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1 Inleiding 
 

 

 

 

 

 

 

1.1 Aanleiding en context 
In 2018 is het landelijk gebied rond Montfoort, Oude-
water en Linschoten en het aansluitende gebied ten 
noorden van IJsselstein onderzocht op flora en fauna. 
De provincie verzamelt sinds 1975 vlakdekkend infor-
matie over flora en vanaf 1988 steekproefsgewijs over 
fauna. In 2005 is gestart met een nieuwe methodiek 
voor flora en fauna. Sindsdien wordt zowel voor flora 
als voor fauna zoveel mogelijk vlakdekkend geïnventa-
riseerd, waarbij een selectie van soorten (de karteer-
soorten) wordt gekarteerd. De soorten zijn geselec-
teerd op hun indicatieve waarde voor bepaalde mili-
euomstandigheden, hun zeldzaamheid of hun be-
schermingsstatus. Ook exoten worden gekarteerd. Ie-
der jaar laat Provincie Utrecht circa 10% van het lan-
delijk gebied onderzoeken op flora en fauna.  

Bij dit onderzoek gaat het voornamelijk om agrarisch 
gebied. Natuurgebieden in beheer bij terreinbeheer-
ders en de meeste (delen van) landgoederen zijn bij 
deze kartering niet onderzocht. Deze organisaties voe-
ren zelf monitoring uit of er wordt in een ander kader 
gemonitord (vooral in SNL-gebieden). Delen binnen 
die gebieden die in agrarisch gebruik zijn, zoals bij 
Landgoed Linschoten, zijn wel onderzocht. 
 

1.2 Onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied omvat grofweg het landelijk 
gebied tussen de snelweg A12 van Woerden tot Nieu-
wegein in het noorden en de Noordzijdse Kade/ Ach-
terkade in het zuiden, met daarin als belangrijkste 
woonkernen Linschoten, Oudewater en Montfoort (Fi-
guur 1.1). 

 

 
Figuur 1.1 | Het onderzoeksgebied van 2018. Het onderzoeksgebied is opgedeeld in vijf deelgebieden. Delen waar al in een ander 

kader onderzoek plaatsvindt (‘geen onderzoeksgebied’) en delen waarvoor geen toegang werd verleend zijn ook aangegeven.  
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Het gaat voornamelijk om agrarisch grasland, met veel 
sloten en weteringen. Het gebied heeft een open ka-
rakter. Midden door het gebied loopt de Hollandse IJs-
sel, tussen IJsselstein in het oosten en Hekendorp in 
het westen. Dit water gaat door de woonkernen Mont-
foort en Oudewater. Oorspronkelijk was het een zijtak 
van de Lek, maar in de 13e eeuw is het afgedamd. Op 
de slingerende loop en de dijk na herinnert weinig aan 
de tijd als rivier. In de omgeving van Oudewater zijn 
nog wel uiterwaarden te onderscheiden, maar de dy-
namiek is ook hier verdwenen. In Zuid-Holland staat de 
Hollandse IJssel ter hoogte van Krimpen aan de IJssel 
in verbinding met de Nieuwe Maas. Aan de oostkant is 
er een verbinding met de gegraven watergang Door-
slag in Nieuwegein en de smalle Kromme IJssel. 
Tussen Linschoten en Oudewater slingert de Lange Lin-
schoten. Bij Oudewater komt het via een sluis uit bij de 
Hollandse IJssel. Net als de Hollandse IJssel heeft dit 
water aan weerskanten dijken met steile oevers. In 
Linschoten staat het in verbinding met de Korte Lin-
schoten die vanuit Woerden in het noorden komt. 
Sinds de aanleg van de Montfoortse Vaart is er een ver-
binding met de Hollandsche IJssel. Vanuit Linschoten 
loopt de Montfoortse Vaart eerst naar Cattenbroek en 
buigt dan af naar Montfoort in het zuiden. 
 

1.3 Werkwijze 
De flora-inventarisatie vond plaats in de periode mei 
tot half september. Het onderzoek is in één ronde uit-
gevoerd. Omdat de groei- en bloeiperiode van plan-
tensoorten verschilt, kunnen bepaalde soorten gemist 
worden als een bezoek buiten de meest geschikte 
waarneemperiode valt. De flora-onderzoekers hebben 

hier in de planning zo veel mogelijk rekening mee ge-
houden, bijvoorbeeld door locaties met kans op vroeg 
bloeiende soorten, zoals in houtwallen, eerst te onder-
zoeken. De flora-inventarisatie was vooral gericht op 
vaatplanten en daarnaast enkele soorten mossen en 
kranswieren.  
Voor fauna zijn drie onderzoekrondes afgelegd: twee 
volledige rondes en een derde ronde op de meest 
kansrijke locaties. De onderzoeksperiode voor fauna 
was begin mei tot eind september. In de eerste helft 
van mei is een beperkt aantal bezoeken gebracht, 
vooral gericht op vroeg actieve soorten als glassnijder. 
Veel andere karteersoorten zijn dan nog niet actief. 
Vanaf half mei tot eind september heeft iedere fauna-
waarnemer circa twee dagen per week onderzoek ge-
daan.  
Door het terrein zijn de hele dag door (ca. 8 uur lang) 
routes gelopen. Hiervoor is steeds vooraf om toestem-
ming van de terreineigenaar gevraagd. In de meeste 
gevallen houdt dat in dat de onderzoeker heeft aange-
beld bij de vermoedelijke eigenaar, zoals bij een aan-
grenzende boerderij. Zonder toestemming is het land 
niet onderzocht. De routes zijn zo gekozen dat de kans 
op het waarnemen van soorten uit de karteerlijst het 
grootst is. Bovendien geldt dat het geheel van looprou-
tes een goede dekking van het gebied moet geven. Op 
de looproute zijn per biotooptype (bijvoorbeeld moe-
ras, wegberm, sloot) iedere 50 meter de waarnemin-
gen van karteersoorten genoteerd voor een virtueel 
vlak van 50 bij 50 meter. Alle karteersoorten en de 
aantallen of abundantieklassen zijn opgeslagen op een 
veldcomputer met GPS. Ook zijn bijzonderheden vast-
gelegd, bijvoorbeeld bij amfibieën of het om volwas-
sen dieren of larven ging. 
 

 
 
 

 
Afbeelding 1.1 | Wateren worden bemonsterd met een schep-

net.  

 

 

 

 
Afbeelding 1.2 | Iedere 50 meter worden de waarnemingen 

ingevoerd. 
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Er zijn voor fauna de volgende soortgroepen onder-
zocht: amfibieën, reptielen, vissen, grondgebonden 
zoogdieren, libellen, dagvlinders en sprinkhanen. Het 
gaat om soorten uit de soortgroepen die goed overdag 
waar te nemen zijn of waarvan sporen gevonden kun-
nen worden. Ook is het voorkomen van Amerikaanse 
rivierkreeften (exoten) en grote waterroofkevers on-
derzocht en de eventuele aanwezigheid van platte 
schijfhoren, gestreepte waterroofkever en rode bos-
mieren. Andere soortgroepen zijn niet onderzocht. 
Ook vogels zijn niet meegenomen in het onderzoek. 
Deze vergen een totaal andere wijze van inventarise-
ren die niet aansluit bij de gebruikte onderzoeksme-
thode.  
Insecten zijn, indien nodig, gevangen met een insec-
tennet. Na determinatie zijn ze weer losgelaten. 
Sprinkhanen en krekels zijn ook op geluid geïnventari-
seerd. Voor amfibieën, kreeften en vissen is gebruik 
gemaakt van een steeknet. Veel van de onderzochte 
soorten zijn slechts een deel van de onderzoeksperi-
ode waar te nemen. Dit geldt vooral voor dagvlinders, 
libellen en sprinkhanen. De inventarisatierondes zijn 
zo over de onderzoeksperiode en over het werkgebied 
verdeeld dat de kans op het aantreffen van de karteer-
soorten (inclusief voorjaarssoorten en soorten van de 
late zomer) het grootst is. 
Aanvullend is na afloop van de veldwerkperiode 
visonderzoek verricht met behulp van elektro-visserij-
apparatuur. Het onderzoek was vooral gericht op de 
beschermde grote modderkruiper. Voor deze soort lij-
ken geschikte wateren aanwezig en grote modderkrui-
pers zijn ook bekend uit een aangrenzend gebied. 
Schepnetbemonstering is voor de grote modderkrui-
per geen betrouwbare methode (De Jong & Bochove 
2016). Door een elektrisch veld aan te brengen in het 
water worden de vissen, ook vanuit de bodem of 
dichte vegetatie, gedwongen naar de pluspool, in dit 

geval de schepnetrand, te zwemmen. In oktober is er 
twee dagen elektrisch gevist, waarbij 31 wateren zijn 
onderzocht. Tijdens het zomeronderzoek zijn de meest 
geschikte wateren geselecteerd. Elektrisch vissen is 
ook voor andere vissoorten effectief. Waarnemingen 
van andere karteersoorten, zoals van kroeskarper, zijn 
meegenomen in het karteeronderzoek.  
Van de zoogdieren zijn de dagactieve soorten en soor-
ten waarvan de aanwezigheid door middel van sporen 
(prenten, haren, keutels etc.) goed is vast te stellen ge-
inventariseerd. Er is geen onderzoek met inloopvallen 
naar kleine zoogdieren of vleermuisonderzoek ver-
richt. 
De flora-onderzoekers hebben de planten steeds visu-
eel vastgesteld. Voor het verzamelen van ondergedo-
ken waterplanten is een hark met lange steel of een 
plantenhark aan een touw gebruikt. Veelal zijn krans-
wieren op kantoor nagedetermineerd. 
In Figuur 1.1 is ook aangegeven waar eigenaren geen 
toestemming hebben gegeven tot betreding. De rede-
nen voor de weigeringen verschillen. Vaak wordt aan-
gegeven dat het te maken heeft met de bezorgdheid 
dat het aantreffen van bijzondere soorten tot beper-
kingen zou leiden. Zeker bij grotere oppervlakken zul-
len weigeringen invloed hebben op de soortversprei-
dingskaarten en ook op de biodiversiteitskaarten. In 
het westen van deelgebied 3 en delen van deelgebied 
4 was het oppervlak van geweigerde delen het grootst 
(Figuur 1.1). Naast de geweigerde delen kon echter 
steeds wel onderzoek worden gedaan, zodat van het 
deelgebied als geheel een goed beeld kon worden ge-
vormd. Wel kan het zo zijn dat bepaalde soorten ge-
mist of onderschat zijn doordat in delen waarvoor 
geen toestemming werd verkregen bijvoorbeeld uit-
zonderlijke sloten aanwezig zijn. Omdat het veel om 
vrij uniform, grootschalig landbouwgebied gaat is het 
effect op de resultaten vermoedelijk niet heel groot.  

