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Wat is de veldgids?

De stad Utrecht is rijk aan natuur. Als gemeente vinden wij 
het belangrijk dat we zorgvuldig met de planten en dieren 
omgaan en waar mogelijk zelfs meer levensruimte bieden. 
Dit doen wij bijvoorbeeld door ons te houden aan de Flora- 
en faunawet. Deze wet regelt de bescherming van planten 
en dieren in Nederland.

Beschermde planten en dieren komen 

overal in de stad voor. Om bij planning en 

uitvoering van werkzaamheden rekening te 

kunnen houden met beschermde soorten, 

is het onder meer belangrijk om:

 

■■ situaties te herkennen waar beschermde 

soorten kunnen voorkomen

■■ beschermde soorten te herkennen 

In deze veldgids worden de situaties  

met beschermde soorten en de soorten 

 beschreven en in beeld gebracht. Deze 

veldgids kan daarmee bijdragen aan de 

kennis over flora en fauna, bij iedereen 

die daar in Utrecht tijdens het werk mee 

te maken krijgt. Van werkvoorbereiders 

en stafmedewerkers tot aannemers en 

uitvoerders.

Beuk met Bosuil
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Dit gebeurt door een aantal verboden 

(verbodsbepalingen). Het is bijvoorbeeld 

verboden beschermde planten te plukken 

of uit te steken. Beschermde dieren mogen 

niet worden gedood of opzettelijk worden 

verstoord. Ook mogen nesten en voort-

plantingsplaatsen niet worden aangetast. 

Voor alle planten en dieren geldt de 

 zorgplicht: ga zorgvuldig met planten en 

dieren om en voorkom onnodig verstoren, 

verontrusten, verwonden en doden.

Om ervoor te zorgen dat de verboden van 

de Flora- en faunawet makkelijker worden 

nageleefd, heeft de gemeente Utrecht een 

gedragscode opgesteld. Een gedragscode 

is een set werkregels die zijn goedge-

keurd door het Ministerie van EL&I. In de 

Utrechtse gedragcode wordt nauwkeurig 

beschreven hoe bij werkzaamheden bij 

ruimtelijke ontwikkeling en inrichting en 

bestendig beheer en onderhoud moet 

worden omgegaan met beschermde 

 planten en dieren. 

Om in de praktijk goed te kunnen werken 

met de gedragscode is deze veldgids 

gemaakt. Het is een praktische gids om 

situaties waarin beschermde soorten 

voorkomen en de beschermde soorten 

zelf te herkennen, waardoor het werken 

met de gedragscode makkelijker wordt. 

Raadpleeg echter altijd de gedragscode 

om te bepalen op welke wijze gewerkt 

moet worden op locaties met beschermde 

soorten.

Flora- en faunawet 

Verbodsbepalingen  

(Ministerie van EZ)

Gedragscode 

Werkregels om aan de 

Flora- en faunawet te houden  

(Gemeente Utrecht)

Veldgids

Praktische gids om situaties 

en beschermde soorten te 

herkennen en zo aan de 

gedragscode te houden.

Waarom deze veldgids? 

Sinds 2002 is de Flora- en faunawet van kracht, opgesteld 
door het ministerie van EL&I (voorheen LNV). Het doel van 
deze wet is het beschermen en in stand houden van wilde 
planten en dieren in Nederland. 
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Verbodsbepalingen van de 
Flora- en faunawet

Artikel 11 Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste   

rust- of verblijfplaatsen van (beschermde) dieren te beschadigen, te vernielen,  

uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

Artikel 10 Het is verboden (beschermde) dieren opzettelijk te verontrusten.

Artikel 9 Het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden,  

te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

Artikel 8 Het is verboden (beschermde) planten te plukken, te verzamelen,  

af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op  

een andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

In de meeste gevallen kan bij werk-

zaamheden goed rekening worden 

gehouden met beschermde soorten 

planten en dieren. Bijvoorbeeld door 

de planning van werkzaamheden af  

te stemmen op kwetsbare perioden  

of de werkzaamheden op een andere 

manier uit te voeren. Soms is het 

onvermijdelijk dat verbodsbepalingen 

worden overtreden. In dat geval kan 

het Ministerie van EL&I een ontheffing 

afgeven. 

De gedragscode beschrijft de meest 

gunstige werkmethode en -periode 

voor de uitvoering van werkzaam-

heden op locaties waar beschermde 

soorten voorkomen. Als wordt gewerkt 

volgens de maatregelen uit de gedrags-

code, hoeft in de meeste situaties 

geen ontheffing meer te worden aan-

gevraagd. Dit scheelt tijd en geld. Het 

hangt dus af van het type werk en de 

beschermingsstatus of gewerkt moet 

worden met de gedragscode of een 

ontheffing aangevraagd moet worden. 

Ontheffingen en gedragscode
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Boom met klimop
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Hoe gebruik je de veldgids? 

De veldgids kan worden gebruikt voor de herkenning van 
situaties waarin mogelijk beschermde soorten voorkomen 
en voor de herkenning van de soorten. We kunnen echter 
geen compleet beeld geven. Planten en dieren zijn 
beweeglijk en passen zich aan de omstandigheden en 
beschikbare leefruimte aan. Ze kunnen ook in andere 
situaties voorkomen dan in deze gids vermeld. 

2  Beschermde planten en dieren  
in Utrecht herkennen

In dit onderdeel zijn foto’s opgenomen 

van beschermde plant- en diersoorten  

die in de gemeente Utrecht voorkomen. 

Per soort wordt toegelicht hoe de soort 

herkend kan worden en waar in de stad je 

hem zou kunnen tegenkomen. De belang-

rijkste aandachtspunten worden genoemd 

en er is aangegeven in welke tabel de 

soort te vinden is.

De veldgids bestaat uit twee onderdelen:

1  Situaties met  
beschermde soorten 

Situaties herkennen waar beschermde 

soorten kunnen voorkomen en een korte 

toelichting van veel voorkomende situaties 

zijn foto’s opgenomen. De situaties zijn 

onderverdeeld in vier categorieën:

 

 Bomen, bos en struiken 

  

Gras en kruiden 

Oever en water

Steen en gebouwen
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Tabellen
De beschermde soorten uit de Flora- en 

faunawet zijn onderverdeeld in drie tabel-

len. Voor elke tabel is een verschillende 

vorm van bescherming van toepassing. 

Voorbeelden van soorten van Tabel 1  

zijn de egel en gewone pad. 

De tongvaren en de kleine modderkruiper 

staan in Tabel 2 . 

Alle vleermuizen staan in Tabel 3 , even-

als bijvoorbeeld de rugstreeppad en de 

grote modderkruiper.

Onder bestendig beheer en onderhoud 

worden werkzaamheden verstaan die 

gericht zijn op het in stand houden van 

een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld het 

twintig keer per jaar maaien van een 

gazon of het periodiek baggeren van een 

watergang. Deze werkzaamheden houden 

dus het leefgebied van beschermde soorten 

in stand. Ruimtelijke ontwikkeling en 

1 2 3

Bestendig  
beheer en 
onderhoud

vrijstelling; alleen 

de zorgplicht is  

van toepassing

vrijstelling indien 

wordt gewerkt volgens 

gedragscode; anders 

ontheffing aanvragen

vrijstelling indien 

wordt gewerkt volgens 

gedragscode; anders 

ontheffing aanvragen

Ruimtelijke 
ontwikkeling  
en inrichting

vrijstelling; alleen 

de zorgplicht is  

van toepassing

vrijstelling indien 

wordt gewerkt volgens 

gedragscode; anders 

ontheffing aanvragen

ontheffing aanvragen

 inrichting zijn werkzaamheden die leiden 

tot een verandering van de situatie. Vaak 

betekent die verandering dat het leef-

gebied van beschermde planten en dieren 

verdwijnt. Denk bijvoorbeeld aan het 

slopen van een gebouw of het bebouwen 

van een grasland. Meer informatie hierover 

is te vinden in de gedragscode. 

De zorgplicht houdt in dat je altijd zorg-

vuldig met planten en dieren om moet 

gaan. Probeer dus tijdens je werkzaam-

heden schade aan planten en dieren zo 

veel mogelijk te voorkomen. Verplaats 

egels bijvoorbeeld naar een veilige plek 

en maak zoveel mogelijk gebruik van 

bestaande paden.

De mate van bescherming is bovendien 

afhankelijk van het type werkzaamheid dat 

wordt uitgevoerd. Dit staat aangegeven in 

onderstaande tabel. 
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Uitzonderingen

De meeste soorten van Tabel 1  van de Flora- en faunawet worden niet in de 

 veldgids besproken, omdat voor deze soorten buiten de zorgplicht, geen 

 specifieke maatregelen nodig zijn. 

Alleen de vogels waarvan de nestlocaties het hele jaar zijn beschermd,  

enkele kolonievogels en enkele bijzondere vogels zijn in de gids opgenomen. 

 Broedvogels zijn niet opgenomen omdat alle broedvogels en hun nesten  

tijdens het broedseizoen strikt beschermd zijn. Ook de meeste aangeplante of 

uitgezette en verwilderde planten en dieren die van nature voorkomen in natuur-

gebieden (ver) buiten de stad Utrecht worden niet besproken.

Grote modderkruiper
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Hoe weet ik waar beschermde 
soorten voorkomen?

Over de verspreiding van beschermde soorten binnen de 
gemeente is veel bekend. Waarnemingen van beschermde 
soorten zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora- en 
Fauna (NDFF), de ecologische atlas. Dit is een database 
waarin gegevens over het voorkomen van flora en fauna in 
de gemeente worden opgeslagen.

Deze gegevens kunnen op kaart worden 

gezet, zodat zichtbaar is waar welke soor-

ten in de gemeente voorkomen. Op die 

manier kan bij ruimtelijke ontwikkeling, 

beheer en inrichting rekening worden 

gehouden met de aanwezige beschermde 

soorten.

Natuur is even dynamisch als de stad zelf. 

Flora en fauna zijn beweeglijk en kunnen 

zich vestigen op locaties die met de tijd 

geschikt worden of juist verdwijnen. Een 

kaart met waarnemingen is dan ook per 

definitie een tijdsopname. Het is dus van 

groot belang om te blijven onderzoeken 

en de database up-to-date te houden met 

nieuwe informatie en waarnemingen. De 

database is nooit af. Achterin deze veld-

gids wordt toegelicht hoe je waarnemingen 

van planten en dieren kan doorgeven. 

Varens in straatput
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Bomen, 
bos en 
struiken

Gras en 
kruiden

Oever Water Straten 
en ver-
harding

Gebou-
wen en 
muren

Een beschermde soort:  
wat nu?

Raadpleeg hiervoor altijd de gedragscode. 

Bijvoorbeeld door een egel te verplaatsen 

naar een veilige locatie of door om de 

groeiplaats van beschermde planten 

heen te maaien. 

Het kan voorkomen dat je op een werklocatie onverwachts 
beschermde soorten aantreft. In dat geval wordt van je 
verwacht dat je maatregelen treft om te voorkomen dat je 
schade aan de soorten toebrengt.

