervegetaties grotendeels ontbreken. Ook bevatten vooral de
watergangen in het westen, noorden en oosten veel bladafval. Hierdoor worden de
kritische amfibieënsoorten veelal beperkt en blijven weinig kritische soorten, zoals de
gewone pad en de bruine kikker, over. Van deze twee soorten worden vaak de eiklompen
en eisnoeren in dergelijke waterelementen aangetroffen, terwijl kritische soorten als de
poelkikker dan al lang zijn verdwenen.
Een andere zeer waarschijnlijke oorzaak is dat in de diverse wateren, met name in het
zuidwesten en rond de Botanische tuinen, vrij veel Amerikaanse rivierkreeften zijn
gevangen. Het betrof hier zowel de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft als de rode
Amerikaanse rivierkreeft. Dit zijn natuurlijke vijanden van amfibieën en vissen, die met
name ook de eieren van amfibieën en vissen jagen. Larven van amfibieën zijn dan ook
aangetroffen op plaatsen waar de trefkans op rivierkreeften een stuk kleiner was, in
combinatie met relatief meer onderwater vegetatie.
Het is bekend dat zowel waterplanten, ongewervelden, amfibieën als vissen negatieve
effecten kunnen ondervinden van de Amerikaanse rivierkreeft. Daarnaast kunnen de
kreeften door graafactiviteiten de bodem omwoelen en daarmee een effect op de
helderheid en waterkwaliteit hebben.
Voor alle amfibieënsoorten in De Uithof geldt dat als er meer van vis en kreeft
geïsoleerde waterelementen (poelen e.d.) worden aangelegd en het oppervlakte
natuurvriendelijke oevers wordt vergroot, de kans op succesvolle voortplanting wordt
vergroot.
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4.6

Vissen

De waarnemingen van vissen in De Uithof zijn veelal beperkt gebleven tot de vangst en
zichtwaarneming van de algemene soorten zeelt, snoek, rietvoorn, blankvoorn, baars,
tiendoornige stekelbaars en vetje. De aangetroffen beschermde vissoorten zijn de kleine
modderkruiper en de bittervoorn. Deze soorten werden echter op een slechts zeer
beperkt aantal plaatsen gevangen. Het algemene beeld is dat de wateren op het
universiteitsterrein weinig visrijk zijn. Belangrijke oorzaak is te vinden in het vaak afwezig
zijn van vegetatie in de watergangen en de aanwezigheid van de al eerder genoemde
Amerikaanse rivierkreeften in de diverse wateren.
In het merendeel van de watergangen en waterelementen in het westen, noorden en
oosten van het plangebied liggen grote hoeveelheden blad van nabij staande bomen. Dit
blad, soms in combinatie met de door de bomen veroorzaakte schaduw, heeft een
negatief effect op de waterplantengroei. Gevolg is dat er voor de verschillende vissen,
dus ook de strikt beschermde vissen, onvoldoende of geen schuilgelegenheden en
voortplantingsmogelijkheden zijn in deze watergangen en waterelementen. Vissen blijven
hierdoor weg en blijven er vaak alleen de grotere algemene soorten over.
4.6.1 Kleine modderkruiper
Van de kleine modderkruiper werden slechts enkele exemplaren gevangen in een paar
watergangen in het zuidwesten van het plangebied (in wateren waar ook veel
rivierkreeften aanwezig zijn). Het betroffen exemplaren in de diverse lengteklassen van
3 tot 12 centimeter. Er is dus, al is het waarschijnlijk in beperkte mate, toch voortplanting
van de soort in het plangebied aanwezig, ondanks predatiedruk en een zeer beperkte
vegetatie in de wateren.
4.6.2 Bittervoorn
De bittervoorn komt voor in het rivierengebied, zeekleigebied en laagveengebied. Binnen
deze gebieden is hij te vinden in de wat bredere sloten, weteringen en vaarten. Ook
wordt hij soms veel aangetroffen in vegetatierijke uiterwaardenplassen. De bittervoorn is
gebonden aan de zwanenmossels t.b.v. de voortplanting.
In een vijver met open verbinding naar andere waterpartijen ten noorden van het UMC
Utrecht zijn grotere aantallen bittervoorns gevangen. In dit plantenrijkere water werd de
soort gevangen samen met soorten als blankvoorn en vetje, waarmee de soort grote
scholen vormde. Het betroffen hier ook veelal jongere exemplaren, waarmee is
vastgesteld dat de soort zich voortplant in het plangebied. Daarnaast werden er
bittervoorns aangetroffen in de sloten in het zuidwestelijk deel van het gebied.
Tijdens de inventarisatie zijn er in enkele watergangen wel zwanenmossels aangetroffen,
maar deze waren deels ook bejaagd door rivierkreeften. Het is dus te verwachten dat op
termijn de bittervoorn door de aanwezigheid van de Amerikaanse rivierkreeften verder zal
afnemen in aantallen binnen het plangebied. Met name de populatie die zich in de
agrarische watergangen bevinden in het zuiden van het plangebied zullen hier veel last
van ondervinden. Hier werden zowel mannelijke als vrouwelijke dieren gevangen, maar
wel allemaal in lage aantallen.