 

 
Afbeelding 1.3 | Aanvullend is elektrisch gevist voor grote 

modderkruiper en andere soorten, zoals deze kroeskarper. 

 

 
Afbeelding 1.4 | Gewone dotterbloem bloeit vroeg in het sei-

zoen.  
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1.4 Het weer 
De trefkans is voor veel karteersoorten weersafhanke-
lijk. Dat geldt vooral voor de onderzochte insecten-
groepen (dagvlinders, libellen en sprinkhanen), maar 
ook voor amfibieën (kikkers en padden) is het weer 
van invloed. De kans op het waarnemen van heikikkers  
is bijvoorbeeld groter als het gras vochtig is. Het weer 
kan ook de flora-inventarisatie beïnvloeden. Regen 
kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat het zicht minder is 
en dat de vegetatie plat komt te liggen. De veldwerkers 
stemmen hun werkzaamheden af op het weer. Zo ligt 
bij regenachtig weer de nadruk van fauna-onderzoe-
kers op het scheppen naar vissen en amfibieën.  
 
De veldwerkperiode van 2018 was uitzonderlijk droog 
en warm (Tabel 1.1). In de loop van het seizoen begon-
nen veel graslanden geel te kleuren en kwamen er 
flinke scheuren in de graslandbodems en soms vielen 
ondiepe sloten droog (Afbeelding 1.5 en 1.6). De om-
standigheden voor het waarnemen van onder andere 
dagvlinders en libellen waren door het zomerse weer 
meestal gunstig. Ondanks de droogte werden heikik-
kers toch vaak foeragerend aangetroffen in het gras-
land langs sloten, ook later op de dag wanneer het gras 
al heel droog was. Voor het waarnemen van planten 
zal het weer van invloed zijn geweest, met name voor 
soorten met een korte groei- of bloeitijd. Zo waren de 
vroeg bloeiende dotterbloemen eerder uitgebloeid en 
hoewel de bladeren ook daarna nog goed zijn waar te 
nemen, springen ze minder in het oog dan de fel gele 
bloemen.   
 

 
Tabel 1.1 | Karakterisering van het weer per maand in 2018 (bron: 

KNMI). 

 

1.5 Leeswijzer 
De resultaten van de kartering van 2018 (ruim 50.000 
waarnemingen) worden op verschillende manieren ge-
presenteerd. In Hoofdstuk 2 zijn de waarnemingen ge-
groepeerd per biotooptype. Hierdoor wordt bijvoor-
beeld duidelijk waar veel plantensoorten van oevers 
en moerassen zijn aangetroffen en waar niet. De uit-
komsten hiervan worden eerst besproken per biotoop-
type en daarna per deelgebied. In Hoofdstuk 3 komen 
de individuele soorten aan bod. Na een overzicht van 
soorten van de Wet natuurbescherming en de Rode 
Lijst worden eerst de plantensoorten behandeld (van 
nat naar droog). Daarna volgen de diersoorten met 
eerst de gewervelde dieren. Tot slot staan in Hoofd-
stuk 4 de belangrijkste conclusies. Na een lijst met ge-
raadpleegde literatuur volgt voor flora en fauna een 
bijlage met een opsomming van alle waargenomen 
karteersoorten. Hierbij  is aangegeven in welke deel-
gebieden de soorten zijn waargenomen. Ook is een 
overzicht gegeven van de in het kader van de Wet na-
tuurbescherming vrijgestelde soorten in provincie 
Utrecht.  
 

 

 
Afbeelding 1.5 | Door de recorddroogte verkleurd grasland 

met scheuren in de grond. 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 1.6 | De meeste sloten bleven ondanks de droogte 

waterhoudend, maar niet allemaal.  

maand omschrijving KNMI  
mei record warm, zeer zonnig en aan de droge kant 

juni zeer warm, zeer droog en normale hoeveelheid zon 

juli recorddroog, recordzonnig en zeer warm 

augustus zeer warm, aan de zonnige kant en vrijwel normale hoe-
veelheid regen 

september vrij warm, vrij droog en zeer zonnig 
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Afbeelding 1.7 | Polder Snelrewaard in het oosten van deel-
gebied 1. 

 

 
Afbeelding 1.8 | De Hollandse IJssel loopt midden door het ge-
bied, zoals hier ten zuiden van Oudewater (deelgebied 1). 

Afbeelding 1.9 | Landgoed Linschoten (deelgebied 2). 

 

Afbeelding 1.10 | Het IJsselbos (deelgebied 3). 

 

 
Afbeelding 1.11 | Polder Hoenkoop in het westen van deelge-
bied 4. 

 

 
Afbeelding 1.12 | Polder Blokland (deelgebied 5) 
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2 Resultaten biodiversiteit 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Inleiding 
Om de biodiversiteit in beeld te brengen zijn vier bio-
tooptypen onderscheiden: ‘water’, ‘oever’ (inclusief 
de oeverzone van het water en moeras), ‘gras-
land/ruigte’ (diverse biotopen als wegbermen, natte 
en droge ruigtes etc.) en ‘bos’. Figuur 2.1 geeft een 
schematische weergave van deze biotooptypen. De 
aangetroffen karteer-soorten zijn toebedeeld aan het 
biotooptype of de biotooptypen waarmee ze de 
meeste binding hebben of waar ze zijn aangetoond 
(Tabel 2.1). Zo zijn vissen natuurlijk aan water toebe-
deeld en zijn amfibieën zowel bij water als bij oever in-
gedeeld. Een deel van de soorten valt niet onder de 
genoemde biotooptypen, zoals de muurplanten. Deze 
soorten zijn niet meegeteld bij het bepalen van de bio-

diversiteit. Voor elk biotooptype is onderscheid ge-
maakt tussen flora en fauna, zodat in totaal acht kaar-
ten de biodiversiteit tonen.  
De biodiversiteit is per vlak van 500m x 500m bepaald 
door binnen zo’n vlak het aantal karteersoorten per bi-
otooptype vast te stellen en daarnaast het totaal aan-
tal waarneemlocaties van de betreffende karteersoor-
ten. In de biodiversiteitskaarten is het aantal soorten 
weergegeven door de grootte van de stippen en het 
totaal aantal waarneemlocaties van die soorten met 
de kleur van de stippen. Het aantal individuen van een 
soort per waarneemlocatie is niet meegeteld om te 
voorkomen dat een scheef beeld ontstaat. Een waar-
neming van 1000 paddenlarven telt daarom bijvoor-
beeld evenveel mee als een waarneming van één vol-
wassen pad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figuur 2.1 | Schematische weergave van de vier biotooptypen: water (excl. oeverzone), oever (incl. oeverzone water en moeras), 

grasland/ruigte en bos 

 
Tabel 2.1 | Globale verdeling van de soorten over de vier omgevingscategorieën.  

categorie flora fauna 
water waterplanten en kranswieren vissen, amfibieën  
oever planten van oevers en moerassen en direct 

langs de oever in het water staand. 
amfibieën (kikkers en padden)  
libellen  
reptielen (ringslang) 
sprinkhanen/krekels (enkele soorten) 

grasland/ruigte planten van graslanden en diverse biotopen als 
akkerranden, overhoekjes, droge en natte 
ruigtes.  

dagvlinders (meeste soorten) 
sprinkhanen/krekels (meeste soorten) 
zoogdieren (o.a. haas) 

bos planten van bossen en houtwallen.  dagvlinders (enkele soorten) 
zoogdieren 

water oever grasland/ruigte bos 



 

Ecologisch Adviesbureau Viridis | Resultaten flora- en faunakartering 2018   8 

De biodiversiteit is alleen gebaseerd op de onder-
zochte soortgroepen. Bij de interpretatie van de kaar-
ten is het van belang dit in gedachten te houden. Zo 
zijn vogels niet meegerekend.  
Voor een beter overzicht van het gebied wordt eerst 
kort de biodiversiteit in het hele onderzoeksgebied ge-
presenteerd. In de paragrafen daarna wordt de biodi-
versiteit per deelgebied besproken. Om de leesbaar-
heid te bevorderen wordt niet steeds gesproken van 
‘biotooptype water’, ‘biotoop-type oever' etc., maar 
kortweg van water, oever, grasland/ruigte en bos. 
 

Omdat in de bespreking van de biodiversiteit de deel-
gebieden al aan de orde komen is in tabel 2.2 een 
korte karakterisering van de vijf deelgebieden gege-
ven. Daarna volgen twee figuren over bodemsoorten 
en de aanwezigheid van kwel (Figuur 2.2 en 2.3). Dit 
zijn voor flora en fauna belangrijke karakteristieken. 
Het onderzoeksgebied heeft in het westen een veen-
bodem (groot deel van deelgebied 1 en 4) en verder 
vooral kleibodems. De grootste kwelgebieden zijn het 
noorden van deelgebied 1 en 3. Ook in deelgebied 4 
en in deelgebied 5 ten zuiden van Montfoort is kwel 
aanwezig. 

 

 
Afbeelding 2.1 | Veel waarnemingen betreffen biotooptype 

oever. 

 

 
Afbeelding 2.2 | Voor de biodiversiteit wordt dit als één waar-

neemlocatie van gewone pad geteld. 
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Tabel 2.2 | Overzicht van de deelgebieden met korte karakterisering. De belangrijkste onderdelen van het deelgebied zijn benoemd.  

deel naam  bodem karakterisering 
1 Oudewater Veen (west en noord). 