Soms kan het nodig zijn om de werkzaam-

heden stil te leggen en een ecoloog om 

advies te vragen. 
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Tongvaren
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1  Situaties met 
beschermde soorten

In de gemeente Utrecht komt een groot aantal beschermde 
planten en dieren voor. Elk van deze soorten leeft in een 
eigen, specifiek leefgebied. De grootte van dit leefgebied 
varieert per soort. 
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Zo kan een straatput het leefgebied vormen 

van een tongvaren en een enkele eik het 

leefgebied van de eikenpage. Een das 

heeft echter weilanden nodig om voedsel 

te zoeken en een beschutte locatie om 

burchten in te bouwen. Dat leefgebied  

is dus veel groter. Kennis van soorten 

betekent kennis van de gebieden waar  

ze leven. Om goed met de gedragscode  

te kunnen werken, is het van belang om 

te kunnen inschatten of in een bepaalde 

situatie beschermde soorten voorkomen.

Het is onmogelijk om alle leefgebieden 

van beschermde soorten afzonderlijk te 

beschrijven. Daarom is gekozen voor 

onderstaande indeling van de stad in vier 

verschillende leefgebieden: 

 Bomen, bos en struiken 

  

 Gras en kruiden 

 Oever en water

 Steen en gebouwen

Droog ruig grasveld
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Bomen, bos en struiken

Bomen en struiken vormen voor veel 

soorten een belangrijk onderdeel van het 

leefgebied. Vooral voor beschermde dieren 

kunnen bomen en struiken van groot 

belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan vogels 

die in bomen hun nest maken. Ook veel 

vleermuizen zijn afhankelijk van bomen. 

Niet alleen als verblijfplaats, maar ook 

voor voedsel en ter oriëntatie. Daarnaast 

zijn enkele soorten planten gebonden aan 

bos, bijvoorbeeld de grote keverorchis en 

diverse stinzenplanten. 

De belangrijkste aandachtspunten:

■■  Holten, scheuren en losse schors  

verblijfplaats van vleermuizen,  

uilen, spechten

■■ Lijnvormige bomenrijen  vliegroutes  

en voedselgebied vleermuizen

■■ Oude (park)bossen beschermde 

 planten, roofvogels,  eekhoorns, 

 vleermuizen en reiger kolonies, 

 kamsalamander

De ekster komt veel voor in Utrecht. De grote 
bolvormige nesten zitten hoog in de boom.  
Ze lijken op die van de eekhoorn. Soms worden 
de nesten gebruikt door de ransuil.

Eekhoornnesten zitten vaak in een vork of dicht 
tegen de stam. De nesten zijn opgebouwd uit 
takjes en bedekt met bladeren.

Droog ruig grasveld
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Spechtenholen zijn goed herkenbaar. Naast 
spechten kunnen ook vleermuizen, eekhoorn, 
boommarter en andere vogels van deze  holten 
gebruik maken.

Roeken en reigers nestelen in kolonies. 
 Bewoonde kolonies vallen op door de 
aanwezig heid van veel vogels en  uitwerpselen. 
Soms worden de oude nesten gebruikt door 
bijvoorbeeld ransuil of sperwer.

Nesten (= horsten) van roof vogels zijn over het 
algemeen groot en slordig gebouwd. Let op de 
aanwezigheid van poepsporen, prooiresten en 
braakballen onder de boom. Nesten waarin 
wordt gebroed door buizerd, havik, sperwer, 
boomvalk of ransuil zijn jaarrond beschermd. 
Voor het verwijderen is een ontheffing nodig.

Bomen kunnen soms overwoekerd zijn met 
klimop. In de klimop zijn vaak nesten van 
vogels aanwezig, soms kunnen vleermuizen 
achter de klimopstrengen wegkruipen.
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Bomenrijen in een verder leeg landschap 
 kunnen belangrijk zijn als vliegroute voor 
vleermuizen. In bebouwd gebied hebben 
 bomenrijen vaak een functie als jachtgebied 
voor vleermuizen. Ook eekhoorns kunnen zich 
via bomenrijen makkelijk en veilig verplaatsen.

Holten zijn niet altijd vanaf de grond te zien. 
Soms kunnen afgebroken of afgezaagde takken 
van bovenaf inrotten en toegang bieden tot de 
holle boomstam. Dit biedt de bosuil broedgele-
genheid.

Knotwilgen bieden nest gelegenheid aan de 
steenuil. Vaak zijn in of onder de bomen dan 
prooiresten of braakballen te vinden.  
Ook vleermuizen maken soms gebruik van 
spleten en scheuren in knotwilgen.

Kolonies van boombewonende vleermuizen 
vinden we vaak in grote, dikwandige bomen als 
eik of beuk. Ook kleinere bomen, zoals deze 
eik in Oud Zuilen, worden gebruikt door vleer-
muizen. 
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Oudere loofbossen vormen het leefgebied voor 
de grote keverorchis. Dergelijke bossen zijn 
waardevol, omdat er vaak ook andere zeldzame 
planten en dieren voorkomen. Het tegengaan 
van bodem verstoring en verruiging is belang-
rijk. Laat geen snipper- en snoeimateriaal 
achter.

Vochtige en beschaduwde greppels in bossen 
kunnen een groeiplaats zijn van tong varen en 
andere zeldzame varens. Aandachtsgebieden 
zijn Amelisweerd en Rhijnauwen, Oud Zuilen  
en Landgoed Haarzuilens. 

In bosjes en struikgewas rond forten en op 
taluds van snelwegen kunnen dassen een 
burcht bouwen. Dassen burchten hebben brede 
 waaiers van zand. Meestal zijn meerdere in-
gangen aanwezig. Let ook op loopsporen en de 
kenmerkende grijs-wit-zwarte haren. 

Wortelkluiten vormen in de gemeente de 
 belangrijkste broedlocatie voor de ijsvogel. 
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Gras en kruiden

Grazige en kruidenrijke vegetaties vormen 

voor veel planten en dieren belangrijk 

leefgebied. Vegetaties die extensief worden 

beheerd zijn vaak structuurrijk en rijk aan 

soorten. Vooral in situaties met een hoge 

waterstand of bijzondere bodemomstandig-

heden kunnen beschermde soorten voor-

komen. Denk aan schraal zand of oude 

klei- en veenbodems. Veel beschermde 

soorten in Utrecht zijn aangewezen op 

grazige en kruidenrijke vegetaties. Maar 

ook in minder structuurrijke graslanden, 

zoals weilanden, kunnen beschermde 

soorten voorkomen. 

De belangrijkste aandachtspunten:

■■ Structuur structuurrijke vegetaties, 

met afwisseling in hoogte van de 

 planten, zijn vaak soortenrijk

■■ Beheer extensief (bijvoorbeeld als 

hooiland) beheerde vegetaties en 

 bermen zijn vooral voor beschermde 

planten belangrijk leefgebied

■■ Gebruik agrarische weilanden vormen 

biotoop voor onder meer heikikker, 

rugstreeppad, ringslang en das

■■ Braak braakliggende terreinen zijn 

vaak erg waardevol en bieden soms 

groeiplaatsen voor bijvoorbeeld wilde 

marjolein en rietorchis
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Vochtige bermen met veel soorten zijn bij-
zonder waardevol. Voor de rietorchis, moeras-
wespenorchis en vleeskleurige orchis vormt het 
een belangrijk leefgebied. Kenmerken: veel 
structuur, open vegetatie en veel bloemen en 
kruiden.

Weilanden in de stadsrand (noord en oost) 
vormen leefgebied voor de ringslang. Ook de 
heikikker en de rugstreeppad komen voor op 
gras- en weilanden rond de stad. Voor de das 
vormen gras landen belangrijk  voedselgebied.

Bermen langs wegen zijn van groot belang  
voor veel planten en dieren. Vaak is het beheer 
extensief en wordt maaisel afgevoerd, waardoor 
zich kruidenrijke vegetaties kunnen  vormen. Hier 
kunnen bijvoorbeeld aardaker, bijenorchis en 
wilde marjolein worden aan getroffen. Kenmerken 
zijn een vrij open,  structuurrijke vegetatie met 
veel soorten  grassen en kruiden.

Op drogere, ruige grasvelden kunnen veel 
soorten planten en dieren voorkomen.  
Bijvoorbeeld wilde marjolein, vooral aan de 
oost- en zuidkant van de stad.
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Bermen begroeid met bomen kunnen zeer 
waardevol zijn voor planten. Het beperken van 
bodemverstoring en -verdichting is belangrijk.  
In deze berm groeit aardaker, een in Utrecht 
vrij zeldzame soort.

Braakliggende terreinen in de stad herbergen 
vaak veel soorten. Toch komen er niet vaak 
beschermde soorten voor. De meest voor-
komende beschermde soorten op braak-
liggende terreinen zijn wilde marjolein en 
rietorchis. In het buitengebied en Vleuten en  
De Meern is echter kans op vestiging van de 
rugstreeppad.
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Oever en water

Oever en water zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Dat geldt ook voor de 

soorten die in en rond wateren voorkomen. 

In wateren in Utrecht komen diverse 

 beschermde soorten vissen en amfibieën 

voor. Daarnaast zijn oevers belangrijk 

voor orchideeën, specifiek de rietorchis. 

De belangrijkste kenmerken die  

kunnen duiden op aanwezigheid van 

beschermde soorten zijn:

■■ Structuur structuurrijke oevers,  

met afwisseling van hoge en lage 

 planten, of natuurvriendelijke oevers, 

zijn meestal rijk aan planten en  

dieren

■■ Beheer extensief beheerde oevers 

 bieden leefgebied aan beschermde 

planten als rietorchis en aan amfibieën  

en de ringslang

■■ Gebruik hoewel slootjes in agrarisch 

gebied vaak intensief worden 

 geschoond, bieden ze leefgebied  

aan veel soorten; door vee ingetrapte 

 oevers zijn belangrijk voor de 

 hei kikker

■■ Indicatoren helder water met veel 

 waterplanten, dichtgegroeide sloten  

en aanwezigheid van krabbenscheer 

duiden vaak op bijzondere omstandig-

heden
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Watervogels als de meerkoet, waterhoen en 
wilde eend maken nesten in de oeverzone van 
wateren. Door het verhogen van het waterpeil 
in het voorjaar gaan vaak nesten verloren. 

Structuurrijke oevers vormen leefgebied  
voor de ringslang, heikikker en waterspitsmuis.  
Ook orchideeën kunnen in de oeverzone 
 voorkomen, zoals op deze foto in Lunetten 
(rietorchis).

Beschoeide oevers, zoals hier langs de 
 Vaartsche Rijn, vormen het leefgebied voor  
de grote gele kwikstaart. De soort broedt  
in nisjes, in holten onder stenen en onder 
bruggen. 

Taluds, zandhopen en steile oevers vormen 
nestlocatie voor de oeverzwaluw in de periode 
april tot begin september. De vogels vestigen 
zich dan ook vaak op bouwterreinen waar veel 
grondverzet plaatsvindt.
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Tijdelijke wateren, waaronder karrensporen en 
greppeltjes, vormen leefgebied voor de rug-
streeppad. Let op de aanwezigheid van kikker-
visjes (dikkopjes) in de periode april tot en met 
juli.

