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p  VOORWOORD

Voor altijd groen
Wonen en werken in de groene gemeente Zeist is een privilege. In Zeist word je omringd door 
prachtige, afwisselende natuur. Of je nu een lange wandeling over de heide wilt maken, liever op 
de mountainbike het bos in trekt of met je kinderen het Kromme Rijngebied wil verkennen: het kan 
allemaal. Elk natuurgebied is uniek, dat zie je aan de bloemen en planten die er groeien en de dieren 
die er leven. Ik voel me gezegend met zo’n rijkdom aan natuur binnen handbereik. Al dat groen om 
ons heen en in de stad, maakt van Zeist een bijzondere gemeente. 

Tegelijkertijd brengt onze groene omgeving ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Als 
we volgende generaties net zo willen laten genieten van al het natuurschoon in Zeist, dan moeten 
we er nu verstandig mee omgaan. Dat willen we zelf, maar dat is ook landelijk vereist. Door de Flora- 
en faunawet hebben we namelijk een zorgplicht: aan ons de taak om de wilde planten en dieren te 
beschermen. 

Daarom werken we in de gemeente Zeist met een gedragscode. Deze code houdt in dat we bij de 
uitvoering van beheer- en onderhoudswerkzaamheden altijd rekening houden met wat er groeit, 
bloeit en leeft. Het is daarbij essentieel dat we de diverse flora en fauna herkennen, zodat we weten 
hoe we moeten handelen. Om die reden maakten we deze veldgids, met een overzicht van wilde 
planten en dieren in onze gemeente. Door het handige formaat is de gids makkelijk mee te nemen en 
heb je alle kennis dus altijd op zak. 

Dankzij de veldgids krijgt de natuur de aandacht en bescherming die het verdient. Zo houden we Zeist 
groen, voor altijd! 

Roy Luca
Wethouder Openbare Ruime
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Op de overgang van de 
zandgrond naar de kleigrond, 
kleuren knolboterbloemen de 
bermen geel

Bijzondere natuur in Zeist: de 
watergang aan de Dreef is dicht 
begroeid met de zeldzame 
waterplant vlottende bies.

Natuur in Zeist-West: 
leefgebied van kamsalamander, 
heikikker, ringslang en grote 
modderkruiper.
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p  INLEIDING

Zeist natuurlijk
De gemeente beheert en onderhoudt het openbaar groen in Zeist. Dit zijn bomen, parken en 
plantsoenen, maar ook bermen, oevers en sloten. Op deze plekken leven wilde planten en dieren. 
Vanuit haar verantwoordelijkheid hecht de gemeente aan een zorgvuldige omgang met de natuur. 
Niet alleen bij beheer en onderhoud, maar ook in het kader van de ruimtelijke ontwikkelingen die 
de gemeente uitvoert. Daarvoor is kennis nodig over de beschermde soorten die in de gemeente 
voorkomen, bij iedereen die bezig is met beheer en ontwikkeling in de openbare ruimte. De gemeente 
laat daarom regelmatig onderzoek doen naar de verspreiding van beschermde soorten en legt de 
gegevens vast in het digitale beheersysteem. 

p MEER KENNIS, BETERE BESCHERMING

Kennis over beschermde flora- en faunasoorten en herkenning ervan is belangrijk. Niet alleen voor het 
creëren van draagvlak voor natuurbescherming, maar ook voor de dagelijkse werkzaamheden buiten. 
Deze veldgids zet de belangrijkste beschermde en bedreigde soorten in Zeist voor het voetlicht. Het 
zijn wettelijk beschermde soorten en enkele bijzondere soorten die voorkomen in gebieden die door 
de gemeente worden beheerd. Deze veldgids is niet compleet; in Zeist komen meer dan honderd 
beschermde soorten voor. We hopen dat door betere kennis van de flora en fauna in Zeist, de natuur 
de aandacht en bescherming krijgt die het verdient. 

Zeist is een groene gemeente met een bijzondere rijkdom aan natuur. 

Door de ligging op de flanken van de Utrechtse Heuvelrug zijn 

hier planten en dieren te vinden die horen bij droge zandgronden, 

dennenbossen en heidevelden. Tegelijkertijd ligt Zeist met zijn voeten 

in het natte, open Kromme Rijngebied. Akkers en weilanden wisselen 

hier af met oude grienden en populierenbossen, die het goed doen 

op de vruchtbare grond. In het overgangsgebied, op de zavelgronden, 

vinden we uitbundig bloeiende bermen. 
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INLEIDING  p

Wettelijke bescherming
Veel planten en dieren zijn in Nederland wettelijk beschermd middels de Flora- en faunawet en, vanaf 
2017, de nieuwe Wet Natuurbescheming. Het doel van deze bescherming is te voorkomen dat soorten 
uitsterven. De basis van de wet is een zorgplicht: iedereen dient rekening te houden en zorgvuldig om 
te gaan met wilde planten en dieren. Aanvullend daarop is in de wet een aantal verbodsbepalingen 
opgenomen. Zo mag je geen beschermde planten plukken of uitgraven, beschermde dieren vangen 
of verstoren of hun nesten en burchten vernielen. Onder bepaalde voorwaarden kan een vrijstelling of 
ontheffing van deze verboden verleend worden. Een van de voorwaarden is dat de ‘gunstige staat van 
instandhouding’ is gewaarborgd: soorten mogen niet met uitsterven worden bedreigd. De wet zorgt 
daarmee voor behoud van onze biodiversiteit en geeft deze rijkdom door aan onze kinderen. 

p GEDRAGSCODE

De wet biedt de mogelijkheid te werken met een gedragscode. Dit is een door het ministerie 
goedgekeurde set maatregelen, die toegepast moeten worden om schade aan natuur tot een 
minimum te beperken. Ook gemeente Zeist werkt met een gedragscode. Communicatie over en 
kennis van lokale natuurwaarden is een belangrijke peiler van de gedragscode. Deze veldgids geeft 
daar invulling aan.  
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p  INLEIDING

Werken met beschermde 
soorten
In de gemeente Zeist komen veel beschermde soorten voor. Bij werkzaamheden in bermen, parken 
en plantsoenen, maar ook in en aan gebouwen, dient altijd rekening te worden gehouden met deze 
soorten. De gedragscode waar de gemeente mee werkt, schrijft precies voor welke maatregelen nodig 
zijn om schade te voorkomen. Deze werkwijze dient altijd gevolgd te worden. Samengevat komt de 
werkwijze neer op: 

1.  Bepaal welke beschermde soorten en natuurwaarden in het werkgebied kunnen voorkomen. 
Raadpleeg daarvoor het gemeentelijk beheersysteem en schakel een deskundige in voor nader 
onderzoek. 

2.  Beoordeel of de geplande werkzaamheden kunnen leiden tot negatieve effecten op (het leefgebied 
van) de soorten.

3.  Pas het plan aan of tref maatregelen bij uitvoering om de schade aan natuur tot een minimum te 
beperken.

Aanvullend op de vanuit wetgeving ‘verplichte’ maatregelen bieden ruimtelijke ingrepen vaak de 
mogelijkheid bestaande knelpunten op te lossen en voor natuur positieve maatregelen te treffen: 
natuurinclusief bouwen. Dergelijke maatregelen hoeven niet kostbaar te zijn en zijn vaak eenvoudig toe 
te passen. Elke ruimtelijke ingreep biedt kansen. Voorbeelden zijn:

■ Aanleggen van faunapassages of paddentunnels bij wegrenovatie
■ Monteren van amfibieëntrapjes in straatkolken
■ Inbouwen van gierzwaluw- en vleermuiskasten in nieuwbouw
■ Extensief gebruikte verharding uitvoeren in gras(beton)tegels
■ Niet-dragende muren voegen met zachte mortel voor muurvarens
■ Gebruik maken van inheemse bomen en struiken
■ Groene daken
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Loop voor het maaien van oevers even door de vegetatie 
om ringslangen tijdig te laten vluchten

Door delen van de vegetatie niet te maaien blijven 
voldoende bloeiende planten en schuilplaatsen over 
voor dieren. Laat bij een volgende maaibeurt een ander 
deel van de vegetatie staan. 