De Uithof te Utrecht

31

Figuur 13 sloot in het zuidwesten van De Uithof, hier werd onder meer bittervoorn aangetroffen.

Figuur 14 kleine modderkruiper

Figuur 15 bittervoorn
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4.7

Reptielen

Bij het dit onderzoek zijn geen reptielen waargenomen in De Uithof. Daarom is extra
informatie ingewonnen bij verschillende vrijwilligers die geruime tijd actief zijn in het
inventariseren van onder meer de reptielen in het gebied. In De Uithof zijn twee soorten
reptielen bekend: muurhagedis en ringslang.
4.7.1 Muurhagedis
Zoals de naam al doet vermoeden is de Muurhagedis een goede klimmer en ze komen
vooral voor op rotsachtige hellingen, muurtjes en ruïnes, die dikke verweerde en
begroeide muren hebben en bovendien in de zon liggen. De hagedis zet twee tot negen
eieren af in holen die gemiddeld 15 cm lang zijn en die door hen zelf gegraven worden.
De eieren worden ook wel onder stenen gevonden.
Van nature komt de muurhagedis in Nederland alleen in Maastricht voor. In de
Botanische tuinen leeft een uitgezette populatie van onder andere dieren uit Italië.
Wanneer ze hier zijn uitgezet is niet bekend maar wat wel bekend is, is dat ze tot
verschillende ondersoorten behoren. In De Uithof bevindt zich geen zuivere soort, maar
een mengelmoes van onder andere:
Podarcis muralis maculiventris (afkomstig van Palestrina bij Venetië)
P. muralis merremia (Afkomstig uit de Eiffel)
P. muralis brogniardi (Afkomstig uit Hünsrück, Duitsland)
P. muralis nigriventris (vermoedelijk)
(Bron: Dhr. B. Bok: schriftelijke mededeling Huib Klaasen)
Beschermde soorten die aantoonbaar zijn uitgezet en buiten hun natuurlijke
verspreidingsgebied voorkomen zijn in de regel niet beschermd. Indien echter sprake is
van een populatie die zich weet te handhaven en er voortplanting plaats vindt, dan is wel
sprake van bescherming. De populatie muurhagedissen in de Botanische tuinen valt
onder deze categorie, waardoor de populatie wel beschermd is
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Figuur 16 muurhagedis in de rotstuin van de Botanische Tuinen (foto: B. Bok, 2011)

