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Samenvatting 
Voor tal van beleidsdoelen op het gebied van natuur, water en milieu is de provincie Utrecht 
verantwoordelijk of ten minste kennispartner. Het ecologisch onderzoek van de provincie vormt 
hiervoor vaak de basis en bovendien is de provincie doorgaans de enige partij die deze specifieke 
kennis bezit.  
In dit rapport wordt beschreven hoe deze kennis tot stand komt. Daarnaast geeft ze een overzicht van 
de taken die de provincie heeft voor ecologisch onderzoek. Het blijkt dat voor 25 taken ecologisch 
onderzoek noodzakelijk is. Dit zijn een aantal wettelijke taken, maar betreft ook kennis voor de 
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het beleid. 
In dit rapport wordt ook gerapporteerd hoe deze kennis in de periode 2005-2009 tot stand is gekomen 
en concreet is gebruikt.   
Verder wordt ingegaan op de toekomst van het ecologisch onderzoek bij de provincie. Te verwachten 
valt dat door decentralisatie het aantal taken voor de provincies gaat toenemen. 



Hoofdstuk 1: Inleiding 
De provincie Utrecht heeft voor haar beleid en wettelijke taken betrouwbare en actuele 
natuurinformatie nodig. Zo worden deze gegevens gebruikt bij het opstellen van de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), het natuurbeheerplan, het beoordelen van bestemmingsplannen, het 
uitvoeren gebiedsprojecten, beheer en inrichting van de ecologische hoofdstructuur of het verlenen van 
een vergunning of een ontheffing. Deze gegevens worden grotendeels door of onder regie van de 
provincie verzameld. 
In 2009 is het ecologisch onderzoek van de provincie geëvalueerd. Hieruit bleek dat er meer dan 20 
provinciale taken zijn waarvoor ecologisch onderzoek verplicht of wenselijk is. Deze taken kunnen 
worden onderverdeeld in wettelijke taken, ontwikkeling en uitvoering van (provinciaal) beleid en 
evaluatie van beleid. Deze taken zijn in bijlage 1 weergegeven. Daarnaast is in de begroting aan PS 
toegezegd dat er periodiek wordt gerapporteerd over de resultaten van het ecologisch onderzoek (de 
toestand van de Utrechtse natuur). Op basis van de geactualiseerde ecodatabank rapporteren wij nu 
over de periode 2005-2009. 
Dit rapport geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten en -doelen van de periode 2005-2009. 
Tevens geeft dit rapport inzicht in de provinciale rol en het gebruik van ecologische gegevens bij de 
uitvoering van het provinciale beleid in deze periode. 
 
Leeswijzer 
Dit rapport begint met een toelichting over het ecologisch onderzoek bij de provincie en doet een 
vergelijking met soortgelijk onderzoek bij andere provincies. Het daaropvolgende hoofdstuk geeft 
weer hoe de resultaten zijn gebruikt. Het gaat in op de resultaten voor wettelijke taken en voor het 
beleid. Dit hoofdstuk wordt geïllustreerd met onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren. In het 
afsluitende hoofdstuk wordt ingegaan op de toekomst van het ecologisch onderzoek. Er staat een 
beschouwing op de nieuwe taken die naar de provincie komen in het kader van het Subsidiestelsel 
Natuur & Landschap (SNL, voorheen het Programma Beheer), de decentralisatie van het Faunafonds 
en art. 75 van de Flora- en faunawet. Verder worden de kansen en mogelijkheden aangegeven, die 
ontstaan door de ontwikkeling van de nieuwe database van de Gegevensautoriteit Natuur (GaN). 



Hoofdstuk 2: Ecologisch onderzoek door de provincie 
 
2.1. Geschiedenis van het ecologisch onderzoek 
Vanaf het midden van de jaren zeventig doet de provincie Utrecht ecologisch onderzoek. Aanvankelijk 
werd alleen flora (= planten) onderzocht. Daarvoor was gekozen omdat de flora doorgaans goede 
informatie geeft over de aard en kwaliteit van het betreffende gebied. Sinds 2005 wordt ook de fauna 
(= dieren) vlakdekkend geïnventariseerd. Fauna is van belang vanwege de vele wettelijke beschermde 
diersoorten en vanwege het grote aantal diersoorten dat doelsoort is bij het natuurbeleid.  
De verzamelde gegevens worden toegevoegd aan de provinciale digitale ecodatabank die inmiddels 
zo’n 1,5 miljoen waarnemingen bevat.  
 
2.2. Vlakdekkend onderzoek 
Het ecologisch onderzoek wordt onderverdeeld in vlakdekkend, trend- en incidenteel onderzoek. 
Het meest omvattend is de vlakdekkende (gebiedsgewijze) inventarisatie. De provincie inventariseert 
vaatplanten, zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen en 
(beschermde) bosmieren. Vogels worden niet geïnventariseerd. Voor weidevogelgegevens maken wij 
gebruik van door derden verzamelde gegevens of besteden wij onderzoek uit. De meeste aandacht gaat 
uit naar wegbermen, sloten, poelen, houtwallen en kleine bosjes in het landelijk gebied. Bebouwd 
gebied wordt niet onderzocht. 
Ieder jaar inventariseert de provincie 10% van haar oppervlak vlakdekkend, exclusief de gronden van 
de terreinbeherende organisaties binnen de EHS. Voor flora is dit sinds het midden van de jaren 
zeventig gedaan. Ook voor fauna wordt jaarlijks 10% vlakdekkend geïnventariseerd. Dit onderzoek 
vindt sinds 2005 plaats. Voor de vlakdekkende inventarisatie zet de provincie grotendeels ingehuurd 
personeel in. Om het veldwerk adequaat te kunnen begeleiden en om als provincie voldoende 
inhoudelijke kennis te behouden, voeren ook enkele provinciale medewerkers een deel van dit 
onderzoek uit. 
In de periode 2005-2009 is 25.839 km2 geïnventariseerd. Er zijn meer dan 96 duizend waarnemingen 
verricht van 997 soorten. In 2005 is het buitengebied van de gemeenten Bunnik, Houten, Woerden en 
Breukelen geïnventariseerd. In 2006 zijn grote delen van het buitengebied van de gemeente Woerden 
onderzocht. In 2007 is de Vechtstreek, een deel van het Krommerijngebied tussen Wijk bij Duurstede 
en Werkhoven, en de polders Nieuwegein en Linschoten geïnventariseerd. In 2008 zijn de polders 
tussen Maarssen en Maartensdijk, Benschop en Driebrugge onderzocht en in 2009 een groot gedeelte 
van de Gelderse Vallei, Montfoort-Oudewater en delen van de Heuvelrug (zie figuur 1). 
 

Figuur 1. Verspreiding vlakdekkend onderzoek 2005-2009 

2.3. Overig onderzoek 



Naast vlakdekkend, vind er ook trend- en incidenteel onderzoek plaats. Voor beleidsevaluaties is 
kennis van verandering in het voorkomen van soorten wenselijk en hiervoor is een pleksgewijs, 
meerjarig trendonderzoek nodig. Hiervoor bestaat het landelijk Netwerk Ecologische Monitoring 
(NEM). De provincie Utrecht neemt deel aan het landelijk meetnet Reptielen en het meetnet Flora 
Milieu- en Natuurkwaliteit (LMF).  
Daarnaast wordt ook incidenteel onderzoek gedaan. Dit betreft doorgaans onderzoek naar specifieke 
vragen in het kader van wetgeving (bijvoorbeeld Flora- en faunawet) of beleidsevaluaties 
(bijvoorbeeld werking verbindingszones, faunapassages en particulier natuurbeheer). Ook vallen 
‘snelle’ inventarisaties hieronder, bijvoorbeeld voor beleidsondersteuning van andere afdelingen van 
de provincie.  
Daarnaast probeert de provincie zoveel mogelijk inventarisatiegegevens te gebruiken die door derden 
zijn verzameld. Zo beschikt de provincie over bestanden van Sovon (vogels), Ravon (reptielen, 
amfibieën en vissen), de belangrijkste terreinbeherende organisaties in Utrecht (SBB, NM, HUL) en 
delen van de bestanden van de Mycologische (paddestoelen) en Bryologische (mossen) vereniging. 
 
2.4. Gegevensleveringen 
Externe partijen kunnen gratis beschikken over de door ons verzamelde gegevens. De afgelopen jaren 
is hiervan veelvuldig gebruik gemaakt (zie tabel 1). Gemeenten en ecologische adviesbureaus vragen 
gegevens aan voor de onderbouwing van ruimtelijke plannen. Waterschappen en Rijkswaterstaat 
gebruiken de gegevens bij vergunningaanvragen. Waterschappen, (particuliere) natuurbeheerders en 
ecologische bureaus hebben de gegevens gebruikt voor het opstellen van beheerplannen voor 
natuurterreinen. Verder zijn er nog aanvragen van geïnteresseerde particulieren en 
soortenbeschermende organisaties die de verspreiding van bepaalde soorten willen weten. Maar ook 
bedrijven en particuliere maken gebruik van de vele data die aanwezig zijn in de provinciale 
ecodatabank. De aantallen genoemd in tabel 1 betreffen dan ook slechts de in- en externe leveringen; 
het interne gebruik door de provinciale ecologen bij hun advisering is er niet in verwerkt. Het 
werkelijk gebruik van de ecodatabank ten behoeve van provinciaal werk is dus groter dan tabel 1 
aangeeft.  
 

Tabel 1. Aantal gegevensleveringen door de provincie 
 2006 2007 2008 2009 
Intern: advisering 5 6 8 9
Intern: vergunningverlening 0 0 1 3
Extern: RO plannen 33 24 30 24
Extern: natuurbeheer 16 21 19 12
Extern: vergunningverlening 12 7 7 7
Extern: overig 1 2 6 8
Totaal 67 60 71 63

2.5. Verschillen provincies 
Uit een vergelijkend onderzoek blijkt dat er veel overeenkomst is in de taakstelling op het gebied van 
ecologisch onderzoek tussen de verschillende provincies. Alle provincies doen ecologisch onderzoek. 
Circa de helft van de provincies besteedt het onderzoek uit, terwijl de andere helft het overwegend zelf 
uitvoert. De provincie Utrecht is wat dat betreft een middenmoter.  



Hoofdstuk 3. Taken en resultaten ecologisch onderzoek 

3.1 Onderzoek voor wettelijke taken 
De wet- en regelgeving eist slechts in een beperkt aantal gevallen het doen van ecologisch onderzoek. 
Voor de uitvoering van de Flora- en Faunawet (zowel voor inrichtingsprojecten als beheer- en 
schadebestrijding) en de Natuurbeschermingswet heeft het ecologisch onderzoek een directe plicht. 
Vaak is de beschikbaarheid van actuele en betrouwbare informatie een indirecte plicht, die vaak 
onmisbaar is bij taken die uit de wet- en regelgeving voortvloeien, zoals het opstellen van een PRS en 
het indienen van zienswijzen.  
 