Sloten met krabbenscheer zijn zeldzaam in 
gemeente Utrecht. Hier kan groene glazen-
maker voorkomen, een zeldzame, strikt 
 beschermde libel.

In de meeste sloten komt de kleine modder-
kruiper voor, een beschermd visje. Ook de 
bittervoorn, heikikker, rugstreeppad en 
 ringslang zijn vaak in en bij sloten te vinden. 

Oevers ingetrapt door vee vormen een 
 belangrijk leef gebied voor de heikikker. Ook 
de rugstreeppad kan van deze structuurrijke 
oevers profiteren. 
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Grote wateren vormen leef gebied voor water-
vleermuis en meervleermuis. In de oeverzone 
leven rivierdonderpad en kleine modder-
kruiper.

Poelen zijn meestal zeer rijk aan planten en 
dieren. In de zomer zijn rond poelen honderden 
jonge kikkers en padden in het gras te vinden, 
in die periode wordt dan ook liever niet gemaaid. 
Rond en in Amelisweerd en Haarzuilens komt 
de zeer zeldzame  kamsalamander voor.

Sloten moeten regelmatig geschoond worden 
om dichtgroeien te voorkomen en doorstroming 
van water te waarborgen. Dichtgroeiende 
sloten vormen echter een belangrijk leefgebied 
voor de grote modderkruiper. Fasering in beheer 
is voor deze soort van belang.

De Kromme Rijn, Vecht en andere grotere 
(stromende) wateren vormen leefgebied voor 
de bittervoorn, kleine modderkruiper, rivier-
donderpad en ringslang.
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Singels en vijvers zijn het leefgebied voor de 
bittervoorn. Ook vleermuizen jagen graag 
boven stadswateren.
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Steen en gebouwen 

Steen en gebouwen komen veel voor in 

het centrum van de stad. Hier vinden we 

veel soorten die van steen afhankelijk 

zijn, specifiek muurplanten. Zij profiteren 

hier van de aanwezigheid van oude muren 

met kalkrijke mortel. Zowel in als buiten 

het centrum leven gebouwbewonende 

soorten als gierzwaluw, huismus, boeren-

zwaluw en meerdere vleermuissoorten. 

De belangrijkste kenmerken die kunnen 

duiden op aanwezigheid van beschermde 

soorten zijn:

■■ Oude muren door het gebruik van 

zachte, kalkrijke mortel en de mate 

van verwering zijn oude muren 

 belangrijk voor muurplanten.

■■ Dakpannen pannengedekte daken 

 vormen de belangrijkste nestlocatie 

voor gierzwaluw en huismus

■■ Bunkers, forten, kelders ondergrondse 

verblijven worden gebruikt als winter-

slaapplaats voor vleermuizen

■■ Boerderijen, schuurtjes uilen, 

 zwaluwen en vleermuizen verblijven 

graag in boerderijen, schuren en 

 stallen

■■ Gebouwen algemeen vleermuizen 

kruipen overdag weg in spouwmuren, 

onder daken, of achter boeiborden.  

Bij de meeste gebouwen zal rekening 

moeten worden gehouden met 

 vleermuizen
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Op oudere muren zijn vaak beschermde muur-
planten te vinden. Voorwaarde is dat de muren 
niet uitdrogen. De muren liggen dus vaak in de 
schaduw of bij water.

Planten hebben maar beperkte ruimte nodig. 
Rond lantaarnpalen, fietsenrekken en andere 
constructies is het vaak lastig onkruid te 
verwijderen. Hier profiteren soorten als stijf 
hardgras, ruig klokje en klein glaskruid van.

Straatputten vormen een belangrijk biotoop 
voor muurplanten. Vooral de tongvaren komt 
in Utrecht veelvuldig voor in putten, verspreid 
over de hele stad (dus ook al in de nieuwbouw-
wijk Leidsche Rijn). Ook de steenbreekvaren 
wordt in putten aangetroffen.

Dit lijkt op het eerste gezicht een normale 
straat, maar hier zijn diverse beschermde 
soorten te vinden. Wilde marjolein groeit 
 tussen de straat stenen, terwijl tongvaren en 
steenbreekvaren op de kademuur te vinden 
zijn.
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De muren van souterrains en kelders, vaak 
afgeschermd met een rooster, bieden een 
geschikte groeiplaats voor varens.

Muren van gebouwen hebben meestal alleen 
muurplanten wanneer sprake is van  permanent 
vochtige situaties, zoals bij (lekkende) regen-
pijpen. Hier groeien onder andere steenbreek-
varen en tongvaren.

In ondergrondse ruimten kunnen vleermuizen 
over winteren. Geschikte ruimten zijn donker, 
vochtig en  permanent koel met een stabiele 
temperatuur (tussen ongeveer 4 en 10 graden 
Celsius).

Aan de voet van muren en gevels zijn vaak 
geschikte groeiplaatsen aanwezig voor soorten 
als stijf hardgras, gele helmbloem en klein 
glaskruid.
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Achter de boeiboord van dit pand bevindt zich 
een kolonie gewone dwergvleermuizen. Het 
pand is gunstig gelegen aan de rand van een 
groot park, waar de vleermuizen ’s nachts 
jagen.

Woonhuizen, vooral die met een spouwmuur 
en pannendak, bieden vaak geschikte verblijf-
plaatsen voor vleermuizen. Hier bevindt zich  
een kolonie gewone dwergvleermuizen in de 
nok.

Forten vormen in Utrecht een belangrijke 
 verblijfplaats voor vleermuizen.

Riolen, duikers, kelders maar ook de werf-
muren kunnen verblijfplaatsen voor vleer muizen 
vormen. Over het voorkomen van vleermuizen 
in deze situaties in Utrecht is nog weinig  
bekend. In de muur op deze foto troffen  
we watervleermuizen aan.
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Achter de betonnen elementen van deze flat 
nestelen gierzwaluwen. Vleermuizen  vinden 
een verblijfplaats in de spouwmuur.

Schuren en stallen in de stadsrand bieden 
nestgelegenheid aan boerenzwaluw, huismus, 
kerkuil en steenuil. Ook vleermuizen maken 
soms gebruik van stallen.

Onder de dakpannen van deze dakkapellen 
nestelen gierzwaluwen.

Pannendaken vormen belangrijke nestplaatsen 
voor gierzwaluw en huismus in Utrecht. 
 Gierzwaluwen en huismussen nestelen meestal 
onder  dakpannen.
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Grootoorvleermuizen eten veel nachtvlinders. 
De aan wezigheid van afgebeten vlindervleugel-
tjes kan duiden op gebruik van de ruimte door 
vleermuizen.

Kerkuilen en steenuilen  verraden zich vaak met 
hun braakballen. Die van steenuil zijn klein en 
vrij rond, terwijl de braakballen van kerkuil 
vaak groot en grof zijn.

De aanwezigheid van zwarte keutels kan 
 duiden op vleermuizen. Vleermuispoep is bros 
en minder glimmend dan de taaie keuteltjes van 
muizen.

Kerktorens worden vaak bewoond door vleer-
muizen. Hun aanwezigheid valt meestal op in 
de vorm van keuteltjes.
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2.  Beschermde planten 
en dieren in Utrecht 
herkennen 

In de gemeente Utrecht komen meer dan 100 soorten 
beschermde planten en dieren voor, waarvan ongeveer 75  
zijn opgenomen in Tabel 2 of 3 van de Flora- en faunawet.
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Beschermde planten en dieren komen 

overal voor in de gemeente. Sommige 

soorten zijn zeldzaam en in hun versprei-

ding beperkt tot een enkele locatie, 

 andere zijn algemeen en overal aan te 

treffen. Enkele planten en dieren komen 

van nature niet voor in Utrecht en hun 

aanwezigheid is terug te voeren op 

 verwildering, uitzetting of transport met 

de mens. Voorbeelden daarvan zijn de 

vroedmeesterpad en het prachtklokje. 

Aangezien van groeiplaatsen niet altijd 

duidelijk is of het al dan niet om wilde 

populaties gaat, zijn vanuit voorzorg alle 

soorten beschermd en dus meegenomen 

in deze veldgids.

Aan de hand van de foto’s kunnen de 

belangrijkste en meest herkenbare soorten 

worden onderscheiden. Planten zijn soms 

makkelijk te verwarren met andere soorten. 

Het is dan ook van belang de plant goed 

te vergelijken met de foto. Neem bij 

 twijfel contact op met de ecologen van de 

gemeente Utrecht (zie de laatste pagina 

van de veldgids) en maak foto’s. 

Per soort wordt kort ingegaan op herken-

ning van en het voorkomen in de gemeente 

Utrecht. De soorten staan op alfabetische 

volgorde, de planten staan gegroepeerd 

op leefgebied. Niet alle in Utrecht voor-

komende beschermde soorten worden in 

deze veldgids behandeld. Dit geldt speci-

fiek voor soorten van Tabel 1, waarvoor 

vrijstelling geldt bij bestendig beheer en 

ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

Ook soorten die zijn aangeplant en de 

meeste broedvogels worden niet behan-

deld. In de tabel achterin de veldgids zijn 

alle in Utrecht voorkomende beschermde 

soorten weergegeven. De soorten die in de 

tekst worden behandeld zijn vet weerge-

geven, met een verwijzing naar de pagina.

Daslook
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Brede wespenorchis 
Epipactis helleborine

1

Kenmerken
De brede wespenorchis is een tot 60 cm hoge 
orchidee met een groen–roze bloeiwijze.  
De donkergroene bladeren zijn langwerpig tot 
spits eirond. De plant valt wat minder op dan 
de andere soorten orchideeën. Bloeitijd juli.

Verspreiding 
De brede wespenorchis is een in Utrecht vrij 
algemeen voorkomende orchidee. De soort 
groeit vaak op kale grond en in het gras, onder 
en nabij bomen en  struiken, zoals in parken, 
plantsoenen, bermen en tuinen. 

Aandachtspunten
Bij beheer kunnen de planten worden ontzien 
door er  omheen te maaien of schoffelen.  
Grote groeiplaatsen kunnen ter bescherming 
worden gemarkeerd voorafgaand aan maai-
werkzaam heden. Maaien na zaad zetting, vanaf 
september. 

Planten

Bijenorchis 
Ophrys apifera

2  

Kenmerken
De bijenorchis is een vrij kleine, tot ongeveer 
30 cm hoge orchidee. De zeer fraaie bloemen 
met roze bloemblaadjes en een bruine midden-
slip staan in een ijle tros met 5-10 bloemen.  
In dichtere vegetaties tamelijk onopvallend. 
Bloeitijd juni-juli.

Verspreiding 
De soort is zeer zeldzaam in Utrecht en komt 
voor in grazige bermen en schraal grasland.  
De bijenorchis neemt toe in Nederland en is 
ook in Utrecht vaker te verwachten. 

Aandachtspunten
Maaien tot half april en vanaf augustus in 
verband met zaadzetting. Maaisel moet altijd 
worden afgevoerd om verrijking te voorkomen. 

