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Onderzoek van Eelerwoude voldoet aan de eisen die 
het Ministerie van Economische Zaken stelt. 
Eelerwoude is lid van het Netwerk Groene Bureaus. 
Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering 
gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte. 
Het Netwerk heeft een gedragscode die 
opdrachtgevers en andere belanghebbende een 
basis biedt om de leden aan te spreken op de 
kwaliteit van hun werk. 
 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, 
conform de geldende wet- en regelgeving ten aanzien 
van flora en fauna. Desondanks zal nooit een 100% 
volledig beeld van de aanwezige flora en fauna 
gegeven kunnen worden. Natuur is dynamisch, 
situaties kunnen veranderen. 
 

 De opmaak van dit rapport gaat uit van dubbelzijdig 
afdrukken 
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1 

1 INLEIDING 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 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 Natuurwaardenkaart De Uithof schept duidelijkheid 
In 2011 is De Uithof door Eelerwoude geïnventariseerd op de aanwezigheid van 
beschermde natuurwaarden. Op basis van de inventarisatie is een Natuurwaardenkaart 
opgesteld. De Natuurwaardenkaart geeft een overzicht en analyse van alle aanwezige 
matig en streng beschermde natuurwaarden. Het doel van de natuurwaardenkaart was 
om in één keer duidelijkheid te hebben over de aanwezigheid van beschermde soorten in 
De Uithof. Zo kan in een vroeg stadium in het proces van nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 
rekening worden gehouden met de beschermde soorten in De Uithof. 
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Figuur 2. Ligging en begrenzing van het plangebied. 
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1.3 Natuurwaardenkaart is een succes 
De afgelopen jaren is er een groot aantal ontwikkelingen in De Uithof geweest. De 
Natuurwaardenkaart heeft bij een groot deel van deze ontwikkelingen voor een duidelijke 
versnelling en versoepeling van het proces gezorgd. Met de Natuurwaardenkaart konden 
streng beschermde natuurwaarden direct worden uitgesloten of kon er meteen worden 
overgegaan tot het uitvoeren van mitigerende maatregelen of een ontheffingsaanvraag. 
Veldonderzoek kon in veel gevallen voorkomen worden of hoefde slechts beperkt te 
worden uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een grote kostenbesparing en tijdwinst. 
Enkele voorbeelden van projecten waarbij de Natuurwaardenkaart voor winst heeft 
gezorgd: 

 Sloop deel van gebouw Aardwetenschappen (2012) 
 Herstelwerkzaamheden aan Androclusgebouw (2012) 
 Gevelreiniging Bestuursgebouw (2012) 
 Sloop en nieuwbouw studentenwoningen hoek Bolognalaan/Cambridgelaan 

(2012) 
 Sloop van het Went gebouw (2012-2013) 
 Realisatie van Life Sciences Incubator (2014) 
 Realisatie van het gebouw van GEO (2014) 
 Sloop en renovatie Robert J. van de Graafflaboratorium (2014) 
 Herinrichting terreinen Diergeneeskunde (2013-heden) 
 Kap van bomen op diverse locaties in het Noordwest Cluster (2012-heden) 
 Kap van bomen op diverse locaties in De Uithof (2012-heden) 

 

1.4 Actualisatie natuuronderzoek 
Inmiddels is de informatie uit de Natuurwaardenkaart ruim 3 jaar oud. Daarnaast zijn er in 
een aantal delen van De Uithof grote wijzigingen geweest. Ondermeer in het Noordwest 
Cluster en de terreinen van Diergeneeskunde zijn diverse ontwikkelingen uitgevoerd. De 
universiteit heeft recent een weiland naast De Uithof in Amelisweerd aangekocht. Ten 
slotte zijn er de afgelopen jaren diverse nieuwe inzichten ontstaan over de verspreiding 
van beschermde soorten in het gebied. Denk daarbij onder andere aan de nieuwe 
waarnemingen van de ringslang bij Diergeneeskunde. Dat maakt dat de 
Natuurwaardenkaart toe is aan een actualisatie. Op basis van geactualiseerde kaarten 
kunnen de komende jaren toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen makkelijker ingepast 
worden. Deze rapportage vormt de uitwerking van dit actualiserende onderzoek. 
 

1.5 LET OP! Gebruik natuurwaardenkaart 
Deze natuurwaardenkaart geeft een beeld van het belang van De Uithof voor 
beschermde dieren en planten. De informatie is met de groots mogelijke zorg verzameld 
en geïnventariseerd. Deze natuurwaardenkaart is een momentopname van de stand van 
de natuur in De Uithof. De informatie uit dit document moet altijd in samenspraak met een 
ter zake kundige op het gebied van beschermde flora en fauna gebeuren. Natuur is 
dynamisch, situaties kunnen veranderen. 
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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 beschermt dieren en planten 
De Flora- en faunawet is erop gericht om de Nederlandse biodiversiteit te beschermen en 
de dieren en planten binnen de Nederlandse wetgeving de plek te geven die hun volgens 
de Europese afspraken toekomt. De Flora- en faunawet is overal en altijd van toepassing 
bij ontwikkelingen. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de aanwezigheid van 
beschermde soorten. Voor meer informatie inzake de Flora- en faunawet zie de website 
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische 
Zaken: mijn.rvo.nl.  
 
Bescherming planten en dieren 
De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en 
diersoorten, van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van 
de wet is dat geen schade mag worden gedaan, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het 
‘nee, tenzij-principe’). De wet beschermt: 

 enkele vaatplanten; 
 bijna alle zoogdieren; 
 alle vogels; 
 alle reptielen;. 
 alle amfibieën; 
 enkele vissen; 
 enkele ongewervelde (insecten en weekdieren). 

 
Deze soorten zijn verdeeld in vijf beschermingsniveau’s:  

 licht beschermde soorten (tabel 1 van de Flora- en faunawet); 
 middelmatig beschermde soorten (tabel 2 van de Flora- en faunawet); 
 zwaar beschermde soorten (tabel 3 van de Flora- en faunawet); 
 vogels; 
 vogels waarvan de nesten het hele jaar zijn beschermd. 
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Figuur 3. Overzicht mogelijke instrumenten om de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet te overtreden 
bij activiteiten. De tabellen in dit overzicht verwijzen naar de verschillende tabellen in de Flora- en faunawet. 
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Verbodswet 
De Flora- en faunawet is - in tegenstelling tot vele andere wetten - een verbodswet en 
geen gebodswet. Overtreding van de Flora- en faunawet is een economisch delict waarbij 
op basis van ‘strafrecht’ boetes worden gegeven en/of vervolging optreedt. Ook kan op 
basis van bestuursrecht bestuursdwang worden opgelegd. Personen worden individueel 
aansprakelijk gesteld en eventuele opdrachtgevers kunnen te maken krijgen met 
aansprakelijkheid en vervolgschade. 
 
De verboden moeten ervoor zorgen dat in het wild levende planten en dieren zoveel 
mogelijk met rust worden gelaten. Handelingen die de wet verbiedt zijn: 

 plukken, vangen en doden; 
 verstoren; 
 vernielen van leefgebied, nesten en holen; 
 weghalen van eieren; 
 bezit en handel. 

 
Onder bepaalde voorwaarden mogen deze handelingen wel uitgevoerd worden. U heeft 
dan een ontheffing of vrijstelling nodig of u werkt conform een gedragscode.  
Figuur 3 geeft aan bij welke activiteiten welke instrumenten beschikbaar zijn.  
 
Zorgplicht 
De Flora- en faunawet gaat uit van de intrinsieke waarde van alle dieren en planten. De 
mens moet daar zorgvuldig mee omgaan. Daarom is de zorgplicht in artikel 2 van de wet 
opgenomen. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen 
voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. Dat betekent 
dat iedereen naar redelijkheid nadelige effecten: 

 moet voorkomen; 
 moet beperken; 
 ongedaan moet maken. 

 

2.2 Natuurbeschermingswet 1998 
In Nederland hebben verscheidene natuurgebieden een beschermde status onder de 
Natuurbeschermingswet 1998. Daarbij zijn 2 soorten te onderscheiden: 

A. Natura 2000-gebieden 
B. Beschermde natuurmonumenten 

 
Natura 2000-gebieden 
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 
2000 bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese 
Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op grond van de 
Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Voor alle gebieden gelden 
instandhoudingsdoelstellingen. De kern van de bescherming is dat deze 
instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar mogen worden gebracht.  
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Beschermde Natuurmonumenten 
Al onder de Natuurbeschermingswet 1967 werden natuurgebieden beschermd door 
het aanwijzen van Staats- en Beschermde Natuurmonumenten. Met de 
inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt het onderscheid 
tussen Staats- en Beschermde Natuurmonumenten, beide worden nu Beschermde 
Natuurmonumenten genoemd. Daarnaast komen die (delen van) Natuurmonumenten 
die overlappen met Natura 2000-gebieden te vervallen. De 
instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied zullen wel 
mede betrekking hebben op de waarden die beschermd werden door het 
Natuurmonument. In totaal blijven 63 Beschermde Natuurmonumenten bestaan. 