Houtstapels en takkenrillen vormen schuilplaats voor 
soorten als egel, hazelworm, ringslang en hermelijn.  
Ze vormen waardevolle structuren in het leefgebied  
van deze soorten. 

Intensief en extensief maaibeheer in een berm in Zeist.

In zandige bermen is één keer maaien vaak voldoende. Het afzetten met rood-wit lint is een goede maatregel 
om kwetsbare locaties in het veld te duiden. 
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p  INLEIDING

Vuistregels natuurlijk beheer
De manier waarop de groene buitenruimte wordt beheerd, bepaalt de mogelijkheden voor planten 
en dieren. Een intensiever beheer betekent in de regel een beperktere soortenrijkdom. Vaak kan met 
simpele maatregelen veel resultaat worden geboekt. Onderstaande maatregelen kunnen bijdragen 
aan een natuurlijker beheer. 

■  Kies voor extensief: maai 2x per jaar op rijkere grond en 1x per jaar op armere grond. Langs paden 
en wegen kan een strook van 1 meter intensiever worden beheerd voor een verzorgd beeld. 

■  Arm is beter: verwijder de vegetatie binnen 2 of 3 dagen na het maaien. Op deze manier krijgen 
beestje de tijd om het maaisel te verlaten en wordt de bodem verschraald. Dit bevordert de 
biodiversiteit.

■  Faseer: laat elke maaibeurt tenminste 10% van de vegetatie staan. Maai dit gedeelte bij de 
volgende ronde. Op die manier behouden dieren hun dekking en zijn er altijd bloeiende planten 
aanwezig. 

■  Stop met klepelen: het klepelen van de vegetatie is voor zowel flora (verruigen) als fauna (doden) 
ongunstig. Ook een maai-zuigcombinatie is voor insecten en ongewervelden niet gunstig, maar 
heeft de voorkeur boven klepelen door verschralig van de bodem. Kies bij voorkeur voor maaien en 
afhalen.  

■  Veilig de winter door: veel dieren overwinteren in de vegetatie, als volwassen exemplaar, ei, larve 
of pop. Maai daarom bij de laatste maaibeurt niet alle vegetatie, maar laat tenminste 20% ongemoeid.

■  Dood doet leven: dode bomen, staand én liggend, herbergen een enorme rijkdom aan leven. 
Voer houtsnippers echter af om verruiging te voorkomen. Snoeihout kan in takkenrillen worden 
verwerkt. 

■  Voorkom verdichting: insporing en verdichting van de bodem door te zwaar materieel of te 
vochtige bodem is ongunstig voor flora en fauna.

■  Verlaag het tempo: geef slangen, hazelwormen, kuikens en alle andere fauna de tijd een veilig 
heenkomen te zoeken door langzamer te werken. 

■  Natuurlijk inheems: spontaan komen de mooiste soorten op. Het inzaaien van bloemen is vaak dan 
ook niet nodig. Gebruik in voorkomende gevallen zaad van inheemse soorten en bij voorkeur uit 
de streek. Op die manier voorkomen we dat de flora vervalst met soorten die hier niet van nature 
thuishoren.
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LEESWIJZER  p

Leeswijzer
In deze veldgids zijn bijna 30 soorten planten en dieren opgenomen. Het gaat om wettelijk 
beschermde soorten en soorten die indicatief kunnen zijn voor hoge natuurwaarden. Van elke soort 
is een beschrijving gegeven van de kenmerken, het leefgebied en de verspreiding in Zeist. Tevens is 
ingegaan op aandachtspunten bij werkzaamheden in het kader van beheer en inrichting. 

Het doel van de veldgids is het leren herkennen van soorten. De veldgids biedt ondersteuning bij het 
werken met de gedragscode. Voor het werken op locaties met beschermde soorten geldt altijd: werk 
conform de voorwaarden uit de gedragscode of vraag ontheffing aan bij het bevoegd gezag.
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p  PLANTEN

Aardaker
Lathyrus tuberosum

p OMSCHRIJVING

De felroze bloemen van de aardaker zijn niet te missen. Deze rankende plant met een blauwgrijze 
zweem op bladeren en stengels, maakt ondergronds knolletjes aan. Aan de bloemen is goed te zien 
dat het een soort erwt is. Hij lijkt erg op de brede lathyrus, een verwilderde tuinplant die ook roze 
bloeit. De aardaker heeft echter rolronde stengels, terwijl die van de brede lathyrus gevleugeld zijn. 

p GROEIPLAATS

De aardaker is een soort van grazige bermen, dijken en zomen op vochthoudende, kalkhoudende  
klei- en zavelgrond. Vroeger kwam de soort ook voor op akkers, maar inmiddels niet meer. 

p VOORKOMEN IN ZEIST

De plant groeit op kleigronden en is dan ook alleen in Zeist-West te vinden. Daar is de soort zeldzaam. 
De belangrijkste groeiplaats zijn de bermen van de Tolakkerlaan. De soort lijkt hier echter achteruit te 
gaan. 

p AANDACHTSPUNTEN

De aardaker kan alleen overleven bij extensief maaibeheer, waarbij de standplaatsen maximaal 
één keer per jaar worden gemaaid in september (grazige vegetaties) tot eens per 2-3 jaar 
(ruigte vegetaties). Eventueel kan een vroege maaironde voor begin mei plaatsvinden. Gelet 
op de zeldzaamheid wordt aanbevolen groeiplaatsen te markeren en planten te verplanten bij 
grondwerkzaamheden.
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p  PLANTEN

Akkergeelster
Gagea villosa

p OMSCHRIJVING

De akkergeelster is een van de mooiste planten van Zeist, maar is niet makkelijk te zien: het tere, 
groengeel bloeiende bolgewas bloeit vroeg in het jaar (maart-april) en sterft daarna snel af. De jonge 
bladeren zijn langwerpig en rolrond, de oudere bladeren vlak en dof groen met een paarse-witte basis. 
De plant wordt niet veel hoger dan 15 cm. 

p GROEIPLAATS

De groeiplaatsen zijn meestal beschaduwde, kort grazige vegetaties onder bomen en hagen op 
kalkhoudende, licht vochtige grond. 

p VOORKOMEN IN ZEIST

De akkergeelster is alleen bekend van Slot Zeist. Hier groeit de soort in het gras onder bomen.

p AANDACHTSPUNTEN

De akkergeelster is gevoelig voor het verruigen van de vegetatie. Een intensief maaibeheer gericht 
op het in stand houden van een kort grazige vegetatie, waarbij pas wordt gemaaid na de bloei, is 
ideaal voor de soort. Onder bomen moet in de herfst het blad tijdig geruimd worden. De soort is niet 
gevoelig voor schoffelen, het kan zelfs bijdragen aan uitbreiding van de groeiplaats door verplaatsing 
van de bolletjes. 
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p  PLANTEN

Brede wespenorchis
Epipactis helleborine

p OMSCHRIJVING 

Met zijn bleke, groen-roze bloemen is de brede wespenorchis een vrij onopvallende orchidee. De soort 
heeft zijn naam te danken aan de combinatie van de brede, eironde bladeren en de bestuiving door 
wespen. De brede wespenorchis bloeit pas laat in het jaar, vanaf juli tot in augustus.

p GROEIPLAATS

De brede wespenorchis groeit op droge tot licht vochtige, zandige tot kleiige bodems onder 
struikgewas en in bosranden, in parken, tuinen en plantsoenen. In Zeist is de soort veel te vinden in 
grazige bermen. 

p VOORKOMEN IN ZEIST

De brede wespenorchis is een algemene soort in Zeist. Omvangrijke groeiplaatsen zijn bekend uit 
bermen in Zeist-West, waaronder de Krommerijnlaan. Hier groeit de soort in grazige vegetatie onder 
zomereiken. 

p AANDACHTSPUNTEN

De brede wespenorchis is niet bestand tegen intensief maaien. De soort groeit meestal op relatief 
voedselarme locaties, waar volstaan kan worden met een maaibeurt in september, na de bloeiperiode. 
Op voedselrijkere locaties kan eventueel gemaaid worden tot begin juni. 
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p  PLANTEN

Grasklokje
Campanula rotundifolium

p OMSCHRIJVING 

Met zijn blauwe, klokvormige bloemetjes is het grasklokje een fraaie verschijning. De bloemen staan in 
ijle trossen en hebben een lengte van ongeveer 2 centimeter. De blaadjes onderaan de plant zijn rond 
met een hartvormige voet, de stengelblaadjes zijn langwerpig. Het grasklokje wordt tot 50 centimeter 
hoog, maar de plant blijft meestal veel lager.

p GROEIPLAATS

Zandige en zavelige bermen vormen de belangrijkste groeiplaats van het grasklokje in Zeist. Daarnaast 
is de soort te vinden in onbemeste graslanden, op braakliggende terreinen, langs paden op de 
zandgronden, in randen van heideterreinen, op spoortaluds en dijken en in greppels. 

p VOORKOMEN IN ZEIST

Het grasklokje komt in Zeist verspreid voor, maar de soort is zeldzaam. De grootste concentraties zijn 
te vinden in de bermen en directe omgeving van de Driebergseweg. 

p AANDACHTSPUNTEN

Vegetaties waarin het grasklokje voorkomt groeien meestal op arme bodems, waar in de regel volstaan 
kan worden met één maaironde in september. Op iets rijkere gronden kan een maaironde in mei 
gunstig zijn, aangezien de soort niet concurrentiekrachtig is. 