Zware klei en in mindere 
mate lichte klei (oost)  

Open gebied van agrarisch grasland met sloten op hoofdzake-
lijk veenbodem. De west- en noordgrens wordt gevormd door 
de provinciegrens. Aan de zuidkant vormt de Hollandse IJssel 
de grens van het deelgebied. Aan de oostkant ligt de grens bij 
de overgang van de noord-zuid georiënteerde verkaveling naar 
de oost-west georiënteerde verkaveling van deelgebied 2, o.a. 
bij de Engherkade. Opvallende lijnvormige elementen zijn de 
spoorlijn Gouda-Woerden en, naast de Hollandse IJssel, de wa-
tergangen de Lange Linschoten (tussen Oudewater en Linscho-
ten), de Achterwetering en aan de westkant, ten noorden van 
Hekendorp, de Lange Weidse Boezem en Dubbele Wiericke. Di-
rect ten westen van Oudewater is in 2010 het Veenweidepark 
aangelegd met gegraven wateren en struweel- en bosaanplant.     

2 Linschoten Vooral klei (lichte en zware 
klei en zware zavel). In 
noordoosten ook veen. 

Ten westen van Linschoten bevindt zich in deelgebied 2 land-
goed Linschoten. In dit landgoed wisselen bos en grasland el-
kaar af. Naar het westen wordt het landgoed meer open en 
gaat over in open grasland, tot een klein stuk deelgebied 1 in. 
In Linschoten komen de Lange Linschoten (die loopt tot Oude-
water) en de Korte Linschoten (vanaf Woerden) bij elkaar. Via 
de Montfoortse Vaart staan de wateren (na een knik bij Catten-
broek) in contact met de Hollandse IJssel in Montfoort. De be-
grenzing is aan de noordzijde de snelweg A12, aan de oostkant 
de (met bomen begroeide) Hollandse Kade en aan de zuidkant 
de bebouwde kom van Montfoort. Tegen de bebouwde kom 
van Linschoten is aan de oostkant langs het Weidepad een ge-
biedje aangelegd (een “Ecologisch park”) waarbij grond op ver-
schillende dieptes is afgegraven, waardoor moerassige delen 
en ondiepe wateren zijn ontstaan. Tussen Linschoten en Mont-
foort is aan weerskanten van de N204 een verhoging in het 
landschap te zien: een oude stroomrug, waar in de 18e eeuw 
de Linie van Linschoten is aangelegd. Mede door de hoog op-
gaande vegetatie zorgt dit voor variatie in het overwegend 
open landschap van grasland met sloten en vaarten.  

3 Reijerscop, Mastwijk en  
Rijnenburg 

Klei (zware klei in het noor-
den, lichte klei en zware 
zavel in het zuiden). In ui-
terste noordwesten veen. 

Het grote deelgebied 3, grofweg gelegen tussen de A12, A2 en 
de Hollandse IJssel, is een open landbouwgebied met veel agra-
risch grasland afgewisseld met percelen mais. De meeste land-
schappelijke variatie bevindt zich in het zuidoosten. Hier is rond 
1980 het IJsselbos aangelegd langs de Noord-IJsseldijk. In de 
oostelijke helft is bos aangeplant, waaronder populieren en ei-
ken. In de westelijke helft is grasland en ruigte aanwezig en is 
een poel aangelegd. Krap een kilometer oostelijk hiervan be-
vindt zich de Nedereindse Plas met de Nedereindse Berg.  

4 Hoenkoop en Willeskop Veen. Alleen aan noord-
rand en oosten lichte en 
zware klei en bij Oude IJs-
sel zware zavel. 

Het onderzoeksgebied ten zuiden van de Hollandse IJssel is in 
twee delen verdeeld, met de N204 als grens. Ten westen hier-
van ligt het smalle deelgebied 4 met hoofdzakelijk een veenbo-
dem. Westelijk van de Damweg bestaat het uit polder Hoen-
koop. Van west naar oost wordt de polder doorsneden door de 
Achterwetering. Ten oosten van de Damweg bevindt zich pol-
der Willeskop met de Willeskopse Tiendwetering. De gehele 
zuidgrens wordt gevormd door een lange kade die loopt vanaf 
de Benschopse Wetering in het westen tot aan de N204. Tus-
sen de Damweg en de N204 zijn net ten zuiden van het onder-
zoeksgebied (tussen de kade en de Nauwe Blokwetering) moe-
rasdelen aanwezig. 

5 Blokland Vooral lichte klei. Ook 
zware klei en langs Oude 
IJssel zware zavel. In uiter-
ste zuidwesten veen. 

Ten oosten van deelgebied 4 ligt tussen Montfoort en IJssel-
stein deelgebied 5, dat vooral uit de polders Blokland en Broek 
bestaat. Net als bij de andere deelgebieden gaat het hoofdza-
kelijk om open agrarisch grasland met af en toe maispercelen. 
De kade die de zuidgrens van deelgebied 4 vormt loopt hier 
door tot aan IJsselstein. Aan de zuidkant bevindt zich aan 
weerskanten van de Broeker Kade een natuurgebied met een-
denkooien die buiten het onderzoeksgebied valt. De Hollandse 
IJssel vormt de noordgrens. 
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Figuur 2.2 | Bodemkaart van het onderzoeksgebied. Bron: Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) Nederland, Wageningen UR. 

 

 
Figuur 2.3 | De mate van kwel of inzijging in mm/dag. Bron: webkaart provincie Utrecht. 
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2.2 Biodiversiteit onderzoeksgebied 
In onderstaande paragrafen wordt per biotooptype in-
gegaan op de biodiversiteit in het onderzoeksgebied. 
Hierna wordt in 2.3 de biodiversiteit per deelgebied 
besproken. 

2.2.1 Biodiversiteit water 
Flora 

De biodiversiteit water is voor flora het hoogst in het 

centrale deel van Polder Snelrewaard, in het oosten 

van deelgebied 1. Hier zijn heldere kwelsloten aanwe-

zig met een rijke begroeiing met soorten als brede wa-

terpest en pijlkruid. Zowel het aantal soorten, als het 

totaal aantal waarnemingen (ongeacht de soort) is hier 

het hoogst. In het enige 500m-hok van het onder-

zoeksgebied met twaalf soorten te karteren water-

planten zijn niet alleen deze begroeide sloten aanwe-

zig, maar ook een vrij brede vaart met doorgroeid en 

glanzig fonteinkruid. De aanwezigheid van brede wa-

terpest en holpijp wijzen op kwelinvloeden. In drie 

hokken bedraagt het totaal aantal waarnemingen 

meer dan 100. Ten zuiden van Montfoort, aan beide 

kanten van de N204, zijn ook relatief veel waterplan-

ten aangetroffen. Er zijn hier fraaie, kraakheldere 

kwelsloten aanwezig met veel kranswieren (breekbaar 

kransblad en gewoon kransblad var. longibracteata). 

Het aantal soorten per 500m-hok komt er in twee hok-

ken op tien. Het totaal aantal waarnemingen (onge-

acht de soort) is hier ook vrij hoog, maar in tegenstel-

ling tot Polder Snelrewaard komt dit aantal niet boven 

de 100 per 500m-hok.   

In grote lijnen komt dit beeld (met in de betere delen 

rond de tien soorten) overeen met de karteringen van 

de afgelopen jaren in andere gebieden. Uitschieters  

tot veertien of zestien soorten, zoals in 2015 in de 

Vechtvallei en het Noorderpark, zijn er niet. De waar-

den liggen weer wat hoger dan in het Eemland (2014) 

en Mijdrecht (2013). In de meeste 500m-hokken ko-

men tenminste zes te karteren soorten voor, waarbij 

kikkerbeet, zwanenbloem en smalle waterpest het 

meest gekarteerd zijn. Vieze, troebele sloten met 

dikke (anaerobe) baggerbodems zonder watervegeta-

tie zijn nagenoeg afwezig in het onderzoeksgebied. 

Wel zijn er in het hele onderzoeksgebied veel sloten 

met flab (drijvende algen/wieren) op het water. 

In de laatste circa 40 jaar zal de biodiversiteit in het 

onderzoeksgebied zijn afgenomen. Zo zijn bij de karte-

ringen in het onderzoeksgebied van rond 1980 onder 

andere krabbenscheer en waterviolier veel meer aan-

getroffen dan bij de huidige kartering. 

 

Fauna 

Voor fauna water is de biodiversiteit het hoogst in Pol-

der Blokland (deelgebied 5). In vijftien hokken zijn hier 

meer dan tien soorten vastgesteld. Buiten deelgebied 

5 zijn in het hele onderzoeksgebied acht andere 500m-

hokken met meer dan tien soorten voor fauna water 

aanwezig. Ten oosten van Montfoort is een hok met 

dertien soorten, waaronder de vissoorten vetje, bitter-

voorn en kleine modderkruiper en in enkele sloten lar-

ven van de rugstreeppad. Niet alleen het aantal waar-

genomen soorten, maar ook het totaal aantal waarne-

mingen is in Polder Blokland het hoogst. In dertien 

hokken zijn meer dan 100 waarnemingen van karteer-

soorten gedaan.  

De variatie aan watergangen is in de polder relatief 

groot, met naast vele sloten ook weteringen als de Mo-

lenvliet en Oude Wetering. De aanwezigheid van veel  

 

 
Afbeelding 2.3 | Sloot in Polder Snelrewaard (deelgebied 1) 

met onder andere brede waterpest en pijlkruid. 

 

 

 
Afbeelding 2.4 | In Polder Blokland (deelgebied 5) zijn veel 

soorten vissen en amfibieën vastgesteld. 
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Figuur 2.4 | Biodiversiteit flora water. Per 500m-hok is zowel het aantal soorten als het totaal aantal waarnemingen weergege-

ven. Bij negen of meer soorten is het exacte aantal aangegeven. 

 

 

 
Figuur 2.5 | Biodiversiteit fauna water. Per 500m-hok is zowel het aantal soorten als het totaal aantal waarnemingen weergege-

ven. Bij elf of meer soorten is het exacte aantal aangegeven. 
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driedoornige stekelbaars en vooral ook riviergrondel 

(meerdere watergangen) en zwartbekgrondel (dicht-

bij de Hollandse IJssel) duidt op relatief veel dynamiek 

en ontsluiting met andere wateren door directe ver-

bindingen en water in- en uitlaat. 