 
Activiteiten mogen geen negatieve effecten hebben op de waarden waarvoor het gebied 
is aangewezen. Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde 
natuur geldt een vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging 
gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal 
verlenen de provincies de vergunningen. Maar soms doet het ministerie van 
Economische Zaken (EZ) dit. 
 
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 
De Rode Lijst bevat een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of 
dreigen te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve 
trend. Een vermelding op een Rode Lijst geeft dus een indicatie over hoe het een soort 
vergaat, het is geen indicatie over de zeldzaamheid. De lijsten worden periodiek 
vastgesteld door de staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken. In totaal 
zijn 18 Rode Lijsten aanwezig waarop 3363 soorten zijn vermeld. Rode lijsten hebben 
geen juridische status. Als een soort op de lijst komt, is deze niet automatisch 
beschermd. Daarvoor moet de soort worden aangewezen onder de Flora- en faunawet. 
Binnen deze rapportage wordt alleen ingegaan op soorten die beschermd zijn onder de 
Flora- en faunawet en worden Rode Lijst-soorten niet aangehaald. 
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3 METHODE 

De onderzoeken zijn uitgevoerd conform goedgekeurde onderzoeksmethodes en 
protocollen, onder meer het Vleermuisprotocol 2013 en de diverse Soortenstandaarden 
van het ministerie van Economische Zaken. 
 

3.1 Veldonderzoek 
3.1.1 Inleiding 
In de periode van begin maart tot eind september 2015 is binnen het onderzoeksgebied 
zoals begrensd in figuur 1 een uitgebreid actualiserend veldonderzoek uitgevoerd. De 
aandacht heeft zich toegespitst op soorten en soortgroepen die in de Flora- en faunawet 
een strikte bescherming genieten (tabel 2 en 3 Flora- en faunawet) en binnen het 
onderzoeksgebied verwacht konden worden. 
 
Tijdens het veldwerk zijn enkele gebieden intensiever onderzocht dan het overige 
gedeelte van De Uithof. Deze zijn in vorig onderzoek minder goed in kaart gebracht, 
omdat zij ontoegankelijk waren (Botanische tuinen, Hygiënegebied), tussentijds 
veranderd zijn (Noordwest cluster, terreinen van Diergeneeskunde) of niet bij het 
onderzoeksgebied hoorden (weiland Amelisweerd). Tijdens de actualisatie is er extra 
aandacht naar deze terreinen uitgegaan. In Tabel 1 zijn globaal de 
onderzoeksinspanning weergegeven in bijlage 1 zijn de onderzoeksinspanningen per 
soortgroep weergegeven. 
 
3.1.2 Veldteam 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door een team van zeven ervaren veldmedewerkers, 
ieder met hun eigen specifieke soortkennis. Alle veldmedewerkers beschikken over een 
uitgebreide ervaring met de betreffende soortgroepen en voldoen aan de criteria van 
‘ecologisch deskundige*’, zoals omschreven door het Ministerie van Economische Zaken, 
bevoegd gezag in het kader van de Flora- en faunawet. Het veldwerk werd 
gecoördineerd door Rosalie Heins (ecoloog). 
 
3.1.3 Flora 
Het onderzoek naar beschermde flora is 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. 
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3.1.4 Vleermuizen 
Het voorkomen van vleermuizen is goed bekend. Zowel in 2008 als in 2011 zijn grote 
vleermuisonderzoeken in het gebied uitgevoerd (Jansen, 2008 en Heins, 2012). Naar 
aanleiding van recente ontwikkelingen heeft het veldwerk  zich voornamelijk gericht op 
vliegroutes en belangrijke foerageergebieden. Daarnaast zijn de bekende verblijfplaatsen 
gecontroleerd om te bepalen of deze nog steeds bewoond zijn, en zijn er ook op andere 
kansrijke locaties gezocht naar nieuwe verblijfplaatsen. Bij het onderzoek zijn twee 
veldrondes met een grotere onderzoeksinspanning (4 onderzoekers) uitgevoerd. Op deze 
wijze konden vooral vliegroutes het beste in beeld gebracht worden. Door met meerdere 
mensen gelijktijdig in het gebied te zijn, kon goed ingeschat worden hoe groepen 
vleermuizen zich door het gebied verplaatsen. Uiteraard werden ook andere functies 
(verblijfplaatsen, foerageergebied) daarbij opgespoord. Daarnaast zijn nog twee 
veldrondes met een kleiner team uitgevoerd, om de bekende verblijfplaatsen nogmaals te 
bevestigen. Op deze wijze is onderzoek conform het Vleermuisprotocol 2013 uitgevoerd. 
 
De veldbezoeken zijn uitgevoerd in de periode van half april tot september. Het 
onderzoek is uitgevoerd met behulp van bat-detectoren (Petterson D100 en D240x). Voor 
determinatie zijn een aantal 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. 
 
3.1.5 Grondgebonden zoogdieren  
Middelzwaar- en zwaar beschermde grondgebonden zoogdieren zijn uit voorgaand 
onderzoek niet bekend. Ondertussen is bekend geworden dat de eekhoorn voorkomt in 
de Botanische tuinen. Het onderzoek naar grondgebonden zoogdieren heeft zich met 
name gericht op deze soort. 
 
3.1.6 Vogels 
Het onderzoek heeft zich met name gericht op het updaten van de bekende informatie. 
Daarbij is met name aandacht besteed aan de soorten die jaarrond gebruik maken van 
vaste rust- en verblijfplaatsen (uilen, roofvogels) en minder algemene soorten als 
bijvoorbeeld ijsvogel en zwarte roodstaart. Daarnaast is tevens gezocht naar 
(takken)nesten, ook van andere vogelsoorten met ‘jaarrond- vaste rust- en 
verblijfplaatsen’ zoals sperwer. Tijdens het veldonderzoek naar vleermuizen is ook 
aandacht besteed aan het inventariseren van uilen, voornamelijk door te letten op 
roepende dieren en de aanwezigheid van bedelende jongen (bosuil, ransuil, steenuil) en 
door navraag bij omwonenden.  
 
3.1.7 Reptielen 
De in het gebied aanwezige beschermde reptielen zijn goed bekend. Voor het 
actualiseren hiervan is samenwerking gezocht met een in het onderzoeksterrein actieve 
specialist op dit gebied. Er wordt lokaal geïnventariseerd op deze diergroep en dergelijke 
gegevens kunnen daarom zeer bruikbaar zijn. 
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3.1.8 Amfibieën en vissen 
Het voorkomen van amfibieën en vissen is uit voorgaand onderzoek goed in beeld 
gebracht. Het onderzoek heeft zich voornamelijk geconcentreerd op de watergang ter 
hoogte van de diergeneeskunde waar nog geen goed beeld van is. 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. Het onderzoek is uitgevoerd in twee veldbezoeken, 
in de periode half maart tot eind juni en is gecombineerd met het onderzoek naar andere 
soortgroepen. In februari 2016 is nog een aanvullende ronde naar de verspreiding van 
vissen in het gebied uitgevoerd om zo een beter beeld te krijgen van de verspreiding van 
vissen in De Uithof. 
 

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. Dhr. T. Dansen en Dhr. B. Bok, die voorheen zeer veel 
informatie hebben aangeleverd over de reptielen en amfibieën in het gebied zijn opnieuw 
benaderd. Daarnaast is Stefan van Meijeren, flora-specialist en coördinator van de 
Natuurdriehoek, geïnterviewd en heeft hij meerjarige flora-inventarisaties en een zeer 
uitgebreide vogel- en mosseninventarisatie van de Natuurdriehoek aangeleverd. Ook 
konden waarnemingen tijdens een reptielen en amfibieën excursie in de Botanische 
tuinen van het IVN werkgroep Utrecht en het rapport over de dichtheid en verspreiding 
van exotische rivierkreeften in de Uithof door T. Lodder worden gebruikt. Dhr. G. van 
Buiten, curator bij de Botanische Tuinen is geïnterviewd over de waarnemingen van 
beschermde soorten in de Botanische Tuinen. Mevr. E. van den Dool, districtcoördinator 
paddenstoelenkartering NMV - district Utrecht heeft informatie aangeleverd over de 
mycologische waarden (paddenstoelen en schimmels) in De Uithof. 
 