PLANTEN  p



2323

p  PLANTEN

Grote keverorchis
Neottia ovata

p OMSCHRIJVING

Al in het vroege voorjaar verschijnen de twee dikke, eironde bladeren van de grote keverorchis boven 
de grond. Hieraan is de soort goed herkenbaar. De langgerekte ijle bloeiwijze, met onopvallende 
geelgroene bloemetjes, verschijnt in mei. In de zomer is de grote keverorchis alweer verdwenen. De 
plant wordt tot 60 cm hoog.

p GROEIPLAATS

Oude, vochtige en voedselrijke bossen op kleigrond vormen in de provincie Utrecht de belangrijkste 
groeiplaatsen. De soort is bekend van diverse landgoederen in het stroomgebied van Kromme Rijn en 
Vecht. De planten kunnen zeer oud worden en daardoor lang stand houden. 

p VOORKOMEN IN ZEIST

De verspreiding van de grote keverorchis is beperkt tot het buitengebied van Zeist West. Hier is de 
soort zeer zeldzaam en beperkt tot enkele groeiplaatsen. 

p AANDACHTSPUNTEN

Vaak groeit de grote keverorchis in de ondergroei van bossen. Het is belangrijk om hier de verruiging 
tegen te gaan door snipper- en takkenmateriaal af te voeren en de kroonlaag dicht te houden. 
Bodemrust is belangrijk voor de soort. Grazige vegetaties met grote keverorchis worden bij voorkeur 
één keer per jaar, in augustus-september, gemaaid. 
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p  PLANTEN

Hengel
Melampyrum pratense

p OMSCHRIJVING 

De licht- tot zwavelgele buisvormige bloemen sieren de bosranden waarin de hengel voorkomt. De 
planten zelf vallen door de  donkergroene grasachtige bladeren weinig op. De hengel bloeit van mei 
tot in augustus.

p GROEIPLAATS

De hengel is een halfparasiet, die parasiteert op (de wortels van) bomen en kruiden. De soort is 
dan ook altijd onder bomen en in bosranden te vinden. Hengel is gevoelig voor uitdroging van 
de groeiplaatsen en groeit dan ook vooral in de (half )schaduw. Te donkere standplaatsen worden 
gemeden.

p VOORKOMEN ZEIST

Hengel is gebonden aan zandgrond en komt voor in het gebied ten noorden en oosten van Zeist. De 
soort is lokaal talrijk in bermen en bosranden, waaronder langs de Woudenbergseweg en de Nieuwe 
Dolderseweg. 

p AANDACHTSPUNTEN

De bermen waar hengel groeit zijn over het algemeen schraal en worden hooguit één keer per jaar 
gemaaid. Verruigging van de bosrand, bijvoorbeeld door braam en Amerikaanse vogelkers, is voor de 
soort ongunstig. Voer maaisel dan ook altijd af.
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p  PLANTEN

Rietorchis
Dactylorhiza praetermissa

p OMSCHRIJVING 

De rietorchis is een forse, tot 70 centimeter hoge orchidee. De soort heeft vrij brede, langwerpige 
bladeren, dikwijls met ringvormige, paarsbruine vlekken. De bloem is roze tot lichtpaars van kleur en 
staat in een langgerekte en dichte bloeiwijze. De bloeitijd is juni-juli. 

p GROEIPLAATS

De rietorchis groeit op permanent vochtige, niet te voedselrijke locaties in oevers en vochtige bermen. 
Vaak zijn dit open situaties, maar ook in de ondergroei van niet te dichte jonge bossen kan de soort 
stand houden. De soort profiteert vaak van extensivering van het beheer van grazige vegetaties. 

p VOORKOMEN ZEIST

Zeldzaam. De rietorchis komt in de gemeente vooral in natuurgebieden voor. Zeist West vormt door 
de hogere grondwaterstand en de gebufferde (kleihoudende) bodem het belangrijkste leefgebied. 
Hij duikt de soort af en toe op in de wijk Blikkenburg en langs oevers, waaronder langs de Kromme 
Rijnlaan.

p AANDACHTSPUNTEN

De rietorchis groeit voornamelijk langs watergangen en oevers. Bij intensivering van beheer verdwijnt 
de soort. Extensivering kan leiden tot verruiging waardoor de soort ook verdwijnt: gemaaide vegetatie 
dient dan ook altijd afgehaald te worden. Vaak is één keer maaien (september) voldoende om 
groeiplaatsen in stand te houden. 



PLANTEN  p



2929

p  PLANTEN

Steenbreekvaren
Asplenium trichomanes

p OMSCHRIJVING

De steenbreekvaren is goed herkenbaar aan zijn kleine ronde deelblaadjes aan een zwarte bladspil. De 
bladeren van deze wintergroene varen worden meestal niet langer dan 15 centimeter en groeien dicht 
op elkaar. De sporen worden gevormd aan de onderzijde van de blaadjes.

p GROEIPLAATS

De steenbreekvaren groeit vooral op stenige ondergrond, vooral op (oude) muren. Belangrijk 
is dat deze groeiplaatsen niet uitdrogen, bijvoorbeeld dankzij een beschaduwde ligging of een 
achterliggend vochtig substraat. Lekkende regenpijpen kunnen bijvoorbeeld voor een interessante 
muurflora zorgen. De soort groeit soms ook op stenige bodem en is in Utrecht in verschillende 
straatputten gevonden. 

p VOORKOMEN IN ZEIST

De steenbreekvaren is in Zeist zeer zeldzaam. Hij komt alleen voor op enkele lage muurtjes in 
het centrum. Het is best mogelijk dat de soort ook groeit op oude muren in (niet toegankelijke) 
binnentuinen. 

p AANDACHTSPUNTEN

Beheer en onderhoud van muren, waaronder schoonspuiten en opnieuw voegen, zijn de 
belangrijkste bedreigingen voor muurplanten. Niet zelden worden waardevolle vegetaties door een 
ijverige beheerder geheel weggespoten. Het is dan ook belangrijk om het beheer van locaties met 
muurvegetaties goed te borgen en beheerders kennis te laten opdoen van de soorten (herkenning!) 
en het beheer ervan. 
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Tongvaren
Asplenium scolopendrium

p OMSCHRIJVING 

Met zijn tot 50 cm. lange, smalle en ongedeelde bladeren doet de tongvaren zijn naam eer aan. De 
voet van het wintergroene blad is hartvormig. Op de onderzijde van het blad worden de sporen 
gevormd. Deze zijn heel licht, waardoor de plant zich goed verspreidt en zich snel op nieuwe geschikte 
locaties kan vestigen.

p BIOTOOP

In stedelijk gebied vormen muren de belangrijkste groeiplaats voor de tongvaren. Dit kunnen 
allerlei typen muren zijn, zolang ze maar permanent vochtig zijn. Daarnaast groeit de tongvaren 
regelmatig op kalkhoudende vochtige grond en greppelkanten. In Utrecht wordt de tongvaren veel in 
straatputten aangetroffen. 

p VOORKOMEN IN ZEIST

De tongvaren is zeldzaam in Zeist. De meest omvangrijke groeiplaatsen zijn te vinden in de Dieptetuin, 
het centrum en bij een bruggetje in Zeist-West. Mogelijk is de soort nog te vinden in binnentuinen en 
straatputten.

p AANDACHTSPUNTEN

Vervanging, renovatie en het schoonspuiten van muren vormen de belangrijkste bedreigingen voor 
de tongvaren en muurvarens in het algemeen. Aangezien de soort zich goed verspreidt, kunnen 
makkelijk nieuwe groeiplaatsen worden gecreëerd door bij herstel en waar mogelijk nieuwe muren 
gebruik te maken van zachte, kalkhoudende mortels. 