Daslook
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Grote keverorchis 
Neottia ovata

2  

Kenmerken
De grote keverorchis is een tot 80 cm hoge 
orchidee met ijle bloeiwijze en kleine geel-
groene bloemetjes. Opvallend zijn de twee 
grote, eivormige bladeren aan de voet van  
de bloei stengel. Kan jaarlijks sterk in aantal 
wisselen. Bloeitijd juni.

Verspreiding
De soort komt voor in loof bossen op niet te 
droge, kalkhoudende (klei)bodem. In Utrecht 
komt de grote keverorchis voor in landgoed-
bossen en oude parken. Zeldzaam en bekend 
van ongeveer vijf groeiplaatsen, waaronder 
Amelisweerd en Oud Zuilen.

Aandachtspunten
Bodemverstoring en -verdichting op de groei-
plaatsen  zoveel mogelijk beperken. De grote 
keverorchis is gevoelig voor verrijking van de 
bodem met snippermateriaal. 

Hondskruid 
Anacamptis pyramidalis

2  

Kenmerken
Hondskruid is een vrij kleine, tot ongeveer  
40 cm hoge orchidee. Opvallend is de felroze, 
pyramidevormige bloemtros. De fris- tot bleek-
groene blaadjes zijn lang gerekt en ongevlekt. 
Bloeitijd juni-juli.

Verspreiding
Hondskruid is zeer zeldzaam in Utrecht en 
groeit in grazige vegetaties, vooral in bermen 
en taluds. 

Aandachtspunten
Maaien tot half april en vanaf augustus in 
verband met groei en zaadzetting. Maaisel 
moet altijd worden afgevoerd om verrijking  
te voorkomen. 
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Rietorchis 
Dactylorhiza praetermissa

2  

Kenmerken
Opvallende, tot 60 cm hoge orchidee met 
langgerekte, roze-paarse bloeiwijze. De tot  
30 cm. lange bladeren hebben ringvormige, 
donkere vlekken of zijn ongevlekt. Bloeitijd 
juni-juli.

Verspreiding
De paarsroze gekleurde riet orchis komt 
 verspreid voor in Utrecht, vooral in buiten-
wijken en de stadsrand. De plant groeit meestal 
in grazige oevers en vochtige, kruidenrijke 
graslanden en kan in grote aantallen voorkomen. 

Aandachtspunten
Vegetaties beheren als hooiland, één tot twee 
keer per jaar maaien. Maaien tot half april en 
vanaf augustus in verband met groei en zaad-
zetting. Maaisel moet altijd worden afgevoerd 
om verrijking te voorkomen. Voorkom verrui-
ging en verdichting van de bodem.

Prachtklokje
Campanula persicifolia

2  

Kenmerken
Het prachtklokje heeft grote paarsblauwe 
(zelden witte) klokvormige bloemen. De donker-
groene blaadjes zijn lang en smal en de plant 
haalt een hoogte van ongeveer  
60 cm. Bloeitijd mei-september. 

Verspreiding
De soort komt van nature niet voor in Utrecht, 
maar verwildert regelmatig vanuit tuinen. 
Groeit vooral langs gevels en tussen straat-
stenen. Het prachtklokje komt verspreid voor 
binnen de gemeente. 

Aandachtspunten
Prachtklokje en andere  verwilderende planten 
hebben vooral baat bij een extensief onkruid-
beheer. Bij voorkeur niet verwijderen tijdens 
bloeiperiode in verband met de sierwaarde.
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Rapunzelklokje
Campanula rapunculus

2  

Kenmerken 
Het rapunzelklokje is een sierlijke plant,  
tot ongeveer 80 cm hoog, met licht paarse 
klokvormige bloemen in een vertakte tros.  
De langwerpige blaadjes zijn gekroesd. 
Bloeitijd mei-augustus.

Verspreiding
Het rapunzelklokje groeit in grazige bermen  
en taluds en langs bosranden op vochtige, kalk-
houdende grond. Van de plant zijn in Utrecht 
geen natuurlijke populaties bekend, de soort is 
echter op diverse locaties uitgezaaid. De oever 
van de Kromme Rijn ter hoogte van de Ruben-
slaan vormt momenteel de belangrijkste groei-
plaats.

Aandachtspunten
Vegetaties met rapunzelklokje extensief beheren, 
één tot hooguit twee keer per jaar maaien 
vanaf september en voor half mei. 

Ruig klokje
Campanula trachelium

2  

Kenmerken
Het ruig klokje heeft grote paarse bloemen, 
met in de bloem diverse lange haren. De stevige 
stengel is vaak rood aangelopen en voelt harig 
en ruw aan. In tegenstelling tot het akkerklokje 
staan de bloemen verspreid en niet in lijn op de 
bloei stengel. Bloeitijd juni-september.

Verspreiding 
Het ruig klokje komt van nature niet in Utrecht 
voor. De soort verwildert makkelijk vanuit 
tuinen en wordt vooral aangetroffen langs 
gevels en tussen de straatstenen. 

Aandachtspunten
Ruig klokje en andere  verwilderende planten 
hebben vooral baat bij een extensief onkruid-
beheer. Bij voorkeur niet verwijderen tijdens 
bloeiperiode in verband met de sierwaarde  
van de fraaie bloemen.
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Steenbreekvaren
Asplenium trichomanes

2  

Kenmerken
De steenbreekvaren is een kleine wintergroene 
varen, met een zwartbruin steeltje waaraan 
kleine ronde  blaadjes zitten.

Verspreiding
De steenbreekvaren wordt vooral op oude 
muren aan getroffen. In vergelijking met de 
tongvaren kan de steenbreekvaren op drogere 
locaties groeien. De belangrijkste groeiplaats in 
Utrecht is de Plompetorengracht. Buiten het 
centrum zeer zeldzaam, dan voornamelijk in 
straat putten. 

Aandachtspunten
Bij schoonmaak- en renovatiewerkzaamheden 
groeiplaatsen zoveel mogelijk behouden. 

Tongvaren
Asplenium scolopendrium

2  

Kenmerken
De tongvaren dankt zijn naam aan de opval-
lende, lichtgroene tongvormige en ongedeelde 
bladeren. De bladeren groeien in een bundeltje 
en kunnen tot ongeveer 40 cm lang worden. 

Verspreiding
De soort groeit op muren  
en in straatputten en komt verspreid in Utrecht 
voor. Het is de meest voorkomende beschermde 
muurvaren. De belangrijkste groeiplaatsen 
liggen in en rond het centrum van de stad, 
maar kan in straat putten verspreid in  
de  gemeente worden aangetroffen. 

Aandachtspunten
Bij schoonmaak- en renovatiewerkzaamheden 
groeiplaatsen zoveel mogelijk behouden. 
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Gele helmbloem
Pseudofumaria lutea 

2  

Kenmerken
De gele helmbloem heeft opvallende, helder 
gele  bloemen en fijn gedeeld, blauwachtig 
groen blad. Bloeitijd april-oktober.

Verspreiding
De soort groeit vooral langs gevels en muren 
van gebouwen, meestal op vochtige en 
 beschutte (beschaduwde) plekken. Opvallend 
genoeg komt deze soort relatief weinig voor op 
kade- en grachtmuren. Vooral in de binnenstad 
en omliggende oudere wijken (Wittevrouwen, 
Oudwijk, Vogelenbuurt, Lauwerecht, Lombok). 
Daarbuiten meestal verwilderend vanuit tuinen.

Aandachtspunten
De gele helmbloem heeft vooral baat bij een 
niet te intensieve onkruidbestrijding en het 
ontzien van planten en groeiplaatsen bij werk-
zaamheden.

Zwartsteel
Asplenium adiantum-nigrum

2  

Kenmerken
De zwartsteel is een vrij klein varen met helder- 
tot donkergroene, een beetje stugge bladeren. 
Kenmerkend is de donkere steel aan de basis  
van het blad. 

Verspreiding
Zwartsteel is een van de zeldzaamste muur-
varens in de gemeente Utrecht. De belangrijk-
ste groeiplaats is een muur aan de Veilinghaven. 
Recent ook aangetroffen op kade muren in de 
binnenstad. Groeit vooral op oudere muren in 
relatief vochtige situaties. 

Aandachtspunten
Bij schoonmaak- en renovatiewerkzaamheden 
groeiplaatsen zoveel mogelijk behouden. 
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Klein glaskruid 
Parietaria judaica

2  

Kenmerken
Klein glaskruid is een weinig opvallende donker-
groene plant met hele kleine, bleke tot rozig 
rode bloemetjes. De stengels zijn vaak rood-
achtig. De zwak glanzende blaadjes zijn eirond 
tot ruitvormig en lopen uit in een punt. Deze 
soort lijkt zeer sterk op groot glaskruid. 
Bloeitijd april-oktober.

Verspreiding
Klein glaskruid groeit op kademuren, in por-
tiekjes, langs gevels en schuttingen, soms in de 
ondergroei van heggen en hagen. In Utrecht 
vrij algemeen in Lauwerecht (langs de Vecht), 
Vogelenbuurt en Tuindorp. 

Aandachtspunten
Klein glaskruid lijkt op  onkruid en wordt als 
zodanig verwijderd. Herkenning van de soort  
is dan ook belangrijk voor bescherming. Laat 
altijd een deel van de planten staan bij onkruid-
bestrijding of het schoonspuiten van muren.

Stengelomvattend havikskruid 
Hieracium amplexicaule

2  

Kenmerken
Het stengelomvattend havikskruid is een zeer 
zeldzame muurplant in Utrecht. De soort heeft 
gele bloemen op een vertakte bloeiwijze en 
behaarde bladeren. De stengelbladen hebben 
een hart vormige voet die de stengel omsluit. 
Bloeitijd juni-juli.

Verspreiding
Stengelomvattend havikskruid groeit op muren 
en tussen straatstenen. In Utrecht zeer zeld-
zaam en slechts van een enkele locatie in Wijk 
Oost bekend.

Aandachtspunten
Bij schoonmaak- en renovatiewerkzaamheden 
groeiplaatsen zoveel mogelijk behouden. 
Planten tijdens en na bloei (vruchtzetting) 
ontzien. 
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Stijf hardgras
Catapodium rigidum 

2  

Kenmerken
Stijf hardgras is een klein tot 25 cm hoog grasje. 
Opvallend zijn de pluimvormige en vrij stijve 
bloeiaren met wijd  uitstaande zijtakjes.  
De jonge blaadjes zijn sikkelvormig gekromd.
Bloeitijd mei-juni.

Verspreiding
De straat en stoepen langs gevels vormen de 
belangrijkste groeiplaats. De soort groeit bijna 
niet op muren. Stijf hardgras is in Utrecht 
zeldzaam en komt verspreid in de stad voor 
(Tuindorp, Zuilen, Rivierenwijk). 

Aandachtspunten
Stijf hardgras is vooral gevoelig voor intensief 
onkruidbeheer. Groeiplaatsen van stijf hardgras 
worden bij voorkeur pas na juli schoongeveegd 
of geborsteld. Branden, stomen of chemische 
bestrijding dient vermeden te worden. 

Wilde marjolein
Origanum vulgare

2  

Kenmerken
Wilde marjolein heeft kleine, donkergroene 
eironde blaadjes. De kleine roze bloemen staan 
in dichte trosjes. De plant wordt tot ongeveer 
50 cm hoog.Bloeitijd juni-september.