Afgelopen jaren zijn er ten slotte diverse onderzoeken naar en waarnemingen van 
beschermde soorten gedaan. Deze zijn gebundeld in dit rapport. Zo is een zo volledig 
mogelijk beeld van de natuurwaarden in De Uithof gemaakt. 
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Soortgroep Onderzoeksmethode Soorten Onderzoek 

naar 
Periode Intensiteit 

(bezoeken per 
ronde) 

Vleermuizen Inventarisatie met 
batdetector 

Alle soorten Verblijfplaatsen, 
vliegroutes en 
foerageergebied 

Half mei – 
eind 
september 

4 veldrondes  

 

Broedvogels   Broedvogel-inventarisatie 
(soortenstandaards) 

Jaarrond  en 
cat. 5 soorten 

Broedterritoria en 
nestlocaties 

Maart –half 
juni 

2 veldrondes 

 

Amfibieën Zicht / geluidwaarnemingen, 
vangst met schepnet  

Alle soorten Voortplantings-
locaties, 
individuen 

Begin mei 
– eind 
september 

1 veldronde 

 

Reptielen Zichtwaarnemingen Ringslang en 
muurhagedis 

Voortplantings-
locaties, 
individuen 

Begin mei 
– eind  
september 

Geen (data 
van externe 
bronnen) 

Vissen Zichtwaarnemingen, vangst 
met schepnet 

Bittervoorn, 
kleine 
modderkruiper 

Voortplantings-
locaties, 
individuen 

Jaarrond  3 veldronde 

Flora Zichtwaarnemingen Beschermde 
soorten 

groeiplaatsen Begin mei- 
september 

2 veldrondes 

 

Grondgebon
den 
zoogdieren 

Zicht- en 
spoorwaarnemingen 

eekhoorn Nesten,  
individuen en 
vraatsporen 

Begin 
december -  
eind juni 

1 veldronde 

 

Overige 
soorten 

Zichtwaarnemingen Dagvlinders, 
libellen 

Aanwezigheid 
individuen 

Begin mei- 
eind 
september 

Geen (data uit 
externe 
bronnen) 

Tabel 1 Onderzoeksintensiteit per soortgroep voor De Uithof. Een deel van de veldbezoeken is gecombineerd.  
 

 
Figuur 4 Onderzoek naar vissen 
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4 

4 SOORTEN VAN DE UITHOF 

Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de aangetroffen soorten. In de bijlage 2 zijn de 
verspreidingskaarten 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 dotterbloem en de brede wespenorchis. Streng 
beschermde soorten zijn niet bekend en worden niet verwacht in het gebied (met 
uitzondering van de Botanische Tuinen) 
 
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, gewone duivenkervel, 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 bv. 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 bekend op diverse locaties in De Uithof. De soort staat 
ondermeer in de berm langs de Hoofddijk en in de Natuurdriehoek van het Utrechtse 
Biologen Vereniging (UBV). In het verleden stonden er een groot aantal in een berm 
langs de Münsterlaan. Deze locatie kon dit jaar niet meer bevestigd worden. In principe 
kan de soort verwacht worden in alle extensief beheerde bermen en overhoekjes. 
 
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. 
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Figuur 5 Natuurdriehoek in voorjaar 2013 

 

Figuur 6 Weilanden in zuidwesthoek hier staan  grote aantallen dotterbloemen langs de oever. 
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4.1.2 Gewone 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. 
 
In het zuidelijke deel van het plangebied zijn langs een hele sloot groeiend een 25 
bloeiende exemplaren van gewone dotterbloem aangetroffen. Dit is een natuurlijke 
standplaats voor de soort. Daarnaast komt de soort in enkele sloten in en rond de 
Botanische Tuinen voor. 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. 
 
4.1.3 Zwanenbloem 
De licht beschermde zwanenbloem is in het verleden sporadisch aangetroffen in het 
oosten van het plangebied. Afgelopen jaren wordt de soort echter niet meer 
waargenomen. Bij een ruimtelijke ingreep op standplaatsen zwanenbloem, dienen de 
planten te worden verplaatst naar een voor de soort vergelijkbare geschikte standplaats. 
 
Kader – hakhoutwal in Natuurdriehoek 
In de Natuurdriehoek staat een hakhoutwal. Deze is waarschijnlijk een relict met een ouderdom van zeker 150 

jaar oud. Sommige hakhoutstobben hebben een diameter van meer dan een meter. De houtige vegetatie in de 

hakhoutwal bestaat grotendeels uit inheemse soorten: sleedoorn, gewone es en zwarte els. De houtwal vormt 

een belangrijke genenbron van oorspronkelijk materiaal. West-Nederland is bijzonder arm aan dergelijke 

genenbronnen van inheemse bomen en struiken.  

Pers. med. Dhr. Maes in Jans  et. al, 1994 

 
 
4.1.4 Beschermde soorten flora in de Botanische Tuinen 
In de Botanische Tuinen komen diverse soorten beschermde planten voor. Deze maken 
onderdeel uit van de collectie van de Botanische Tuinen en zijn aangeplant, waarvoor 
aparte regels en ontheffingen gelden. De Botanische Tuinen zijn hier zelf 
verantwoordelijk voor en hebben deze goed in beeld. Beschermde flora in de tuinen zijn 
derhalve niet apart in beeld gebracht of gekarteerd.  
 
  



 
20 Natuurwaardenkaart 2015   

definitief 

4.2 Vogels 
In de jaren ’90 kwamen er veel bijzonder weidevogels in De Uithof voor. Uit gegevens 
van de Werkgroep weidevogel bescherming Utrecht-stad (Franssen, 1994) bleek dat 
toentertijd meerdere paren broedende kievieten, grutto’s en scholeksters werden 
waargenomen. Tot 1991 werden er ook jaarlijks broedende Patrijzen aangetroffen 
(Vogelwacht Utrecht). De patrijzen verdwenen tijdens de jaren ’90 al van De Uithof. Anno 
2015 komen er nog wel diverse paren kievieten en scholeksters voor, maar zijn de 
grutto’s van het terrein verdwenen.  
 
Bij voorliggend onderzoek is uitsluitend een update gemaakt van de verspreiding van 
soorten met jaarrond beschermde verblijfplaatsen. Daarnaast zijn waarnemingen van de 
afgelopen jaren gebundeld in de kaartbeelden om zo een zo volledig mogelijk beeld te 
maken van de bijzondere en extra beschermde broedvogels in De Uithof.  
 
In 2011 zijn in het gebied tenminste 51 broedvogelsoorten aangetroffen. De inventarisatie 
in 2015 heeft zich met name gericht op schaarse broedvogels en soorten waarvan de 
vaste rust en verblijfplaats jaarrond beschermd zijn. Algemene soorten zijn alleen op 
aanwezigheid gecontroleerd en niet gekarteerd. Vijf van de 51 vastgestelde 
broedvogelsoorten komen voor op de zgn. ‘Rode Lijst van bedreigde vogels 2004¹’. Het 
gaat om groene specht, huismus, ransuil, ringmus en steenuil.  
 
Ten aanzien van de inventarisatie in 2010 zijn er geen grote veranderingen ten aanzien 
van broedvogels aangetroffen. Het beeld komt grotendeels overeen met de soorten en 
aantallen als in 2010.  Wat in 2015 het meeste opvalt ten aanzien van 2010 is het 
verschijnen van twee territoria van steenuil en het verdwijnen van grauwe vliegenvanger 
(al kan deze soort gemist zijn aangezien deze een erg onopvallende leefwijze heeft). De 
vogelsoorten met jaarrond beschermde nestlocaties zijn gericht in beeld gebracht, van 
deze soorten zijn verspreidingskaarten in de bijlage opgenomen. Van de overige 
vogelsoorten is een globale verspreidingskaart opgenomen, deze soorten zijn echter niet 
uitputtend in beeld gebracht, waardoor er lagere aantallen zijn waargenomen dan bij de 
kartering in 2010. Aangenomen mag worden dat voor deze soorten het gebied een 
vergelijkbare functie heeft. Kieviet en scholekster zijn wel uitgebreider meegenomen in de 
kartering. 
 
Het weiland bij Amelisweerd was geen onderdeel van het onderzoek in 2011. Het gebied 
is echter wel onderzocht bij twee grote broedvogelinventarisaties in 2009 en 2013 
(Kuiper, 2009 en Beuker & Heunks, 2013). Alle onderzoeken van het weiland bij 
Amelisweerd geven een vergelijkbaar beeld. Het gebied heeft geen waarde als 
nestlocatie voor bijzondere of schaarse broedvogels. Met name algemene soorten zoals 
koolmees, boomkruiper en merel komen in het gebied voor. Op het erf zaten afgelopen 
jaren enkele huismussen al zijn deze bij het onderzoek in 2015 niet opnieuw 
aangetroffen. Het is echter niet uit te sluiten dat er wel weer dieren terug komen. 
 