DIEREN  p



p  DIEREN

33

Koepelnestvormende
bosmieren

Formica spec.

p OMSCHRIJVING 

De grote mierenhopen in de bossen rond Zeist worden gevormd door koepelnestvormende mieren. 
Hieronder vallen drie soorten: de behaarde bosmier, de kale bosmier en de zwartrugbosmier. Het zijn 
grote, roodzwart gekleurde mieren die leven in kolonies. In een kolonie leven een paar koninginnen, 
mannetjes en werksters. Meestal is de kolonie verdeeld over meerdere nesten (mierenhopen), 
waartussen mierenstraten lopen. 

p BIOTOOP

Koepelnestvormende bosmieren komen vooral voor in de open bossen en bosranden, vooral 
dennenbossen en gemengde bossen. Daarnaast zijn kleinere groepjes bekend uit parken in Zeist. 
Hier maken de mieren geen grote mierenhopen, maar leven zij in nesten aan de voet van bomen. De 
mieren voeden zich zowel met dierlijk als plantaardig materiaal. 

p VOORKOMEN IN ZEIST

Mierenhopen worden in Zeist vooral aangetroffen in de gemengde en naaldbossen rond de stad. Bij 
uitzondering worden in (stads)parken nesten aangetroffen, maar dit zijn meestal kolonies met kleine 
nesten aan de voet van bomen. 

p AANDACHTSPUNTEN

Het dichtgroeien van bossen en bosranden met grassen en kruiden is ongunstig voor bosmieren. 
Daarnaast worden nog steeds mierenhopen geplunderd als voedsel voor aquaria en vogelvolières. 
Maatregelen kunnen bestaan uit het openhouden van bosranden en het vermijden van 
ingrijpende werkzaamheden op locaties met mierenhopen. Door hun beperkte kolonisatie- en 
verspreidingsvermogen heeft het inrichten van boscorridors weinig zin voor bosmieren.
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Heikikker
Rana arvalis

p OMSCHRIJVING 

De heikikker is een vrij kleine, slanke, overwegend bruinbeige kikker. De soort lijkt sterk op de bruine 
kikker, maar heeft een spitsere snuit, (meestal) een tot op de neus doorlopende brede lichte rugstreep 
en een grotere graafknobbel aan de achterpoot. De heikikker heeft een kenmerkende blaffende of 
bubbelende roep. In de paartijd, rond begin april, zijn de mannetjes spectaculair blauw gekleurd.

p BIOTOOP

De heikikker is een soort van permanent vochtige gebieden. Op de hogere zandgronden zijn dit 
bijvoorbeeld de begroeide oevers van vennen en laagten in de hei. In het kleigebied van de Kromme 
Rijn is de soort te vinden in moerasbossen, grienden en (ingetrapte) oevers en weilanden. De heikikker 
plant zich voort in (ondiepe) slootjes, vennen en poelen. 

p VOORKOMEN ZEIST

Het buitengebied van Zeist West vormt binnen de gemeente het belangrijkste leefgebied van de 
heikikker. Hier komt de soort voor in natuurgebieden. De actuele status en verspreiding van de 
heikikker in het gebied is echter niet goed bekend. Daarnaast is de soort gemeld uit Vollenhoven. 

p AANDACHTSPUNTEN

De belangrijkste leefgebieden voor de heikikker zijn in beheer bij het Utrechts Landschap. Het zou 
echter goed kunnen dat ook het omliggende agrarische land onderdeel uitmaakt van het leefgebied. 
De gemeente zelf heeft geen leefgebied in beheer. Knelpunten voor de heikikker zijn onder meer 
intensivering van grondgebruik (landbouw), vermesting en verdroging door laag waterpeil. 
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Kamsalamander
Triturus cristatus

p OMSCHRIJVING 

De kamsalamander is een watersalamander die tot 18 centimeter groot kan worden. Hij heeft een gele 
buik met grote zwarte vlekken, de rug is donker. In de paartijd vormt zich op de rug van de mannetjes 
een hoge kam, waaraan de soort zijn naam heeft te danken. Opvallend is dan ook de zilvergrijze streep 
in de staart. De vrouwtjes zijn minder bont getooid: de rug is donker (zwart) en de buik geel met 
zwarte stippen. Naast kamsalamander komen ook kleine watersalamander en Alpenwatersalamander 
voor in Zeist. Deze zijn respectievelijk op basis van kleiner formaat en kleinere vlekken of juist het 
ontbreken van vlekken op de buik van de kamsalamander te onderscheiden.

p BIOTOOP

De kamsalamander leeft in een kleinschalig landschap met grasland, bos en kleine wateren. Hij plant 
zich voort in de periode maart-juni in wateren waarin geen of weinig vis voorkomt, zoals poelen en 
sloten. Watervegetatie is belangrijk om eitjes af te zetten en als schuilplaats. Na de voortplanting 
keren de salamanders terug naar hun landbiotoop, dat meestal in de directe omgeving van het de 
voortplantingswateren ligt. 

p VOORKOMEN IN ZEIST

De kamsalamander is zeldzaam in Zeist. De belangrijkste leefgebieden liggen aan de westkant van de 
stad, waaronder de landgoederen Wulperhorst, Blikkenburg en Vollenhoven. Hier plant de soort zich 
voort in sloten en poelen. 

p AANDACHTSPUNTEN

Kamsalamanders kunnen oud worden en als individu lang stand houden. Populaties zijn echter 
afhankelijk van geschikte voortplantingswateren met kwalitatief voldoende landbiotoop in 
de omgeving. Als vis in de voortplantingswateren komt heeft dit meestal een negatief effect 
op het voortplantingssucces en achterstallig beheer kan leiden tot het dichtgroeien van de 
voortplantingswateren. Bij het beheer van het landbiotoop in de directe omgeving van het 
voortplantingswater zijn schuilmogelijkheden belangrijk in de vorm van liggende boomstammen, 
ruigten en rommelhoekjes. 
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Poelkikker
Pelophylax lessonae

p OMSCHRIJVING

De poelkikker is één van de drie in Zeist voorkomende ‘groene kikkers’. De andere twee zijn de 
bastaardkikker en de meerkikker. Deze soorten zijn vrij lastig van elkaar te onderscheiden. De 
poelkikker is de kleinste soort, die onder andere op basis van het graafknobbeltje op de achterpoot 
van de andere groene kikkers is te onderscheiden. Poelkikkers laten zich in het water horen van april 
tot in juli en overwinteren meestal op het land. 

p BIOTOOP

De poelkikker geeft de voorkeur aan kleine, met waterplanten begroeide wateren. Dit zijn bijvoorbeeld 
sloten en poelen. In tegenstelling tot de bastaardkikker wordt de poelkikker zelden in tuinvijvers in 
de stad aangetroffen. Natuurgebieden en kleinschalig agrarisch gebied vormen het belangrijkste 
leefgebied. 

p VOORKOMEN IN ZEIST

De poelkikker is in Zeist zeer zeldzaam en recent alleen bekend van het buitengebied in Zeist-West. De 
verspreiding is echter onvoldoende bekend. Door de sterke gelijkenis met de bastaardkikker worden 
de soort nog wel eens verward, wat het verspreidingsbeeld kan beinvloeden.