Figuur 17 parende ringslangen in De Uithof. Paringen van ringslangen komen regelmatig voor met één vrouwtje
en meerdere mannetjes. Er vormt zich dan een kluwen van slangen ('mating ball') (foto: T. Dansen).
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4.7.2 Ringslang
De ringslang is een watergebonden slang. Hij heeft ronde pupillen en twee duidelijke gele
en zwarte vlekken achter de kop. Het is de grootste slang in Nederland (tot 1 meter 40).
Hij is niet giftig en hij bijt zelfs niet als hij gevangen wordt. Ringslangen leggen hun twintig
tot 30 eieren in composthopen, bladhopen en in mestvaalten.
Rondom De Uithof liggen een aantal meer bijzondere natuurgebieden met populaties
ringslangen (Fort Rijnauwen en landgoed Oostbroek). Ten noorden van de A28 zit tussen
De Bilt en Utrecht verder een kernleefgebied (uit actieplan kamsalamander en ringslang
in de Gelderse Vallei en Eemvallei, 2004). De snelwegen A27 en A28 vormen echter
onoverkomelijke barrières voor de ringslang om via De Uithof te kunnen migreren tussen
de gebieden.
In het natuurgebiedje in de oksel van de rijkswegen A27 en A28 zit al jaren een kleine
populatie ringslangen. De afgelopen jaren wordt de populatie jaarlijks geteld en
bijgehouden door vrijwilligers van het Ravon (dhr. T. Dansen). In het gebied werden
tussen 2008 en 2010 twee vrouwelijke en 4 à 5 mannelijke ringslangen waargenomen.
Het betroffen steeds dezelfde vrouwelijke dieren. In 2011 zijn alleen 1 vrouwtje en
2 mannetjes waargenomen. Het is mogelijk dat door de aanleg van een tweetal poelen in
het gebied in 2010, de ringslangen moeilijker te vinden zijn. Dhr. Dansen heeft sinds
2010 eveneens geen juveniele ringslangen meer waargenomen. Een andere waarnemer
(dhr. B. Bok) heeft in 2011 wel een waarneming gedaan van een jonge ringslang, deze
kon echter niet bevestigd worden.
Op basis van de informatie van dhr. Dansen bestaat het vermoeden dat de populatie in
dit deel De Uithof geïsoleerd is van de populaties in de regio en dat deze populatie zich
slecht voortplant. Het is niet duidelijk wat hier de reden van is. Mogelijk is er een tekort
aan geschikte broedhopen of treedt er veel predatie door vogels zoals blauwe reiger en
ekster. Het is onbekend of de Amerikaanse rivierkreeft ook jaagt op jonge ringslangen.
Omdat er ook weinig jonge ringslangen worden aangetroffen is het vermoeden dat het
tekort aan broedhopen de grootste oorzaak is.

4.8

Insecten en ongewervelden

Omdat op basis van aanwezige biotopen geen beschermde dagvlinders zoals
bijvoorbeeld heideblauwtje in het gebied werden verwacht, is naar deze soortgroep geen
gericht veldonderzoek uitgevoerd.
Bij de veldbezoeken door dhr. Dansen zijn waarnemingen gedaan van eikenpage.
Eikenpage is niet beschermd binnen de Flora- en faunwet, maar toch een vrij schaarse
standvlinder die voorkomt in zonnige bosranden, eikenlanen, houtwallen en parken. Hij
leeft vooral in boomkronen en is afhankelijk van zomereiken als waardplant. In De Uithof
is de soort aangetroffen in het natuurgebiedje in de oksel van de A27 en A28 en langs de
Hoofddijk (ten zuiden van de Botanische tuinen).
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Figuur 18 drinkende eikenpage in De Uithof (foto: T. Dansen)
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5
5 NATUURWAARDEN IN DE UITHOF

Op basis van de informatie uit dit onderzoek is een totaal kaart opgesteld. De kaart geeft
een samenvatting van de natuurwaarden in het gebied. In dit hoofdstuk wordt per zone
aangegeven waar met welke soort(groep)en rekening moet worden gehouden.
Let op! Natuur is altijd in beweging en veranderlijk. Ondanks dat met dit onderzoek is
getracht een zo goed en volledig mogelijk beeld te verkrijgen, kunnen planten of dieren
gemist zijn.

5.1

Overal

5.1.1 Algemene zorgplicht
De zorgplicht vormt een belangrijk onderdeel binnen de Flora en faunawet. De zorgplicht
is van toepassing op alle beschermde soorten, ongeacht hun beschermingsstatus. Het
betekent dat men zorgzaam om dient te gaan met beschermde soorten en eventuele
schade of negatieve effecten op deze soorten zoveel mogelijk moet voorkomen.
5.1.2 Broedvogels
Voor alle beschermde inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een
verbod op handelingen die nesten beschadigen of verstoren. Verstoring kan in veel
situaties worden voorkomen door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen
uit te voeren. De periode van 15 maart tot 15 juli wordt over het algemeen beschouwd als
broedseizoen. Voor de Flora en faunawet zijn echter alle bewoonde vogelnesten
beschermd ongeacht het tijdstip van het jaar. De genoemde termijn moet daarom niet al
te strikt worden toegepast.
Daarnaast zijn voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van een aantal
vogelsoorten jaarrond beschermd (mits niet definitief verlaten). Voor De Uithof betreft dit
de nesten van boomvalk, buizerd, ransuil en huismus.
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Figuur 19 natuurwaardenkaart van De Uithof
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5.2