3.1.1. Directe plicht 
 
Natuurbeschermingswet 
Voor Natuurbeschermingswet (Nb-wet) moet een initiatiefnemer aantonen dat nieuwe ontwikkelingen 
geen invloed hebben op het Nb-wet gebied. De provincie moet hierop geregeld toetsen. Dankzij de 
provinciale ecodatabank hebben we inzicht in het voorkomen van soorten en vegetaties in het 
betreffende gebied. Aanvullend onderzoek kan plaats vinden indien op korte termijn gegevens 
noodzakelijk zijn en de betreffende terreinbeherende organisatie de gegevens niet kan leven. 
Een vraag die bij deze toetsing vaak terugkeert is de bepaling van de ammoniakgevoeligheid van het 
Nb-wetgebied. Landelijk zijn kritische depositiewaarden (KD) toegekend aan 
vegetatietypen/habitattypen. Deze KD geeft de hoeveelheid stikstofdepositie (ammoniak bevat 
stikstof) aan die een vegetatietype kan verdragen, zonder significante schade ervan te ondervinden. De 
provincie heeft een richtlijn opgesteld hoe om te gaan met de vegetatiegegevens wat betreft de 
aanwezigheid, de kwaliteit en de natuurambitie van een Nb-wetgebied. Voor deze werkwijze worden 
vanuit de EcoDataBank de floristische gegevens omgezet in vegetatietypen. Zo is het mogelijk om te 
bepalen hoeveel stikstofdepositie op het betreffende gebied toegestaan is en kan de overschrijding van 
de KD worden bepaald.  
 
Flora- en faunawet (eigen provinciale projecten) 
De meest directe plicht tot het doen van ecologisch onderzoek vloeit voort uit de Flora- en faunawet en 
betreft onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten op toekomstige bouwlocaties. De 
ontheffing hiervoor verleent het ministerie van EL&I. De initiatiefnemer van een project moet 
onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten (laten) doen. Als de provincie initiatiefnemer 
is voor bouwprojecten, is dit onderzoek haar plicht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 
provinciale ecodatabank. Alle beschermde soorten – zowel de beschermde planten- als diersoorten - 
worden namelijk geïnventariseerd tijdens het vlakdekkende onderzoek. De verspreiding van 
waargenomen beschermde soorten in de periode 2005-2009 is weergegeven in figuur 2. Hieruit blijkt 
dat een groot aantal beschermde soorten in de geïnventariseerde gebieden in Utrecht voorkomt. 
 



Figuur 2. Waarnemingen van beschermde soorten in het onderzochte gebied 2005 - 2009 

Indien wenselijk wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd. Zo is bij Fort Vechten in 2007 (zie figuur 3) 
een aanvullend onderzoek gedaan naar het voorkomen van vleermuizen. Het bleek namelijk dat de  
beschikbare gegevens onvoldoende waren voor een toetsing en dat aanvullend onderzoek nodig was. 
Na dit onderzoek waren er voldoende gegevens om de ontwikkeling van het Fort in gang te zetten.  
Ook bij aanpassingen van provinciale wegen is vaak een ontheffing van de Flora- en faunawet (en de 
Boswet) nodig. Om een goed beeld te krijgen van de planten- en diersoorten op de betreffende locaties 
wordt de ecodatabank geraadpleegd. In veel gevallen is aanvullend onderzoek nodig om het beeld 
actueel en compleet te krijgen. Ook dienen veelal de te kappen bomen voor de aanleg van fietspaden 
(bijvoorbeeld langs de N225) of verbreding van wegen of de aanleg van veilige oversteekhavens 
(bijvoorbeeld N224, N402 en N416) te worden geïnspecteerd op aanwezigheid van vaste 
verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen. Doordat bij de provincie ecologen werken die voldoen aan 
de eisen die de wetgever aan deze inspectie stelt, kunnen dit soort onderzoeken snel worden 
uitgevoerd, zonder dat hiervoor een adviesbureau hoeft te worden ingehuurd ( = kostenbesparing en 
tijdwinst).  
Omdat de provincie werkt volgens een zogenaamde ‘gedragscode’, hoeft in heel veel gevallen - 
bijvoorbeeld het maaien van bermen - geen ontheffing voor overtredingen van de Flora- en faunawet 
te worden aangevraagd. Zo’n gedragscode bespaart dus veel tijd. Vanuit de eisen van de Flora- en 
faunawet moet dan wel aanvullend onderzoek worden gedaan om locaties met bijzondere planten- en 
diersoorten in de provinciale wegbermen in beeld te krijgen. Deze locaties zijn vervolgens vastgelegd 
in de goedgekeurde Provinciale Gedragscode Flora- en faunawet. Deze locaties en de bijbehorende 
beheermaatregelen zijn opgenomen in de bestekken en overeenkomsten met de aannemers die het 
maai- en slootbeheer uitvoeren. Dit onderzoek kent een vijfjarige cyclus. Vermoedelijk gaat dit 
onderzoek in de toekomst gecombineerd worden met het onderzoek van het Landelijk Meetnet Flora. 
Daarnaast was er bij veel gemeenten onduidelijkheid over het voorkomen van de das op hun 
grondgebied. De das is volgens de Flora- en faunawet een strikt beschermde soort en het voorkomen 
kan consequenties hebben voor ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom heeft de provincie in 2009 een 
signalerende kaart gemaakt met het leefgebied van de das in Utrecht. De informatie hiervoor was 
afkomstige van de provinciale ecodatabank en specialisten op het gebied van het voorkomen van de 
das in Utrecht (zie figuur 4). Met deze kaart worden initiatiefnemers tijdig op de hoogte gesteld van 
het voorkomen van deze beschermde soort, zodat zij daar zo veel mogelijk rekening kunnen houden. 
 

Figuur 4. Leefgebied das in Utrecht 



Flora- en faunawet (beheer en schadebestrijding) 
De provincie heeft belangrijke taken voor beheer en schadebestrijding van diersoorten. Zo verleent de 
provincie ontheffingen voor overtredingen van de Flora- en faunawet in het kader van beheer en 
schadebestrijding. Voor het opstellen van het faunabeheerplan en de beleidsnota ‘Flora- en faunawet’ 
zijn gegevens nodig van aantallen soorten. Jaarlijks vindt in april, onder auspiciën van de 
faunabeheereenheid, een telling plaats, waarin de provincie participeert. 
De provincie heeft een aantal gebieden aangewezen als foerageergebied voor overwinterende ganzen 
(zie figuur 5). Overwinterende ganzen en zwanen worden in de wintermaanden door vrijwilligers 
geteld onder verantwoordelijkheid van SOVON. Helaas zijn er voor het foerageergebied bij 
Baambrugge geen vrijwilligers gevonden. Omdat de provincie inzicht wil hebben in de 
ontwikkelingen van het aantal ganzen in het betreffende gebied, wordt hier in de wintermaanden door 
de provincie geteld. Dit is de afgelopen drie jaar gebeurd. Hoewel drie jaar te kort is om conclusies te 
trekken, lijkt het aantal overwinterende ganzen toe te nemen. Grauwe ganzen zijn er de hele winter 
aanwezig, variërend van enkele exemplaren tot meer dan 2000. Ook de smient is er de hele winter 
aanwezig, met als maximum zo’n 600 individuen. Andere soorten zijn incidenteler aanwezig, en 
trekken naar het gebied tijdens perioden van aanhoudende vorst. Dan zijn ze wel in grotere aantallen 
aanwezig: zoals tot 250 rietganzen, tot 2500 brandganzen en meer dan 2000 kolganzen. 
 
Overige wetgeving 
Overige wetgeving waaruit actieve taken voor de provincie voortkomen, zijn de Wet ammoniak en 
veehouderij (zie advisering WAV-gebieden in de volgende paragraaf) en het aanwijzen van 
Natura2000-gebieden, dat volgt uit Europese wetgeving, in dit geval de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn.  
 
Voor Natura2000-gebieden zijn instandhoudingdoelstellingen voor kwalificerende soorten of habitats 
geformuleerd. In enkele gevallen is onderzoek gedaan naar voorkomen, verspreiding of ligging van 
leefgebied van een bepaalde soort of habitat in het betreffende gebied. Zo hebben we onderzoek laten 
doen naar het voorkomen van de purperreiger in het Vechtplassengebied, de rivierdonderpad en de 
Noordse woelmuis in de Botshol en de specifieke mosflora van het essenhakhout in Kolland- en 
Overlangbroek.  
● Het onderzoek naar de purperreiger heeft het foerageergebied en de broed- en slaapplaatsen in kaart 
gebracht (zie figuur 6). Het bleek dat 70% van het foerageergebied buiten de begrenzing van het 
Natura2000-gebied lag. Dankzij dit onderzoek is een helder beeld verkregen hoe deze soort duurzaam 
in stand kan worden gehouden. 



● Er is een onderzoek uitbesteed naar het voorkomen van de Noordse woelmuis in de Kamerikse 
Nessen en de Botshol. De soort is in De Botshol niet gevonden. Ook is er tweemaal gezocht naar de 
rivierdonderpad (zie figuur 7), die eveneens niet is gezien. Uiteraard gelden hierdoor de eisen die aan 
het gebied worden opgelegd ten aanzien van de kwalificerende soorten, nu niet. 
● Kolland en Overlangbroek zijn aangewezen vanwege de aanwezigheid van Essen-Iepenbos dat daar 
grotendeels voorkomt in de vorm van hakhout in combinatie met een zeldzaam gezelschap van 
mossen. De provincie heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de verspreiding van deze specifieke 
mosflora van het essenhakhout, welke met name nog veel voorkomt in Overlangbroek.  
 
3.1.2. Indirecte plicht 
 
PRS  en zienswijze bestemmingsplannen 
Voor het maken van de PRS en het indienen van zienswijzen op bestemmingsplannen is vlakdekkende 
algemene informatie over de natuurkwaliteit van een gebied noodzakelijk. Voor de PRS mogen deze 
gegevens niet ouder zijn dan 10 jaar. Bekend moet zijn of een gebied wel of geen hoge natuurkwaliteit 
heeft. De achterliggende gegevens over soorten dienen bekend te zijn om op detailniveau ruimtelijke 
afwegingen te kunnen maken. Hieraan voldoet de reguliere vlakdekkende inventarisatie. In 2005-2009 
is geen PRS opgesteld maar zijn wel zienswijzen ingediend, waarbij dankzij interne leveringen (zie 
hoofdstuk 2) gebruik is gemaakt van de ecodatabank. 
 