Verspreiding
Wilde marjolein groeit op vrij droge, kalk-
houdende grond in bermen, op dijken en langs 
(bos)randen. De soort komt verspreid in de  
stad voor, tussen straatstenen, in bermen en op 
braakliggende terreinen. In het zuiden van de 
gemeente zijn het mogelijk wilde  planten, 
elders uitgezaaid of verwilderd. 

Aandachtspunten
Vegetaties met wilde marjolein extensief 
 beheren, één keer per jaar maaien na  
september of als ruigte beheren. 
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Aardaker 
Lathyrus tuberosus 

1

Kenmerken
De aardaker is een laag blijvende rankende 
plant met opvallende rozerode bloemen in 
kleine trosjes van 2-8  bloemen. De stengels 
hebben geen ‘vleugels’, wat hem onderscheidt 
van brede lathyrus en siererwt. Bloeitijd  
juni-augustus.

Verspreiding
De soort groeit in bermen, op taluds en in 
(grazige) ruigte op kleiige grond. Aardaker 
komt veelvuldig voor op het spoortalud 
Utrecht-Amsterdam en lokaal elders in de 
gemeente, zeldzaam.

Aandachtspunten
Vegetaties met aardaker  extensief en niet te 
kort maaien, bij voorkeur in september-oktober 
en niet na half mei. 

Daslook 
Allium ursinum

2  

Kenmerken
Daslook is een laag blijvende, tot ongeveer  
30 cm hoge bodembedekker met sterk naar 
 knoflook of ui ruikende bladeren. De witte 
stervormige bloemetjes staan in een bolvormige 
bloeiwijze bijeen. Bloeitijd april-mei.

Verspreiding
Daslook is een soort van vochtige, bescha-
duwde locaties en komt vooral voor in de 
 ondergroei van loofbossen. In Utrecht komt  
de soort voor in parken, landgoederen en op 
begraafplaatsen. Komt niet van nature voor  
in Utrecht en is altijd aangeplant. 

Aandachtspunten
Vegetaties met daslook  beheren als stinzen-
planten of gras met bollen. Indien nodig 
 maaien na juli. Voorkom verdichting van de 
bodem door niet met zwaar materieel op 
 groeiplaatsen te rijden. 
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Maretak 
Viscum album

2  

Kenmerken
Maretak is een opvallende bolvormige parasi-
taire plant, die in de kroon van bomen groeit, 
vooral in appelbomen en populieren. De plant 
is wintergroen en vormt kleine, witte besjes. 
Niet te verwarren met de heksenbezem, die 
bestaat uit een vergroeiing van takjes.

Verspreiding
Maretak komt vooral voor in Zuid-Limburg, in 
Utrecht is de soort zeer zeldzaam. Maretak 
groeit onder andere langs de Singel nabij het 
Ledig Erf en in populieren langs de A2. 

Aandachtspunten
Bij het snoeien van bomen de takken met 
 maretak sparen. 

Kruisbladgentiaan 
Gentiana cruciata

2  

Kenmerken
Kruisbladgentiaan is een tot 50 cm hoge plant. 
De tot 10 cm. lange, vrij stugge langwerpig 
eironde bladeren staan paarsgewijs op de steel, 
waarbij elk paar haaks op het onderstaande 
paar staat (kruiswijs). De blauwe bloemen 
hebben vier kroonbladen, zijn aan de binnen-
zijde blauw gestippeld en staan in bladoksels 
op de toppen van de planten. Bloeitijd juni-
augustus.

Verspreiding
De kruisbladgentiaan is in zijn verspreiding  
in Nederland beperkt tot de kustduinen en 
komt incidenteel in het binnenland voor.  
De soort groeit op droge tot licht vochtige, 
kalk houdende en (licht) verrijkte zandgrond.  
In Utrecht bekend van één locatie die voldoet 
aan de standplaatsvereisten, de herkomst is 
echter onbekend.   

Aandachtspunten
Groeiplaatsen voorafgaand aan werkzaam-
heden markeren. Maaien in najaar na zaad-
zetting (vanaf eind augustus). 
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Sleutelbloemen 
Primula soorten

2  

Kenmerken
In Utrecht komen drie soorten sleutelbloemen 
voor: de gulden, slanke en stengelloze sleutel-
bloem. Opvallend zijn de vrij kleine, sterk 
geaderde bladeren en de gele bloemen. 
Bloeitijd april-juni. 

Verspreiding
De sleutelbloemen die in utrecht voorkomen 
zijn  aangeplant of verwilderd. Vooral in grazige, 
vaak deels beschaduwde locaties in parken en 
landgoederen. Sleutelbloemen zijn stinzen-
planten, te vinden in bijvoorbeeld Amelisweerd.

Aandachtspunten
Vegetaties met sleutelbloemen maaien na 
 zaadrijping (juni). 

Steenanjer
Dianthus deltoides

2  

Kenmerken
De steenanjer is een klein, slank plantje met 
felroze bloemen. De plant groeit in lage polletjes. 
Bloeitijd juni-september.

Verspreiding
Rond Utrecht komt de steenanjer voor in droge, 
schrale graslanden en bermen, voornamelijk op 
de Utrechtse Heuvelrug. In Utrecht zelf komt de 
soort niet van nature voor, wel wordt de soort 
soms uitgezaaid of aangevoerd met zand. 

Aandachtspunten
Vegetaties met steenanjer extensief beheren 
met een maaifrequentie van één keer per jaar 
of minder. Bij voorkeur niet maaien tussen eind 
mei en half september.
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Veldsalie
Salvia pratensis

2  

Kenmerken
Veldsalie is een sierlijke plant met diep paars-
blauwe bloemen in aarvormige trossen, waarbij 
de bloemen in kransen rond de stengel staan.
Bloeitijd mei-juli.

Verspreiding
Veldsalie groeit op kalk houdende grond in 
grazige vegetaties, dijken en bermen of tussen 
straatstenen. In Utrecht komt veldsalie waar-
schijnlijk niet wild voor en is zeer zeldzaam.  
De soort wordt soms uitgezaaid en verwildert 
vanuit tuinen. 

Aandachtspunten
Vegetaties met veldsalie één keer per jaar 
maaien, vanaf begin september.

Waterdrieblad
Menyanthes trifoliata

2  

Kenmerken
Waterdrieblad heeft drie-tallige bladeren aan 
een kruipende stengel. De wit-roze behaarde en 
vijftallige bloemetjes groeien in kleine rechtop-
staande trosjes. Bloeitijd april-juni.

Verspreiding
Waterdrieblad is een plant van moerassen en 
oevers. De soort komt zeldzaam voor rond 
Utrecht, maar binnen de gemeente zijn de 
planten meestal aangeplant of  verwilderd. 

Aandachtspunten
Groeiplaatsen bij maai-  
en schoonwerkzaamheden  zoveel mogelijk 
ontzien. De soort is gevoelig voor verdroging 
en te intensief beheer.
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Zwanenbloem
Butomus umbellatus

1  

Kenmerken
Water- en oeverplant met spiesvormige, 
 gedraaide bladeren. De plant bloeit in juni-juli 
met opvallende roze bloemschermen.

Verspreiding
Niet zeldzaam in slootjes en wateren in polders 
rond de stad en het gebied ten westen van de 
A2. In de stad zeldzaam, wordt ook aangeplant.

Aandachtspunten
Bij grootschalige baggerwerkzaamheden en 
schonen van watergangen tenminste een deel 
van de groeiplaatsen ontzien. 

Dotterbloem 
Caltha palustris

1

Kenmerken
Dotterbloem is een oeverplant die herkenbaar 
is aan de grote, ronde hartvormige bladeren en 
gele bloemen. De plant lijkt op een grote versie 
van het speenkruid. Bloeitijd maart-mei.

Verspreiding
Verspreid in en rond Utrecht. Rond Utrecht van 
nature langs sloten en andere wateren, in de 
stad vaak aangeplant. Zeldzaam geworden.

Aandachtspunten
Oevers met dotterbloemen maaien vanaf juli. 
Bij schonen of vergraven van de oever de groei-
plaatsen zoveel mogelijk ontzien.
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Grote modderkruiper 
Misgurnus fossilis

3  

Kenmerken
De grote modderkruiper is een tot 30 cm  
lange, bodembewonende vis. Opvallend zijn de 
oranjegele en bruine strepen op de zijkant van 
het palingachtige lijf en de tien baarddraden 
rond de mond. 

Verspreiding
Dicht begroeide sloten zijn het belangrijkste 
leefgebied. In Utrecht is de soort zeer zeldzaam 
en momenteel alleen bekend van Polder Strijk-
viertel. Kan worden verwacht in polders in het 
buitengebied, zowel op komklei als in veen-
gebieden. 

Aandachtspunten
De grote modderkruiper is zeer gevoelig  
voor intensief beheer van watergangen. Het is 
belangrijk om altijd gefaseerd te werken en 
sloten voor langere tijd met rust te laten.

Bittervoorn
Rhodeus amarus

3  

Kenmerken
De bittervoorn is een klein, tot 10 cm lang visje 
met een hoge rug en een opvallende blauwe 
streep over de zijkant van het achterlijf. De 
soort is afhankelijk van de aanwezigheid van 
grote zoetwater mosselen, waarin de eitjes 
worden afgezet. 

Verspreiding
De bittervoorn komt voor in allerlei watertypen, 
waaronder sloten, weteringen, grachten, singels, 
Kromme Rijn en Vecht. De soort is in Utrecht 
niet zeldzaam en bereikt hoge dichtheden in de 
kleipolders aan de westkant van de stad. Kan 
tot in het centrum worden aangetroffen.

Aandachtspunten
Bij baggeren en schonen zoetwatermosselen 
zoveel mogelijk behouden.

Dieren

Vissen
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Kleine modderkruiper
Cobitis taenia

2  

Kenmerken
De kleine modderkruiper is een klein tot 15 cm 
beweeglijk visje met donkere vlekjes op de 
zijkant van het langgerekte, lichtkleurige 
 lichaam. Rond de mond staan zes baarddraden. 

Verspreiding
De kleine modderkruiper leeft in allerlei typen 
wateren, waaronder slootjes, stromend water 
(Kromme Rijn, Vecht) en de oeverzone van 
grote plassen en meren. De soort is in Utrecht 
algemeen en komt soms zeer talrijk voor in 
slootjes. 

Aandachtspunten
Wateren met kleine modderkruiper gefaseerd 
baggeren en schonen. 

Rivierdonderpad
Cottus cf. gobio

2  

Kenmerken
De rivierdonderpad is een klein tot 15 cm lang 
bodemvisje met een brede kop. Opvallend zijn 
de grote borstvinnen. Door het ontbreken van 
een zwemblaas is het een slechte zwemmer. 
Voortplantingsperiode maart-mei.

Verspreiding
De soort leeft in ondiepe (oever)zones van 
plassen, vaarten en kanalen op harde bodems. 
Ook bij bruggetjes en duikers van sloten. 
 Belangrijk is de aanwezigheid van steen, puin, 
turfbrokken, boomwortels en dergelijke om 
onder te schuilen. In Utrecht vermoedelijk niet 
zeldzaam.