Intensief stedelijk gebied

Relevante soorten/soortgroepen: broedvogels, vleermuizen
Intensief stedelijk gebied is nagenoeg volledig verhard. Het gebied is grotendeels
bebouwd met op enkele plekken hoogbouw. De sportvelden maken ook onderdeel uit van
dit gebied. Het gebied is sterk verlicht en wordt intensief gebruikt. De natuurwaarden in
dit gebied zijn beperkt. Voor veel soorten vormen deze gebieden een barrière in hun
leefgebied.
Grote uitzondering zijn de vleermuizen. Met name gewone dwergvleermuis maakt veel
gebruik van dit gebied. Enkele belangrijke verblijfplaatsen zijn aanwezig in de gebouwen
(ondermeer het bestuursgebouw). Omdat vleermuizen en hun leefgebied strikt
beschermd zijn moet bij ontwikkelingen rekening gehouden worden met deze soort.
Aantastingen van verblijfplaatsen in gebouwen door bijvoorbeeld sloop, nieuwbouw of
renovatie is alleen mogelijk bij zeer zwaarwegende belangen.

5.3

Kleinschalig stedelijk gebied

Relevante soorten/soortgroepen: broedvogels, vleermuizen
Kleinschalig stedelijk gebied kent meer groen en beplanting en kan worden gekenmerkt
als een stadsrandzone. Deze gebieden zijn ruimer opgezet met minder hoogbouw,
daarnaast is hier meer beplanting aanwezig. Deze gebieden herbergen meer soorten dan
het intensief stedelijk gebied. Indien nestlocaties aanwezig zijn, worden hier huismussen
aangetroffen.
Relevante soorten zijn hier vleermuizen en broedvogels zoals huismus.

5.4

Agrarisch

Relevante soorten/soortgroepen: broedvogels, algemene zoogdieren, buizerd en
dotterbloem
Het (half) open agrarisch gebied aan de buitenrand van De Uithof is van belang voor
verscheidene soorten vogels waaronder de jaarrond beschermde nestplaatsen van de
buizerd, algemene zoogdieren zoals haas, ree en in enkele sloten dotterbloemen. Bij
ontwikkelingen in dit gebied vormt alleen de buizerd een directe aanleiding om rekening
mee te houden. De nestlocaties en de directe omgeving daarvan zijn strikt beschermd.
Daarnaast is het agrarisch gebied belangrijk voor de verbinding met de natuurgebieden
rondom De Uithof met het centrale stedelijke deel van De Uithof en het ‘ringslangengebiedje’. Deze verbindingen zijn van groot belang voor vleermuizen (met name
bomenlanen).

De Uithof te Utrecht

39

5.5

Natuur / bos

Relevante soorten/soortgroepen: broedvogels, planten, reptielen, amfibieën, vissen
buizerd, algemene zoogdieren, buizerd
De natuur en bosgebiedjes in De Uithof vormen de kern van de natuurwaarden in De
Uithof. Bijzondere en beschermde soorten zijn veelal gecentreerd en afhankelijk van
deze gebieden. Ringslangen, kikkers, padden, vissen en een grote hoeveelheid aan
vogels worden gevonden in en rond deze gebieden. Een deel van de soorten is zwaar
beschermd waardoor aantastingen van de gebieden moeilijk mogelijk is. Voor het
behouden en versterken van de natuurwaarden in De Uithof is het belangrijk om deze
gebieden te behouden.

5.6

Water met natuurwaarden

Relevante soorten/soortgroepen: broedvogels, planten, amfibieën en vissen
Ten slotte zijn er nog watergangen met een hogere natuurwaarden in de verschillende
gebieden. Dit zijn vooral watergangen met beschermde amfibieën, vissen en/of planten.
Bij het dempen van deze watergangen en/of aanpassingen aan de oevers moet rekening
gehouden worden met de aanwezige beschermde soorten.
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6
6 KLEINE MAATREGELEN GROTE
MEERWAARDE
Vaak kunnen juist kleine maatregelen voor een grote meerwaarde zorgen. De aan- of
afwezigheid van een enkel element kan dé factor zijn voor de aanwezigheid van een
soort. Op basis van de aangetroffen natuurwaarden zijn een aantal suggesties gedaan
voor het versterken en verbeteren van de aanwezige populaties.

6.1

Vele stukjes maken één netwerk

6.1.1 Versterken onderlinge verbindingen van natuurgebieden
Zoals al duidelijk wordt uit de natuurwaardenkaart liggen de natuurkernen verspreidt door
De Uithof. Door de verbinding tussen de natuurgebieden onderling te versterken ontstaat
een robuuster ecologisch netwerk. Geïsoleerde populaties (zoals bijvoorbeeld de
ringslang) kunnen worden verbonden met populaties in de omgeving en zich beter
standhouden en mogelijk zelfs uitbreiden.
6.1.2 Versterken verbinding met omliggende natuurgebieden
De verbinding tussen het centrale stedelijke deel van De Uithof en het meer groene
gebied rond de Botanische tuinen met de omliggende natuurgebieden ontbreekt
grotendeels. Slechts een enkele brede houtsingel zorgt voor een groene verbinding
tussen de delen. Door deze verbindingen te versterken met bijvoorbeeld houtsingels,
poelen en watergangen met natuurvriendelijke oevers kan een grote impuls gegeven
worden aan de natuurwaarden in de totale Uithof.