Met een totaal van tenminste 51 broedvogelsoorten is De Uithof 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 
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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 buizerd (1), 
huismus (72), ransuil (1) en steenuil (2)1. 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 (5), boomklever (1), 
boomkruiper (8), ekster (+), gekraagde roodstaart (+), groene specht (1), grote bonte 
specht (6), koolmees (+), pimpelmees(+), spreeuw (+) en ijsvogel (2). Voor geen van 
deze vogels vormt De Uithof een nestlocatie van uitzonderlijk belang. Voor de vogels met 
jaarrond beschermde nestlocaties is een korte toelichting opgenomen: 
 
Buizerd 
De weilanden van De Uithof maken onderdeel uit van het foerageergebied van buizerd. 
In 2011 zaten in het gebied twee nesten van deze soort. In 2015 is nog 1 nest aanwezig. 
Dit kan onderdeel zijn van natuurlijke fluctuaties in het gebied. Er zijn echter afgelopen 
jaren een groot aantal grote bomen in het gebied gekapt (geen nestbomen). Mogelijk dat 
dit ook enige invloed heeft gehad op de soort. Aangenomen mag worden dat er nog 
steeds ruimte is voor twee territoria van buizerd in het gebied. 
 
Huismus 
De Uithof kent een aanzienlijke populatie huismussen. Vooral op en rond het erf van de 
boerderij De Tolakker zit een grote populatie door de overvloedige aanwezigheid van 
veevoer en dekking in de vorm van hagen en struweel. Rond de boerderij staan diverse 
hagen en heggen wat aanzienlijk bijdraagt aan het leefmilieu van de huismussen. In de 
winter worden grote aantallen mussen waargenomen in de hagen (pers. waarneming 
schrijver). Daarnaast zitten er diverse huismussen in het Martinus G. de Bruingebouw, 
Prof. dr. H. Jakobgebouw en Willem C. Schimmelgebouw. Verder vormen enkele 
particuliere erven in het buitengebied en de dienstingang van het ziekenhuis het UMC 
Utrecht de broedgelegenheid voor meerdere broedparen huismus. 
 
Ransuil 
De ransuil heeft al jaren een roestboom in de Botanische Tuinen (pers. med. Dhr. van 
Buiten). De boom staat in het meer intensief gebruikte gedeelte van de tuinen op een 
grasveld waar regelmatig activiteiten georganiseerd worden. De uil lijkt hier geen directe 
hinder van te ondervinden. De nestlocatie is niet direct bekend. 
 
Kader – Roestboom 
In de winter bemannen ransuilen gezamenlijke roestplaatsen of rustplaatsen. In strenge 
winters kunnen deze aantallen alleen oplopen tot meer dan 10 dieren.  
 
                                                   
1 Aantal aangetroffen broedparen tussen haakjes. + = aanwezig als broedvogel maar 
aantallen niet in kaart gebracht. 



 
22 Natuurwaardenkaart 2015   

definitief 

 

 
Figuur 7 Steenuil in boom voor Androclus (foto: dhr. Fama) 
 

 
Figuur 8 De Hoofddijk; een ecologische ader door De Uithof 
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Steenuil 
In 2011 is de steenuil niet in het gebied aangetroffen. De uil was destijds een van de 
grote afwezigen en werd zeker in het gebied verwacht. Inmiddels zijn twee nestlocaties 
bekend; in de Botanische Tuinen en in een steenuilenkast bij de boerderij de Tolakker 
(Backx, 2014). Voor het gebouw van diergeneeskunde (Androclus) wordt regelmatig een 
steenuil rustend waargenomen in een boom. De boom wordt niet gebruikt als nestlocatie 
maar kan zeker als roestboom worden aangemerkt. Waarschijnlijk broedt deze vogel in 
de nestkast bij de Tolakker. 
 
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 en enkele maïsakkers. 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 en zwarte roodstaart zijn hier aanwezig.  
 
(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. 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. De waarneming van 2 foeragerende visdiefjes laat zien dat deze soort zich 
ook in De Uithof nieuw heeft gevestigd. Genoemde soorten zijn waarschijnlijk buiten het 
terrein tot broeden gekomen en maakt het universiteitsterrein deel uit van hun jacht- en 
leefgebied. 
 
Water 
De in het gebied talrijk aanwezige sloten, vaarten en andere waterpartijen vormen het 
leefgebied van algemene watervogels als meerkoet, knobbelzwaan, waterhoen en wilde 
eend. Typische broedvogels van (riet)oevers komen met uitzondering van kleine karekiet 
en grauwe ganzen niet op het terrein voor. Verder zijn er in tegenstelling tot 2010 veel 
waarneming van ijsvogel gedaan. Er zijn tenminste twee territoria van deze soort 
aanwezig ter hoogte van de botanische tuinen en Fort Rijnauwen. De ijsvogelpopulatie in 
Nederland is afgelopen jaren gegroeid ondermeer door de zachte winters.  
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Tabel 2  overzicht van in 2015 vastgestelde (broed)vogelsoorten en aantal territoria. + = aanwezig als 
broedvogel maar aantallen niet in kaart gebracht. Rode lijst: GE=Gevoelig, KW=kwetsbaar. 
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Boerenzwaluw 5 + Ringmus GE + 

Boomklever 5 + Roodborst + 

Boomkruiper 5 + Scholekster 4 

Braamsluiper + Spreeuw 5 + 

Buizerd 4 2 Staartmees + 

Canadese gans + Steenuil 1 2 

Ekster 5 + Tjiftjaf + 

Fazant + Tuinfluiter + 

Gaai + Turkse tortel + 

Gekraagde roodstaart 5 + Vink + 

Grasmus + Waterhoen + 

Grauwe gans + Wilde eend + 

Groene specht 5 KW + Winterkoning + 

Groenling + Witte kwikstaart + 

Grote bonte specht 5 + Zanglijster + 

Heggenmus + Zwarte kraai 5 + 

Holenduif + Zwarte roodstaart 5 + 

Houtduif + Zwartkop + 

Huismus 4 GE 72 
 

Broedvogels in de directe 
omgeving (Amelisweerd 
Waardenburg 2013) 

      

Ijsvogel 5 + Appelvink 11 

Kauw + Blauwe reiger 5 8 

Kievit 8 Buizerd 4 2 

Kleine karekiet + bosuil 5 6 

Koolmees 5 + Kleine bonte specht 1 1 

Krakeend + Ransuil 4 KW 3 

knobbelzwaan   + 
 

Waargenomen soorten 
waarvan onduidelijk is of ze 
ook broeden in De Uithof    

Kuifeend + Boomvalk 4 

Meerkoet + Halsbandparkiet 

Merel + Sperwer    4     
Nijlgans + Visdief 

Pimpelmees 5 +  
Putter +  
Ransuil 4 KW 1  
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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, 
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. 
 
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 Budapestlaan en de 
Botanische tuin. 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. Van steenuil zijn maar liefst 2 territoria 
waargenomen. Het exemplaar dat is waargenomen rond de boerderij broedt hier in een 
nestkast. 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. In het voorjaar van 2016 is een nestlocatie gecontasteerd op de 21ste verdieping 
van het Van Unnikgebouw. 
 
Exoten 
De halsbandparkiet is een tropische vogel, afkomstig uit Zuid-Azie en Centraal-Afrika. 
Door toedoen van de mens heeft deze papegaai zich permanent weten te vestigen: het 
gaat om oorspronkelijk ontsnapte en losgelaten kooivogels. Halsbandparkieten zijn 
holenbroeders, die ook in nestkasten broeden. In Groot-Brittannië lijkt de halsbandparkiet 
te concurreren met kauwtjes, spechten en uilen om beschikbare broedholten. In 
Nederland is van concurrentie slechts in geringe mate sprake. Halsbandparkieten komen 
steeds algemener voor rondom Utrecht. Een waarneming van twee halsbandparkieten is 
binnen het universiteitsterrein gedaan.  
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Figuur 9 Nieuw aangelegde natuurvriendelijke oever langs de Limalaan. Winter 2015 
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4.3 Vleermuizen 
In De Uithof zijn in 2015, 5 vleermuissoorten aangetroffen: gewone dwergvleermuis, 
laatvlieger, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en watervleermuis. Het gaat om in 
Nederland vrij algemeen voorkomende soorten. In tegenstelling tot 2010 is gewone 
grootoorvleermuis niet meer vastgesteld in het plangebied, deze soort is echter moeilijk 
waarneembaar en kan gemist zijn. 
 
Bij vleermuizen wordt in de regel onderscheidt gemaakt in verschillende typen 
verblijfplaatsen of leefgebieden: 
- Foerageergebieden 
- Zomer(kraam)verblijfplaatsen 
- Paarverblijfplaatsen 
- Winterverblijfplaatsen 
- Vliegroutes 
 
In bijlage 2 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. In de bijlage is een samenvatting van de 
belangrijke gebieden voor vleermuizen weergegeven.  
 
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. De aantallen in 2015 zijn grotendeels vergelijkbaar met 
de inventarisatie in 2011, bestaande bekende verblijfplaatsen zijn bevestigd tevens zijn 
door gericht onderzoek enkele nieuwe verblijfplaatsen gevonden. Zie bijlage (3) voor de 
een toelichting op iedere verblijfplaats. 
 