p AANDACHTSPUNTEN

De poelkikker heeft – net als veel andere soorten waterdieren – baat bij verbetering van de 
waterkwaliteit en niet te intensief beheer (schonen) van de wateren. Vooral het terugdringen van de 
belasting met organische mest draagt bij aan verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast kan de 
poelkikker profiteren van het aanleggen van poelen. 
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Hazelworm
Anguis fragilis

p OMSCHRIJVING 

De hazelworm is een pootloze hagedis die maximaal 50 centimeter lang wordt. De glanzende, 
geschubde huid is lichtbruin van kleur, waarbij de mannetjes egaler zijn gekleurd dan de vrouwtjes. 
Jonge dieren en vrouwtjes hebben een donkere lengtestreep over de rug. Ze paren in april-mei, 
waarna in augustus de jongen worden geboren. 

p BIOTOOP

De hazelworm is in de provincie Utrecht gebonden aan de Heuvelrug, waar hij in allerlei biotopen 
wordt aangetroffen: bossen, heideterreinen en grazige vegetaties. Belangrijk is de aanwezigheid 
van snel opwarmende plekken en voldoende dekking. De soort kan tot diep in stedelijk gebied 
doordringen, waar hij voorkomt in bermen langs wegen en spoorwegen en op braakliggende 
terreinen.

p VOORKOMEN ZEIST

Er is geen goed beeld van de verspreiding van de hazelworm in Zeist. Waarschijnlijk komt de soort 
voor in alle bosgebieden ten noorden en oosten van de stad (Heuvelrug), maar het is niet goed bekend 
waar de kernleefgebieden zijn of waar de soort in hogere dichtheid voorkomt. In Zeist-West is de soort 
zeldzaam. Er zijn waarnemingen zijn bekend uit  Wulperhorst en omgeving maar het is onbekend hoe 
groot de populatie daar is. 

p AANDACHTSPUNTEN

In bos- en natuurgebieden is de soort over het algemeen goed beschermd. In en aan de rand 
van stedelijk gebied, waar de soort voor kan komen in structuurrijke bermen, overhoekjes en 
braakliggende terreinen, is de bescherming (van leefgebied) vaak niet geborgd. Intensivering van 
beheer en het opruimen van structuren (takken, puin e.d.) kan leiden tot ernstige aantasting. Gericht 
verspreidingsonderzoek kan bijdragen aan betere bescherming, omdat de exacte verspreiding in de 
gemeente nu slecht in beeld is.
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Zandhagedis
Lacerta agilis

p OMSCHRIJVING 

De zandhagedis is met een lengte tot 20 centimeter en forse kop een indrukwekkende hagedis. 
De soort kan over het algemeen makkelijk herkend worden aan de donkere band op zijn rug met 
oogvormige vlekken op de flanken. De ook in Zeist voorkomende levendbarende hagedis is minder 
contrastrijk getekend en heeft een relatief kleinere kop. In de paartijd, van april tot en met juni, zijn de 
mannetjes van de zandhagedis opvallend smaragdgroen gekleurd. De eitjes worden in juni afgezet in 
een zelf gegraven holletje in los zand. 

p BIOTOOP

De zandhagedis is in en rond Zeist strikt gebonden aan heideterreinen. Vanuit heideterreinen worden 
ook open, droge bossen gekoloniseerd, mits sprake is van voldoende zoninval. De aanwezigheid van 
kale, zandige plekjes is belangrijk voor de afzet van eieren. De eieren worden door de zon uitgebroed. 

p VOORKOMEN ZEIST

De bermen van de A28 en het natuurgebied Landgoed Heidestein vormen het belangrijkste leefgebied 
van de zandhagedis in Zeist. Voor zover bekend gaat het op deze locaties goed met de soort. 

p AANDACHTSPUNTEN

Het behouden van een structuurrijke heidevegetatie waarin voldoende kaal zand aanwezig is, vormt 
de belangrijkste beheermaatregel voor de zandhagedis. Maatregelen zijn dan ook vooral gericht op 
het tegengaan van vergassing (pijpenstrootje!) en verdichting. Het belangrijkste leefgebied van de 
zandhagedis is in beheer bij het Utrechts Landschap. 
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Ringslang
Natrix natrix

p OMSCHRIJVING 

Met een lengte van ruim een meter is de ringslang de grootste inheemse slang van Nederland. 
Het volstrekt ongevaarlijke reptiel is overwegend grijs gekleurd, maar onmiskenbaar door de 
gele ringvormige vlek achter de kop. De buikzijde toont een geblokt wit-zwart patroon, waaraan 
de individuele dieren te onderscheiden zijn. Ringslangen zetten in mei-juni eieren af op locaties 
waar door natuurlijke broei de temperatuur verhoogd is: broedhopen. De jongen dieren komen in 
augustus-september uit de eieren gekropen.

p BIOTOOP

De ringslang bewoont natuurgebieden en kleinschalige landschappen. Belangrijk is de aanwezigheid 
van een hoog aanbod prooidieren: padden en kikkers. De soort is dan ook vaak in de omgeving van 
water te vinden. Door de aanleg van broedhopen is de ringslang niet meer afhankelijk van situaties 
met natuurlijke broei en kan hij tot dicht bij de mens leven.

p VOORKOMEN IN ZEIST

De ringslang komt voornamelijk voor in het buitengebied van Zeist-West, op en rond de landgoederen 
tot aan de rand van de bebouwing. Daarnaast is de soort bekend uit Den Dolder. Zuidwaarts komt de 
soort voor tot in Houten (Nieuw Wulven) en het leefgebied strekt zich langs de flank van de Heuvelrug 
verder uit tot aan Amsterdam. 

p BEDREIGINGEN EN KANSEN 

Ringslangen liggen regelmatig te zonnen in bermen en oevers. Het in hoog tempo maaien van grazige 
vegetaties kan dan ook voor veel slachtoffers zorgen. Dit kan voorkomen worden door voor een 
maaibeurt door de vegetatie te lopen, zodat de slangen vluchten. Maatregelen waarvan de ringslang 
kan profiteren zijn het aanleggen van broedhopen en poelen en het aanbrengen van structuur in de 
vorm van bosjes, takkenhopen en heggen.
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Bittervoorn
Rhodeus amarus

p OMSCHRIJVING 

De bittervoorn is een tot 10 centimeter klein visje. Kenmerkend zijn de lange rugvin, grote schubben, 
de vrij hoge rug en de lichtblauwe streep over de staart en zijkant van het lichaam. In de paartijd 
krijgen de mannetjes een veel intensere kleuring en krijgt het lichaam een blauw-paarse weerschijn. 
De vrouwtjes ontwikkelen een legbuis, waarmee zij eitjes afzetten in zoetwatermosselen. De pas 
uitgekomen visjes zijn goed beschermd in de mossel. 

p BIOTOOP

De bittervoorn wordt veel aangetroffen in matig begroeide sloten en vaarten in poldergebieden. 
In grotere wateren blijft de soort meestal in de ondiepere zones langs de oevers. Daarnaast komt 
de soort voor in licht stromende wateren. Voorwaarde is de aanwezigheid van zoetwatermosselen, 
waarin de eieren worden afgezet. Wateren met een te dikke modder- of bladlaag op de bodem worden 
daarom gemeden.

p VOORKOMEN IN ZEIST

De bittervoorn is in Zeist alleen bekend uit het stroomgebied van de Kromme Rijn. Daar is de soort in 
diverse wateren aangetroffen, waaronder de Zeister Grift.

p AANDACHTSPUNTEN

De aanwezigheid van zoetwatermosselen is een voorwaarde voor de bittervoorn. Aanbevolen wordt om 
het baggeren van wateren gefaseerd uit te voeren, zodat voldoende zoetwatermosselen in de bodem 
aanwezig blijven. Door alleen het diepere middengedeelte te baggeren, blijft langs de oever geschikt 
leefgebied aanwezig. Eventueel worden zoetwatermosselen uit de bagger gefilterd en terug geplaatst.
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Grote modderkruiper
Misgurnus fossilis

p OMSCHRIJVING 

Wie ooit een grote modderkruiper van dichtbij heeft gezien, zal de soort niet snel vergeten. Met zijn 
rolronde lichaam, oranje-gele en zwarte lengtestrepen en een tiental baarddraden rond de bek is 
het een bijzondere verschijning. De grote modderkruiper wordt ongeveer 30 cm. lang en is daarmee 
beduidend groter dan de veel algemenere kleine modderkruiper. 

p BIOTOOP

De grote modderkruiper is een echte moerasbewoner. Zijn voorkeur gaat uit naar wateren met een 
dikke modderlaag en vaak dichte vegetaties. Hier voedt hij zich met allerlei kleine zoetwaterbeestjes. 
Hij is vooral bekend van poldersloten in komklei- en laagveengebieden, maar wordt ook gevonden in 
vennen, traag stromende beken en de oeverzone van meren. De grote modderkruiper kan perioden 
van droogte overleven door zich in de modderlaag terug te trekken. 

p VOORKOMEN IN ZEIST

De grote modderkruiper is alleen bekend van Zeist West. Recent is de soort waargenomen in 
Blikkenburg – een oude bekende vindplaats – onduidelijk is waar de soort nog meer voorkomt. Het 
is niet uitgesloten dat hij op meer locaties kan worden gevonden ten westen van Zeist, in het gebied 
tussen de A12 en de A28. 