Kennis van verspreiding bijzondere soorten 
Kennis van de verspreiding van bijzondere soorten wordt gebruikt voor een groot aantal taken, zoals 
de ruimtelijk ordening, bij de vergunningverlening en handhaving en het soortenbeleid. Bedreigde 
soorten staan op de Rode (landelijk) of Oranje (Utrecht) lijsten. Kaarten van de verspreiding van 
bedreigde – niet verwarren met beschermde soorten, zie vorige paragraaf - soorten staan in figuur 8 en 
9. De verspreiding van een aantal karakteristieke en bedreigde vegetaties staan in bijgevoegd kader. 
 
Figuur 8. Verspreiding van landelijk bedreigde plantensoorten in onderzocht gebied in 2005-2009.  



Figuur 9. Verspreiding van provinciaal bedreigde plantensoorten in onderzocht gebied in 2005-2009. 

Daarnaast is met behulp van de verzamelde en de aangekochte gegevens de verspreiding van 
bijzondere natuurkwaliteiten bepaald. Dit heeft geresulteerd in een eerste biodiversiteitskaart voor de 
provincie Utrecht (zie figuur 12 en bijlage 3 voor de methode van de totstandkoming van de kaart), die 
ook gebruikt wordt bij het samenstellen van de PRS. Aanleiding voor het maken van de 
biodiversiteitskaart was een vraag van de afdeling Milieu, om te bepalen waar inspanningen voor 
betere milieuomstandigheden het meeste behoud van biodiversiteit bewerkstelligt. Daarvoor is een 
kaart gemaakt om de Utrechtse gebieden met de hoogste biodiversiteit aan te geven. Het blijkt dat een 
deel van de Utrechtse biodiversiteit zich ook buiten de EHS bevindt. 
Het is de wens om de kaart regelmatig te actualiseren. Met name voor de fauna - alleen 
geïnventariseerd in de periode 2005-2009 - is de kaart op dit moment incompleet. Maar ook voor flora 
is de kaart gebaseerd op gegevens die verzameld zijn tot het jaar 2000, waardoor een aantal recente 
ontwikkelingen niet meegenomen zijn. Ten behoeve van de PRS zullen de onderliggende gegevens 
geactualiseerd worden. 
 

Figuur 12. Biodiversiteitskaart provincie Utrecht 

 



Bestemmingsplannen – Nee, tenzij 
Indien een bestemmingsplan binnen de EHS opgesteld of aangepast wordt, dient veelal een ‘nee, 
tenzij-onderzoek’ plaats te vinden. De provincie heeft hiervoor de regie. Afgesproken is dat de natuur 
binnen de EHS niet significant aangetast mag worden en behoud van de natuurkwaliteit aldaar is een 
provinciaal belang. Data voor bestemmingsplan-toetsing mogen bij voorkeur niet ouder zijn dan vijf 
jaar en de gegevens van de ecodatabank voldoen doorgaans. 
Indien de aanpassing een groot gebied betreft, wordt hiervoor geen afzonderlijk vlakdekkend 
onderzoek gedaan. Wel kan het zijn dat het betreffende gebied bij de reguliere inventarisatie ‘naar 
voren wordt gehaald’, zodat bijtijds actuele gegevens beschikbaar zijn. 
 
3.2. Beleid 
De provincie heeft een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van het beleid in het landelijk 
gebied. De provincie levert ten aanzien van flora en fauna ‘kale’ gegevens, geaggregeerde gegevens, 
analyseresultaten, rapportages en ze geeft advies.  
 
3.2.1. Beleidsontwikkeling 
 
Advisering WAV-gebieden 
De provincie is verantwoordelijk voor het aanwijzen van ‘voor verzuring gevoelige’-gebieden. Dat is 
verplicht volgens de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) welke als doel heeft deze voor verzuring 
gevoelige natuurgebieden te beschermen. Dat gebeurt door de ammoniakemissie uit veestallen in en 
rond deze gebieden te beperken. Veehouderijbedrijven die zijn gelegen nabij deze kwetsbare gebieden 
van de EHS of in een zone van 250 meter daaromheen kunnen alleen uitbreiden binnen een 
bedrijfsemissieplafond.  
Tot de zeer kwetsbare gebieden worden gerekend: 
a. alle gebieden die vallen onder Natuurbeschermingswet 1998 (beschermde natuurmonumenten en de 
Natura 2000-gebieden); 
b. natuurgebieden van minimaal 50 hectare die gevoelig zijn voor de effecten van ammoniak en 
waarbij sprake moet zijn van aanwezige natuurwaarden en ecologische samenhang; 
c. gebieden die kleiner zijn dan 50 hectare, waarin meer dan één soort aanwezig is die is opgenomen in 
de bijlage II van de Habitatrichtlijn of op de Rode Lijsten flora en fauna. Dat geldt alleen als deze 
soorten of hun leefomgeving zeer gevoelig zijn voor de effecten van ammoniak. 
Specifiek voor de toewijzing van deze laatste groep van gebieden is in 2008 aanvullend onderzoek 
naar Rode Lijstsoorten flora en fauna verricht, voor zover deze gegevens onvoldoende actueel 
beschikbaar waren in de EcoDataBank. 
 
Advisering waterberging 
Waterberging is een belangrijke opgaaf, die vermoedelijk steeds vaker noodzakelijk is. Veelal worden 
natuurgebieden gebruikt voor de opvang van tijdelijk overtollig water. Welke gebieden hiervoor 
geschikt zijn, hangt behalve van de hoogteligging, ook af van de kwetsbaarheid van de aanwezige 
natuurwaarden en de effecten die het water op deze waarden heeft. De waterkwaliteit, de 
kwetsbaarheid van de vegetatie voor inundatie, de verwachte periode en duur van de inundatie zijn 
belangrijke aspecten die bij deze afweging een rol spelen. 
Doordat we de gegevens van de betreffende vegetaties hebben, kunnen we uitspraken doen over de 
mogelijkheden en kansen voor waterberging en de effecten daarvan op de kwaliteit van het betreffende 
gebied. Vaak - zoals ook bij het plan voor waterberging langs de Grift in de Gelderse Vallei in 2007 - 
is sprake van een te slechte waterkwaliteit of een te grote onzekerheid over de duur van de inundatie 
(overigens: zomerinundatie is veel nadeliger dan winter/voorjaarinundatie), waardoor de kansen voor 
natuurontwikkeling zeer beperkt worden. Geadviseerd is om in bovenstaand voorbeeld geen 
waterberging te laten plaats vinden. 
 
Aanleveren gegevens voor modelberekening waterpeil 
Voor de waterschappen is het Natuurbeheerplan (voorheen de Natuurgebiedsplannen) en de 
hydrologische randvoorwaarden voor de daarin aangegeven natuurdoeltypen, de basis geweest voor de 
bepaling van het Optimaal Grond- en Oppervlaktewaterregime (OGOR) voor terrestische natuur. Het 



Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft, samen met Grontmij en Provincie, 
maatwerk verricht door het samenstellen van een geactualiseerde en verfijnde natuurdoeltypenkaart. 
Met de gegevens uit de ecodatabank zijn de hydrologische randvoorwaarden in dit project aangepast 
aan de gebiedskenmerken van de locatie (zoals kwel, bodemsamenstelling en grondwatertrap), in 
combinatie met de vereisten voor het meest kritische natuurdoeltype op die locatie. 
 
Toekennen natuur- en beheertypen in Natuurbeheerplan 
Een taak voor provincies op het gebied van ecologisch onderzoek vloeit voort uit de overheveling van 
taken en verantwoordelijkheden voor plattelandsontwikkeling van het rijk naar de provincies (WILG). 
De provincies zijn sinds 1 januari 2007 verantwoordelijk voor uitvoering van de subsidieregelingen 
natuurbeheer (SN; vooral gericht op natuurgebieden in de EHS) en subsidieregeling agrarisch 
natuurbeheer (SAN; gericht op natuurbescherming in het agrarische gebied), samen Programma 
Beheer (PB) genoemd. Inmiddels heet deze regeling Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). In 
het verleden zijn hiervoor op basis van de database de Utrechtse natuurdoeltypen (UNAT’s) opgesteld. 
Deze zijn enige jaren later omgezet in het landelijke systematiek met natuurdoeltypen. Deze zijn de 
basis van het huidige Natuurbeheerplan. De verschillende natuurdoeltypen zijn ook op de provinciale 
website ‘Buiten in beeld’ weergegeven. 
Nieuw is dat vanaf 2012, in het kader van het nieuwe Subsidiestelsel voor Natuur- en 
Landschapsbeheer (SNL), de provincie ook de regie krijgt over de monitoring en kwaliteitswaardering 
van natuur en landschap. De grote natuurbeheerders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het 
Utrechts Landschap zullen zelf deze monitoring verzorgen, voor particuliere natuurbeheerders zal de 
provincie de monitoring uitvoeren, dan wel uitbesteden. Uitgangspunt is dat indien deze monitoring in 
het provinciale ecologisch onderzoek past, de provincie dit meeneemt, zo niet dan wordt het 
uitbesteed. 
2010 en 2011 zijn ‘proefjaren’ waarin de beschreven methodiek uitgetest wordt en de 
monitoringsinspanning wordt bepaald. Provinciale werkgroepen hebben een beschrijving gemaakt van 
de beoordelingsmethodiek van de verschillende natuurbeheertypen. Tevens zijn eisen geformuleerd 
voor de monitoringsmethodiek en frequentie.  
 