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 9 zomerverblijfplaatsen vastgesteld in diverse gebouwen 
verspreid over het terrein. Het gaat om maximaal vijf tot tien dieren per verblijfplaats, 
uitgezonderd de verblijfplaats ter hoogte van de Padualaan 12 in het Sjoerd 
Groenmangebouw. Op deze locatie zijn 18 invliegende gewone dwergvleermuizen 
waargenomen achter het plaatwerk. Mogelijk wordt deze locatie als kleine 
kraamverblijfplaats gebruikt. In het najaar worden af en toe vleermuizen in het gebouw 
aangetroffen door medewerkers. In het Martinus J. Langeveldgebouw zijn diverse kleine 
verblijfplaatsen aangetroffen aan alle zijdes van het gebouw. 
 
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 
langs de Munsterlaan  zijn tijdens het onderzoek niet gebruikt als verblijfplaats. Grote 
verblijfplaatsen met enkele honderden vleermuizen zijn niet vastgesteld.  
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Paarverblijfplaatsen 
Opvallend in het kaartbeeld is ook de hoeveelheid waarnemingen van sociale activiteiten 
(balts- / werfroep), hoewel minder dan in 2010. Rond het bestuursgebouw zijn ook 
aanvliegende dieren waargenomen.  
 
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 is een winterverblijfplaats bekend, deze is in het afgelopen 
jaren meerdere keren bevestigd waardoor er tijdens het onderzoek in 2015 minder 
aandacht aan is besteed. Het bestuursgebouw wordt nog steeds 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.  
 
In 2013 is onderzoek gedaan naar de invliegende vleermuizen in het bestuursgebouw. 
Waarschijnlijk dat er circa 50 dieren (en mogelijk meer) overwinteren in het 
bestuursgebouw. De resultaten uit dit onderzoek wijzen er op dat het totale gebouw van 
belang is voor vleermuizen (Figuur 10). De dieren zitten daarbij zowel in de spouwmuren 
als tussen de zonnewering en het raam. Er zijn een groot aantal invlieglocaties 
waargenomen. Daarbij is enkele malen hetzelfde gat gebruikt, maar er zijn geen 
indicaties dat de vleermuizen gebonden zijn aan specifieke gaten voor het invliegen. Het 
vermoeden bestaat dat de vleermuizen niet kritisch zijn in welke invliegopening exact 
gebruikt wordt.  
 
Dit onderzoek bevestigt de waarde van het gebouw voor gewone dwergvleermuizen. Het 
betreft hier zeer zeker een winterverblijfplaats. Er kunnen geen uitspraken worden 
gedaan over waar de vleermuizen exact in het gebouw overwinteren. Er bestaat het 
sterke vermoeden dat vleermuizen zich tijdens de winter door spouwmuren verplaatsen. 
De dieren kunnen zich daarmee dus met name in de winter overal in de spouwmuren van 
het gebouw bevinden. Bij andere gebouwen zijn geen aanwijzingen gevonden voor de 
aanwezigheid van winterverblijfplaatsen.   
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Figuur 10 Locaties invliegende vleermuizen in bestuursgebouw in 2013 (bron: Heins, 2013) 
A:  Baltsgeluid vanaf vast plek, bij 1e en 3e bezoek waargenomen.  
B: Tot 8 vleermuizen tegelijkertijd gezien. Baltsgeluiden van zowel vliegende dieren als dieren vanaf een vaste 
plek.   
C: Veel activiteit, soms 5 dieren in een keer te zien. Balts geluiden gehoord, zowel tijdens vlucht als vanaf een 
vaste locatie. 
D:  Zeer veel activiteit, duidelijk zwermgedrag. Op piekmomenten circa 20 dieren tegelijkertijd gezien. 
E: Veel activiteit. Tot 5 á 10 (zwermende) dieren tegelijkertijd waargenomen. Balts geluiden gehoord, zowel 
tijdens vlucht als vanaf een vaste locatie. Één invlieger waargenomen. 
F: Enkele baltsende niet vliegende individuën waargenomen in de nabijheid van de onderdoorgang.  

 
Locatie D: 

 
 = één  uitvlieger gezien 

 = uitvlieger gezien op twee verschillende dagen 

 = geen exacte locatie gezien maar ongeveer, vermoedelijke uitvlieger 

  

A 
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Vliegroutes en foerageergebieden 
Als laatste vormen lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen, bosranden, sloten 
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 
hebben als vliegroute. Langs de Weg van Rhijnauwen (van Bunnik richting Fort 
Rhijnauwen werden maar liefst 70 langsvliegende gewone dwergvleermuizen 
waargenomen in mei 2015. 
 
Opvallend is dat bij de Zandlaan zelf in dit onderzoek geen duidelijke vliegroute meer 
werd aangetroffen. Waar dit bij vorige onderzoeken (2008 en 2011) wel aan de orde was. 
Het is niet duidelijk waar dit door veroorzaakt wordt. Mogelijk dat andere routes de 
voorkeur hebben of dat locaties van verblijfplaatsen elders gewijzigd zijn.  
 
Extra aandacht is uitgegaan naar de locaties hoe de vleermuizen vanuit de stad Utrecht 
richting De Uithof komen en waar dus de rijksweg A27 gepasseerd wordt. Daarbij zijn er 
drie mogelijke locaties waar de vleermuizen de rijksweg kunnen passeren:  

 Archimedesweg-Leuvenlaan 
 Weg tot de Wetenschap 
 Kromme Rijn 

Van deze tunnels worden de Archimedesweg-Leuvenlaan en de Kromme Rijn gebruikt 
door vleermuizen. Dit bevestigt eerdere waarnemingen die gedaan zijn bij een onderzoek 
in het kader van de verbreding van de A27 door Rijkswaterstaat (Bronkhorst, 2011). 
Opvallend hierbij is dat de minder verlichte Weg tot de Wetenschap niet gebruikt wordt 
door de vleermuizen. 
 
4.3.2 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 van deze soort zijn niet vastgesteld. Er 
is een verblijfplaats van laatvlieger vastgesteld in het zuidoostelijke deel van het 
plangebied. Uit de woning op dit erf zijn minimaal twee uitvliegende exemplaren 
waargenomen, echter het aantal kan ook hoger liggen.  
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4.3.3 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. Uit het gebied ten zuiden van het 
plangebied zijn diverse verblijfplaatsen van rosse vleermuis bekend in de oudere 
landgoedbossen van Amelisweerd (Boonman et al. , 2014). Een deel van de 
foeragerende populatie aan de zuidkant van het onderzoeksgebied heeft hier 
vermoedelijke een verblijfplaats. 
 
4.3.4 Ruige dwergvleermuis 
De ruige dwergvleermuis 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. 
 
Van de ruige dwergvleermuis zijn in het plangebied eveneens een beperkt aantal 
waarnemingen van voorbij vliegende of foeragerende dieren gedaan (met name in het 
najaar). 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.  
 
4.3.5 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. 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 2010 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. Dit zijn 
vermoedelijk dieren die een verblijfplaats hebben op landgoed Amelisweerd (Boonman et 
al., 2014). 
 
4.3.6 Overige vleermuissoorten 
In 2012 en 2013 is door bureau Waardenburg een uitgebreid vleermuisonderzoek 
uitgevoerd op landgoed Amelisweerd en Rhijnauwen. Tijdens dit onderzoek zijn 
watervleermuis, franjestraat, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse 
vleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis vastgesteld. 
 
Door de combinatie van oud bos in combinatie met landhuizen en water (Kromme Rijn) 
maken het  tot een waardevol vleermuisgebied. Van watervleermuis zijn hier diverse 
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verblijfplaatsen vastgesteld waaronder twee kraamverblijfplaatsen, ook van rosse 
vleermuis zijn diverse verblijfplaatsen vastgesteld waaronder een kraamverblijfplaats met 
68 dieren. Van franjestaart zijn geen zomerverblijfplaatsen waargenomen, wel bevindt 
zich in fort Rhijnauwen een winterverblijfplaats waar enkele honderden dieren 
overwinteren. 
 
Van gewone dwergvleermuis zijn enkele kleinere verblijfplaatsen vastgesteld. Van 
gewone grootoorvleermuis is een kleine zomerverblijfplaats op het landgoed vastgesteld, 
en van ruige dwergvleermuis enkele paarverblijfplaatsen. Laatvlieger is alleen 
foeragerend vastgesteld. Conclusie is dat het landgoed een zeer belangrijke functie 
vormt voor boombewonende vleermuizen.  
 
De Uithof grenzend aan de noordkant van dit landgoed vorm een uitloper van dit 
landgoed. Een (deel) van de aangetroffen foeragerende rosse vleermuizen en 
watervleermuizen aan de zuidkant van De Uithof hebben hun verblijfplaats waarschijnlijk 
in Amelisweerd. Ook de in het verleden aangetroffen gewone grootoorvleermuizen zijn 
waarschijnlijk van het landgoed afkomstig. 
 