6.2

Groenbeheer

Het groenbeheer van het universiteitsterrein is over het algemeen intensief. De
graslanden bestaan uit strak gemaaide gazons, oevers zijn beschoeid en in veel
bospercelen ontbreekt een struiklaag. Ruigten, struwelen en bloemrijke graslanden
komen nauwelijks voor. De bosranden bestaan meest uit strakke, abrupte overgangen.
De veldinventarisatie toont echter aan dat op het terrein desondanks bijzondere
natuurwaarden aanwezig zijn, en maakt duidelijk dat de potenties voor verdere
ontwikkeling van deze waarden groot zijn. In de volgende paragrafen worden een aantal
algemene adviezen gegeven om deze natuurwaarden te versterken en te ontwikkelen.
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Figuur 20 voorbeeld ontwikkeling van mantel-zoomvegetatie (Bron: Groenendijk, D. & T. Wolterbeek, Praktisch
natuurbeheer: Vlinders en libellen, KNNV-uitgeverij, 2001).

Figuur 21 dimensies en aanleg broeihoop
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Een steeds belangrijker aspect bij een meer natuurvriendelijk beheer en inrichting, is de
verbetering van de belevingswaarde en indirect versterking van het groene imago. Het
groen op het universiteitsterrein is vooral ook gebruiks- en belevingsgroen. Het
universiteitsterrein is en blijft een parklandschap in een stedelijke omgeving. De gebruiker
en zijn of haar wensen zouden dan ook centraal moeten staan. Een verbetering van
natuurwaarden leidt tot een verbetering van de belevingswaarde. Recreatie en natuur
gaan vaak hand in hand.
6.2.1 Geleidelijke overgangen
Veel (natuur)winst is te behalen door de overgangen tussen open terreindelen en
bospercelen te ontwikkelen tot geleidelijke overgangen met een struik- en kruidenlaag
(zgn. ‘mantel-zoomvegetaties). Het ontwikkelen van mantel-zoomvegetaties betekent
over het algemeen bovendien een belangrijke verbetering van de belevingswaarde, en
versterkt het groene imago van de universiteit (Figuur 20).
6.2.2 Natuurvriendelijke oevers
Door de beschoeiing van een aantal vijvers te verwijderen en hier oevers aan te leggen
met een meer geleidelijk verloop (zgn. ‘plasbermen’), kunnen zich op deze locaties
structuurrijke oevervegetaties ontwikkelen. Fraaie voorbeelden hiervan zijn al te zien bij
een paar vijvers in het noordwesten van het gebied. Ook voor amfibieën en reptielen zijn
dergelijke maatregelen gunstig.
6.2.3 Beheer waterlopen en poelen
Oever- en watervegetaties in de watergangen in het gebied ontbreken grotendeels. Ook
bevatten vooral de watergangen in het westen, noorden en oosten veel bladafval.
6.2.4 Extensivering van het (maai)beheer
Veel graslanden en bermen worden nu intensief gemaaid en beheerd als gazon. Door het
aantal maaibeurten hier te verminderen en het maaisel af te voeren kunnen zich hier
bloemrijke vegetaties ontwikkelen (zgn. ‘verschralingsbeheer’). Dit levert op termijn niet
alleen een kostenbesparing, maar verbetert ook de natuurwaarden met name voor
diverse plantensoorten en insecten als hommels, bijen en dagvlinders. Dit zou
bijvoorbeeld de ontwikkeling van de brede wespenorchis op plekken ten goede komen.