3.2.2. Beleidsuitvoering 
 
Inrichting- en beheervisies 
Voor grotere projecten die belangrijk zijn voor de provincie wordt, op verzoek, ecologische informatie 
verzameld of aanvullend onderzoek gedaan. Doorgaans wordt dit onderzoek ingepast door de planning 
van de vlakdekkende inventarisatie af te stemmen op de desbetreffende projecten. Dit is in de 
afgelopen periode gebeurd bij de Natte as in het veenweidegebied, de Grebbelinie en Vliegbasis 
Soesterberg. 
● Het voorkeurstracé van de robuuste verbindingszone ‘Natte as’ – die de Biesbosch met het IJmeer 
zou moeten verbinden – is in 2005 en 2006 geïnventariseerd1. Dankzij deze inventarisatie is duidelijk 
geworden waar welke natuurdoeltypen kunnen worden gerealiseerd (zie figuur 13). 
● Voor de Grebbelinie – een lintvormig 18e eeuws verdedigingswerk, die loopt van Rhenen naar 
Eemland - heeft in 2008 een inventarisatie plaatsgevonden. Dankzij deze inventarisatie was het 
mogelijk om het gewenste eindbeeld voor de inrichting te formuleren, zodat begonnen kon worden met 
het herstel van deze linie, zowel voor natuur, recreatie als cultuurhistorie.
● In 2009 is een groot deel van de vliegbasis Soesterberg geïnventariseerd (zie figuur 14). Deze 
inventarisatie, die ook voor een deel uitbesteed is aan een ecologisch onderzoeksbureau, loopt in 2010 
nog door. De gegevens van deze inventarisatie waren noodzakelijk voor de aanvraag van een 
ontheffing van de Flora- en faunawet, het salderen in de EHS en het opstellen van een beheerplan voor 
het gebied. Mede dankzij deze informatie is het nu mogelijk om ontheffing Flora en faunawet aan te 
vragen en een waardering op te stellen, waarmee saldering plaats kan vinden. Het Utrechts 
Landschap maakt mede op basis van de door de provincie verzamelde gegevens een beheerplan. 
 
Advisering inrichting gebieden van provincie 

1 In het regeerakkoord 2010-2014 ziet de rijksoverheid af van de aanleg van de robuuste evz’s. 



Uiteraard worden de gegevens van het ecologisch onderzoek gebruikt voor eigen provinciale 
projecten. Een belangrijke verantwoordelijkheid voor de provincie is de inrichting van ecologische 
verbindingszones (zie figuur 15). De provincie had de aanleg van circa zestig verbindingszones 
gepland2, die de verschillende natuurgebieden met elkaar verbinden. De provincie is trekker voor de 
inrichting hiervan. Daarom heeft ze kennis van de soorten nodig waarvoor de verbinding zou moeten 
functioneren. Voor het inrichtingsbeeld, -plan en de doelsoorten is kennis van de actuele 
natuurwaarden wenselijk. Dit onderzoek is tevens een nulmeting en wordt bij de evaluatie van het 
functioneren van de verbinding gebruikt. Zulke onderzoeken hebben in verschillende jaren 
plaatsgevonden bij de Kromme rijn, Gasleiding den Treek, de Kromme IJssel en in het Noorderpark. 
 
Advisering inrichting nieuwe natuur door particulieren 
Een belangrijk deel van de EHS wordt gerealiseerd door middel van particulier natuurbeheer. De 
provincie stimuleert particulier natuurbeheer en adviseert mensen, die hun grond omvormen naar 
nieuwe natuur, over de inrichting en beheer van hun gebied (zie figuur 16). Tot nu toe is ongeveer 550 
ha landbouwgrond door particulieren omgezet in natuurgebied. 
Daarvoor is actuele informatie van het betreffende gebied noodzakelijk. In 2009 en 2010 heeft de 
provincie alle nieuwe particuliere natuurgebieden onderzocht. Op basis van de onderzoeksgegevens  
kan het provinciale bestuur worden geïnformeerd over de resultaten van deze vorm van EHS-realisatie 
en worden de particuliere beheerders op de hoogte gesteld wat de resultaten van hun inspanningen 
zijn. De provinciale adviseur particulier natuurbeheer combineert het veldwerk met advisering en 
stimulering. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een rapport dat in 2011 verschijnt. 
Daarin zal elke eigenaar een waardering van het terrein aantreffen alsmede aanbevelingen voor het 
beheer.  
Overigens zijn de voorlopige resultaten veelbelovend. Er zijn zeer boeiende natuurterreinen bij, zoals 
Ewijckshoeve, Vollenhoven en Autena, met bijzondere plantensoorten (bijvoorbeeld echt 
duizendguldenkruid, bleke zegge, vlottende bies, bleekgele droogbloem, dwergviltkruid, rietorchis, 
gevlekte orchis, borstelbies, snavelzegge). Ook voor fauna zijn er al enkele spectaculaire vondsten 
gedaan (moerassprinkhaan, sikkelsprinkhaan, zoemertje, tengere grasjuffer, zuidelijke keizerlibel, 
bruin blauwtje, kamsalamander). De meest bijzondere waarnemingen zijn gedaan in terreinen waar de 
grond is afgegraven, veelal in combinatie met het vasthouden van water. Terreinen die via 
(maai)beheer worden verschraald, laten een meer geleidelijke, maar vaak al wel zichtbare, positieve 
ontwikkeling zien. 
 
Advisering voor vergunningverlening 
Regelmatig is er een aanvraag voor een ontgrondingsvergunning. Op basis van de gegevens in de 
ecodatabank kan hierover snel een advies worden gegeven.  
 
Advisering verdrogingbestrijding 
Verdrogingbestrijding van natuurgebieden is voor de provincie een belangrijk onderwerp. Ze heeft  
kennis over hydrologie en het nemen van maatregelen om gebieden te vernatten. Ook de 
waterschappen brengen hun terreinkennis in bij diverse projecten. Andere partijen zijn de gemeenten, 
LTO en de natuurbeherende organisaties. Niet alleen actuele gegevens van de flora, maar ook 
historische informatie en kennis van de hydrologische randvoorwaarden worden aangeleverd. 
Voorbeelden van onderzoek voor verdrogingbestrijding zijn de Schoolsteegbosjes te Leusden (zie 
figuur 17) en het Meeuwenkampje te Veenendaal (zie figuur 18).  
Het Topgebied ‘Schoolsteegbosjes’ is een complex van natte en vochtige bossen, dat voornamelijk 
bestaat uit elzenbroekbos en elzen-essenhakhout. Het heeft een kenmerkende, aan vocht gebonden 
flora. Om de uitgangssituatie vast te leggen voor de herstelmaatregelen is in 2009 een flora- en 
faunaonderzoek uitgevoerd. De kenmerkende natte flora met bosbies, elzenzegge, dotterbloem, 
pluimzegge, waterviolier en gele lis komt nog wel op de natste plaatsen voor, maar is op veel plaatsen 
aan het verdrogen. Een aantal graslanden worden tussen de bosjes verschraald en de slootkanten 

 
2 In verband met de bezuinigingsmaatregelen conform het regeerakkoord 2010-2014 vindt een herijking plaats 
van de EHS. Hierdoor is het onduidelijk of en zo ja in welke mate ecologische verbindingszones blijven 
gehandhaafd. 



ingericht tot brede moerasstroken. Dat levert zeer bloemrijke slootranden op. In totaal zijn er maar 
liefst 23 soorten libellen aangetroffen, waaronder diverse bedreigde soorten. Maar ook uit andere 
soortgroepen zijn zeldzame soorten gevonden. 
De maatregelen die genomen gaan worden om de Schoolsteegbosjes weer te vernatten zijn het 
verondiepen van de wetering en diverse sloten, het herstel van de greppels in de bosjes, het plaatsen 
van enkele stuwen en het aanbrengen van drainage, omdat anders de huizen overlast ondervinden van 
de verhoging van de grondwaterstand. Behalve hydrologische maatregelen zijn ook 
beheermaatregelen voorgesteld.
Voor het Topgebied Meeuwenkampje bij Veenendaal is eveneens een advies verdrogingsbestrijding in 
2009 uitgebracht. Het complex van blauwgraslanden is de groeiplaats van maar liefst 22 Rode 
lijstsoorten en voor twee van deze soorten - de grote muggenorchis en vetblad - is dit de enige 
groeiplaats binnen de provincie. Van dit bijzondere terrein waren genoeg actuele gegevens 
voorhanden, zodat geen apart flora- en faunaonderzoek is gedaan. Het is een natuurreservaat en 
herbergt een flora die voorheen talrijk voorkwam in de Gelderse vallei maar nu bijna overal 
verdwenen is. Dankzij een recente vergroting van het terrein op het naastliggende perceel is het areaal 
blauwgrasland recentelijk aanzienlijk uitgebreid. 
Uit een onderzoek naar de ecohydrologie van het gebied komt naar voren dat een robuuster 
watersysteem noodzakelijk is. Zo zal de huidige instroom van sulfaatrijk water op den duur een 
probleem kunnen veroorzaken. In de directe omgeving wordt het afvoerregime van de sloten 
aangepast door het verhogen van slootbodems. Ook een aangrenzende akker heeft vermesting in de 
randzone tot gevolg. Via een aangrenzende akker vindt vermesting van de randzone plaats. Ook hier 
werd door het onderzoek een aantal aanvullende eisen ten aanzien van het beheer gesteld.  
 
Advies projecten Wet Milieubeheer/MER 
MER-procedures worden door gespecialiseerde bureaus gedaan. Wel kan op basis van onze 
ecologische gegevens uit de database een voortoets plaatsvinden. Zo kan bepaald worden of er een 
vervolgonderzoek naar beschermde en/of bedreigde soorten moet plaatsvinden. 
 
3.2.3. Beleidsevaluatie 
 
Staat van Utrecht 
Dankzij de database kon een bijdrage worden geleverd aan de Staat van Utrecht, de 
Duurzaamheidmeting in 2008 en 2010. Deze publicatie geeft een inventarisatie van het economische, 
ecologische en sociaal-culturele 'kapitaal' van de provincie Utrecht. Dit is afgemeten aan de hand van 
een honderdtal indicatoren die elk voor zich iets zeggen over de veerkracht of de vitaliteit van de 
Utrechtse samenleving in economische, ecologische en sociaal-culturele zin. Helaas konden de 
recentere gegevens (na 2005) toen nog niet gebruikt worden. 
Als onderdeel van het kapitaal 'Ecologie' is de voorraad 'Natuur en landschap' onderscheiden. Binnen 
Natuur en landschap zijn er de indicatoren 'oppervlakte nieuwe natuur', 'natuurlijkheid' en 
'horizonvervuiling' als indicatoren voor de kwaliteit van het landschap en de 'soortenrijkdom van 
akkers', 'moerassen', 'water', 'graslanden', 'heide en open zand' en 'bos' als indicatoren voor de kwaliteit 
van de natuur. 
De 'natuurlijkheid' en 'horizonvervuiling' scoren groen (maatschappelijk acceptabel), 'oppervlakte 
nieuwe natuur' en 'soortenrijkdom water' scoren oranje (nog onder de maatschappelijk aanvaardbare 
grens: behoefte aan directe aandacht). De overige indicatoren voor de soortenrijkdom van 
verschillende biotopen scoren een rode kaart (maatschappelijk onacceptabel, directe ingreep gewenst) 
(zie figuur 19). Voor het bepalen van de indicatoren natuur is gebruik gemaakt van de provinciale 
ecodatabank. Uit deze evaluatie blijkt dat onze inspanningen voor behoud van biodiversiteit tot 2008 
weliswaar de achteruitgang vertragen, maar nog niet tot stilstand hebben gebracht.  
 