Ook het oosten van deelgebied 3 heeft een relatief 

hoge biodiversiteit, vooral door de vissoorten. Vetjes 

zijn hier in een groot aantal watergangen aanwezig. En 

net als in deelgebied 5 zijn hier riviergrondels gevan-

gen.  

In vergelijking met de karteringen van voorgaande ja-

ren elders in provincie Utrecht zijn er veel hokken met 

meer dan acht soorten. Zo waren dat er in Eemland 

(2014) en in de omgeving van Mijdrecht (2013) slechts 

enkele. 

2.2.2 Biodiversiteit oever 
Flora 

Zoals in Figuur 2.6 is te zien, is de biodiversiteit flora 

oever het hoogst in deelgebied 1 (op het oosten na) 

en in het oosten van deelgebied 3. Dit zijn twee delen 

waar relatief veel kwelwater aan het oppervlak komt 

(Figuur 2.3). Vaak zijn kwelgebieden botanisch interes-

sant, onder andere doordat kwel in staat kan zijn om 

de effecten van bemesting tot op zekere hoogte tegen 

te gaan.  

Deelgebied 1 kent zowel wat aantal soorten betreft 

(zeven hokken met veertien of meer soorten) als het 

totaal aantal waarnemingen (veertien hokken met 

meer dan 75 waarnemingen) de grootste biodiversi-

teit. De fraaiste oevervegetaties, met wateraardbei en 

gewone dotterbloem, zijn aanwezig langs enkele slo-

ten in het veengebied in het noorden van deelgebied 

1. Hier is niet alleen kwel en veen (voor sommige soor-

ten gunstig) aanwezig, maar is over het algemeen ook 

een minder grootschalige agrarische bedrijfsvoering. 

Grote ‘blokken’ met tot dicht aan de sloot bemest en 

gemaaid grasland, behorend bij één boerenbedrijf (zo-

als in deelgebied 4), zijn hier weinig. Het gaat om een 

divers verkavelingspatroon met smalle en relatief 

korte kavels en veel verschillende eigenaren. Hierdoor 

ontstaat variatie en zijn er delen die minder bemest en 

gemaaid worden. Voor veel soorten planten is dat 

gunstig. Direct ten westen van Oudewater zijn in deel-

gebied 1 wel grootschaliger bedrijven aanwezig en 

hier is de biodiversiteit een stuk lager, op twee stroken 

natuurgebied na (waaronder het Veenweidepark bij 

Montfoort). 

Over het geheel genomen is de biodiversiteit flora oe-

ver in het onderzoeksgebied vrij gemiddeld in vergelij-

king met eerdere jaren elders in provincie Utrecht. In 

de omgeving van Zegveld (2014) waren wel 21 hokken 

met vijftien of meer soorten tegen vijf hokken in het 

huidige (ten zuiden hiervan gelegen) onderzoeksge-

bied. Uitschieters tot rond de twintig soorten per hok, 

zoals in het Noorderpark (2015) of rond Leusden 

(2017), waren er ook niet. In vergelijking met de wei-

nig gevarieerde graslandgebieden als het Eemland 

(2014) en rond Mijdrecht (2013) was de biodiversiteit 

flora oever juist hoger. In die gebieden kwam het aan-

tal soorten per hok vaak niet boven de vijf en nergens 

boven de twaalf.  

In vergelijking met de eerste kartering in het onder-

zoeksgebied (rond 1980) is er voor kritische soorten 

als echte koekoeksbloem en gewone dotterbloem 

sprake van een sterke achteruitgang (zie 3.4.2). 

 

 
Afbeelding 2.5 | Sloot met gevarieerde oeverbegroeiing bij 

Diemerbroek (deelgebied 1). 

 

 

 
Afbeelding 2.6 | Polder Hoenkoop (met veel grote veebedrij-

ven) in deelgebied 4 heeft een lage biodiversiteit flora oever. 
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Figuur 2.6 | Biodiversiteit flora oever. Per 500m-hok is zowel het aantal soorten als het totaal aantal waarnemingen weergege-

ven. Voor hokken met elf of meer soorten is het exacte aantal soorten aangegeven. 

 

 

 
Figuur 2.7 | Biodiversiteit fauna oever (vooral libellen, kikkers en padden). Per 500m-hok is zowel het aantal soorten als het 

totaal aantal waarnemingen weergegeven. Voor hokken met elf of meer soorten is het exacte aantal soorten aangegeven. 
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Na deelgebied 1 is de hoogste biodiversiteit aanwezig 

in het kwelgebied in het noordoosten van deelgebied 

3. Hier zijn onder andere sloten met over grote lengte 

aanwezigheid van gewone dotterbloem en daarmee 

vormt het duidelijk het zwaartepunt van de versprei-

ding van de soort in het onderzoeksgebied. Ook 

tweerijigge zegge is alleen hier over grote lengtes 

slootoever aangetroffen. Mogelijk loopt het deel met 

hogere biodiversiteit hier nog verder westelijk door, 

maar daar zijn grote oppervlakken niet onderzocht 

omdat er geen toestemming werd verkregen. Het 

noordoosten van deelgebied 3 is vrijwel geheel in be-

zit van projectontwikkelaars omdat het in de toekomst 

bebouwd zal worden. Het agrarisch gebruik zal daar-

door minder intensief zijn en dat kan mede de voor het 

onderzoeksgebied relatief hoge biodiversiteit verkla-

ren. 

In het oosten van deelgebied 4 is aan de Bloklandse 

Dijk (Polder Willeskop) een 500m-hok met zestien 

soorten. Dit is een stuk hoger dan in de wijde omge-

ving en het enige hok met meer dan tien soorten voor 

flora oever ten zuiden van de Hollandse IJssel. Er komt 

onder andere gewone dotterbloem voor en ook vrij 

veel echte koekoeksbloem (ook een soort uit het dot-

terbloemverbond).  

 

Fauna 

Bij de biodiversiteit fauna oever (vooral bepaald door 

het aantal libellensoorten) is vooral een verhoging te 

zien op landgoed Linschoten, in kleine natuurgebieden 

als het Veenweidepark en in Polder Blokland (deelge-

bied 5). Het beeld, met rond de veertien soorten in de 

soortenrijkere delen, komt globaal overeen met eer-

dere karteringen elders in provincie Utrecht. Uitschie-

ters van 500m-hokken met tot twintig soorten, zoals 

soms in eerdere jaren, zijn er echter niet.  

Op landgoed Linschoten zijn de meeste hokken met 

een hogere biodiversiteit aanwezig. Hier is de land-

schappelijke variatie groot door de afwisseling van 

grasland met sloten, oevervegetaties, houtwallen en 

bospercelen. Vooral direct ten noordwesten van het 

centrale beboste deel zijn sloten met relatief veel 

soorten libellen, waaronder de beschermde gevlekte 

witsnuitlibel. Ook viervlek, glassnijder, vroege glazen-

maker en bloedrode heidelibel zijn hier aanwezig.   

Ook oostelijk van Linschoten, tegen de bebouwde kom 

aan, is de biodiversiteit hoger. Hier is het kleine ‘Eco-

logisch park’ aangelegd langs het Weidepad met op 

verschillende dieptes afgegraven grond. In deze pio-

niersituaties zijn op nog kale stukjes gewoon doorntjes 

en zeggendoorntjes aanwezig. Ook zijn hier vijf soor-

ten amfibieën aanwezig en libellen, waaronder glas-

snijder. Ook bij Oudewater is een klein natuurgebied 

aangelegd op voormalig agrarisch grasland: het Veen-

weidepark.  

In deelgebied 1 is de biodiversiteit fauna oever in te-

genstelling tot flora overwegend laag. Het kan dat 

hierbij een gebrek aan structuurrijke oevervegetatie 

een rol speelt. Ook kan een seizoenseffect meespelen, 

doordat de eerste ronde hier gemiddeld later plaats-

vond en daardoor vroege soorten als variabele water-

juffer en glassnijder mogelijk minder zijn waargeno-

men. Het eerder genoemde Veenweidepark is een van 

de weinige plekken in deelgebied 1 waar de biodiver-

siteit iets hoger is. In het langgerekte gebied met aan-

geplant struweel en gegraven wateren komen onder 

andere de libellen bruine glazenmaker, glassnijder en 

bloedrode heidelibel voor.  

Het 500m-hok met het grootste aantal soorten fauna 

oever (vijftien) bevindt zich in het oosten van het on-

derzoeksgebied. Ook hier gaat het om een aangelegd 

natuurgebied: het IJsselbos. Opvallend is hier de aan-

wezigheid van vrij veel azuurwaterjuffers in het be-

boste deel. Het is de enige locatie waar de soort, die 

algemeen is op zandgronden, is gezien. De aanleg van 

het IJsselbos heeft kennelijk voor gunstige omstandig-

heden gezorgd. Ook is het IJsselbos een van de wei-

nige locaties waar de libellensoort platbuik is aange-

troffen. De nieuw gegraven plas aan de westkant is 

een typische locatie voor de pioniersoort.  

Deelgebied 5 (Polder Blokland) heeft met twintig hok-

ken met negen of meer soorten de hoogste biodiver-

siteit. Zoals bij de biodiversiteit water is aangegeven is 

hier de variatie aan watergangen (sloten, weteringen, 

al dan niet verbonden met de Hollandse IJssel) groot. 

Het hok ten oosten van Montfoort met een hoge bio-

diversiteit fauna water, kent ook een hoge biodiversi-

teit fauna oever. In dit hok met in het noorden de 

houtwal langs de Tiendweg zijn naast veel amfibieën 

ook libellen als weidebeekjuffer en vroege glazenma-

ker waargenomen. De weidebeekjuffer komt voor bij 

langzaam stromende wateren met een gezonde zuur-

stof huishouding. 
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2.2.3 Biodiversiteit grasland/ruigte 
Flora 

Ondanks dat het onderzoeksgebied voornamelijk uit 

grasland bestaat is het aantal karteersoorten van gras-

landen en ruigtes voor flora zeer laag (Figuur 2.8). In 

de meeste hokken komt het niet boven de twee soor-

ten uit, zoals echte kamille en kale jonker. De graslan-

den betreffen meestal soortenarme raaigraslanden. 