4.4 Overige zoogdieren 
In De Uithof zijn een groot aantal algemene zoogdieren aangetroffen. De landbouwdieren 
zijn (uiteraard) niet betrokken in het onderzoek. 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 Flora- 
en faunawet. Het konijn komt over de hele Uithof voor en wordt veelvuldig gezien. De 
grote aantallen konijnen zorgen in sommige gevallen voor overlast in de vorm van graaf- 
en vraatschade. In 2015 is de konijnenpopulatie geïnventariseerd in De Uithof (Lodder, 
2015). 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.  
 
Eekhoorn is tijdens het onderzoek niet waargenomen. Uit het verleden zijn wel 
sporadisch waarnemingen bekend van eekhoorn in de Botanische Tuinen (waarneming 
schrijver, 2013). Afgelopen twee jaar zijn er echter geen waarnemingen meer gedaan van 
de eekhoorn in het gebied (pers. med. Dhr. van Buiten). Vermoedelijk gaat het om 
zwervende exemplaren zonder duidelijke binding met het plangebied. 
 

4.5 Amfibieën 
In De Uithof komen er tenminste 4 beschermde amfibieënsoorten voor. Het gaat om de 
bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad en de kleine watersalamander. Uit een 
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 kunnen zich goed handhaven. Van 
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alpenwatersalamander en vroedmeesterpad werden ook afgelopen voorjaar nog 
meerdere waarnemingen gedaan. De populaties zijn niet afkomstig van een natuurlijke 
verspreiding en ook uit de gegevens van de afgelopen paar jaar lijken de populaties zich 
niet uit te breiden 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 kan overal in De Uithof verwacht worden. 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. 
 
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. 
 
Bij het onderzoek in 2011 zijn enkele exemplaren va de kleine watersalamander 
gevangen in iets vegetatierijkere watergangen gevangen. Het ging om zowel adulte 
exemplaren, als om enkele larven. Bij voorliggende update is de soort echter niet meer 
aangetroffen. Het is onduidelijk wat daar de oorzaak van is. Mogelijk dat predatie door 
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Amerikaanse rivierkreeften en vissen en veel blad in de watergangen heeft geleid tot een 
verdere afname. 
 
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) 
 
Bij dit onderzoek zijn diverse waarnemingen van de vroedmeesterpad gedaan. Daarmee 
is bevestigd dat de soort nog steeds in de Botanische Tuinen aanwezig is. Buiten de 
tuinen zijn echter geen waarnemingen van de soort gedaan. Daarmee is bevestigd dat de 
soort uitsluitend in de rotstuin van de Botantische Tuinen aanwezig is. Er bestaan 
vermoedens dat de populatie afgelopen jaren afneemt (pers. med. Dhr. van Buiten). 
Mogelijk komt dit door predatie van de alpenwatersalamanders. Daar is echter geen 
onderzoek naar gedaan. 
 
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. De omgeving van Utrecht valt daarmee buiten het 
natuurlijke verspreidingsgebied van de soort. 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. Deze is bij dit 
onderzoek wederom bevestigd. De dieren zitten eveneens in de rotstuin. Buiten de 
Botanische Tuinen zijn geen dieren aangetroffen. Het betreft een uitgezette populatie, 
waar voortplanting plaats vindt. 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 vrij veel 
Amerikaanse rivierkreeften voorkomen. 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. Zover bekend zijn alle aanwezige en recentelijk aangelegde poelen in De Uithof 
nog geen bewoning van rivierkreeften. De diepere en oudere libellen poel en de poel in 
de Botanische tuinen zijn wel door rivierkreeften bezet.  
 

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, 
kolbrei, tiendoornige stekelbaars en vetje. Daarnaast zijn  ook  twee exotische vissoorten  
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gevangen: de  blauwband en de marmergrondel (Lodder, 2015). De aangetroffen 
beschermde vissoorten zijn de kleine modderkruiper en de bittervoorn.  
 
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 
De kleine modderkruiper komt voor in de sloten in het merendeel van de weilanden van 
Diergeneeskunde. Diverse onderzoeken hebben dit de afgelopen jaren aangetoond. In 
watergangen van de schapenweide in het westen van het plangebied is de soort begin 
2016 eveneens aangetroffen. Bij het onderzoek zijn exemplaren in de diverse 
lengteklassen van 3 tot 12 centimeter aangetroffen. Er is dus voortplanting van de soort 
in het plangebied aanwezig, ondanks predatiedruk en een zeer beperkte vegetatie in de 
wateren. Aangenomen mag worden dat de soort in alle watergangen aan de Zuid en 
Oostzijde van het plangebied verwacht kan worden.  
 
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.  
 
Voor bittervoorn is een goed ontwikkelde onderwatervegetatie en oevervegetatie 
noodzakelijk. Ze komen voor in wateren met verschillend bodemsubstraat, zoals zand, 
grind, klei en veen. Bodems met dikke lagen modder of slib zijn ongunstig voor 
zoetwatermossels. Hierdoor zal bittervoorn ook niet op deze locaties voorkomen. 
 
In 2011 zijn in de vijver met open verbinding naar andere waterpartijen ten noorden van 
het UMC Utrecht 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. Begin 2016 is een aanvullend 
veldbezoek uitgevoerd omdat dit nogmaals te bevestigen. Daarbij werd wederom 
bittervoorn in de vijver waargenomen. Het betreft hier waarschijnlijk een geïsoleerde 
populatie, aangezien het water nauwelijks in verbinding staat met watergangen in de 
omgeving en bittervoorn niet in andere watergangen in de omgeving wordt 
waargenomen. 
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Diverse onderzoeken in de watergangen rond diergeneeskunde hebben uitgewezen dat 
bittervoorn aanwezig is in de watergang langs de Zandlaan in het zuiden van het 
onderzoeksgebied en in de watergang te zuiden van de Toulouselaan en de 
watergangen tussen de Toulouselaan en de Cambridgelaan.  
 
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.  
 
4.6.3 Overige vissoorten 
Blauwband en marmergrondel, de twee exotische vissoorten die werden aangetroffen in 
De Uithof, kunnen zich snel verspreiden Predatie van de marmergrondel vindt plaats op 
macrofauna. Dit zou mogelijk kunnen resulteren in voedselcompetitie met de inheemse 
soorten rivierdonderpad, kleine modderkruiper en bermpje. Blauwband is een omnivoor 
die bestand is tegen lage waterstand, hoge watertemperatuur, lage zuurstofgehaltes, 
waterverontreiniging en algenbloei Negatieve effecten door blauwband komen van 
predatie op kuit van inheemse soorten en voedselcompetitie. Populaties van vetje, 
blankvoorn en riviergrondel bleken achteruit te gaan door de aanwezigheid van 
blauwband. De verwachting is dat de aanwezigheid van grotere roofvissen in De Uithof, 
zoals snoek, de populatiegroottes van blauwband en marmergrondel onder controle 
kunnen houden en hiermee eventuele negatief effecten van deze exotische soorten 
zullen verminderen.  
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Figuur 11 Sloot langs de Zandlaan in 2013 

 

 

 
Figuur 12 Bittervoorn en kleine modderkruiper 
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4.7 Reptielen 
Bij het dit onderzoek zijn geen reptielen waargenomen in De Uithof, wel is er net buiten 
het plangebied een ringslang waargenomen ter hoogte van landgoed Oostbroek . 
Daarom is extra informatie ingewonnen bij verschillende vrijwilligers die geruime tijd actief 
zijn in het inventariseren van onder meer de reptielen in het gebied. Tevens zijn de 
waarnemingen van beschermde soorten de afgelopen jaren bijgehouden. 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 
waarschijnlijk een mengelmoes van diverse subpopulaties:  
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. De muurhagedis is in 
2015 bevestigd in de botanische tuinen. 
 
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.  In 2015 is ringslang door 
Eelerwoude aangetroffen in Oostbroek net buiten het plangebied. 
 
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. 
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Figuur 13 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). 

 

 
Figuur 14 Botanische Tuinen met de rotstuin; het leefgebied van muurhagedis. Lente 2015 
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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. Hij loopt nog regelmatig 
een ringslangen rondje tijdens de lunchpauze en treft ze dan vooral aan op het stuk langs 
de verplaatste volkstuinen. Een andere waarnemer (dhr. B. Bok) heeft in 2011 wel een 
waarneming gedaan van een jonge ringslang, deze kon echter niet bevestigd worden. In 
de Botanische Tuinen zelf wordt de ringslang nog steeds waargenomen (pers. med. dhr. 
van Buiten). Daarbij worden ook regelmatig juveniele exemplaren aangetroffen. In de 
Botanische Tuinen zit 1 broeihoop, waarbij in 2015 nog twee extra broeihopen zijn 
aangelegd.  
 