AANDACHTSPUNTEN

De aanwezigheid van verlandingsvegetaties en modderbodems is belangrijk voor de soort. Het 
schonen en baggeren van sloten en watergangen vindt bij voorkeur gefaseerd over meerdere jaren 
plaats, zodat permanent geschikt biotoop aanwezig is. Waar mogelijk kan het beheer van zijsloten 
worden geëxtensiveerd, om meer leefgebied voor de soort te realiseren. 
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Boommarter
Martes martes

p OMSCHRIJVING 

Met een lengte tot ongeveer 80 centimeter is de boommarter een vrij fors roofdier. Hij heeft een 
katachtig postuur en een dikke pluimstaart. Kenmerkend is de gele bef (vlek op de borst) en de donkere 
ondervacht, wat de sterk gelijkende steenmarter niet heeft. De boommarter plant zich voort in de 
zomer en in april van het daarop volgende jaar worden de jongen geboren. 

p BIOTOOP

De boommarter is een zeer behendige klimmer en de soort voelt zich op zijn best in bossen en boomrijke 
gebieden. Daar maakt hij gebruik van holten, bij voorkeur die van groene of zwarte specht, waarin de 
jongen worden geboren. Boommarters rusten overdag in holten in bomen of oude nesten. Ook oude 
holen in de grond, bijvoorbeeld van vos of das, worden als verblijf gebruikt. Het voedsel bestaat uit 
allerlei dierlijk en plantaardig materiaal. 

p VOORKOMEN IN ZEIST

De boommarter is een zeldzame verschijning in de bossen rond Zeist. Daar is de soort zowel bekend 
van de gemengde bossen op de zandgrond ten noorden en oosten van de stad (Heuvelrug), als van de 
landgoederen ten westen van Zeist. De boommarter staat als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst. 

p BEDREIGINGEN EN KANSEN

Boommarters worden vaker dood dan levend gezien doordat ze geregeld overreden worden. Verkeer 
vormt dan ook een van de belangrijkste bedreigingen voor de soort. Ook bosbeheer kan negatief 
uitpakken, wanneer oude bomen met holtes verwijderd worden. Het behouden van bomen met 
holtes en het aaneensluiten van boomkronen is belangrijk voor op het op peil houden van het aanbod 
nestbomen. Loslopende honden kunnen een bedreiging vormen voor jonge boommarters. 
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Das
Meles meles

p OMSCHRIJVING 

De das spreekt tot de verbeelding. Met zijn zwart-wit gestreepte kop is het zeer herkenbare soort. 
De das wordt ongeveer 80 cm. lang, waarmee het Nederlands grootste marterachtige is. Het lichaam 
is verder overwegend grijs met een zwarte buik. De jongen worden aan het einde van de winter, in 
februari, in een ondergronds hol (burcht) geboren.

p BIOTOOP

De das leeft bij voorkeur in een kleinschalig cultuurlandschap, waarin bossen afwisselen met 
weilanden en cultuurakkers. Hier doet hij zich ’s nachts tegoed aan wormen, kevers, kikkers, bessen, 
zaden en allerlei andere hapjes die hij onderweg tegenkomt. Overdag leeft hij, vaak met familie, in een 
burcht. Deze bestaat vaak uit meerdere kamers en pijpen en ligt goed verstopt. De burchten blijven 
decennia lang in gebruik. 

p VOORKOMEN IN ZEIST

Het gaat goed met de das in de regio Utrecht en de soort breidt zijn leefgebied uit. Momenteel komt 
de soort verspreid voor in het buitengebied rondom Zeist. De burchten worden gegraven op locaties 
waar geen of nauwelijks verstoring door mensen optreedt, zoals taluds van snelwegen of afgesloten 
terreinen. 

p AANDACHTSPUNTEN

Het verkeer vormt voor de das nog steeds de belangrijkste bedreiging. De soort maakt echter goed 
gebruik van faunapassages (indien aanwezig!). Verdere ontsnippering van het wegennet rond Zeist, 
door aanleg van faunatunnels, kan het aantal slachtoffers beperken. De locaties met burchten zijn 
vooral gebaat bij rust en ontoegankelijkheid voor mensen en honden. Beheer kan daarbij een rol 
spelen door voor voldoende dekking te zorgen en de toegankelijkheid lokaal te beperken. 
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Eekhoorn
Sciurus vulgaris

p OMSCHRIJVING 

De eekhoorn is met zijn roodbruine vacht, pluimpjes op de oren, witte buik en lange pluimstaart 
onmiskenbaar. Dit knaagdier is vaak rennend over takken en boomstammen te zien en duikt vooral in 
de winter op in tuinen en bij vogelvoederplaatsen. De eekhoorn maakt een bolvormig nest van takken 
en bladeren waarin vanaf april de jongen worden geboren. Ze bewonen echter ook wel boomholten 
en nestkasten van spechten of uilen.

p BIOTOOP

Bossen vormen het belangrijkste biotoop. Daarbij gaat de voorkeur uit naar naaldbossen en 
gemengde bossen, waarin de dieren voldoende voedsel kunnen vinden: pijnboompitjes, nootjes, 
zaden, knoppen van bomen en paddenstoelen. Daarnaast worden eieren en (jonge) vogels gegeten. 
Ook in parken en woonwijken met veel bomen voelt de eekhoorn zich thuis. 

p VOORKOMEN IN ZEIST

De eekhoorn komt algemeen voor in Zeist, met uitzondering van Zeist West. Vooral de bossen rond 
Zeist vormen belangrijk leefgebied, van waaruit de eekhoorn opduikt in parken en tuinen. 

p AANDACHTSPUNTEN

Eekhoorn zijn vaak verkeerslachtoffer. De kans daarop wordt kleiner als de kronen van de bomen aan 
weerszijden van de weg op elkaar aansluiten. Hier kan door fasering van laanvervanging rekening 
mee worden gehouden. Ook is het mogelijk om boomkronen (eventueel tijdelijk) met elkaar te 
verbinden via touwbruggen die door eekhoorns goed geaccepteerd worden als ‘faunapassage’ over 
drukke wegen. De nesten van de eekhoorn zijn over het algemeen goed herkenbaar, zodat deze bij het 
beheer gemakkelijk ontzien kunnen worden. 
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Vleermuizen
p OMSCHRIJVING 

In Zeist komen ongeveer negen soorten vleermuizen voor. Deze soorten kunnen van elkaar worden 
onderscheiden op basis van geluid (echolocatie) en uiterlijke kenmerken. De meest voorkomende 
soort is de gewone dwergvleermuis. Deze vleermuis heeft een spanwijdte van ongeveer 20 cm. en 
past met zijn vleugels ingevouwen in een luciferdoosje. De grootste soort is de rosse vleermuis, die een 
spanwijdte heeft van ruim 40 cm. 

p BIOTOOP

Vleermuizen kunnen vliegend overal in Zeist worden waargenomen. De gewone dwergvleermuis 
wordt veel gezien in parken en tuinen, tot in het centrum. Deze soort bewoont gebouwen, waar hij 
een verblijfplaats vindt in spouwmuren, achter beplating en onder de dakpannen. Ook de laatvlieger 
en gewone grootoorvleermuis verblijven in gebouwen. De rosse vleermuis en watervleermuis worden 
voornamelijk in bomen vastgesteld. In de winter gaan vleermuizen in winterslaap. Ze worden dan 
bijvoorbeeld aangetroffen in bunkers, ondergrondse ruimten en grote gebouwen. 

p VOORKOMEN IN ZEIST

De gewone dwergvleermuis komt zeer algemeen voor in Zeist en kan nagenoeg overal en in elke tuin 
worden waargenomen. Ze verblijven in woningen en andere gebouwen. De meeste boombewonende 
soorten verblijven in oudere parken en landgoederen. 

p AANDACHTSPUNTEN

De verspreiding van vleermuizen in Zeist is nog niet goed in beeld. Bij sloop en renovatie van gebouwen 
en het kappen of snoeien van bomen zal dan ook altijd rekening gehouden moeten worden met 
vleermuizen. Door op tijd onderzoek te laten doen naar de aanwezigheid van vleermuizen kunnen 
eventuele beschermende maatregelen tijdig worden getroffen. 