Ook in de smalle bermen van de twee provinciale we-

gen zijn, in tegenstelling tot eerdere karteringen el-

ders in de provincie, weinig soorten aanwezig. In de 

afgelopen jaren waren vaak wel enkele hokken aan-

wezig met meer dan twintig soorten voor gras-

land/ruigte, zoals langs provinciale wegen of in uiter-

waarden. Nu betreft het hoogste aantal een hok met 

tien soorten aan de Nedereindse Plas in het oosten 

van deelgebied 5. De met gras begroeide heuvel ten 

noorden van de plas (een voormalige vuilnisbelt) 

vormt een geheel afwijkende omgeving en hier zijn 

soorten aanwezig zoals hazenpootje. Hazenpootje is 

een soort van zonnige standplaatsen, vaak op be-

werkte of verplaatste grond. 

Een tweede iets soortenrijker hok (negen soorten) be-

vindt zich ook in het oosten van deelgebied 3, maar 

dan net ten zuiden van de A12. Langs de smalle Ring-

dijk is hier een strook grasland aanwezig met alge-

mene soorten als pastinaak en kale jonker en ook 

beemdkroon (Rode Lijst ‘kwetsbaar’).  

Geheel aan de andere kant van het onderzoeksgebied, 

in het westen van deelgebied 1, zijn twee hokken met 

zeven soorten aanwezig. Het betreft hier een circa 10 

meter brede berm van de Opweg ten noorden van He-

kendorp. Ook hier groeit hazenpootje en ook echte ka-

mille en glad walstro.   

 

Fauna 

Net als bij flora is de biodiversiteit fauna overwegend 

laag voor grasland/ruigte (vooral dagvlinders en 

sprinkhanen). Uitzondering is ook voor fauna het zuid-

oosten van deelgebied 3 (Figuur 2.9). Op de heuvels 

ten noorden en noordoosten van de Nedereindse Plas 

waren veel dagvlinders aanwezig, zoals kleine vuur-

vlinder, icarusblauwtje en ook bruin blauwtje (Rode 

Lijst ’gevoelig’). Ook bij het nabijgelegen IJsselbos wa-

ren relatief veel dagvlindersoorten aanwezig. In het 

westelijke, niet beboste, deel van het IJsselbos werden 

net als bij de Nedereindse Plas acht soorten vastge-

steld. 

In het voornamelijk uit grasland bestaande onder-

zoeksgebied gaat het in de meeste 500m-hokken toch 

slechts om één of twee karteersoorten: haas, soms 

aangevuld met argusvlinder, kleine vuurvlinder of zui-

delijk spitskopje. 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 2.7 | Het agrarisch grasland is op de graspercelen 

zelf vrijwel overal zeer soortenarm, zowel voor flora als voor 

fauna. 

 

 

 

 
Afbeelding 2.8 | Heuvel ten noorden van de Nedereindse Plas 

(deelgebied 3) met zowel voor flora als fauna de hoogste bio-

diversiteit grasland/ruigte.
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Figuur 2.8 | Biodiversiteit flora grasland/ruigte. Per 500m-hok is zowel het aantal soorten als het totaal aantal waarnemingen 

weergegeven. Voor hokken met zes of meer soorten is het exacte aantal soorten aangegeven. 
 

 

 
Figuur 2.9 | Biodiversiteit fauna grasland/ruigte (dagvlinders, sprinkhanen en zoogdieren). Per 500m-hok is zowel het aantal 

soorten als het totaal aantal waarnemingen weergegeven. Voor hokken met zes of meer soorten is het exacte aantal soorten 

aangegeven.
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2.2.4 Biodiversiteit bos 
Flora 

Zoals te verwachten door het zeer geringe oppervlak 

bos zijn er weinig karteersoorten van bossen en hout-

wallen aangetroffen in het onderzoeksgebied (Figuur 

2.10). Daarbij komt dat het bos van landgoed Linscho-

ten niet tot het onderzoeksgebied behoort. Het gaat 

bij de waarnemingen meestal om bosveldkers of heg-

genwikke. Beide zijn ook in meer open gebied aange-

troffen. In de parkachtige omgeving rond begraaf-

plaats De Hoge Akker, net ten zuiden van het IJsselbos, 

groeit ook daslook (deelgebied 3).  

 

Fauna 

Net als bij flora is door het beperkte bosoppervlak het 

aantal waarnemingen van karteersoorten van bio-

tooptype bos klein (Figuur 2.11). Het IJsselbos heeft 

met zes soorten het 500m-hok met het hoogste aantal 

soorten. Het gaat hierbij om vijf soorten dagvlinders 

(waaronder eikenpage, gehakkelde aurelia en boom-

blauwtje) en ree. 

Dat in Figuur 2.11 verspreid door het hoofdzakelijk 

open onderzoeksgebied regelmatig stippen te zien zijn 

komt vooral door de aanwezigheid van bont zand-

oogje. Deze soort was een aantal decennia geleden 

nog hoofdzakelijk aan bossen gebonden, maar komt 

inmiddels op allerlei plaatsen met enige opgaande be-

groeiing, zoals boerenerven, voor. 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 2.9 | Bont zandoogje is de meest aangetroffen 

soort voor biotooptype bos. 

 

 

 
Afbeelding 2.10 | Bosveldkers met riet in het IJsselbos .
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Figuur 2.10 | Biodiversiteit flora bos. Per 500m-hok is zowel het aantal soorten als het totaal aantal waarnemingen weergege-
ven.  
 

 
Figuur 2.11 | Biodiversiteit fauna bos. Per 500m-hok is zowel het aantal soorten als het totaal aantal waarnemingen weergege-
ven. Het maximale aantal soorten per hok is zes. 
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2.3 Biodiversiteit per deelgebied 
In onderstaande paragrafen wordt per deelgebied 

kort ingegaan op de biodiversiteit. De biodiversiteit in 

de deelgebieden is in de Figuren 2.4 t/m 2.11 op de 

voorgaande pagina’s zichtbaar.  

 

2.3.1 Deelgebied 1 
In deelgebied 1 valt vooral de voor het onderzoeksge-

bied relatief hoge biodiversiteit flora oever op. In de 

polders in een brede zone aan weerskanten van de 

spoorlijn zijn op de oevers rond de twaalf soorten te 

karteren planten aanwezig per 500m-hok. Op het land 

van een boerderij aan de weg Tuurluur bij Papekop zijn 

sloten aanwezig met over grote lengte gewone dotter-

bloem op de oevers en ook wateraardbei (Afbeelding 

2.11). Deze soorten worden vooral in laagveengebie-

den aangetroffen, zoals in provincie Utrecht in het 

Vechtplassengebied. Een groot deel van deelgebied 1 

heeft een veenbodem (vooral veraarde bovengrond 

op diepveen).  

Polder Snelrewaard in het zuidoosten van het deelge-

bied heeft de hoogste biodiversiteit flora water, zowel 

wat aantal soorten als totaal aantal waarnemingen be-

treft. Hier zijn smalle, heldere kwelsloten aanwezig 

met hoge abundanties van soorten als brede water-

pest en pijlkruid. 

 

Afbeelding 2.11 | Sloot met wateraardbei ten noorden van 

Papekop. 

 

Net als vrijwel overal in het onderzoeksgebied is de 

biodiversiteit flora grasland/ruigte erg laag in deelge-

bied 1. De graslanden zijn hoofdzakelijk soortenarme 

raaigraslanden. Alleen in een wegberm ten noorden 

van Hekendorp is de biodiversiteit iets hoger. 

De biodiversiteit fauna oever is overwegend laag. Al-

leen in Polder Snelrewaard en in het nieuw aange-

legde Veenweidepark bij Oudewater komt het aantal 

soorten boven de 8 per 500m-hok. Mogelijk speelt een 

gebrek aan landschappelijke variatie (zoals in delen 

van deelgebied 2 en 5) een rol. 

 

2.3.2 Deelgebied 2 
Op Landgoed Linschoten (ten westen van Linschoten) 

behoort de biodiversiteit fauna oever tot de hoogste 

in het onderzoeksgebied. Het landgoed bevat in het 

centrale deel bos en houtwallen met enkele door bos 

omsloten extensief begraasde graslanden. Het land-

goed bevat naar het westen en oosten ook intensiever 

 

Afbeelding 2.12 | Landgoed Linschoten. 

 

gebruikt agrarisch grasland van zuivelbedrijven. Ook 

deze delen bevatten relatief soortenrijke sloten met 

vooral veel libellen. Soorten als glassnijder en viervlek 

komen hier voor en ook eenmaal gevlekte witsnuitli-

bel. De aantallen per soort zijn er relatief hoog. Zo 

werden vaak rond de twintig variabele waterjuffers 

per waarneemlocatie (50 meter) genoteerd, terwijl dit 

aantal bij de meeste sloten in het onderzoeksgebied 

circa drie was per waarneemlocatie. Ook in het kleine 

‘Ecologisch park’ aan het Weidepad, direct ten oosten 

van Linschoten is de biodiversiteit fauna oever relatief 

hoog met soorten als glassnijder en bloedrode heide-

libel en ook vijf soorten amfibieën.      

Ten oosten van Cattenbroek liggen in Polder Rapijnen 

twee lange sloten met een bijzondere watervegetatie 

evenwijdig aan elkaar. Over een lengte van circa 800 

meter was in de ene sloot waterviolier aaneengeslo-

ten aanwezig en in de andere groeide over grote 

lengte krabbenscheer. De sloten lijken geïsoleerd te 

liggen en zullen onder invloed van kwelwater staan. 