Ten slotte wordt de ringslang ook foeragerend waargenomen in de weilanden van 
Diergeneeskunde. Concreet zijn er waarnemingen bekend van foeragerende dieren in de 
sloot langs de Hoofddijk tussen het WKZ  en landgoed Oosbroek (Seip, 2013), in de 
sloten ten zuiden van Androclus in 2013 door medewerkers van de universiteit 
(onbevestigde waarneming) en in 2013 in de sloten ten zuiden van de Limalaan (pers. 
med. M. Rinkel, Universiteit Utrecht). Waarschijnlijk wordt het gebied gebruikt als 
foerageergebied door de ringslang. Voortplanting wordt langs de sloot niet verwacht 
omdat geschikte potentiële broedhopen ontbreken. In mesthopen op de naastgelegen 
boerenerven zijn geen waarnemingen bekend van voortplantende ringslangen. De 
mesthopen worden maandelijks omgezet wat ze ongeschikt maakt als nestlocatie voor 
ringslangen. 
 
De sloot langs de Zandlaan is eveneens geschikt als foerageergebied. Ringslangen 
kunnen afkomstig van het naastgelegen fort Rhijnauwen en de Kromme Rijn.  
Overwintering van ringslangen vindt plaats op droge vorstvrije plekken. Langs de oevers 
zijn dergelijke locaties niet aanwezig. In het fort Rhijnauwen, in de Botanische Tuinen, de 
moestuinen, in de milieumonitor of op de boerenerven zouden dergelijke locaties wel 
aanwezig kunnen zijn. 
 
Ten slotte komt de ringslang voor in landgoed Oostbroek aan de oostzijde van het 
plangebied. De sloten in het onderzoeksgebied nabij landgoed Oostbroek zijn slecht 
beperkt geschikt voor de ringslang. De oevers zijn veelal te stijl. Al is het ook hier niet 
volledig uit te sluiten dat de soort er sporadisch aanwezig is. Deze sloten maken zeker 
geen belangrijk onderdeel van het leefgebied van de ringslangen van landgoed 
Oostbroek uit. Het landgoed biedt veel meer en beter leefgebied voor de ringslangen. Dit 
komt onder meer naar voren in de grote aantallen amfibieën (prooien voor ringslangen) 
die zijn aangetroffen in de sloten aan de noordzijde van de Bunnikseweg 
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Figuur 15. Verspreidingsgebied van de rode (links) en geknobbelde (rechts) Amerikaanse rivierkreeft.  

 

 
Figuur 16  Rode Amerikaanse rivierkreeft.  
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4.8 Insecten en ongewervelden 
4.8.1 Beschermde soorten ongewervelden 
Bij de veldbezoeken zijn geen beschermde soorten ongewervelden gevonden. In de 
natuurwaardenupdate van 2010 werden waarnemingen van eikenpage door dhr. Dansen 
beschreven.  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).  
 
Bij de nieuw aangelegde paddenpoelen zijn door dhr. Dansen waarnemingen gedaan van 
bruine korenbout. Dit is een vrij zeldzame libellensoort, waarvan het voorkomen al langer 
bekend is op Amelisweerd. De laatste jaren is deze libellensoort ook bij de nieuwe 
paddenpoelen aanwezig. Daarbij zijn paringswielen waargenomen, wat voortplanting van 
de soort in het gebied impliceert.   
 
4.8.2 Amerikaanse rivierkreeft (niet beschermd) 
In 2014-2015 is er een onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van Amerikaanse 
rivierkreeften in De Uithof (Lodder, 2015). Uit dit onderzoek werd duidelijk dat er in De 
Uithof drie soorten Amerikaanse rivierkreeften voorkomen: de rode Amerikaanse 
rivierkreeft (Procambarus clarkii), de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes 
virilis) en de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus acutus). Met een vang-
terugvang experiment zijn in totaal 98 kreeften gevangen, waarvan 26 geknobbelde 
Amerikaanse rivierkreeften, 71 rode Amerikaanse rivierkreeften en 1 gestreepte 
Amerikaanse rivierkreeft. 
 
Figuur 15 laat zien waar rode en geknobbelde rivierkreeften zijn waargenomen. Ondanks 
de grote aantallen rode Amerikaanse rivierkreeften, is het verspreidingsgebied van de 
geknobbelde kreeften in De Uithof groter. De rode kreeften komen vooral in het westen 
en zuiden van het gebied voor.  De geknobbelde rivierkreeften zijn overal in De Uithof 
waargenomen, met uitzondering van het zeer ongeschikte noordwesten. 
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4.9 Mycologische waarde van De Uithof 
Paddenstoelen of Mycologische waarden spelen een belangrijke rol in het ecosysteem. 
Paddenstoelen zijn niet beschermd. In De Uithof komen diverse soorten paddenstoelen 
voor in de wegbermen. Bepaalde wegbermen hebben een matige tot zeer hoge 
mycologische waarde (bron: paddenstoelenkartering NMV - district Utrecht).  
Zeer hoog Het binnenfort van de Botanische Tuinen kent een zeer hoge 

mycologische waarde met Cortinarius triumphans - Gordijnzwam, 
Tricholoma columbetta - Witte duifridderzwam, Entoloma lividoalbum - 
Geelbruine satijnzwam, Lactarius ichoratus - Rode kleibosmelkzwam, 
Clavulinopsis laeticolor - Fraaie knotszwam, Tricoloma sanaceum, 
Russula viscida - Plompe russula, Lactarius hortensis - Vuurmelkzwam, 
Russula rhodomelanea, Boletus legaliae - Fraaie roodnetboleet, Boletus 
appendiculatus - Geelnetboleet. 

Hoog  De berm (westelijk) langs de Uppsalalaan heeft een redelijk rijke 
paddenstoelenpopulatie met Cortinarius purpurascens – Purperen 
gordijnzwam, Hebeloma sacchariolens ss – Oranjebloesemzwam, 
Clavulinopsis luteoalba - Verblekende knotszwam (rode lijst-kwetsbaar), 
Cortinarius largus - Bruine kleibosgordijnzwam, Leccinum duriusculum - 
Harde populierboleet. Ook de berm langs de oostelijke Hoofddijk kent 
een hoge mycologische waarden, er zijn waarnemingen bekent van: 
Cortinarius largus – Bruine kleibosgordijnzwam, Amanita phalloide – 
Groene knolamaniets, Chalciporus piperatu – Peperboleet. 

Matig  Verschillende bermen bieden een matig rijke paddenstoelenpopulatie, dit 
zijn de bermen langs de Münsterlaan. Hier komen soorten voor zoals 
Tricholoma populinum - Populierridderzwam, Amanita vaginata – Grijze 
slanke amaniet en de Lactarius controversus – Populiermelkzwam. Langs 
de bermen van de Limalaan en de Yalelaan zijn vooral wat algemenere 
mycorrhizasoorten aangetroffen. 

 
Wegbermen zijn cruciaal voor de instandhouding van paddenstoelensoorten. Veel 
bossen zijn ongeschikt geworden als habitat door de invloed van hoge stikstofdepositie. 
In bermen vindt nauwelijks ophoping van stikstof plaats en biedt daardoor een geschikte 
locatie. Vooral bermen waar geregeld wordt gemaaid, waar oude bomen staan en met 
een schrale bodem zijn van grote betekenis voor bijzondere paddenstoelen. In Nederland 
genieten 236 paddenstoelsoorten de voorkeur voor bermen. De meeste soorten behoren 
tot de groep die in symbiose leven met bomen, circa 80 procent. De volgende 
boomsoorten zijn geliefd bij paddenstoelen: berk, beuk, eik, haagbeuk, hazelaar, linde en 
populier. De leeftijd van de bomen heeft een positieve invloed op de variatie in 
paddenstoelsoorten.  
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5 

5 NATUURWAARDEN IN DE UITHOF 

5.1 Gehele Uithof 
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 steenuil, buizerd, ransuil en huismus.  
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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 en steenuil.  
 

5.4 Agrarisch gebied 
Relevante soorten/soortgroepen: broedvogels, algemene zoogdieren, buizerd, steenuil 
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, steenuil, 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 ‘ringslangen- 
gebiedje’. Deze verbindingen zijn van groot belang voor vleermuizen (met name 
bomenlanen). 
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5.5 Natuurterreinen/bosgebieden 
Relevante soorten/soortgroepen: broedvogels, planten, reptielen, amfibieën, vissen 
buizerd, algemene zoogdieren.  
 