Aandachtspunten
Bij baggerwerkzaamheden niet alle puin 
 verwijderen en stenige oeverzones gedeeltelijk 
ontzien. 
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Heikikker 
Rana arvalis

3  

Kenmerken
De heikikker is een vrij kleine, (licht)bruin 
gekleurde kikker met (meestal) een opvallende 
lichte streep op de rug. De mannetjes worden 
blauw in de paartijd en hebben een kenmer-
kende bubbelende roep. In Utrecht worden  
de eiklompen vanaf eind maart tot half april 
afgezet. Kan worden verward met de algemeen 
voorkomende bruine kikker. 

Verspreiding
De heikikker komt voor in veen- en komklei-
polders, uiterwaarden en op de zandgronden. 
Rond Utrecht komt de soort verspreid voor, 
waaronder in Polder Rijnenburg en lokaal in  
het Noorderpark. Komt niet voor in de stad. 

Aandachtspunten
Voortplantingswateren niet schonen in periode 
half maart -half juli. Water- en oever vegetatie 
altijd gefaseerd maaien. Oevers van sloten in 
weidegebieden bij voorkeur niet uitrasteren.

Amfibieën en reptielen

Kamsalamander
Triturus cristatus

3  

Kenmerken
De kamsalamander is een grote watersalaman-
der, die zijn naam dankt aan de kam op de rug 
van de mannetjes  
in het voorjaar. De oranje buik is bezet met 
grote, zwarte vlekken. De rugzijde van de 
dieren is overwegend donker(zwart) en bezet 
met kleine bobbeltjes.

Verspreiding
De soort leeft in kleinschalig landschap en 
uiterwaarden, met afwisseling van bos, stru-
weel en grasland.  
In Utrecht zeer zeldzaam, alleen bekend van 
Landgoed Haarzuilens en Amelisweerd.

Aandachtspunten
Onderhoud aan voortplantingswater gefaseerd 
uitvoeren in september-oktober en regelmatig 
vrijmaken van (houtige) begroeiing. Extensief 
beheren van vegetatie rond poelen.  
Bij aantasting kunnen nieuwe poelen worden 
aangelegd, met minimale oppervlakte  
van 300 meter.
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Poelkikker
Pelophylax lessonae

3  

Kenmerken
De poelkikker is een kleine, groene kikker.  
De mannetjes zijn in de paartijd opvallend licht 
(geel) gekleurd. De ratelende roep is te horen 
in de voortplantingsperiode, vanaf eind april 
tot in juli.

Verspreiding
Rond Utrecht komt de poelkikker voor op de 
hogere zandgronden en in komklei-polders, 
vooral ten noorden en oosten van de stad.  
De poelkikker kan worden verwacht bij schone 
slootjes en poelen. De soort is momenteel niet 
uit de gemeente bekend.

Aandachtspunten
Onderhoud aan voortplantingswater gefaseerd 
uitvoeren in september-oktober. Bij aantasting 
kunnen nieuwe poelen worden aangelegd, met 
 minimale oppervlakte van 300 meter. 

Rugstreeppad
Bufo calamita

3  

Kenmerken
De rugstreeppad is een beige tot lichtbruin 
gekleurde pad met een opvallende gele streep 
over de rug. De huid is bezaaid met groen 
vlekjes en kleine, deels rood aangelopen bultjes. 
Heeft een opvallende en ver dragende roep. 
Voortplanting april-juli.

Verspreiding
De rugstreeppad komt voor in veenweide-
polders, uiterwaarden en op de zandgronden. 
Binnen gemeente Utrecht in het Noorderpark 
en Vleuten-De Meern. Kan als pionier snel 
opduiken op braakliggende en bouwterreinen. 

Aandachtspunten
Rugstreeppadden vestigen zich snel op 
 zanderige terreinen met poeltjes en plasjes.  
Niet schonen of baggeren in de periode  
half april tot half augustus. 
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Ringslang 
Natrix natrix

3  

Kenmerken
Tot maximaal 120 cm. lange, overwegend 
(donker)grijs gekleurde slang. De buikzijde is 
blokkig zwart-wit gekleurd. Kenmerkend is de 
gele ringvormige vlek achter de kop. Zet eieren 
af in broedhopen, die uitkomen in augustus.

Verspreiding
De ringslang is de enige in het wild voorkomende 
slang in Utrecht. De soort komt overal voor in 
de oostelijke en noordelijke stadsrand, in de 
grotere en waterrijke groenstructuren als het 
Noorderpark, Fort Blauwkapel, Amelisweerd en 
de omgeving van Rijnsweerd. 

Aandachtspunten
In gebieden met ringslang altijd in de richting 
van het water maaien, zodat slangen kunnen 
vluchten. Delen van de (oever)vegetatie laten 
staan. Goed opletten bij (maai)werkzaamheden 
rond broedhopen.

Muurhagedis 
Podarcis muralis 

3  

Kenmerken
De muurhagedis is een vrij platte hagedis met 
een op vallend lange staart en lange tenen. Het 
lichtbeige tot bruine lichaam is bezet met kleine 
vlekjes en stippen en heeft donkere zijbanden. 
De buikzijde is oranje. 

Verspreiding
De muurhagedis komt van nature niet voor in 
Utrecht. Op de hortus in de Uithof leeft een 
uitgezette populatie. De hagedissen leven op 
muren en in droge, rots- en steenachtige 
 situaties.

Aandachtspunten
Bij onderhoudswerkzaamheden in het leef-
gebied rekening houden met de hagedissen.  
Bij voorkeur geen verstorende werkzaamheden 
in winterperiode (oktober-maart).
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Blauwe reiger
Ardea cinerea 

Koloniebroeder

Kenmerken
De blauwe reiger is een grote, lichtgrijs-blauw 
gekleurde vogel met forse snavel. Kolonievogel; 
onder de nesten zijn veel poepsporen en prooi-
resten (braakballen) te vinden. Broedtijd 
 februari-juni.

Verspreiding
De soort komt veel voor bij wateren in en  
rond de stad. Blauwe reigers broeden in 
 kolonies en maken grote nesten in bomen. 
Kolonies zijn ondermeer bekend van Park 
Voorn, Fort Ruigenhoek en Oud-Amelisweerd. 

Aandachtspunten
De kolonies zijn relatief  gevoelig voor verstoring 
en verlangen rust onder de kolonie. Bij bos-
renovatie voldoende (kolonie)bomen sparen.

Vogels

Boerenzwaluw 
Hirundo rustica 

Bijzondere nestelplek

Kenmerken
De boerenzwaluw is een zwart-wit getekende 
zwaluw met rode wangvlekken en gevorkte 
staart. De beker vormige nestjes worden onder 
overkappingen als schuren en carports gemaakt. 
Broedtijd april-juli.

Verspreiding
De boerenzwaluw is sterk gebonden aan agrari-
sche activiteit, specifiek veeteelt, in verband 
met prooiaanbod (vliegen) en nestgelegenheid 
(schuren, stallen e.d.). De soort komt alleen 
voor in het buitengebied, waarbij Polder  
Rijnenburg het belangrijkste leefgebied vormt.

Aandachtspunten
De boerenzwaluw staat onder druk door het 
verdwijnen van veeteelt en het weren van 
 zwaluwen uit melkstallen in verband met 
 hygiëne. 
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Boomvalk 
Falco subbuteo 

Jaarrond beschermd nest

Kenmerken
Kleine valk met donkergrijze rug en lichte, 
gevlekte buik. De veren rond de poten en 
staartbasis zijn roestbruin van kleur. Jaagt  
op grote insecten (libellen) en vogels. 
Broedtijd juni-juli.

Verspreiding
De boomvalk broedt in oude (kraaien)nesten.  
In Utrecht zeer zeldzame broedvogel en slechts 
bekend van enkele locaties in de stadsrand.

Aandachtspunten
De boomvalk is gebaat bij rust rond de broed-
locatie. Het is belangrijk om bij kap- en snoei-
werkzaamheden niet alle bomen met oude 
nesten te verwijderen. 

Bosuil 
Strix aluco

Bijzondere nestelplek

Kenmerken
De bosuil is een tamelijk forse uil met een 
ronde kop zonder pluimpjes en zwarte ogen.  
Het verenkleed is grijs tot bruin van kleur. 
Broedtijd maart-juni.

Verspreiding
De soort broedt in boomholten in de grotere 
stadsparken, op begraafplaatsen en in bossen. 
Komt in Utrecht vooral voor in de grotere par-
ken en groen gebieden in de stadsrand.

Aandachtspunten
Voorafgaand aan het vellen  
of kandelaberen van oude bomen met holten 
een controle uitvoeren op aanwezigheid van 
bosuilen. Zorgen voor voldoende rust en 
 dekking rond de nestlocatie. 
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Buizerd
Buteo buteo  

Jaarrond beschermd nest

Kenmerken
De buizerd is een forse, tot bijna 60 cm grote 
roofvogel met meestal een bruine rugzijde en 
lichtgekleurde buik. De staartveren zijn geban-
deerd. De buizerd is zowel aaseter (wegslacht-
offers) als jager (wormen, mollen,  muizen, 
kikkers etc.). Broedtijd maart-juni.

Verspreiding
De soort broedt in hoge bomen in de stadsrand. 
Dit zijn meestal slecht toegankelijke locaties, 
zoals dichte bos gebieden (Amelisweerd, Haar-
zuilens, Gagelpolder) en bosjes langs snelwegen. 
Verder komen ze vrij algemeen voor rond 
Utrecht.

Aandachtspunten
Bomen met nesten mogen niet gerooid of 
gesnoeid worden in de periode dat gebroed 
wordt en alleen met ontheffing. Zorg dat in  
de omgeving voldoende bomen aanwezig zijn 
voor alternatieve nestlocatie.

Gierzwaluw
Apus apus

Jaarrond beschermd nest

Kenmerken
De gierzwaluw is een donker gekleurde vogel 
met een lichte keelvlek en smalle, sikkel vormige 
vleugels. De soort is een snelle vlieger en komt 
zelden aan de grond. Broedtijd mei-juli. 

Verspreiding
De gierzwaluw broedt in gebouwen, vooral 
onder dakpannen en andere kleine ruimten. 
Deze broedvogel komt vrij veel voor in het 
centrum van de stad en de oudere wijken 
 daaromheen. 

Aandachtspunten
Renovatiewerkzaamheden aan daken waarin 
gierzwaluwen broeden niet uitvoeren in de 
periode mei-juli. Zorgen voor nieuwe nest-
locaties, bijvoorbeeld nestkasten.
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Grote gele kwikstaart
Motacilla cinerea 

Jaarrond beschermd nest

Kenmerken
De grote gele kwikstaart is een vrij kleine, geel 
(buik) met grijs (rug) gekleurde vogel met lange 
staart. Het mannetje heeft ’s zomers een zwarte 
keel. Broedtijd april-juli.

Verspreiding
De grote gele kwikstaart  
is gebonden aan water. Als broedvogel zeer 
zeldzaam in Utrecht, in oevers van kanalen en 
vaarten, nisjes, kunst werken en (vervallen 
panden) langs het water. In de winter komen  
ze meer voor, vooral op platte daken. 