Figuur 19. Staat van Utrecht, onderdeel 'Natuur en Landschap' 

Om een indruk te geven van de recente toestand van de provinciale flora, zijn hier een aantal 
kenmerkende soortengroepen en soorten opgenomen waarvan niet alleen de actuele situatie wordt 
getoond maar ook de trend sinds het begin van het ecologisch onderzoek. In tegenstelling tot de 
gegevens die gebruikt zijn voor de ‘Staat van Utrecht’, zijn hiervoor ook de gegevens tot 2009 
gebruikt. Gekozen is om soorten uit twee bijzondere biotopen ‘water’ en ‘grasland’ hier te presenteren. 
De (verandering van de) verspreiding geeft een beeld van de huidige toestand van de natuur en de 
richting waarop het beleid (eventueel) moet worden bijgesteld. Deze verhelderende kaartjes en de 
conclusie die samenhangen met de verandering in de verspreiding staan in bijlage 4. Als voorbeeld 
zijn in het kader het kaartje van de verspreiding van karakteristieke waterplanten en de soort 
waterviolier gegeven.  
 
Netwerk Ecologische Monitoring 
Voor beleidsevaluaties is kennis van verandering in het voorkomen van soorten wenselijk en hiervoor 
is pleksgewijs, meerjarig trendonderzoek wenselijk. Hiervoor bestaat het Netwerk Ecologische 
Monitoring (NEM), een landelijk onderzoeksprogramma dat bestaat uit diverse meetnetten. Het NEM 
is een samenwerkingsverband van de ministeries van EL&I, V&W, VROM, het MNP en het CBS. Het 
doel van het NEM is om trends in het voorkomen van planten- en diersoorten zichtbaar te maken. De 
provincie Utrecht neemt deel aan het meetnet Reptielen en het Landelijk Meetnet Flora (LMF). 
● de opzet en methoden van het meetnet reptielen staan in bijlage 5. Uit de resultaten blijkt dat zowel 
landelijk als voor de provincie Utrecht de zandhagedis een positieve, licht stijgende trend heeft (zie 
figuur 47 in de bijlage). In de twee door de provincie geteld trajecten is er een positieve trend over de 
periode 1995-2002, daarna wordt het onduidelijker. 
● dankzij het LMF is er inzicht in de verandering in het voorkomen van plantensoorten (zie figuur 20-
23). Daarvoor wordt eens in de vier jaar een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid en 
bedekking van plantensoorten op vaste locaties (PQ’s) van circa 10 bij 10 meter. Landelijk zijn er 
4.500 meetpunten, in Utrecht 356. Sinds 1999 zijn de Utrechtse PQ’s geïnventariseerd en de 3e ronde 
eindigt in 2010.  
Belangrijke conclusies uit het landelijk onderzoek zijn dat het aantal ruigtekruiden in graslanden 
toeneemt, de heide verder vergrast en verbost en de gemiddelde natuurwaarde van de PQ’s afneemt, 
het meest in droge duinen en open moerassen. In Utrecht neemt de natuurwaarde in naaldbossen toe. 
 
Evaluatie Nieuwe natuur 



Voor de evaluatie van de nieuwe natuur bij particulieren is gedetailleerde informatie nodig (op 
perceelsniveau) van de karteersoorten voor flora en fauna. Hiervoor zijn in 2009 een groot aantal 
gebieden bezocht en beoordeelt op resultaat (zie paragraaf 3.2, advisering inrichting nieuwe 
particuliere natuur). Zoals reeds gezegd zal hier volgend jaar over gerapporteerd worden, maar de 
resultaten tot nu toe zijn veelbelovend. 

Evaluatie Berm- en slootbeheer 
Een groot deel van de bermen en sloten langs de provinciale wegen in Utrecht worden ecologisch 
beheerd. Uiteraard moet het beheer passen binnen de verkeerdoelen zoals verkeersveiligheid, maar het 
is mogelijk om de bermen ecologisch te beheren. Daarvoor bestaat het beheer uit maaien en afvoeren 
van het maaisel, zodat de bermen niet al te voedselrijk worden. Om te controleren of het beleid 
succesvol is, laat de provincie elke vijf jaar een onderzoek uitvoeren. De monitoring bestaat uit het 
inventariseren van zogenaamde permanente kwadranten, PQ’s, die uitgezet zijn in de bermen. Een 
deel van deze PQ’s maakt onderdeel uit van het LMF. Uit het onderzoek blijkt dat er een evenwicht is 
ontstaan tussen de stikstofdepositie vanuit de omgeving en het verwijderen van stikstof via het maaisel. 
De soortenrijkdom aan planten blijft door de jaren heen gelijk of neemt zelfs iets toe. Voor een aantal 
zeldzamere soorten - zoals aardaker en bijenorchis - zijn de bermen van belang voor het behoud in 
Utrecht. 
Ook worden de bomen langs de provinciale wegen geïnspecteerd volgens de Virtual Treeassessment-
methode (VTA). Dit is een wettelijk verplicht onderzoek en geeft een beeld van de kwaliteit van de 
bomen ten aanzoen van stabiliteit en gezondheid. Aan de hand van deze adviezen neemt de provincie 
maatregelen om de groeiplaatsen van de bomen te verbeteren, snoeiwerkzaamheden uit te voeren of, in 
het laatste geval, de bomen te vervangen.  
 
Ecologische verbindingszones - evaluatie effectiviteit  
Bij de evaluatie van de EVZ’s wordt het effect op fauna en vaak ook op flora onderzocht. Indien er 
een eerder onderzoek heeft plaatsgevonden (nul-meting) wordt dit herhaald en vergeleken. Dit gebeurt 
op soortniveau en de geïnventariseerde soorten zijn de karteersoorten. Indien er geen herhaling van het 
onderzoek kan plaats vinden, dient een basisonderzoek uitgevoerd te worden. 
In de periode 2005-2009 heeft er een nulmeting plaatsgevonden langs de Kromme Rijn en het 
Noorderpark. De heideverbinding ‘Gasleiding de Treek’ was al in 2004 onderzocht, waardoor het 
mogelijk was een evaluatie uit te voeren (zie figuur 24). In 2004 zijn er 15 monitoringsoorten 
gevonden. Bovendien zijn in 2004 een groot aantal foto’s genomen, zodat een beeld kan worden 
verkregen hoe de vegetatie is veranderd. Dankzij deze foto’s blijkt dat de structuur van de vegetatie 
grotendeels is gehandhaafd. Op plaatsen die in 2004 nog grotendeels braak lagen, is een open 
heidebegroeiing ontstaan. In 2009 is er opnieuw geïnventariseerd en zijn er 31 monitoringsoorten 
gevonden. Bovendien is ook het aantal soorten waarvoor de verbindingszone is gemaakt 
(‘doelsoorten’) toegenomen. Voorbeelden van zulke soorten zijn de heivlinder en het heideblauwtje. 
Spectaculair is de toename van de zandhagedis. Deze is in 2004 niet op het tracé waargenomen, maar 
is inmiddels op veel plaatsen gezien. Uit de evaluatie van de eerste ecologische verbindingszone kan 
geconcludeerd worden dat die werkt. 
 
Faunapassages - evaluatie effectiviteit  
Het onderzoek naar het gebruik van faunapassages betreft maatwerk, waarbij nauwelijks gebruik kan 
worden gemaakt van bestaande fauna-inventarisaties. Het is daarom een aanvullend onderzoek dat 
door de provincie in eigen beheer is uitgevoerd. 
In 2009 zijn alle 34 faunapassages bezocht, onderzocht op werking en gefotografeerd. Het betreffen 
drie ecoducten, zeventien duikers, dertien looprichels of -stroken, waarvan op twee plaatsen (langs de 
Kromme Rijn en het Valleikanaal) een groot aantal richels. Bij het onderzoek is onder andere gebruik 
gemaakt van nachtelijke opnames van het gebruik van de passages. Uit het onderzoek bleek dat alle 
drie de ecoducten (Treekerwissel, Plantage Willem III en Universiteitsweg) worden gebruikt. Ook is 
het aantal aanrijdingen met reeën in de directe omgeving van de Treekerwissel afgenomen. De 
werking van de duikers verschilt. Afhankelijk van de ligging, geleiding en het omringende landschap 
wisselt de effectiviteit. Van de zeventien onderzochte duikers functioneren er acht goed, acht niet en 
één misschien. Vijf van de werkende duikers zijn aangelegd als dassentunnels of –duikers. Dit is een 



belangrijke reden dat de das is toegenomen van 4 exemplaren in 1990 tot circa 150-180 in 2009 (zie 
figuur 25). Uit het onderzoek bleek dat het huidige beleid voor faunapassages - dat dankzij 
voortschrijdend inzicht aanzienlijk is verbeterd - voortgezet kan worden. De conclusie is dat alle 
ecoducten en de meeste faunapassages worden gebruikt. We kunnen nog geen conclusies trekken over 
de effecten op populatieniveau. 
 
Soortenbeleid en leefgebieden 
Voor een aantal zeldzame en bedreigde soorten of soortgroepen heeft de provincie aanvullend beleid, 
het zogenaamde soortenbeleid, dat inmiddels is ondergebracht bij het leefgebiedenbeleid. Hiervoor is 
uiteraard kennis van de actuele verspreiding van bepaalde soorten of –groepen noodzakelijk. Enkele 
voorbeelden van verspreidingskaartjes van bijzondere soorten, die dankzij de provinciale inventarisatie 
van de periode 2005-2009 tot stand kan komen, staan in bijlage 5. Een voorbeeld hiervan zijn de 
libellen van stromend water. Door de verbeterde waterkwaliteit van het oppervlaktewater zijn veel 
libellensoorten toegenomen. De larven van deze soorten leven namelijk enkele jaren in het water. 
Soorten van stromend water kwamen omstreeks 1990 niet meer in Utrecht voor (bijvoorbeeld 
breedscheenjuffer, figuur 26) of waren heel zeldzaam en leefden slechts op één plaats in het 
Valleikanaal (bijvoorbeeld de weidebeekjuffer). Inmiddels komen ze weer op veel plaatsen in de 
provincie voor, vooral nabij het Valleikanaal en de Kromme rijn (zie figuur 49).  
Duidelijk hieruit blijkt dat de inspanningen voor een schoner oppervlaktewater bij het waterbeleid 
hebben gewerkt. Daarnaast profiteren ook soorten die moeilijker zijn te inventariseren. Bedreigde 
Utrechtse vissoorten die vermoedelijk ook profiteren van het schonere oppervlaktewater zijn serpeling, 
winde, alver, bermpje, rivierdonderpad, riviergrondel. 
 