Foto linksonder: 
Een open stootvoeg is voor de meeste vleermuizen voldoende om toegang te krijgen tot 
verblijfplaatsen in een spouwmuur.

Foto rechtsonder: 
Laanbomen worden vaak door vleermuizen gebruikt als verblijfplaats en vliegroute.
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Bosuil
Strix aluco

p OMSCHRIJVING

Kenmerkend voor de bosuil is zijn grote ronde kop en geheel zwarte ogen. Het is een middelgrote 
uil met een gevarieerd verenkleed; van roodbruin tot grijsbruin, afgewisseld met vlekken en strepen. 
Verder zorgen de witte wenkbrauwen voor een ‘vriendelijke‘ gezichtsuitdrukking. De bosuil is 
gedurende het gehele jaar in zijn territorium aanwezig en daarmee een echte ‘standvogel’. Hierdoor 
kent een bosuil zijn territorium op z’n duimpje. Omdat bosuilen bovendien zowel vogels, als kleine 
zoogdieren, als amfibieën (en zelfs vissen die uit ondiepe wateren worden gegrist!) als kevers, wormen 
etc. eten, kunnen ze met een relatief klein leefgebied toe. Een paar villatuinen of een klein landgoed is 
al voldoende om tientallen jaren achtereen door hetzelfde paar bosuilen bewoond te worden.

p BIOTOOP

Bosuilen komen voor in bossen en (stads)parken met veel oude loofbomen waar ze overdag in grote 
holten rusten. De soort is uitsluitend ’s nachts actief. Ondanks het gevarieerde menu jagen bosuilen 
vooral op muizen op de bosbodem. Dit doen ze zeer succesvol vanwege hun fenomenale gehoor, 
scherpe zicht en geruisloze vlucht. Door die geruisloze vlucht horen de muizen de uil niet aankomen 
en verstoort de uil in het pikkedonker ook zijn eigen gehoor niet en kan daardoor de muis perfect 
lokaliseren. De bosuil broedt in boomholten, maar ook in gebouwen en nestkasten.

p VOORKOMEN IN ZEIST

De bosuil is een algemene standvogel rond Zeist en komt daar voor in alle bossen en grotere 
landgoederen. Daarnaast broedt de soort in grotere parken en groengebieden met voldoende 
grote bomen in de bebouwde kom. Vooral in de periode november - februari kan het kenmerkende 
bosuilengeluid ’s nachts in vele bosopstanden binnen en buiten de bebouwde kom van Zeist gehoord 
worden.

p AANDACHTSPUNTEN 

De bosuil broedt al vanaf februari, in de periode dat nog veel onderhoud aan bomen plaatsvindt. 
Grotere bomen met holten dienen dan ook altijd vooraf gecontroleerd te worden op aanwezigheid 
van (broedende) bosuilen. Het in stand houden van voldoende aanbod van oude bomen met holten is 
van belang. In bosopstanden waar grote holten ontbreken of zeer schaars zijn, kunnen bosuilenkasten 
opgehangen worden. Deze worden nogal eens in beslag genomen door de lokale holenduiven of 
kauwen, zodat het raadzaam is om meer dan één kast op korte afstand van elkaar op te hangen.
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Buizerd
Buteo buteo

p OMSCHRIJVING

De buizerd is een middelgrote roofvogel met lange brede vleugels. Hij heeft een zeer gevarieerd 
verenkleed van vrijwel geheel wit tot zeer donkerbruin. Typerend is de donkere maan- of blokvormige 
tekening op iedere ondervleugel (polsvlekken). Buizerds worden vaak laag draaiend (op thermiek) 
boven bospercelen gezien, dikwijls onder uiting van hun typische miauwende roep. Als ze daarbij hun 
spectaculaire baltsvluchten vertonen (o.a. duiken: zich als een baksteen laten vallen en dan vlak boven 
de boomkronen ineens weer opstijgen), is het duidelijk dat in de onderliggende bosschage gebroed 
wordt. Buizerds gebruiken vaak jarenlang dezelfde horst, maar kunnen ook jaarlijks een nieuw nest 
bouwen.

p BIOTOOP

De buizerd is een standvogel (jaarrond rond de broedplaatsen aanwezig) en broedt in bossen, rustige 
hoekjes van parken en open agrarisch gebied. Ze jagen voornamelijk op kleine zoogdieren als mollen 
en veldmuizen die ze vaak vanaf weidepaaltjes opsporen. Een favoriet jachtgebied wordt gevormd 
door wegbermen. Hier leven ze behalve van de mollen en veldmuizen ook van aas (doodgereden 
dieren op de snelweg). In dit type landschap broeden ze graag in de hoge beplanting in en rond 
verkeerslussen. Hier is nauwelijks sprake van verstoring door mensen en zijn ze volledig gewend aan 
het langsrazende verkeer.

p VOORKOMEN IN ZEIST 

De buizerd broedt vooral in het buitengebied. De parken binnen de bebouwde kom zijn te onrustig 
voor de vrij schuwe buizerd. Buiten de bebouwde kom zijn zowel de aaneengesloten bossen in het 
oosten als het open gebied (bijvoorbeeld ten westen van Zeist-West) ‘verzadigd’ met buizerds.

p AANDACHTSPUNTEN

De buizerd komt algemeen voor en wordt niet in zijn voorkomen bedreigd. In bossen en parken kan 
het kappen van bomen en verandering of intensivering van recreatie leiden tot verstoring en het 
verlaten van territoria. Roofvogelvervolging is in sommige delen van het land een probleem, maar dit 
is in Zeist niet het geval. 
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Gierzwaluw
Apus apus

p OMSCHRIJVING 

Niets maakt meer zomer dan het gieren van gierzwaluwen door de straten op zwoele zomeravonden. 
Deze slanke, snelle en donkere gekleurde vogel met zijn sikkelvormige vleugels en gevorkte staart 
is onmiskenbaar. De gierzwaluw komt aan in Nederland vanaf eind april en vertrekt eind juli weer 
richting zuidelijk Afrika. Alleen voor het broeden zijn gierzwaluwen op hun nest, de rest van hun tijd 
brengen zij in de lucht door. Zelfs slapen en paren vindt plaats in de lucht.

p BIOTOOP

Gierzwaluwen broeden in gebouwen, waar zij hun nest maken in de ruimte onder dakpannen, 
in nisjes, spleten en andere nauwe ruimten. Vooral oudere daken zijn hierdoor in trek, maar 
ook nieuwere gebouwen kunnen toegankelijke ruimten bieden. Meestal broeden ze in los 
kolonieverband. Gierzwaluwen leven van vliegende insecten en vangen hun voedsel – afhankelijk 
van de weersomstandigheden – tot op grote afstand van de nestplaatsen. Dit betreft vaak waterrijke 
gebieden met veel muggen. In perioden van aanhoudend slecht weer  kunnen oudervogels met een 
nest in Zeist een paar dagen in Parijs (!) voedsel verzamelen als onze regio dagenlang gebukt gaat 
onder regenachtig weer. De jongen in het nest gaan dan in een soort ‘slaapstand’ (lethargie) waarbij ze 
nauwelijks energie verbruiken en het gemis van hun ouders daarom kunnen overleven.