Beide soorten zijn sinds de eerste kartering van circa 

40 jaar geleden zeer sterk achteruit gegaan. Deze slo-

ten doen daarom helaas aan als een soort relicten.  
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2.3.3 Deelgebied 3 
In het open deelgebied 3 valt vooral biodiversiteit 

flora oever in het noordoosten op. Die is relatief hoog 

ten opzichte van de rest van het onderzoeksgebied. In 

vergelijking met de kartering van rond 1980 is ook hier 

echter sprake van een zeer sterke achteruitgang. Soor-

ten als echte koekoeksbloem en gewone dotterbloem 

kwamen toen veel meer voor in deelgebied 3 (zie 

3.4.2). Ook voor flora water is de achteruitgang sterk; 

krabbenscheer was rond 1980 volop aanwezig en is nu 

niet meer aangetroffen en ook waterviolier is niet 

meer gezien (zie 3.4.1).   

Van het onderzoeksgebied is het noorden van deelge-

bied 3 de omgeving waarvoor de meeste kwel wordt 

aangegeven (Figuur 2.3). In kwelgebieden is de soor-

tenrijkdom bij planten vaak hoger doordat het voor 

meer soorten gunstige omstandigheden creëert. Zo 

kan kwelwater voor een bufferende werking zorgen 

en daardoor o.a. effecten van bemesting tegengaan. 

In het water heeft de kwelindicator brede waterpest 

hier nog het meest voor. Op de oevers zijn van gewone 

dotterbloem hier de meeste waarnemingen van het 

onderzoeksgebied. Ook soorten als tweerijigge zegge 

en moeraswederik zijn er meer aanwezig dan elders in 

het onderzoeksgebied.  

In het zuidoosten heeft de omgeving van de Nede-

reindse Plas de hoogste biodiversiteit grasland/ruigte, 

zowel voor flora als voor fauna. De met grassen en 

kruiden begroeide heuvels en niet-agrarische vlakke 

graslanden wijken sterk af van de agrarische graslan-

den elders in het onderzoeksgebied. Dagvlindersoor-

ten van graslanden als bruin blauwtje en icarusblauw-

tje kennen hier hun grootste verspreiding. Voor flora 

werd hier onder andere hazenpootje gekarteerd.  

 

Afbeelding 2.13 | De heuvels bij de Nedereindse Plas hebben 

de hoogste biodiversiteit grasland/ruigte. 

 

Voor fauna is ook bij het iets westelijker gelegen IJs-

selbos de biodiversiteit grasland/ruigte relatief hoog. 

In het gevarieerde graslandgebiedje direct westelijk 

van het bos zijn dagvlindersoorten als bruin blauwtje 

en kleine vuurvlinder aanwezig. Door het bos is hier 

voor fauna de biodiversiteit bos ook relatief hoog. 

Naast soorten als gehakkelde aurelia en landkaartje is 

vooral de aanwezigheid van een flinke populatie ei-

kenpages hier opvallend.  

 

Afbeelding 2.14 | In het IJsselbos is een populatie eikenpage 

aanwezig. 

2.3.4 Deelgebied 4 
Deelgebied 4 is een relatief uniform deelgebied dat 

bijna geheel bestaat uit het open grasland van zuivel-

bedrijven aan de Hoenkoopse Buurtweg en Willeskop. 

In geen van de biotooptypen scoort het deelgebied 

hoog bij de biodiversiteit. Graslandsoorten als ica-

rusblauwtje en argusvlinder zijn beide slechts twee-

maal aangetroffen in het deelgebied. Alleen in het ui-

terste oosten (in de polder bij de N204) is de biodiver-

siteit water en oever lokaal hoger. Hier zijn percelen 

met echte koekoeksbloem en gewone dotterbloem op 

de oevers. Beide soorten kwamen bij de eerste karte-

ring (rond 1980) over de hele lengte van deelgebied 4 

voor (zie 3.4.2). Nu is gewone dotterbloem helemaal 

niet aangetroffen en van echte koekoeksbloem rest al-

leen nog een populatie in dit oostelijke deel. Het 

500m-hok met de meeste plantensoorten voor flora 

oever in het onderzoeksgebied (zestien) bevindt zich 

hier. Ook voor fauna oever is de biodiversiteit in dit 

oostelijke deel relatief hoog, met onder andere rug-

streeppad en moerassprinkhaan.   

Een opvallende waarneming in deelgebied 4 is een 

rups van een hermelijnvlinder in een opgeschoten 

wilgje langs een maisakker in Polder Hoenkoop. Ook 

rupsen van de algemenere pauwoogpijlstaart waren in 
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dit en twee andere boompjes aanwezig. Een dicht-

groeiende, vrij brede sloot evenwijdig aan de Damweg 

leverde ook opvallende waarnemingen op. Over ruim 

600 meter lengte waren hier kroeskarpers aanwezig, 

een soort van de Rode Lijst. In ditzelfde water werden 

bij het elektrisch vissen 28 adulte giebels gevangen.  

 

Afbeelding 2.15 | In deelgebied 4 is de biodiversiteit overwe-

gend laag. 

2.3.5 Deelgebied 5 
In de watergangen van deelgebied 5 is de biodiversi-

teit fauna water duidelijk het hoogst van het onder-

zoeksgebied. De variatie in waterlopen is hier groot. 

Naast weteringen en sloten van verschillende omvang 

met voor het onderzoeksgebied algemene soorten als 

kleine modderkruiper zijn er ook watergangen met ty-

pische vissoorten van stromend water. Zo waren in 

het oosten van het deelgebied bij een watergang die 

in directe verbinding met de Hollandse IJssel staat ri-

viergrondels en zwartbekgrondels aanwezig. De aan-

wezigheid van deze soorten en ook van driedoornige 

stekelbaars, die overal in de polders van deelgebied 5 

aanwezig is, wijst op een goede ontsluiting met wate-

ren buiten het deelgebied. Van vetje en bittervoorn 

zijn in dit deelgebied, samen met deelgebied 3, de 

meeste waarnemingen gedaan. 

Ook de biodiversiteit fauna oever is in dit deelgebied 

hoger dan in de meeste andere delen van het onder-

zoeksgebied. Van minder algemene libellensoorten als 

glassnijder en bloedrode heidelibel zijn hier, samen 

met Landgoed Linschoten in deelgebied 2, de meeste 

waarnemingen gedaan. Deze soorten komen vooral 

voor bij rijk begroeide wateren met oeverplanten als 

gele lis en grote egelskop. Door de aanwezigheid van 

stromend water komen hier ook weidebeekjuffers 

voor. In twee watergangen in de polders zijn ook lar-

ven aangetroffen. Bij de voorgaande karteerronde 

(circa 10 jaar geleden) was er slechts één waarneming 

van weidebeekjuffer. De soort breidt zich uit, zoals 

ook bij eerdere karteringen in provincie Utrecht dui-

delijk te zien was. Verder vallen in deelgebied 5 de 

waarnemingen van rugstreeppad op. Met name in slo-

ten net oostelijk van Montfoort planten rugstreeppad-

den zich voort en ook bij een sloot ten noorden van 

IJsselstein waren larven aanwezig. Het gaat in de 

meeste gevallen om vrij smalle, ondiepe sloten langs 

maisakkers. Voortplanting van rugstreeppad vindt 

plaats in snel opwarmend water (zoals in een pionier-

situatie bij een nieuw gegraven poel) en een maisak-

ker nabij biedt grond waar ze zich kunnen ingraven. Bij 

recent geschoonde sloten is bovendien min of meer 

een pioniersituatie aanwezig.  

Ten oosten en noordoosten van Blokland is in vier wa-

tergangen kroosmos aangetroffen. De soort komt 

vooral in schoon water voor.  

 

Afbeelding 2.16 | Rugstreeppad is vooral in deelgebied 5 

waargenomen. 
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3 Resultaten karteersoorten 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 Overzicht resultaten 
Er zijn in het onderzoeksgebied in totaal 201 karteer-
soorten vastgesteld. Het gaat om 137 plantensoorten 
en 64 diersoorten. Naast de verspreiding van deze 
soorten is ook de verspreiding van een aantal soorten 
exoten in kaart gebracht, zoals Amerikaanse rivier-
kreeften. Dit totaal aantal soorten is een stuk lager 
dan bij de karteringen van de afgelopen jaren elders in 
provincie Utrecht. De laatste drie jaar ging het om  
zo’n 350 tot 400 soorten in gevarieerde onderzoeks-
gebieden als de Vechtvallei en het Noorderpark. Het 
onderzoeksgebied van 2018 was veel minder gevari-
eerd en bestond voor het grootste deel uit open agra-
risch grasland.  
Opvallend is dat de beschermde heikikker in de top 
drie van meest gekarteerde diersoorten staat. Alleen 
tiendoornige stekelbaars en bastaardkikker zijn vaker 
gekarteerd. Deze drie soorten zijn in het onderzoeks-
gebied algemeen aanwezig bij sloten. Voor flora gaat 
het ook vooral om waarnemingen in en langs sloten. 
Kikkerbeet en waterzuring zijn het meest waargeno-
men, gevolgd door de waterplanten zwanenbloem en 
smalle waterpest. Vooral in de tweede helft van de 
zeer warme en zonnige zomer konden kikkerbeetplan-
ten flink uitgroeien waardoor de bedekking toenam.  
Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven zijn de 
meest soortenrijke oevers voor flora aanwezig in het 

noorden en westen van deelgebied 1 en in het noord-
oosten van deelgebied 3. Voor fauna zijn in deelgebied 
3 de meeste soorten aangetroffen. Dit komt vooral 
door het IJsselbos en de omgeving van de Nedereindse 
Plas, waar met name het aantal soorten dagvlinders 
relatief hoog was. In het onderzoeksgebied is het op-
pervlak dat niet (primair) in agrarisch gebruik is gering. 
Naast de genoemde delen in deelgebied 3 gaat het 
dan vooral over Landgoed Linschoten (deelgebied 2). 
Hier zijn relatief veel soorten libellen gezien. Er zijn en-
kele kleinschalige natuurontwikkelingsprojecten, 
waaronder het ‘Ecopark’ direct ten oosten van Lin-
schoten en het ‘Veenweidepark’ bij Oudewater. In  
deelgebied 5 zijn vrij veel waarnemingen van libellen 
gedaan en ook de visfauna is hier relatief divers met 
ook soorten van stromend water.  
 