6.3

Aanleg en realisatie van leefgebied

6.3.1 Broeihopen
De populatie ringslangen heeft waarschijnlijk te leiden onder een tekort aan geschikte
locaties voor de ei-afzet. Geschikte broeihopen in het gebied ontbreken. Daarom wordt
het advies gegeven om een aantal broeihopen vooral in het noordwestelijke deel van De
Uithof aan te leggen.
Onder een broeihoop verstaan we een hoop organisch materiaal uit de directe omgeving,
zoals maaisel, sloot-schoonmateriaal, bladeren of ander organisch materiaal, op een bed
van takken. De belangrijkste voorwaarde is dat de hoop broeit, want de eieren`hebben de
warmte nodig voor hun ontwikkeling. Gedurende twee à drie maanden moet in de hoop
een gemiddelde temperatuur heersen van 26°C. Het ringslangvrouwtje zoekt zelf de
plekken met de juiste temperatuur.
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Figuur 6. verschillende geschikte en ongeschikte manieren om verlichting toe te passen (bron:
Anonymus, 2009)
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6.3.2 Aanleg poelen
De sterke predatie van vis en Amerikaanse rivierkreeft in de watergangen in De Uithof
zorgt ervoor dat de populatie amfibieën beperkt blijft in aantallen en soorten. Poelen zijn
ware kraamkamers voor amfibieën en dus ook een rijk jachtgebied voor ringslangen. Het
voordeel van poelen is dat ze door hun ondiepte, in het voorjaar sneller opwarmen.
Hierdoor ontwikkelen eieren en larven zich beter. Door verspreid over het terrein nabij
bosjes en struiken poelen aan te leggen kan een grote meerwaarde voor amfibieën,
libellen en ringslangen gecreëerd worden.
6.3.3 Verlichting
Een belangrijk aspect bij de (her)inrichting van gebiedsdelen vormt buitenverlichting.
Hoewel verlichting vaak insecten en daarmee op insecten foeragerende dieren aantrekt,
geldt over het algemeen dat verlichting vooral een verstorend effect heeft op nachtactieve
soorten als uilen en vleermuizen. Het is daarom belangrijk om bij de (her)inrichting van
het gebied hier rekening mee te houden, te meer ook vanwege de verplichting vanuit de
Flora- en faunawet om negatieve effecten op beschermde soorten te voorkomen dan wel
zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard is op bepaalde plaatsen buitenverlichting
noodzakelijk. Maatregelen kunnen echter ook bestaan uit het spaarzamer verlichten door
de toepassing van strooilichtbeperkende armaturen of de toepassing van een
bewegingscensor of tijdschakelaar.
Veel winst is ook te behalen bij het omvormen en verminderen van bestaande
straatverlichting. Verder kan gedacht worden aan het bewust onverlicht laten van
bepaalde gebiedsdelen voor nachtactieve soorten.
6.3.4 Takken- en stenenhopen
Leg in de nabije omgeving van de poelen en bosranden wat stapels hout of stenen, zodat
deze kunnen worden gebruikt als schuil- en overwinteringplaats en als opwarmplek voor
reptielen. De stapels moeten in de zon liggen.
6.3.5 Slechtvalk kast
De slechtvalk stelt slechts bescheiden eisen aan zijn leefgebied; een goed
voedselaanbod (vogels) en een veilige broedplaats. Deze broedplaats is vaak aan steile
rotswanden en in onze omgeving op hoge gebouwen. Maar Slechtvalken kunnen ook in
hoge bomen of op de grond broeden in gebieden waar steile rotswanden ontbreken. De
valk heeft graag een vrije aanvliegroute tot de nestplaats. Verder vereist de jachtwijze
een open landschap.
De vogel wordt al jaren jagend in De Uithof waargenomen. De vogel broedt hier echter
niet. Met het plaatsen van een nestkast op één van de hoge gebouwen van De Uithof zou
dit gestimuleerd kunnen worden.
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Figuur 22 in 2010 zijn een tweetal poelen aangelegd voor de ringslang. Deze poelen hebben zich snel
ontwikkeld tot een zeer fraai habitat voor een groot aantal soorten. Op deze foto is een mooie overgang te zien
tussen de poel en de bosrand. De poelen hebben wel enig onderhoud nodig om te voorkomen dat ze de
komende jaren dichtgroeien.

Figuur 23 stenenhopen in de buurt van water vormen een ideaal habitat voor amfibieën en reptielen.
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Utrecht ‘De Uithof’ - natuurwaarden
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Disclamer: Deze Natuurwaardenkaart geeft een beeld van het belang van De Uithof voor
beschermde dieren en planten. Gebruik van de informatie op deze kaart moet altijd samen met het
begeleidend rapport ‘Natuurwaardenkaart De Uithof te Utrecht, februari 2012 gebeuren. Deze kaart
geeft een weergave van de situatie in 2011. Let op! Natuur is dynamisch, situaties kunnen
veranderen.
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