Figuur 27. Toename soorten libellen van stromend water 

Uitvoering van het leefgebiedenbeleid wordt doorgaans gedaan door gebiedspartners en organisaties 
als het LEU en de terreinbeheerders. Voorbeelden van zulke projecten in de afgelopen periode zijn 
‘kamsalamanders en ringslangen in de Gelderse Vallei’ en ‘moerasstroken in de Venen’. De provincie 
levert gegevens en coördineert de uitvoering. Slechts in specifieke gevallen trekt de provincie de 
uitvoering van het beleid wel. Daarbij gaat het om specifieke projecten voor natuurbehoud in Utrecht, 
van soorten waarvoor Utrecht een bijzondere positie inneemt binnen Nederland, zoals bijvoorbeeld in 
het geval van kleibospaddestoelen en akkerflora. 
● Er is op basis van zeldzaamheid een verdeling van waardevolle paddenstoelgebieden van Nederland 
gemaakt. In de top tien van waardevolle gebieden staan maar liefst zes gebieden binnen Utrecht, 
waaronder het beste paddenstoelengebied van Nederland: dit is Landgoed Nijenrode te Breukelen. 
Daarmee is de provincie Utrecht de beste paddenstoelenprovincie van Nederland. Voor het maken van 
de biodiversiteitskaart had de provincie de verspreidingsgegevens in haar bezit en kon het bestand 
eenvoudig gebruiken voor vervolgbeleid. Het bleek namelijk dat vooral één specifiek Utrechts biotoop 
verantwoordelijk is voor de hoge klassering: de kleibossen. In Utrecht liggen relatief veel oude 



landgoedbossen op klei. De provincie heeft de gegevens gebruikt om te analyseren waar nog meer 
toplocaties van paddenstoelen liggen (zie figuur 28). Hiermee is een kaart samengesteld met 25 
toplocaties. Deze kaart is toegestuurd aan de eigenaar-beheerders van deze lanen en landgoederen. 
Daarbij ontvingen zij een uitnodiging voor deelname aan een ‘veldexcursie beheer paddenstoelen’ 
waarbij de optimale eisen voor beheer voor deze paddenstoelen toegelicht en bediscussieerd konden 
worden. Deze excursies zijn gegeven bij de laan van Kolland te Leersum, de Blikkenburgerlaan en 
Notenlaan te Zeist (zie figuur 29) en de oprijlaan van Landgoed Oostbroek te Bunnik. Momenteel 
wordt uitgezocht of in de nieuwe subsidieregeling SNL een structurele subsidie opengesteld kan 
worden voor het optimale beheer van deze lanen.  
● De akkerflora betreft een soortengroep die in Nederland het sterkst achteruit gaat. In Utrecht liggen 
een aantal akkercomplexen waar een aantal ernstig bedreigde soorten leeft, zoals de korensla. Daarom 
is door middel van excursies voor beheerders en aanvullend verspreidingsonderzoek uitgevoerd naar 
de akkerflora. Er is beleid gemaakt en uitgevoerd voor het herstel van de akkerflora. Het beleid is 
succesvol gebleken; de soorten gaan vooruit of de achteruitgang is stopgezet. Onderstaande figuren 
voor korensla, bleekgele hennepnetel en korenbloem tonen dit aan. Kennis van de akkerflora speelt 
niet alleen een rol voor terreinbeherende organisaties, maar uiteraard ook bij het particulier en het 
agrarisch natuurbeheer. 
 
Figuur 30.Verspreiding korensla. Rood: alleen waargenomen in de periode 1975-1982, geel: alleen 2000-2009, 
lichtblauw: beide perioden.   
 

Figuur 31. Verspreiding bleekgele hennepnetel (links). Rood: alleen waargenomen in de periode 1975-1982 (9x), 
geel: alleen 2000-2  
Figuur 32. Verspreiding korenbloem (rechts). Rood: alleen waargenomen in de periode 1975-1982 (36x), geel: 
alleen 2000-2009 (23x), lichtblauw: beide perioden (10x).   
009 (10x), lichtblauw: beide perioden (1x).  
 

De verspreiding van de bleekgele hennepnetel en de korenbloem tonen over dezelfde periodes een 
minder gunstig beeld. Het laat zien dat deze soorten uit allerlei verspreid gelegen akkers zijn 
verdwenen, maar zich handhaven in de grotere akkercomplexen, die recentelijk tot stand zijn 
gekomen.  
 



Hoofdstuk 4. Ontwikkelingen Ecologisch onderzoek 
 
4.1. Verandering onderzoek provincie 
In 2009 is het ecologisch onderzoek door de provincie geëvalueerd. Een aantal conclusie hieruit zijn: 
● omdat de flora-inventarisatie driemaal vlakdekkend heeft plaatsgevonden, wordt het vlakdekkende 
flora-onderzoek verminderd  en zullen eentonige landschappen, zoals grootschalige 
landbouwgebieden, niet meer vlakdekkend worden onderzocht. De vlakdekkende fauna-inventarisatie 
is pas in 2005 begonnen, en zal tot 2014 worden voortgezet, zodat de hele provincie eenmaal 
vlakdekkend is geïnventariseerd;  
● De huidige trenduitspraken over de toestand van de natuur in Utrecht zijn veelal gebaseerd op dit 
vlakdekkende flora-onderzoek. We willen deze trenduitspraken op provinciaal niveau kunnen blijven 
doen. Hierom wordt het Landelijk Meetnet Flora (LMF) met circa 10% uitgebreid. 
 
4.2. Andere gegevensopslag 
Er gaat het één en ander veranderen in de gegevensopslag. Op landelijk niveau is door EL&I de 
Gegevensautoriteit Natuur (GaN) ingesteld. Aanleiding daarvoor was de toenemende behoefte aan 
informatie over het voorkomen van soorten in verband met de verplichte natuurtoetsen voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. Ook de provincie Utrecht gaat samenwerken met de GaN en heeft sinds 
april 2010 een abonnement. Ook het beheer van de provinciale ecodatabank wordt daar ondergebracht 
en beheerd door de GaN. Hiervoor betaald de provincie een jaarlijkse bijdrage, maar bespaart kosten 
op de inrichting, beheer en ontsluiting van het bestand. De verwachting is dat de provinciale gegevens 
voor begin 2011 naar de GaN zijn. 
Daarnaast heeft de GaN de zorg voor uitvoering van projecten in het kader van het Netwerk 
Ecologische Monitoring(NEM). De coördinatie en de bestanden hiervan worden ondergebracht in de 
Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) die onlangs van start is gegaan. Het bestand bevat onder 
andere de verspreidingsgegevens van de PGO’s. 
 
4.3. Verandering wet- en regelgeving 
Wat betreft de inhoud van de natuurwetgeving en het natuurbeleid worden tot 2015 geen belangrijke 
wijzigingen verwacht. Wel zal de natuurwetgeving worden vereenvoudigd doordat de Flora- en 
faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet worden samengevoegd. Voor het ecologisch 
onderzoek heeft dit geen gevolgen. 
Voor de provincies zal het takenpakket licht gaan toenemen door decentralisatie van art. 75 van de 
Flora- en faunawet naar de provincies. Door deze decentralisatie is de provincie ook verantwoordelijk 
voor de ontheffingverlening van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkeling, Dankzij onze 
goed georganiseerde gebiedskennis en -gegevens is de provincie hier inhoudelijk op voorbereid. Ook 
de decentralisatie van het Faunafonds is door onze natuurkennis goed te integreren.  
Een belangrijke ontwikkeling voor het ecologisch onderzoek is de regisserende rol die de provincie 
gaat krijgen voor de monitoring  van het subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, zowel in het 
agrarisch gebied als in de EHS van particuliere en terreinbeherende organisaties (zie paragraaf 3.3). 
Deze gebieden hebben een beheerovereenkomst waarvoor monitoring verplicht is gesteld. In 2011 gaat 
deze taak naar de provincies. De protocollen voor deze monitoring zijn nog in ontwikkeling in het 
project ‘Waarborgen Natuurkwaliteit’ (WNK).  
 
4.4. Toekomst 
In het regeerakkoord 2010-2014 geeft de rijksoverheid de provincies een belangrijke taak voor de 
uitvoering van het natuurbeleid. Enerzijds zal dit leiden tot extra taken als gevolg van de hierbij 
horende decentralisatie. Daarentegen is er ook sprake van bezuinigingen, waardoor onder andere een 
herijking van de Ecologische hoofdstructuur gaat plaatsvinden. Op dit moment is niet aan te geven op 
welke wijze bovengenoemde ontwikkelingen invloed hebben op de omvang en invulling van het 
ecologisch onderzoek. Het ecologisch onderzoek zal te zijner tijd worden geadapteerd aan de nieuwe 
beleidsafspraken.  
Voorgesteld wordt om eens per 4 jaar te rapporteren over het ecologisch onderzoek en de toestand van 
de natuur in de provincie Utrecht. 