Tabel 3.1 | Het aantal karteersoorten per deelgebied. Exoten 

als Amerikaanse rivierkreeften en reuzenberenklauw zijn niet 

meegeteld in de aantallen. 
deelgebied flora fauna totaal 

1 91 49 140 
2 65 49 114 
3 96 56 152 
4 67 46 113 
5 65 46 111 

totaal 137 64 201 

 

 

 
Afbeelding 3.1 | Kikkerbeet is de meest gekarteerde planten-

soort. 

 

 
Afbeelding 3.2 | Heikikker is op 1600 locaties gekarteerd. 
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De soortenrijkdom van het agrarisch grasland is over-
wegend laag. Het gaat vaak om eentonige raaigraslan-
den die tot dichtbij de sloot gemaaid worden. Voor 
meerdere plantensoorten is met name in deelgebied 
3 en 4 een sterke achteruitgang te zien sinds de karte-
ring van zo’n 40 jaar geleden (zie 3.4).   
 

3.2 Soorten van de Wet natuurbescherming 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in-

gegaan. De lijst met beschermde soorten is hierdoor 

met name voor planten sterk gereduceerd. Onder de 

gekarteerde plantensoorten zijn, net als bij de karte-

ring van 2017, geen beschermde soorten. Bij de gekar-

teerde diersoorten gaat het om vier beschermde soor-

ten, waarbij het bij maar liefst 98% van de waarneem-

locaties om heikikker gaat. Hierdoor is in Figuur 3.1 in 

de meeste 500m-hokken een stip te zien. Soms is dit 

verhoogd tot twee soorten door rugstreeppad, maar 

meer dan twee soorten per 500m-hok komt niet voor. 

Het werkelijke aantal beschermde soorten zal in veel 

500m-hokken hoger zijn doordat niet alle soortgroe-

pen zijn gekarteerd, waaronder vleermuizen en vo-

gels. Ringslang en gevlekte witsnuitlibel zijn beide een-

maal waargenomen.   

 
Tabel 3.2 | De in het onderzoeksgebied aangetroffen karteer-

soorten van de Wet natuurbescherming (Wnb). Er zijn geen 

plantensoorten van de Wnb aangetroffen. Het aantal deelge-

bieden waarin de soort is aangetroffen en het totaal aantal 

waarneemlocaties staat aangegeven. 

soort soortgroep 
dlgeb. 

(aantal) 
waarn. 
(aantal) 

heikikker amfibieën 5 1600 

rugstreeppad amfibieën 5 31 

ringslang reptielen 1 1 

gevlekte witsnuitlibel libellen 1 1 

 
 

 

 
Figuur 3.1 | Weergave van de aanwezigheid van soorten van de Wet natuurbescherming uit de onderzochte soortgroepen. Onder 
andere vogels en vleermuizen zijn niet onderzocht. Per hok van 500m bij 500m is het aantal soorten en het totaal aantal waar-
nemingen geteld. Het maximale aantal soorten per hok is twee.
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3.2.1 Voorbeeld: heikikker en de NDFF 
Wanneer er een ruimtelijke ingreep gepland staat is 
het noodzakelijk om te weten welke beschermde 
soorten er voorkomen. Een belangrijk hulpmiddel 
hierbij is de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF). Hierin wordt een groot aantal waarnemingen 
van soorten verzameld (waaronder de waarnemingen 
van de karteringen) en die zijn te raadplegen. Van-
wege de beperkte houdbaarheid van veldwaarnemin-
gen wordt vaak een periode van 5 jaar bekeken. Dat er 
opgepast moet worden met conclusies trekken over 
aanwezigheid van beschermde soorten op basis van 
de gegevens uit de NDFF over deze tijdsperiode blijkt 
uit het volgende voorbeeld. Een zoekopdracht naar re-
cente (tot 5 jaar oude) waarnemingen van de be-
schermde heikikker in deelgebied 3 geeft Figuur 3.2 als 

uitkomst. Tijdens de zoekopdracht waren de gegevens 
van de kartering van 2018 nog niet in de NDFF ver-
werkt. De waarnemingen van heikikker die bij de kar-
tering van 2018 zijn gedaan staan in de tweede figuur.  
Het grote verschil betekent niet dat de NDFF geen 
goed hulpmiddel is, maar wel dat sommige soorten 
(zeker in grote agrarische gebieden, waar minder vrij-
willigers rondlopen die waarnemingen invoeren dan in 
natuurgebieden) niet te snel moeten worden uitgeslo-
ten op basis van de beschikbare veldwaarnemingen. 
Door in de NDFF bijvoorbeeld ook gegevens van langer 
terug te bekijken en een groter zoekgebied te nemen 
wordt het beeld al verbeterd. Het voorbeeld laat ook 
zien dat de kartering hier voor een duidelijke vergro-
ting van de kennis over de recente aanwezigheid van 
deze beschermde soort heeft gezorgd. 

 

 
Figuur 3.2 | Waarnemingen van heikikker in de NDFF uit de 

periode 2014 t/m 2018 (geraadpleegd op 25 maart 2019). 

 

 
Figuur 3.3 | Waarnemingen van heikikker bij de kartering van 

2018 (worden nog toegevoegd aan de NDFF).
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3.3 Soorten van de Rode Lijst 
De Rode Lijst geeft de status van het voorkomen van 
soorten in Nederland aan. Voor een groot aantal soor-
tengroepen is een Rode Lijst opgesteld en bekrachtigd 
door het ministerie van EZ. De Rode Lijsten hebben 
geen juridische status met betrekking tot ruimtelijke 
ingrepen, maar van initiatiefnemers van ontwikkelin-
gen wordt verwacht dat ze met de aanwezigheid van 
soorten van de Rode Lijst rekening houden. Waar de 
lijst met beschermde soorten per 1 januari 2017 is ge-
wijzigd, geldt dat niet voor de Rode Lijsten. De Rode 
Lijsten zijn in 2004 officieel gepubliceerd in de Staats-
courant. Voor een aantal soortgroepen zijn de lijsten in 
2009 vervangen. Voor dit onderzoek gaat het om de 
soortgroepen zoogdieren, reptielen, amfibieën en dag-
vlinders. In 2015 zijn in de Staatscourant voor een aan-
tal soortengroepen nieuwe lijsten gepubliceerd, waar-
van die van vaatplanten, vissen, libellen en sprinkha-
nen/krekels gebruikt zijn voor dit rapport. 
Bij het onderzoek zijn in het onderzoeksgebied 15 
soorten van de Rode Lijst aangetroffen: 7 plantensoor-
ten en 8 diersoorten (tabel 6). Het gaat om de catego-
rieën ‘gevoelig’ en ‘kwetsbaar’. 
Bij de planten betreft het vooral waarnemingen van de 
waterplanten brede waterpest en krabbenscheer 
(beide ‘gevoelig’). Beide soorten zijn in het onder-
zoeksgebied sterk achteruit gegaan sinds de eerste 
kartering rond 1980, zoals later in paragraaf 3.4.1 zal 
blijken. Spits fonteinkruid komt met name in sloten ten 
noorden van Montfoort voor, moerasbasterdwederik 
langs sloten ten westen van Montfoort en gewone 
agrimonie is enkele keren in de berm aangetroffen. Bij 
dauwnetel gaat het om het IJsselbos en twee delen in 
agrarisch gebied (een kade in deelgebied 1 en bij een 
geïsoleerd bosje in deelgebied 3). Beemdkroon is aan-
getroffen op een strook grasland met veel kruiden 
langs de Ringdijk in deelgebied 1 (vermoedelijk inge-
zaaid).  

Voor fauna gaat het bij de meeste waarnemingen van 
soorten van de Rode Lijst om rugstreeppad, kroeskar-
per en bruin blauwtje.  
 
In Figuur 3.4 is per hok van 500m bij 500m het aantal 
soorten van de Rode Lijst en het totaal aantal waarne-
mingen van soorten van de Rode Lijst aangegeven. Al-
leen in het IJsselbos komt het aantal gekarteerde soor-
ten van de Rode Lijst in twee 500m-hokken op drie: 
bruin blauwtje en dauwnetel in beide hokken en daar-
naast wezel of brede waterpest. 
 

Tabel 3.3 | De in het onderzoeksgebied aangetroffen soorten 

van de Rode Lijst uit de onderzochte soortgroepen (ge = ge-

voelig, kw = kwetsbaar, be = bedreigd). Het aantal deelgebie-

den waarin de soort is aangetroffen en het totaal aantal waar-

neemlocaties staat aangegeven. 

soort soortgroep RL 
dlgeb. 

(aantal) 
waarn. 
(aantal) 

beemdkroon vaatplanten kw 1 2 

brede waterpest vaatplanten ge 5 232 

dauwnetel vaatplanten kw 2 5 

gewone agrimonie vaatplanten ge 3 13 

krabbenscheer vaatplanten ge 4 108 

moerasbasterdwederik vaatplanten ge 1 5 

spits fonteinkruid vaatplanten kw 4 21 

     

rugstreeppad amfibieën ge 5 31 

ringslang reptielen kw 1 1 

kroeskarper vissen kw 4 36 

hermelijn zoogdieren ge 2 6 

wezel zoogdieren ge 1 1 

gevlekte witsnuitlibel libellen kw 1 1 

bruin blauwtje dagvlinders ge 3 33 

hermelijnvlinder 
nachtvlin-
ders kw 1 1 

 

 
Afbeelding 3.3 | Brede waterpest is de meest gekarteerde 

soort van de Rode Lijst.  