Aandachtspunten
Bij werkzaamheden aan  beschoeide oevers, 
kunst werken en gebouwen langs water bedacht 
zijn op de aanwezigheid van de grote gele 
kwikstaart. De soort nestelt in nestkastjes, die 
bijvoorbeeld aan of onder bruggen kunnen 
worden aangebracht.

Havik
Accipenser gentilis 

Jaarrond beschermd nest

Kenmerken
De havik is een grote roof vogel met een lei-  
tot donkergrijze rugzijde en een witte gevlekte 
buikzijde. Boven de ogen loopt een witte 
streep. De vleugels zijn kort en  afgerond, de 
gebandeerde staart is lang. Broedtijd april-juni. 

Verspreiding
De havik is een schuwe bos vogel, die broedt in 
grote nesten (horsten) in bomen. In Utrecht is 
de havik zeer zeldzaam en beperkt tot rustige 
bosgebieden buiten de stad.

Aandachtspunten
Grote nesten (horsten) mogen nooit verwijderd 
worden. Rust rond de nestlocatie is voor de 
havik erg belangrijk.
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Huismus
Passer domesticus  

Jaarrond beschermd nest

Kenmerken
De huismus is een klein, grijs-bruin gekleurde 
zang vogel. De soort valt vooral op door zijn 
‘getjilp’. Broedtijd april-juli.

Verspreiding
De huismus is sterk gebonden aan bebouwing. 
De soort broedt onder dakpannen en andere 
kleine ruimten en nisjes in gebouwen. Belangrijk 
is de aanwezigheid van dichte hagen en struiken 
als schuilplaats. In Utrecht een vrij algemene 
broedvogel, zowel in het centrum als in  
de buitenwijken.

Aandachtspunten
Renovatiewerkzaamheden  
en sloop van gebouwen waar mussen broeden 
niet uitvoeren in de periode dat vogels broeden. 
Altijd zorgen voor vervangende nestruimte in 
de vorm van mussendakpannen, nestkasten of 
mussenvides.

Kerkuil
Tyto alba

Jaarrond beschermd nest

Kenmerken
De kerkuil is een opvallend licht gekleurde uil, 
met een roestbruine bovenzijde en licht bruine 
(meestal) of witte onderzijde. Het gezicht is 
hartvormig. Broedtijd april-juni.

Verspreiding
De kerkuil broedt voornamelijk op en rond 
gebouwen, meestal boerderijen, op donkere 
plaatsen in schuren, stallen, zolders, torens en 
dergelijke. Vaak in speciale nestkasten. Komt 
verspreid voor rond Utrecht. 

Aandachtspunten
Het is belangrijk bestaande nestlocaties te 
behouden. Bij verlies van nestlocaties kunnen 
ter compensatie nestkasten worden geplaatst 
op geschikte locaties langs  
de stadsrand.
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Ransuil 
Asio otus

Jaarrond beschermd nest

Kenmerken
De ransuil is een vrij grote bruine uil met 
 kenmerkende oorvormige pluimpjes, een  
licht gezicht en oranje ogen (iris). Broedtijd 
maart-juli.

Verspreiding
De ransuil broedt in oude nesten van kraai-
achtigen of roofvogels, in beboste tot vrij open 
gebied en vaak in naaldbomen. Jaagt boven 
akkers, weilanden en andere lage vegetaties. 
Verspreid broedend langs de rand en in het 
buitengebied van Utrecht, ook in woonwijken. 

Aandachtspunten
Het behouden van oude nesten van kraai-
achtigen of roof vogels is belangrijk, omdat 
de ransuil niet zelf een nest maakt. 

Oeverzwaluw
Riparia riparia  

Koloniebroeder, bijzondere nestelplek

Kenmerken
De oeverzwaluw is een grijsbruin gekleurde, 
kleine zwaluw met witte buik en donkere 
 keelband. Broedtijd april-augustus.

Verspreiding
Oeverzwaluwen broeden in kolonies in zelf-
gemaakt gangen in steile oevers en zandhopen. 
De soort duikt vaak op bij bouw- en graaf-
werkzaam heden. Kolonies komen vooral voor 
aan de westzijde van Utrecht, waar recent veel 
grondverzet plaatsvindt.

Aandachtspunten
De oeverzwaluw broedt van april tot in  
september. Op locaties waar werkzaamheden 
plaatsvinden in het broed seizoen kunnen zand-
hopen schuin worden afgewerkt of bedekt met 
landbouwfolie. Eventueel kan tijdelijk een zand-
berg met steil afgewerkte zijde worden aan-
geboden als alternatieve broedlocatie.
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Roek
Corvus frugilegus

Jaarrond beschermd nest, koloniebroeder

Kenmerken
Grote, zwarte kraaiachtige die makkelijk 
 herkend kan worden aan de grijswitte kale  
huid rond de snavelbasis. Broedt in kolonies. 
Broedtijd maart-mei.

Verspreiding
De roek is als koloniebroeder aangewezen  
op boomgroepen. Vaak populieren in open 
(agrarisch) landschap, langs snelwegen.  
Rond Utrecht vooral langs de west-, zuid- en 
zuidoostzijde. 

Aandachtspunten
Werkzaamheden aan bomen met roekennesten 
mogen alleen plaatsvinden buiten het broed-
seizoen. Aanbevolen wordt de nesten zoveel 
mogelijk te sparen, aangezien deze ook door 
andere vogels  (bijvoorbeeld ransuil en boom-
valk) gebruikt kunnen worden.

Spechten 

Bijzondere nestelplek

Kenmerken
Spechten kenmerken zich door forse snavels, 
waarmee ze in staat zijn holten in bomen te 
hakken. In Utrecht komen vier soorten spechten 
voor: groene specht (vrij algemeen), kleine 
bonte specht (zeldzaam), middelste bonte 
specht (incidenteel) en grote bonte specht 
 (algemeen). Broedtijd maart-juni.

Verspreiding
Ze komen voor in grote tuinen met veel bomen, 
parken en bosgebieden rond de stad. De grote 
bonte specht en groene specht komen voor tot 
in het centrum van de stad. 

Aandachtspunten
Aanbevolen wordt om grote dode takken in 
bomen te sparen, indien de veiligheid dat toelaat. 
Bomen met spechtenholten alleen kappen buiten 
het broedseizoen en na controle op aanwezig-
heid van spechten, vleermuizen en andere 
dieren.
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Steenuil
Athene noctua   

Jaarrond beschermd nest

Kenmerken
De steenuil is een klein,  gedrongen uiltje. Het 
voedsel van de steenuil is gevarieerd en bestaat 
uit wormen, insecten, muizen, amfibieën en 
kleine vogeltjes. Broedtijd april-juli.

Verspreiding
De steenuil leeft in het open agrarisch gebied 
rond de stad. Nesten worden gemaakt in knot-
bomen, schuren, stallen en nestkasten. 

Aandachtspunten
Voorafgaand aan sloop en renovatie van 
schuurtjes en boerderijen in het buiten gebied, 
of kap en onderhoud van oude knotwilgen, een 
controle uitvoeren op aan wezigheid van steen-
uilen en nestkasten ter compensatie aanbieden.

Sperwer
Accipiter nisus

Jaarrond beschermd nest

Kenmerken
De sperwer is een vrij kleine roofvogel met 
gebandeerde (gevlekte) buik en grijze rug. 
Jaagt voornamelijk op kleine zangvogels, 
 waaronder spreeuwen en mussen. Broedtijd 
april-juli.

Verspreiding
De soort broedt in nesten (horsten) in bomen, 
vaak in naaldbomen. De sperwer is zeldzaam in 
Utrecht, vooral in grotere parken, ook in de 
stad, bos en struweel langs de rand van de stad 
en langs snelwegen.

Aandachtspunten
Nestlocaties zoveel mogelijk met rust laten en 
altijd zorgen voor voldoende dekking in de 
vorm van bomen en (dichte) struiken rond de 
nestlocatie. 
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IJsvogel
Alcedo atthis  

Bijzondere nestelplek

kenmerken
De ijsvogel is een bont, oranje-blauw gekleurde 
vogel met een opvallend grote snavel. De soort 
leeft van vis en is daardoor aan water gebonden. 
Broedtijd maart-juli.

Verspreiding
IJsvogels graven nestgangen in steile oevers  
en boomwortelkluiten. De soort kan boven  
veel wateren in de stad worden waargenomen. 
Broedt voor namelijk op rustige locaties, bij-
voorbeeld in parken en op forten en lunetten.

Aandachtspunten
Broedende ijsvogels hebben vooral rust nodig 
en zijn  gevoelig voor (visuele)  verstoring. De 
soort maakt vrij makkelijk gebruik van kunst-
matige nestlocaties. 

Zwarte roodstaart
Phoenicurus ochruros

Bijzondere nestelplek

Kenmerken
De zwarte roodstaart is een kleine, blauwgrijs 
(mannetje) of bruingrijs (vrouwtje)  gekleurde 
vogel met oranje-bruine staart. Broedtijd april-
juni.

Verspreiding
De zwarte roodstaart is sterk gebonden aan 
gebouwen. Daar broedt de soort in kleine 
nisjes, op balken en andere overdekte situaties. 
Broedt ook in boomholten. In Utrecht vrij zeld-
zaam en vooral te zien bij grote gebouwen en 
op industrieterreinen.

Aandachtspunten
Bij sloop en renovatie van gebouwen in het 
broedseizoen vooraf eerst beoordelen of broe-
dende vogels aanwezig zijn. Voor de zwarte 
roodstaart kunnen speciale kastjes worden 
opgehangen en in nieuwbouw nestplaatsen 
worden ingebouwd. 
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Boommarter
Martes martes

3  

Kenmerken
De boommarter is een grote, donkerbruine 
marter met ronde oren, lange staart en geel-
bruine keelvlek. Het voedsel bestaat voor-
namelijk uit dierlijk materiaal (eekhoorns, 
muizen, eieren, insecten), maar ook fruit en 
paddenstoelen worden gegeten.In maart-april 
worden de jongen geboren. 
 
Verspreiding
Boommarters leven in en rond (oude) bossen en 
bosschages. De soort nestelt voornamelijk in 
boomholten. Komt zeldzaam voor langs de 
noord-  
en oostzijde van de gemeente, zwervende 
dieren kunnen tot in de stad worden aangetrof-
fen. Wordt regelmatig als verkeersslachtoffer 
gemeld. 

Aandachtspunten
Voorafgaand aan de kap van oude bomen met 
holten in bosgebieden langs de oostrand van de 
stad controle uitvoeren op aanwezigheid van 
boommarters.

Zoogdieren

Das
Meles meles

3  

Kenmerken
De das is een overwegend grijs gekleurde 
marterachtige, met zwart-wit gestreepte kop-
tekening en zwarte buikzijde en poten. De soort 
woont in zelf gegraven burchten, die meestal 
goed verscholen liggen in dicht struweel. Zoekt 
voedsel op weilanden, akkers, bermen en vel-
den. In januari-februari worden de jongen 
geboren.

Verspreiding
De das leeft in Utrecht in het agrarische en 
groengebied langs de noord- en oostzijde van 
de stad. Burchten zijn ondermeer bekend van 
Fort Ruigenhoek, Fort Rhijnauwen, het talud 
van de A27 en de Hoogekampse Plas.