Bijlage 1. Taken voor ecologisch onderzoek 
Wettelijke taken 
1) Natuurbeschermingswet. Voor Nb-wet moet een initiatiefnemer aantonen dat ontwikkelingen geen 
invloed hebben op het Nb-wet gebied. De provincie verleent ontheffing. 
2) Flora- en faunawet (eigen provinciale projecten). Voor ingrepen die beschermde soorten schaden, 
moet een ontheffing op basis van de Ff-wet worden aangevraagd. 
3) Flora- en faunawet (beheer en schadebestrijding). Voor beheer en schadebestrijding is inzicht 
nodig in de trend van soorten die schade veroorzaken. 
4) Overige wetgeving (WAV, N2000, Boswet). 
5) Opstellen PRS. Bekend moet zijn of er in een gebied wel of geen hoge natuurkwaliteit aanwezig is. 
De achterliggende gegevens over soorten dienen bekend te zijn om op detailniveau afwegingen te 
kunnen maken.  
6a) Zienswijze bestemmingsplannen (provinciaal belang). Wanneer een gemeente zich in een 
bestemmingsplan niet houdt aan de provinciale PRS, dient de provincie gemotiveerd bezwaar te 
maken.  
6b) Kennis verspreiding bedreigde soorten. 
6c) Bestemmingsplannen – Nee, tenzij. De provincie toetst bij bestemmingsplanwijzigingen onder 
andere aan behoud natuurkwaliteit binnen de EHS, wat een provinciaal belang is. 
Beleid 
7) Advisering WAV-gebieden. De provincie adviseert over de voor verzuring gevoelige rode 
lijstsoorten en/of vegetaties in TOP-, Nb-wet- en Natura 2000-gebieden (=Wav-gebied). 
8) Advisering waterberging 
9) Aanleveren gegevens voor modelberekening waterpeil. Informatie over verspreiding van 
vochtminnende vegetaties. 
10) Regie monitoren natuurkwaliteit gesubsidieerde natuur. In 2011 gaat deze taak naar de 
provincies. Het betreft om soortendekkende informatie over flora en fauna, die periodiek herhaald 
moet worden. 
11) Maken inrichting- en beheervisies (voor grotere gebieden). 
12) Advisering inrichting gebieden van provincie (onder andere ecologische verbindingszones). 
13) Advisering inrichting nieuwe natuur door particulieren.
14) Inrichtingsprojecten (ontgrondingen). Bij inrichtingsprojecten zoals ontgrondingen is advies 
gewenst over de kansen en bedreigingen voor flora en fauna. 
15) Advisering verdrogingbestrijding (in TOP-gebieden). Advisering betreft zowel een karakteristiek 
van het betreffende terrein als informatie over de trend.  
16) Advisering voor vergunningverlening. Advisering over de aanwezige vegetaties in relatie tot hun 
gevoeligheid voor inundatie. 
17) Advies projecten Wet Milieubeheer / MER. Voor deze projecten zijn vlakdekkende gegevens 
nodig over beschermde soorten en karakteristieke soorten voor het betreffende gebied. 
18) Toekennen natuur- en beheertypen in Natuurbeheerplan. Gebieden in de EHS en 
landbouwgebieden, met agrarisch natuurbeheer. Een kaart met Utrechtse natuurdoeltypen is deels 
gebaseerd is op het actuele voorkomen van plantensoorten in de provincie Utrecht en staan ook op de 
provinciale website Buiten in beeld. 
19) Staat van Utrecht en biodiversiteit. Met de gegevens is de toestand van de natuur in de provincie 
Utrecht in beeld gebracht. 
20) Verplichtingen voor Netwerk Ecologisch Monitoring (NEM) door landelijke afspraken in IPO-
verband. 
21) Nieuwe natuur. Effectiviteit van de subsidies voor particulier natuurbeheer.  
22) Berm- en slootbeheer. 
23) Ecologische verbindingszones - evaluatie effectiviteit. Bij de evaluatie van de EVZ’s worden 
onder andere het effect op fauna en vaak ook op flora onderzocht. 
24) Faunapassages - evaluatie effectiviteit.
25) Soortenbeleid leefgebieden. Bij de beoordeling van initiatieven die bijdragen aan het duurzaam 
voortbestaan van bedreigde soorten maakt de provincie gebruik van flora- en fauna-informatie en 
aanvullend onderzoek. 



Bijlage 2. Methode totstandkoming biodiversiteitskaart 

Voor de kaart zijn verschillende gegevensbestanden gecombineerd. Uiteraard diende de provinciale 
ecodatabank als basis, waarvan vooral de vlakdekkende gegevens over de flora (vaatplanten en 
kranswieren) van de afgelopen dertig jaar zijn gebruikt. Dit bestand is geanalyseerd op biotoopniveau. 
Per biotoop is de kwaliteit op basis van de mate van aanwezigheid van een aantal karakteristieke 
soorten in vier schaal niveaus verdeeld. Aan deze biotoopkwalificatie is een extra gewicht toegekend 
bij aanwezigheid van plantensoorten waar de provincie een extra verantwoordelijkheid voor heeft. Dat 
zijn bedreigde soorten die op de nationale Rode lijst en de provinciale Oranje lijst staan. Dat geldt ook 
voor de aanwezigheid van de twee hoogste categorieën van waardevolle oude boskernen bij de bos- en 
houtwalbiotopen. De aanwezigheid van karakteristieke vaatplanten in de periode 1975-1982 heeft ook 
meegeteld bij de afronding van de biodiversiteitsgebieden. Immers, dit zijn gebieden waar (weer) 
relatief eenvoudig de natuurwaarde kan worden verhoogd. 
Bekend is dat de provincie Utrecht een aantal biotopen herbergt die voor specifieke plantengroepen, 
ook landelijke gezien, bijzonder rijk zijn. Dat is het geval voor paddenstoelen en mossen en betreft de 
biotopen stuifzand, essenhakhout en rivierkleibossen. Daarom zijn goede locaties van deze 
karakteristieke soorten ook toegevoegd. (Omdat de ecodatabank nog geen volledig dekkende gegevens 
van fauna heeft, speelt fauna een minder belangrijke rol op de kaart). 
De aldus samengestelde selectie van biodiversiteitgebieden is voorgelegd aan een aantal externe 
deskundigen wat nog een aantal aanvullingen van locaties opleverde.  
Zo vormen drie basiskaarten, n.l. de actuele kwaliteit, de bedreigde natuur en de potentiële kansen, in 
combinatie met de deskundigencommentaren, de basis voor de toedeling en indicatieve begrenzing 
van de biodiversiteitsgebieden. 



Bijlage 3. Voorbeelden verandering verspreiding flora 

Om een indruk te geven van de toestand van de provinciale flora, zijn hier een aantal kenmerkende 
soortengroepen en soorten gekozen waarvan niet alleen de actuele situatie wordt getoond maar ook de 
trend sinds het begin van het ecologisch onderzoek (1975). Gekozen is voor soorten uit twee 
bijzondere biotopen: 
- Water, met soorten die kenmerkend zijn voor ‘schoon grondwater’. Daarnaast nog enkele 

kenmerkende soorten afzonderlijk: waterviolier (kenmerkend voor kwelwater), krabbenscheer 
(matig voedselrijk water en gevoelig voor ‘gebiedsvreemd’ water) en duizendknoopfonteinkruid 
(voedselarm water).  

- Grasland, met soorten die kenmerkend zijn voor ‘vochtig/nat voedselarm grasland’. Daarnaast nog 
enkele kenmerkende soorten afzonderlijk: klokjesgentiaan (nat voedselarm grasland), gewone 
agrimonie (schrale bermen en zomen op kalkrijke klei), blauwe knoop (voedselarme graslanden op 
zandgrond en veen) en groot streepzaad (rivierdijken en uiterwaarden). 

 
a. Water  
De verspreiding van aantallen waterplanten die kenmerkend zijn voor schoon grondwater staan 
weergegeven in figuur 38 (deze figuur, en die van wateviolier, zijn ook als kader bij de lopende tekst 
opgenomen). Hieruit blijkt dat veel bijzondere soorten van schoon grondwater in het Noorderpark 
leven, maar ook direct ten oosten daarvan. In poldersloten worden nog vrij veel soorten gevonden in 
het veenweidegebied en de Vechtstreek, zowel in als buiten de EHS. De verspreidingsgegevens van 
deze soorten worden gebruikt bij het (grond)waterbeleid, het opstellen van waterbeheerplannen, 
verdrogingbestrijding, groenblauwe diensten of maatregelen voor de Kader Richtlijn Water. 
 

Figuur 38. Verspreiding kenmerkende soorten van ‘schoon grondwater’ in de periode 1994 – 2009. 

Waterviolier 
Waterviolier groeit doorgaans op plaatsen waar kwelwater uit de ondergrond komt. Daarom laat figuur 
39 niet alleen zien hoe de verspreiding van deze soort is veranderd, maar ook dat de kwel op veel 
plaatsen in Utrecht is verminderd. Duidelijk blijkt dat deze kwel langs de randen van de Heuvelrug en 
in het Noorderpark is behouden, terwijl het elders in de provincie is verdwenen of afgenomen. 
Uiteraard worden deze kennis gebruikt bij het soortenbeleid, het waterbeleid en de ‘Staat van Utrecht’. 
 

Figuur 39. Vergelijking verspreiding waterviolier. Rood alleen 1975-1982 (252x), geel alleen 2000-2009 
(48x), lichtblauw beide perioden (79x) en donkerblauw is alleen bezocht in periode 2000-2009 (1x). 



Om te zien of de mate van achteruitgang inmiddels is verminderd, zijn in figuur 40 en 41 de 
tussenperioden in beeld gebracht. Hieruit komt naar voren dat de grote achteruitgang (45% afname) 
van waterviolier vooral tussen 1980 en 2000 heeft plaats gevonden. Ook in deze eeuw zet de 
achteruitgang door, maar veel minder snel (18% afname t.o.v. de eerste periode). 
 
Figuur 40 (links). Verspreiding waterviolier. Rood: alleen waargenomen in de periode 1975-1982 (204x), geel: 
alleen 1983-1999 (64x), lichtblauw: beide perioden (134) en donkerblauw is door grenswijzigingen alleen 
bezocht in periode 1983-1999 (2x).  
Figuur 41 (rechts). Verspreiding waterviolier. Rood: alleen waargenomen in de periode 1983-1999 (111x), geel: 
alleen 2000-2009 (52x), lichtblauw: beide perioden (74), donkerblauw is alleen bezocht in periode 2000-2009 
(2x) en grijs is alleen bezocht in periode 1983-1999 (15x).   
 

Krabbenscheer 
Krabbenscheer is een kenmerkende soort van matig voedselrijk water en heeft een voorkeur voor 
veengebieden. De kaart laat een achteruitgang van 65% zien (zie figuur 42). De soort lijkt vooral nog 
voor te komen in het Noorderpark en enkele polders in De Venen. Voor het behoud van deze soort is 
het vasthouden van gebiedseigen water van belang vanwege de gevoeligheid voor ‘gebiedsvreemd’, 
sulfaathoudend water. Saillant detail is dat dit de enige plantensoort is, waarvoor in 2000 een 
soortbeschermingsplan is opgesteld, dat blijkbaar de achteruitgang niet heeft kunnen keren.. 
 
Figuur 42. Verspreiding krabbenscheer. Rood: alleen waargenomen in de periode 1975-1982 (261x), geel: alleen 
2000-2009 (18x), lichtblauw: beide perioden (106x) en donkerblauw is door grenswijzigingen alleen bezocht in 
periode 2000-2009 (9x).   



Duizendknoopfonteinkruid 
Duizendknoopfonteinkruid is een soort van voedselarm water op zandgrond en groeit op plaatsen waar 
nog invloed van grondwater is. Het leefgebied van deze soort komt enigszins overeen met dat van 
waterviolier, maar het kan ook droogvallen waardoor hij ook hoger op de heuvelrug leeft (zie figuur 
43). Met name de oostzijde van de heuvelrug en de Laagte van Pijnenburg zijn de gebieden waar de 
soort actueel voorkomt. 
 