p VOORKOMEN IN ZEIST

De gierzwaluw komt vrij algemeen voor in en rond het centrum van Zeist. De verspreiding is echter 
onvoldoende bekend. Het beter in beeld brengen van de nestlocaties van de gierzwaluw is belangrijk 
om de soort goed te kunnen beschermen. Gierzwaluwen maken indien mogelijk ieder jaar gebruik van 
dezelfde nestlocatie.

p AANDACHTSPUNTEN

Sloop van oudere gebouwen, renovatie en na-isolatie van pannengedekte daken, vormen belangrijke 
bedreigingen voor de gierzwaluw. Nieuw gebouwde woningen zijn vaak niet toegankelijk voor 
gierzwaluwen. De soort maakt echter goed gebruik van nestkasten en structurele toepassing daarvan 
in nieuwbouwprojecten kan op termijn voldoende nestgelegenheid waarborgen.
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Huismus
Passer domesticus

p OMSCHRIJVING 

Iedereen is bekend met het tjilpen van de huismus. Dit bruin-grijs getekende zangvogeltje heeft een 
dikke snavel die kenmerkend is voor een zaadeter. Huismussen leven in los kolonieverband en worden 
meestal in groepjes gezien. Het zijn ware cultuurvolgers en vrijwel overal in hun verspreidingsgebied 
volledig afhankelijk van menselijke activiteiten. De soort is wereldwijd geïntroduceerd in stedelijke 
gebieden. Huismussen zijn nog steeds talrijk in Nederland, maar de laatste decennia dermate snel 
en grootschalig verdwenen uit de grotere binnensteden dat de soort toch op de Rode Lijst terecht is 
gekomen. Op het platteland is echter geen sprake van achteruitgang en houdt de soort goed stand.

p BIOTOOP

Als cultuurvolger broedt de soort in allerlei gebouwen, van alleenstaande boerderijen op het 
platteland tot oude gebouwen diep in de stad. Het nest wordt gemaakt onder dakpannen en in 
nisjes, maar ook nestkasten worden gebruikt. Belangrijk is de aanwezigheid van voldoende voedsel 
in de directe omgeving (veel onkruidzaden maar in het broedseizoen ook insecten voor de jongen) 
en dichte struiken als schuilplaats (vuurdoorn, liguster, haagbeuk, meidoorn etc.). Ook dient altijd 
voldoende oppervlaktewater (drinkwater) en mul zand (voor stofbaden) binnen het leefgebied 
aanwezig te zijn.

p VOORKOMEN IN ZEIST

De huismus komt algemeen in en rond Zeist voor. Niet al te besloten ‘minder dure’ wijken met 
geschikte pannendaken vormen de bolwerken. Zeer lommerrijke villawijken zijn door het teveel aan 
schaduw (= weinig voedsel en mul zand) en de te strak afgewerkte huizen zonder uitsparingen (= geen 
nestgelegenheid) nauwelijks geschikt voor huismussen.

p AANDACHTSPUNTEN

De huismus nestelt voornamelijk in gebouwen. Renovatiewerkzaamheden en na-isolatie van daken 
vormen een bedreiging voor de soort door aantasting van nestplaatsen. De soort maakt echter 
goed gebruik van nestkasten, ook in nieuwbouwwoningen. Hierdoor is het in principe mogelijk 
om – waar nodig – te compenseren voor nestgelegenheid. Hiervoor is echter wel een relatief groot 
aantal nestkasten of mussenvides nodig. Eén verloren gegane nestplaats vervangen door slechts één 
nestkast volstaat niet voor huismussen op basis van de huidige kennis.
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Ransuil
Asio otus

p OMSCHRIJVING

De ransuil is een middelgrote uil met kenmerkende oorpluimen. Het oranjegele gezichtsmasker 
wordt getekend door opvallende witte wenkbrauwen. In vlucht vallen de lange, zeer lichte vleugels 
met gebandeerde vleugelpunten op. Ransuilen zijn het gehele jaar in hun leefgebied aanwezig, maar 
alle paren uit een ruimere regio verzamelen zich ’s winters op gemeenschappelijke roestplaatsen 
waar tussen oktober en maart tientallen exemplaren bijeen kunnen verblijven (vaak goed verstopt in 
coniferen en dergelijke). Vanaf maart bezet ieder paar vervolgens het eigen territorium weer.

p BIOTOOP

De ransuil komt vooral voor in bossen met omliggende open terreinen, agrarische gebieden en (stads)
parken. Door aartsvijand havik zijn ze in grote delen van het verspreidingsgebied teruggedrongen 
naar de typen bosschages waar de schuwe havik zich liever niet vertoont, te weten sportvelden, 
drukke recreatiegebieden, volkstuincomplexen en begraafplaatsen. Ransuilen jagen ’s nachts door 
actief grote afstanden langs akkerranden, bosranden, ruigten, oevers, bermen etc. af te vliegen (in 
tegenstelling tot bosuilen die vaak passief vanaf een vaste post jagen) en zoeken daarbij vooral naar 
kleine zoogdieren en vogels. Ze broeden in bomen (zelden op de grond) en maken bijna altijd gebruik 
van oude kraaien- en eksternesten.

p VOORKOMEN ZEIST

Enkele paren het buitengebied, tevens één of twee paren in groenelementen binnen de stad. Vroeger 
talrijker in en rond Zeist met 10-15 paren, maar zoals gezegd vooral achteruitgegaan door het succes 
van de havik (die doorjaagt in de schemering als de uilskuikens reeds beginnen te bedelen: een zeer 
gemakkelijke prooi voor haviken). Mede hierdoor inmiddels Rode Lijstsoort.

p AANDACHTSPUNTEN

De ransuil gaat landelijk achteruit. De problemen worden vooral gevormd door – zoals gezegd – de 
havik en een verminderd voedselaanbod (minder muizenplagen dan voorheen). Qua nestgelegenheid 
ervaart de soort geen problemen: oude nesten van ekster en zwarte kraai zijn ruimschoots voor 
handen en beide soorten zijn zeer algemeen. Toch dienen oude nesten van kraaiachtigen zoveel 
mogelijk gespaard te worden bij snoei- en rooiwerkzaamheden. Dit kan ook eventueel in Zeist 
arriverende boomvalken ten goede komen. Daarnaast kan berm- en akkerrandbeheer gericht op een 
hoge muizenstand de situatie voor ransuilen verbeteren.
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Sperwer
Accipiter nisus

p OMSCHRIJVING 

De sperwer is een kleine, donkerbruin tot blauwgrijze roofvogel met korte, brede vleugels en lange 
staart. Deze bouw is typisch voor een soort die wendbaar moet kunnen manoevreren tussen de 
bomen door tijdens verrassingaanvallen op kleine bosvogels. Het verenkleed is geheel gebandeerd 
aan de onderzijde, grijsbruin bij het vrouwtje, roodbruin bij het kleinere mannetje. Door de lichte 
wenkbrauwstreep en de felgele iris heeft de sperwer een strenge blik. In Nederland is de soort het 
gehele jaar door aanwezig in de buurt van zijn broedgebied.

p BIOTOOP

De sperwer komt voor in bossen, open terrein met bosschages en bebouwde gebieden. Hier jagen ze 
veelal op kleine zangvogels. Binnen de bebouwde kom wordt het enige gevaar voor mussen en mezen 
doorgaans gevormd door de sperwer. Sperwers nestelen vaak in hoge naaldbomen, maar soms ook in 
dichte struiken als meidoorn. In dat geval kunnen broedgevallen lastig te traceren zijn (sperwers zijn 
minder vocaal dan haviken of buizerds).

p VOORKOMEN ZEIST

De sperwer komt als broedvogel verspreid voor in de bossen en groengebieden rond de stad. Het 
gaat om enkele broedparen. De betreffende broedvogels gebruiken de bebouwde kom van Zeist als 
jachtgebied in aanvulling op de bossen.

p AANDACHTSPUNTEN

De sperwer wordt niet in zijn voorkomen bedreigd. Als specialist van het binnenstedelijke jagen op 
kleine zangvogels heeft de sperwer een soort monopolie-positie. Over het algemeen is het aanbod 
aan nestlocaties geen limiterende factor voor de soort. Qua voedsel kent de soort ook weinig 
bedreigingen, al treft de achteruitgang van huismussen in het stedelijk gebied lokaal ook de sperwer.
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