Aandachtspunten
Dassenburchten niet verstoren, behoud van 
dekking (struweel, bramen) en slechte toe-
gankelijkheid voor mensen is zeer belangrijk. 
Profiteert van de aanleg van faunapassages 
onder (drukke) wegen.
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Eekhoorn 
Sciurus vulgaris

2  

Kenmerken
De eekhoorn is een oranjebruin gekleurd 
knaagdier met een lange pluimstaart en 
 pluimpjes op de oren. Het voedsel bestaat  
uit plantaardig en dierlijk materiaal. Voort-
planting van januari tot maart en mei  
tot september. 

Verspreiding
Eekhoorns zijn gebonden aan bossen, vooral 
gemengde en naaldbossen op de zandgronden. 
Ook grote parken en tuinen vormen leefgebied. 
De bolvormige nesten worden in de kruin 
gebouwd, vaak dicht tegen de stam en zijn 
bedekt met bladeren. De eekhoorn wordt in 
Utrecht vooral in de oostelijke stadshelft waar-
genomen. 

Aandachtspunten
Vermijd snoeien en kappen van bomen in de 
periode dat nesten in gebruik zijn. Plaats 
 eventueel speciale eekhoornnestkasten. 

Waterspitsmuis
Neomys fodiens

3  

Kenmerken
De waterspitsmuis is een forse, donkergrijs  
tot zwart gekleurde spitsmuis met witte buik. 
Opvallend zijn de stugge haren aan de staart 
en achterpoten. Voortplanting van april tot 
september.

Verspreiding
De waterspitsmuis leeft rond water en is 
 gebonden aan schoon water met een rijke 
oever- en waterbegroeiing. Rond Utrecht is de 
soort zeer zeldzaam en recent alleen bekend 
van het Noorderpark. Mogelijk voorkomend  
in polders aan de west- en zuidkant van de 
 gemeente.

Aandachtspunten
Goede waterkwaliteit en gevarieerde oever- en 
moerasvegetaties zijn belangrijk voor de water-
spitsmuis. Altijd gefaseerd maaien en schonen 
van sloot- en oevervegetatie, zodat voldoende 
dekking overblijft.
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Gewone grootoorvleermuis
Plecotus auritus

3  

Gewone dwergvleermuis
Pipistrellus pipistrellus

3  

Kenmerken
In Utrecht komen ongeveer tien soorten 
 vleermuizen voor: gewone dwergvleermuis 
(algemeen), ruige dwergvleermuis (vrij 
 algemeen), kleine dwergvleermuis (zeldzaam), 
laatvlieger (vrij algemeen), rosse vleermuis 
(zeldzaam), tweekleurige vleermuis 
 (incidenteel), watervleermuis (vrij zeldzaam), 
meervleermuis (zeldzaam), franjestaart (zeer 
zeldzaam), baardvleermuis (zeer zeldzaam), 
vale vleermuis (incidenteel) en gewone 
 grootoorvleermuis (vrij zeldzaam). Kleine 
droge keuteltjes of afgebeten vlindervleugels 
 verraden vaak de aanwezigheid van vleer-
muizen op zolders en in schuren. 
De kraam periode loopt van mei tot in juli,  
de winterslaap van november tot eind maart. 
Voortplanting vindt vooral plaats in de 
 periode van augustus tot in oktober.

Verspreiding
De gewone dwergvleermuis komt talrijk en 
verspreid in Utrecht voor. De soort verblijft in 
gebouwen (huizen, scholen, flats) en jaagt in 
tuinen en parken. Ook de laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis 
verblijven (deels) in gebouwen, maar zijn bedui-
dend zeld zamer. Boombewonende soorten als 
rosse vleermuis en watervleermuis komen 
beperkt voor op het Landgoed Haarzuilens, 
Oud-Zuilen en Amelisweerd en Rhijnauwen. 

De watervleermuis kan jagend boven veel 
stadswateren worden aangetroffen, tot boven 
de Oude Gracht in het centrum. De forten en 
lunetten hebben een belangrijke functie als 
winterverblijfplaats voor een groot aantal 
soorten. Ook in flatgebouwen en kantoor-
gebouwen (zoals de Inktpot) kunnen winter-
verblijfplaatsen voorkomen.

Aandachtspunten
Voorafgaand aan sloop en renovatie van  
gebouwen of (grootschalige) kap van (holle) 
bomen altijd onderzoek naar vleermuizen 
uitvoeren. Dit geldt ook voor het plaatsen van 
verlichting bij water gangen, bruggen, duikers, 
bossen en parken en in het buitengebied. 
 Vleermuizen zijn gevoelig voor grootschalige 
ingrepen in het landschap, zoals de kap van 
een hele laan en aanleg van wegen. 

Vleermuizen
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Platte schijfhoren
Anisus vorticulus

3  

Kenmerken
De platte schijfhoren is een heel klein, tot  
6 mm groot waterslakje. Het platte huisje heeft 
 maximaal vijf windingen. Herkenning is alleen 
mogelijk door deskundigen in verband met 
sterk gelijkende soorten.

Verspreiding
Sloten die sterk begroeid zijn met waterplanten 
en kleine wateren met venige bodem en matig 
voedselrijk water, vormen het belangrijkste 
leefgebied. De soort is niet uit de stad bekend, 
maar komt voor in bijvoorbeeld Polder 
 Rijnenburg en het Noorderpark. 

Aandachtspunten
Wateren waarin platte schijfhoren voorkomt 
dienen altijd gefaseerd geschoond en 
 gebaggerd te worden, waarbij delen van de 
onderwater vegetatie worden gespaard. 

Ongewervelden
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Beschermde soort ontdekt?

Heb je een beschermde soort plant of dier ontdekt, dan is 
het van belang om zoveel mogelijk informatie daarover te 
verzamelen en door te geven. 

In ieder geval:
■■ naam soort (als bekend)

■■ datum vondst

■■ aantal exemplaren

■■ exacte beschrijving vindplaats  

(bijvoorbeeld straat en huisnr.) of  

ingetekend op kaart

■■ naam en contactgegevens waarnemer

■■ foto

Je kunt de gegevens zelf invoeren op  

www.telmee.nl of www.waarneming.nl. 

Deze waarnemingen worden automatisch 

opgenomen in de Utrechtse ecologische 

atlas. Waarnemingen kunnen ook worden 

gemaild naar milieu@utrecht.nl.

Het kan voorkomen dat je op een werk-

locatie onverwachts beschermde soorten 

aantreft. Op andere plekken dan beschre-

ven in deze veldgids. In dat geval wordt 

van je verwacht dat je maatregelen treft 

om te voorkomen dat je schade aan de 

soorten toebrengt. Bijvoorbeeld door een 

egel te verplaatsen naar een veilige locatie 

of door om de groeiplaats van beschermde 

planten heen te maaien. Neem bij lastigere 

situaties contact op met je voorman of 

werkvoorbereider of een ecoloog van de 

gemeente Utrecht. 

Gevelput met varens
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Soort

Foto soort

(pagina nr.)

Tabel Flora- 

en faunawet Leefgebied 

Planten

Aardaker 43 1

Akkerklokje – 1  

Bijenorchis 35 2

Blaasvaren – 2

Brede orchis – 2

Brede wespenorchis 35 1  

Daslook 43 2

Dotterbloem 47 1

Gele helmbloem 40 2

Gevlekte orchis – 2

Gewone vogelmelk – 1  

Grasklokje – 1  

Grote kaardenbol – 1

Grote keverorchis 36 2

Gulden sleutelbloem 45 2  

Hondskruid 36 2

Klein glaskruid 41 2

Kleine maagdenpalm – 1

Koningsvaren – 1  

Kruisbladgentiaan 44 2

Lange ereprijs – 2  

Maretak 44 2

Moeraswespenorchis – 2

Parnassia – 2

Prachtklokje 37 2

Rapunzelklokje 38 2

Rechte driehoeksvaren – 2  

Rietorchis 37 2

Ronde zonnedauw – 2  

Ruig klokje 38 2
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Soort

Foto soort

(pagina nr.)

Tabel Flora- 

en faunawet Leefgebied 

Schubvaren – 2

Slanke sleutelbloem 45 1  

Steenanjer 45 2

Steenbreekvaren 39 2

Stengelloze sleutelbloem 45 2  

Stengelomvattend havikskruid 41 2

Stijf hardgras 42 2

Tongvaren 39 2  

Veldsalie 46 2

Vleeskleurige orchis – 2

Waterdrieblad 46 2

Wilde gagel – 2

Wilde herfsttijloos – 2

Wilde kievitsbloem – 2

Wilde marjolein 42 2  

Zomerklokje – 2  

Zwanenbloem 47 1

Zwartsteel 40 2

Dieren

Aardmuis – 1  

Baardvleermuis 64 3  

Bastaardkikker – 1

Bittervoorn 48 3

Blauwe reiger 53

Boerenzwaluw 53

Boommarter 62 3

Boomvalk 54

Bosmuis – 1   

Bosuil 54

Bruine kikker – 1   

Buizerd 55
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Soort

Foto soort

(pagina nr.)

Tabel Flora- 

en faunawet Leefgebied 

Bunzing – 1  

Das 62 3  

Dwergmuis – 1  

Dwergspitsmuis – 1  

Eekhoorn 63 2

Egel – 1  

Franjestaart 64 3  

Gewone bosspitsmuis – 1   

Gewone dwergvleermuis 64 3  

Gewone grootoorvleermuis 64 3  

Gewone pad – 1   

Gierzwaluw 55

Groene glazenmaker – 3

Groene specht 59

Grote bonte specht 59

Grote gele kwikstaart 56  

Grote modderkruiper 48 3

Haas – 1

Havik 56

Heikikker 50 3  

Hermelijn – 1   

Huismus 57

Huisspitsmuis – 1   

Huiszwaluw –

IJsvogel 61 3  

Kamsalamander 50 3   

Kerkuil 57

Kleine dwergvleermuis 64 3  

Kleine modderkruiper 49 2

Kleine watersalamander – 1   

Konijn – 1  
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Soort

Foto soort

(pagina nr.)

Tabel Flora- 

en faunawet Leefgebied 

Laatvlieger 64 3

Meerkikker – 1

Meervleermuis 64 3   

Mol  - 1  

Muurhagedis 52 3

Oeverzwaluw 58

Platte schijfhoren 65 3

Poelkikker 51 3

Ransuil 58

Ree – 1  

Ringslang 52 3  

Rivierdonderpad 49 2

Roek 59

Rosse vleermuis 64 3

Rosse woelmuis  - 1

Rugstreeppad 51 3  

Ruige dwergvleermuis 64 3  

Slechtvalk –

Sperwer 60

Steenuil 60  

Torenvalk –

Tweekleurige vleermuis 64 3

Veldmuis  - 1

Visdief –

Vos  - 1

Waterspitsmuis 63 3

Watervleermuis 64 3   

Wezel  - 1  

Woelrat  - 1

Wijngaardslak – 1

Zwarte roodstaart 61

70



Sperwer
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Uitgave Gemeente Utrecht
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