Figuur 43. Verspreiding duizendknoopfonteinkruid. Rood: alleen waargenomen in de periode 1975-1982 (10x), 
geel: alleen 2000-2009 (28x) en lichtblauw: beide perioden (5x).  

b. Voedselarm grasland 
In figuur 37 staat de verspreiding van de soorten van voedselarme graslanden in de periode 1994-
2009. Veel soorten zijn vooral te vinden in de natuurreservaten, zoals De Meije, de Kamerikse Nessen, 
het polderreservaat Kockengen, de Botshol, het Noorderpark, het Meeuwenkampje en De Hel. Kennis 
van de verspreiding van deze soorten wordt gebruikt bij het natuurbeheer, milieubeleid en het 
provinciaal wegbermenbeheer. 
 



Figuur 44. Verspreiding kenmerkende soorten van ‘vochtig/nat voedselarm grasland’ in de periode 1994 – 2009. 

Klokjesgentiaan 
De klokjesgentiaan is karakteristiek voor vochtige, schrale graslanden en heiden en is sinds de jaren 
zestig van de vorige eeuw sterk achteruit gegaan. De soort komt nog voor in diverse kleine schrale 
graslandjes op Den Treek en in de recente uitbreiding van het Meeuwenkampje (in 2010 is de soort in 
een natuurontwikkelingsgebied ten oosten van Amersfoort verschenen, niet op kaart). Het blijkt dat 
klokjesgentiaan zich succesvol kan uitbreiden bij een goed beheer van terreinen en kan vanuit die 
locaties nieuwe natuurgebiedjes in de nabijheid van de bronpopulatie koloniseren (zie figuur 45).  
 
Figuur 45. Vergelijking verspreiding klokjesgentiaan in periode 1975-1982 met de periode 2000-2009. 
Rood: alleen waargenomen in de eerste periode (7x), geel: alleen in de tweede periode (3x), lichtblauw: in 
beide perioden (3x) en donkerblauw is alleen bezocht in periode 2000-2009 (1x).  

 

Gewone agrimonie 
Gewone agrimonie is een soort van schrale bermen, dijken en boszomen op voedselarme klei (zie 
figuur 46). De soort is nog het talrijkst aanwezig in het Kromme Rijngebied, maar is in heel Zuidwest 
Utrecht en de Vechtstreek sterk achteruitgegaan (60%). Gewone agrimonie groeit vaak in kruidenrijke 
bermen en waar ook een rijke paddenstoelenflora voorkomt. De soort neemt doorgaans toe bij 
ecologisch bermbeheer.  



Figuur 46. Verspreiding Gewone agrimonie. Rood: alleen waargenomen in de periode 1975-1982 (119x), 
geel: alleen 2000-2009 (27x), lichtblauw: beide perioden (56x). donkerblauw: alleen bezocht in periode 

2000-2009 (1x) en grijs: alleen bezocht in periode 1975-1982 (5x). 

Blauwe knoop 
Blauwe knoop vereist een schraal grasland op veen- of zandbodem. De soort was in de periode 1975-
1982 nog geregeld in de Gelderse vallei te vinden, ook buiten de reservaten. De soort leefde vooral in 
schrale bermen. De kaart toont sindsdien een aanzienlijke achteruitgang (66%) die vooral in de 
Gelderse vallei heeft plaatsgevonden (zie figuur 47). Het blijkt dat de soort zich buiten de 
natuurgebieden niet (meer) kan handhaven. 
 
Figuur 47. Vergelijking verspreiding blauwe knoop in de perioden 1975-1982 en 1983-2009. Rood: alleen 

waargenomen in de eerste periode (46x), geel: alleen in de tweede periode (8x), lichtblauw: in beide 
perioden (12x) en grijs: alleen bezocht in de eerste periode (6x). 

Om te bekijken hoe de achteruitgang is verlopen, wordt de periode 1975-1982 met de jaren 1983-1999 
vergeleken (zie figuur 48). Wat opvalt is dat in deze periode reeds bijna 50% van de groeiplaatsen 
verdwijnt. 



Figuur 48. Vergelijking verspreiding blauwe knoop in de perioden 1975-1982 en 1983-1999. Rood: alleen 
waargenomen in de periode 1975-1982 (40x), geel: alleen 1983-1999 (11x) en lichtblauw: beide perioden 

(23x). 

Groot streepzaad 
Groot streepzaad komt vooral in het rivierengebied voor. Op dijkhellingen en in bermen volgt deze 
soort de loop van de rivieren. Figuur 49 toont dat de soort nog algemeen voorkomend langs de Lek, 
maar nagenoeg verdwenen is langs de Hollandse IJssel, Vecht en Eem. Ecologisch berm- en 
dijkbeheer in de vorm van verschralend maaibeheer kan deze soort weer doen toenemen. 
 

Figuur 49. Verspreiding groot streepzaad. Rood: alleen waargenomen in de periode 1975-1982 (105x), 
geel: alleen 2000-2009 (53x), lichtblauw: beide perioden (31x). 

Dat het voorkomen van deze soort weer enigszins toeneemt, tonen de figuren 50 en 51 waarbij de 
periode 1975-1982 vergeleken worden met de perioden 1983-1999 en 2000-2009. Figuur 43 toont een 
afname van deze soort van 51%, maar figuur 44 laat zien dat de soort in deze eeuw weer met 10% 
toegenomen is.  
 

Figuur 50. Verspreiding groot streepzaad. Rood: alleen waargenomen in de periode 1975-1982 (100x), 
geel: alleen 1983-1999 (24x), lichtblauw: beide perioden (41x), donkerblauw: alleen in de periode 1983-

1999 (7x). 



Figuur 51. Verspreiding groot streepzaad. Rood: alleen waargenomen in de periode 1983-1999 (44x), geel: 
alleen 2000-2009 (58x), lichtblauw: beide perioden (27x), donkerblauw: alleen bezocht in de periode 2000-2009 
(1x). 



Bijlage 4. NEM Reptielen 

De zandhagedis is in Utrecht sterk bedreigd en leeft nog op vier, min of meer van elkaar gescheiden 
locaties op de Utrechtse Heuvelrug. Sinds 1995 worden reptielen, waaronder zandhagedissen, 
gemonitoord binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-reptielen) aan de hand van trajecten 
in vaste monitoringsroutes. Medewerkers van de provincie Utrecht tellen jaarlijks zulke trajecten op 
het voorkomen van zandhagedissen. Hierdoor zijn we in staat veranderingen in het voorkomen van 
deze soort over een langer tijdsspanne te bepalen. Landelijk zijn er circa 230 routes. In de provincie 
Utrecht liggen zeven trajecten waarvan de provincie er twee monitort: traject Leusderheide – A28 (zie 
figuur 52) en traject Leusderheide – N277 (zie figuur 53). 
 

Figuur 52. Traject Leusderheide – A28  Figuur 53. Traject Leusderheide – N277 

Jaarlijks worden zo’n 5 à 6 bezoeken gebracht in de periode van april-september. Daarbij wordt het 
aantal waargenomen individuen geteld. In 2006 en 2008 is niet geteld (zie tabel 2). 
 
Tabel 2. Getelde aantal individuen per soort per jaar. 

Leusderheide/A28 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Zandhagedis 16 21 18 43 41 35 50 - 35 34 - - 12 - 10 
Leusderheide/N2771995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Zandhagedis 9 25 14 17 21 34 - 30 25 16 25 - 13 - 10 
Levendebarende 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 3 
Hazelworm 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 1 

Uit de resultaten blijkt dat zowel landelijk als voor de provincie Utrecht de zandhagedis een positieve, 
licht stijgende trend heeft (zie figuur 54, CBS, 2009). In de twee door de provincie geteld trajecten is 
er een positieve trend over de periode 1995-2002, daarna wordt de trend onduidelijker. 
 
Figuur 54. Trend van zandhagedis voor de periode 1995-2007 op verschillend schaalniveau (landelijk, 
provinciaal en lokaal). 
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Bijlage 5. Voorbeelden verspreiding bijzondere soorten 
Dankzij het vlakdekkende onderzoek wordt er een goed beeld van de (verandering in de) verspreiding 
van bijzondere soorten verkregen. De verspreiding van ‘libellen van stromend water’ is al opgenomen 
in het kader bij d elopende tekst. Hier nog enekele andere voorbeelden: 
 
● Natuurgebieden in het veenweidegebied van Utrecht (bijvoorbeeld de Molenpolder) en Noord-
Holland (bijvoorbeeld de Kromme rade) waren omstreeks 1990 de laatste plaatsen waar een aantal 
bijzondere libellensoorten van het veenweidegebied, zoals de bruine korenbout, de vroege en de 
groene glazenmaker, in Nederland nog leefden. Inmiddels zijn de meeste soorten weer toegenomen 
(zie figuur 55), vermoedelijk eveneens door een verbeterde kwaliteit van het oppervlaktewater. 
Een aantal van deze soorten zijn doelsoort van het water- en natuurbeleid, en het is verheugend dat ze 
weer toenemen. Helaas is de groene glazenmaker, waarvoor in 2000 een soortbeschermingplan is 
opgesteld, niet toegenomen.  
 
Figuur 55. Toename soorten libellen van laagveengebieden 

● De heikikker (zie figuur 56) is zeldzaam in Nederland en leeft vooral bij heidevennen, sloten en 
plasjes in hoog- en laagveen. Het was dan ook verassend dat deze soort tijdens de inventarisatie in 
diverse polders ten westen van utrecht is aangetroffen. Bijzonder is dan ook dat deze soort in Utrecht 
(nog) vrij veel voorkomt, en ook in het veenweidegebied en op kleigrond wordt gevonden. 
Doordat deze soort landelijk zeldzaam is, zal in gebieden waar de soort voorkomt bij 
inrichtingsprojecten voor natuur rekening gehouden moeten worden met deze soort. Daarnaast staat hij 
in tabel 3 van de Flora- en faunawet en geniet hij de zwaarste bescherming. Dankzij de huidige kennis 
van het leefgebied en de verspreiding kunnen we tijdig ontheffing aanvragen als de Flora- en faunawet 
eventueel overtreden wordt.  
 



Figuur 56. Verspreiding heikikker 

● De moerassprinkhaan is een zeldzame soort van schrale graslanden en vochtige heidevelden. 
Omstreeks 1990 was hij bijna uit Utrecht verdwenen, maar recent breidt hij zich weer uit. Dankzij de 
provinciale inventarisatie is een duidelijk beeld van de verspreiding verkregen: algemeen in de 
omgeving van het Noorderpark, elders nog steeds schaars (zie figuur 57). Deze kennis worst gebruikt 
bij het natuurbeleid. 
 

Figuur 57. Verspreiding moerassprinkhaan 