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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BIJLAGE 1 ONDERZOEKSDATA 

 
 

Datum  Type onderzoek Starttijd Onderzoeker Weersomstandigheden 

23-04-2015 
Flora, broedvogels, 

amfibieën reptielen 
11.30 

G. Lubbers 

R. Heins 

Droog, onbewolkt, ± 23˚C, 

windkracht 0 

12-05-2015 
Flora, broedvogels en 
amfibieën  

06.00  V. de Lenne  
Droog, onbewolkt, ± 18˚C, 
windkracht 2 

20-5-2015 
Kraamonderzoek 
vleermuizen 

21:25 

G.Lubbers 
S.Boekhout 
M.Warringa 
V. de Lenne 

Droog, onbewolkt, ± 12˚C, 
windkracht 2 

10-06-2015 
Flora, broedvogels en 
amfibieën 

06.00  V. de Lenne  
Droog, half bewolkt, ± 17 ˚C, 
windkracht 2 

02-09-2015 
Baltsonderzoek 
vleermuizen 

20.00  

S. Boekhout 
V. de Lenne 
J. Stofberg 
M. Jonker 

Droog, onbewolkt, ± 13˚C, 
windkracht 2-3 

28-09-2015 
Baltsonderzoek 
vleermuizen 

20.00  V. de Lenne 
Droog, licht bewolkt, ± 10 ˚C, 
windkracht 1 

22-02-2016 Vissen  14.00 
D. Liefhebber 
I. Dekker 

Regenachtig, bewolkt, ± 10 ˚C, 
windkracht 1 

 
Tabel 1. Periode en type onderzoek De Uithof, Utrecht. 
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BIJLAGE 2 SOORTSKAARTEN 

Deze bijlage geeft de waarnemingen van de diverse beschermde soorten in De Uithof. 
Let op: deze kaarten moeten altijd samen met de teksten in hoofdstuk 4 gelezen worden. 
 
Disclamer: Deze natuurwaardenkaart geeft een beeld van het belang van De Uithof voor 
beschermde dieren en planten. De informatie is met de groots mogelijke zorg verzameld 
en geïnventariseerd. Deze natuurwaardenkaart is een momentopname van de stand van 
de natuur in De Uithof. De informatie uit dit document moet altijd in samenspraak met een 
ter zake kundige op het gebied van beschermde flora en fauna gebeuren. Natuur is 
dynamisch, situaties kunnen veranderen. 
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Figuur 17 Beschermde Flora in De Uithof (excl. Botanische Tuinen) 
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Figuur 18 Buizerd globale locatie territorium. Stippen geven geen exacte nestlocatie. Hiervoor moeten de 

exacte locaties van de horsten nog worden nagezocht. 
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Figuur 19 Huismus 



 
56 Natuurwaardenkaart 2015   

definitief 

 
Figuur 20 Kievit 
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Figuur 21Ransuil  
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Figuur 22 Scholekster 
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Figuur 23 Steenuil 
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Figuur 24 Globale verspreiding overige vogelsoorten. 
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Figuur 25 Waarnemingen gewone dwergvleermuis in De Uithof 
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Figuur 26 Waarnemingen laatvlieger in De Uithof 
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Figuur 27 Waarnemingen overige vleermuizen  in De Uithof 
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Figuur 28 Gebruik van De Uithof door vleermuizen. Nummers bij de verblijfplaatsen geven het aantal 
waargenomen dieren. 
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Figuur 29 Waarnemingen zoogdieren exclusief konijn en vleermuizen in De Uithof 

 
  



 
66 Natuurwaardenkaart 2015   

definitief 

 
Figuur 30 Konijnen waarnemingen in De Uithof (uit Konijnenprotocol, 2015) 

 

 
Figuur 31. Kernleefgebiedenkaart van de konijnen binnen De Uithof. (uit Konijnenprotocol, 2015) 
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Figuur 32 Amfibieën in De Uithof 
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Figuur 33 Reptielen in De Uithof 
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Figuur 34 Verspreiding alle vissen in De Uithof, incl waarnemingen uit 2013 en 2014. 
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Figuur 35 Verspreiding van alle beschermde vissen in De Uithof. Vetje is opgenomen op dit kaartbeeld, maar 
was tijdens het opstellen van dit document nog niet beschermd. Met in werking treding van de nieuwe Wet 
Natuurbescherming wordt de soort waarschijnlijk wel beschermd. 
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Figuur 36 Mycologische waarden in De Uithof (bron: paddenstoelenkartering NMV - district Utrecht ) 
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BIJLAGE 3 
VLEERMUISVERBLIJFPLAATSEN 

Vleermuisverblijfplaatsen in De Uithof. Nummers in onderstaand figuur verwijzen naar de 
navolgende beschrijving per verblijfplaats. 
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FID 103 

NedNaam Gewone dwergvleermuis 
Aantal 1 

Activiteit 3_Kolonie gebouw 
Type 
verblijfplaats 

zomerverblijfplaats 

Opmerkingen 1 invliegend boven tweede raam van de zuidzijde aan 
universiteitsweg en verschillende hangend aan de muur 

Datum 6-6-2015  
Waarnemer 9.2 Manon Warringa 

 
FID 104 

NedNaam Gewone dwergvleermuis 
Aantal 1 

Activiteit 3_Kolonie gebouw 
Type 
verblijfplaats 

zomerverblijfplaats 

Opmerkingen 1 gd invliegend achter grijs schot tussen de ramen, 2e gd nog druk 
aan foerageren, wanneer andere gd langs vliegt veel sociale 
geluiden 

Datum 6-6-2015  

Waarnemer 9.2 Manon Warringa 

 
FID 105 
NedNaam Gewone dwergvleermuis 

Aantal 1 
Activiteit 3_Kolonie gebouw 

Type 
verblijfplaats 

zomerverblijfplaats 

Opmerkingen 1 in vliegende gd onder grijze rand tussen 2 ramen 
Datum 6-6-2015  

Waarnemer 9.2 Manon Warringa 

 
FID 106 
NedNaam Gewone dwergvleermuis 

Aantal 1 
Activiteit 3_Kolonie gebouw 

Type 
verblijfplaats 

zomerverblijfplaats 

Opmerkingen Invliegend tussen bovenste twee ramen, achter grijs schot tussen de 
rode balken. 

Datum 6-6-2015  

Waarnemer 9.2 Manon Warringa 
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FID 107 

NedNaam Gewone dwergvleermuis 
Aantal 18 

Activiteit 3_Kolonie gebouw 
Type 
verblijfplaats 

mogelijke kraamverblijfplaats 

Opmerkingen Achter plaatwerk, vermoedelijk wel meer aangezien er weinig 
activiteit was vanochtend. Padulalaan 14 

Datum 16-6-2015  
Waarnemer 1. Vincent de Lenne 

 
FID 108 

NedNaam Gewone dwergvleermuis 
Aantal 3 

Activiteit 3_Kolonie gebouw 
Type 
verblijfplaats 

zomerverblijfplaats 

Opmerkingen Invliegend bij de schotten rond de ramen 

Datum 16-6-2015  
Waarnemer 1. Vincent de Lenne 

 
FID 115 

NedNaam Gewone dwergvleermuis 
Aantal 1 

Activiteit 3_Kolonie gebouw 
Type 
verblijfplaats 

Vermoedelijke verblijfplaats 

Opmerkingen Veel exemplaren richting deze panden, geen aantal bekend 

Datum 19-5-2015  
Waarnemer 1. Vincent de Lenne 

 
FID 119 

NedNaam Gewone dwergvleermuis 
Aantal 1 

Activiteit 3_Kolonie gebouw 
Type 
verblijfplaats 

zomerverblijfplaats 

Opmerkingen In spouw op circa 4 meter hoogte. 
Datum 16-7-2015  

Waarnemer 9.1 Jos Stofberg 
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FID 153 

NedNaam Gewone dwergvleermuis 
Aantal 3 

Activiteit 3_Kolonie gebouw 
Type 
verblijfplaats 

paarverblijfplaats 

Opmerkingen   
Datum 2-9-2015  
Waarnemer 1. Vincent de Lenne 

 
FID 163 
NedNaam Gewone dwergvleermuis 
Aantal 3 

Activiteit 3_Kolonie gebouw 
Type 
verblijfplaats 

paarverblijfplaats 

Opmerkingen   
Datum 2-9-2015  

Waarnemer 1. Vincent de Lenne 

 
FID 193 
NedNaam Laatvlieger 

Aantal 1 
Activiteit 3_Kolonie gebouw 
Type 
verblijfplaats 

Vermoedelijke verblijfplaats 

Opmerkingen Lijken van dit erf te komen 
Datum 2-9-2015  

Waarnemer 1. Vincent de Lenne 

 
FID 306 
NedNaam Gewone dwergvleermuis 

Aantal 50 
Activiteit 3_Kolonie gebouw 

Type 
verblijfplaats 

winterverblijfplaats 

Opmerkingen onderzoek door Marlot Jonker en Jos stofberg. tellen invliegers in 
juli-augustus 

Datum 1-8-2013  

Waarnemer anders zie Opmerkingenn 

 
 



 

 

 