 
Afbeelding 3.4 | Rups van de hermelijnvlinder (Rode Lijst 

‘kwetsbaar’) op een wilgje in het westen van deelgebied 4.
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Figuur 3.4 | Weergave van de aanwezigheid van soorten uit de onderzochte soortgroepen die vermeld staan op de Rode Lijst. 
De nieuwste Rode Lijsten zijn gebruikt. Het gaat om soorten uit de soortgroepen vaatplanten, amfibieën, reptielen, vissen, zoog-
dieren, dagvlinders en weekdieren. Onder andere vogels en vleermuizen zijn niet onderzocht. Per hok van 500m bij 500m is het 
aantal soorten en het totaal aantal waarnemingen geteld. Het aantal soorten per hok is maximaal 3. 
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Tabel 3.4 | Overzicht van alle gekarteerde plantensoorten. In kolom ‘deelgeb’ is aangegeven in hoeveel van de 9 deelgebieden de soort is aan-

getroffen (zie bijlage 1 voor de aanwezigheid per deelgebied). In de kolom ‘waarn’ staat het aantal waarneemlocaties voor de soort. Ook is 

aangegeven de eventuele beschermingsstatus (Wnb) of vermelding op de Rode Lijst (RL), waarbij ‘ge’ = gevoelig en ‘kw’= kwetsbaar. Onder ‘bio’ 

staat het biotooptype voor de biodiversiteitskaarten: 1 = water, 2 = oever, 3 = grasland/ruigte, 4 = bos, 5 = overig (muren, akkers, etc.), - = wordt 

niet meegeteld bij de biodiversiteit. 

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL bio 

vaatplanten           

aalbes 1 2     4 

aarvederkruid 1 4     1 

akkerereprijs 1 1     3 

akkerhoornbloem 1 2     3 

akkervergeet-mij-nietje 5 97     3 

amandelwilg 1 5     4 

beekpunge 5 38     2 

beemdkroon 1 2   kw 3 

behaarde boterbloem 4 13     3 

bezemkruiskruid 3 11     3 

bosbies 1 1     2 

bosveldkers 4 110     4 

boswilg 1 1     4 

brede waterpest 5 232   ge 1 

daslook 1 5     4 

dauwnetel 2 5   kw 5 

doorgroeid fonteinkruid 1 1     1 

drienerfmuur 1 1     4 

drijvend fonteinkruid 4 22     1 

duinriet 1 1     3 

echte kamille 4 129     3 

echte koekoeksbloem 5 163     2 

egelboterbloem 5 709     2 

gekroesd fonteinkruid 1 1     1 

gele maskerbloem 1 1     2 

gele morgenster s.l. 1 2     3 

gevleugeld helmkruid 2 6     2 

gevleugeld hertshooi 5 109     2 

gewone agrimonie 3 13   ge 3 

gewone brunel 1 3     3 

gewone dotterbloem 4 108     2 

gewone margriet 2 2     3 

gewone rolklaver 3 14     3 

gewone veldbies 1 1     3 

gewone waternavel 4 37     2 

gewoon reukgras 4 165     2,3 

gewoon sterrenkroos 5 42     1 

glad walstro 4 29     3 

glanzig fonteinkruid 5 36     1 

grasmuur 1 4     2 

grijskruid 0 1     5 

groot blaasjeskruid 4 105     1 

groot streepzaad 2 14     3 

grote ereprijs 5 37     5 

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL bio 

grote kaardebol 3 14     3 

grote klaproos 4 18     3 

grote klit 2 3     3 

grote ratelaar 1 2     2 

grote watereppe 4 58     2 

grote waternavel 2 16     - 

hazenpootje 2 5     3 

hazenzegge 2 2     3 

heelblaadjes 2 9     3 

heggenwikke 5 72     3,4 

hemelsleutel 1 1     2 

hennegras 1 4     2,3 

hoge cyperzegge 5 719     2 

holpijp 5 786     1,2 

hondspeterselie 1 4     5 

hop 1 1     4 

ijle zegge 2 13     4 

jakobskruiskruid 5 81     3 

Japanse duizendknoop 2 16     - 

kale jonker 5 98     3 

kikkerbeet 5 2357     1 

klein bronkruid 1 1     3 

kleine egelskop 5 46     1 

kleine watereppe 5 522     2 

klimopereprijs 1 2     3 

knoopkruid 3 17     3 

koningsvaren 1 4     2,4 

krabbenscheer 4 108   ge 1 

kruipganzerik 1 1     2,3 

liggend hertshooi 1 1     3 

loos blaasjeskruid + groot 
blaasjeskruid 3 4     - 

mannetjesvaren 2 4     4 

mattenbies 1 1     1,2 

melkeppe 2 100     2 

moerasbasterdwederik 1 5    ge 2 

moerasmuur 4 162     2 

moerasrolklaver 5 1179     2 

moerasspirea 5 332     2 

moeraswederik 5 729     2 

moeraszegge 1 2     2 

muskuskaasjeskruid 2 2     3 

muurpeper 1 1     5 

Noorse ganzerik 1 4     5 

oranje havikskruid 3 5     3 

oranje springzaad 2 11     - 
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soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL bio 

pastinaak 4 112     3 

peen 5 87     3 

penningkruid 5 38     2 

pijlkruid 5 1126     1 

pijptorkruid 5 400     2 

pluimzegge 5 291     2 

puntkroos 4 967     1 

reuzenbalsemien 2 3     - 

reuzenberenklauw 3 10     - 

rode kornoelje 5 29     4 

rode waterereprijs 1 1     2 

rood guichelheil 1 1     5 

ruw vergeet-mij-nietje 2 4     3 

ruwe smele 1 3     3 

Sachalinse duizendknoop 1 1     - 

scherpe zegge x zwarte 
zegge 2 14     - 

slanke waterkers 5 148     2 

slanke waterkers + witte 
waterkers 3 87     2 

slanke waterweegbree 2 12     1,2 

slipbladige ooievaarsbek 5 112     3 

smalle waterpest 5 1679     1 

smalle waterweegbree 4 12     1,2 

spits fonteinkruid 4 21    kw 1 

sterzegge 1 1     2 

stijve waterranonkel 2 2     1 

stomphoekig sterrenkroos 4 33     1 

tenger fonteinkruid + klein 
fonteinkruid 5 277     1 

tengere rus 2 2     3,4 

tijmereprijs 1 2     3 

tuinwolfsmelk 1 3     5 

tweerijige zegge 5 105     2 

valse voszegge 5 26     2 

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL bio 

veelkleurig vergeet-mij-
nietje 1 4     3 

veldlathyrus 5 149     2 

veldrus 1 5     2 

veldsla 1 8     5 

vertakte leeuwentand 4 14     3 

vingerhoedskruid 1 2     3,4 

wateraardbei 1 11     2 

watergentiaan 5 60     1 

waterviolier 1 14     1 

waterzuring 5 2083     2 

wijfjesvaren 2 5     4 

wilde bertram 4 10     2 

wilde cichorei 1 1     3 

witte waterlelie 5 37     1 

zandraket 2 5     3 

zeegroene muur 4 40     2 

zittende zannichellia 3 13     1 

zulte 1 1     2 

zwanenbloem 5 1687     1 

zwarte bes 1 1     4 

zwarte zegge 3 17     2 

            

mossen           

gewoon watervorkje 4 23     1 

kroosmos 1 15     1 

            

kranswieren           

breekbaar kransblad 3 11     1 

buigzaam glanswier 2 2     1 

gewoon kransblad 3 5     1 

gewoon kransblad var. 
longibracteata 3 9     1 
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Tabel 3.5 | Overzicht van alle gekarteerde diersoorten. In kolom ‘deelgeb’ is aangegeven in hoeveel van de 9 deelgebieden de soort is aangetrof-

fen (zie bijlage 2 voor de aanwezigheid per deelgebied). In de kolom ‘waarn’ staat het aantal waarneemlocaties voor de soort. Ook is aangegeven 

de eventuele beschermingsstatus (Wnb) of vermelding op de Rode Lijst (RL), waarbij ‘ge’ = gevoelig en ‘kw’= kwetsbaar, ‘be’= bedreigd. Onder 

‘bio’ staat het biotooptype voor de biodiversiteitskaarten: 1 = water, 2 = oever, 3 = grasland/ruigte, 4 = bos, - = wordt niet meegeteld bij de 

biodiversiteit 

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL bio 

amfibieën           

bastaardkikker 5 2054     1,2 

bruine kikker 5 129     1,2 

Europese meerkikker 5 367     1,2 

gewone pad 5 459     1,2 

groene kikker spec. 5 3767     - 

heikikker 5 1600 ja   1,2 

kleine watersalamander 5 1143     1 

rugstreeppad 5 31 ja ge 1,2 

reptielen           

ringslang 1 1 ja kw 2 

roodwangschildpad 2 2     - 

vissen           

bittervoorn 5 605     1 

driedoornige stekelbaars 5 1346     1 

giebel 1 3     1 

kleine modderkruiper 5 1290     1 

kroeskarper 4 36   kw 1 

marmergrondel 5 1014     - 

paling 1 1     1 

rietvoorn 5 197     1 

riviergrondel 2 10     1 

snoek 5 111     1 

tiendoornige stekelbaars 5 4669     1 

vetje 5 414     1 

zwartbekgrondel 1 2     - 

zoogdieren           

bunzing 3 11     3 

haas 5 1071     3 

hermelijn 2 6   ge 3 

konijn 3 7     3,4 

ree 3 3     4 

vos 3 14     4 

wezel 1 1   ge 3 

dagvlinders           

argusvlinder 5 213     3 

bont zandoogje 5 485     4 

boomblauwtje 5 19     4 

bruin blauwtje 3 33   ge 3 

bruin zandoogje 1 1     3 

eikenpage 2 14     4 

gehakkelde aurelia 5 52     4 

icarusblauwtje 5 112     3 

kleine vuurvlinder 5 157     3 

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL bio 

koninginnenpage 1 1     3 

landkaartje 5 30     3,4 

zwartsprietdikkopje 1 5     3 

nachtvlinders           

hermelijnvlinder 1 1   kw - 

pauwoogpijlstaart 1 3     - 

kevers           

gevlekte geelgerande 3 13     - 

gewone geelrand 4 10     - 

grote spinnende watertor 5 356     - 

tuimelaar 5 537     - 

libellen           

azuurwaterjuffer 1 17     2 

blauwe glazenmaker 5 22     2 

bloedrode heidelibel 4 181     2 

bruine glazenmaker 5 101     2 

bruine winterjuffer 3 4     2 

gevlekte witsnuitlibel 1 1 ja kw 2 

gewone pantserjuffer 2 2     2 

glassnijder 5 38     2 

grote keizerlibel 5 189     2 

grote roodoogjuffer 5 732     2 

kleine roodoogjuffer 5 787     2 

paardenbijter 5 514     2 

platbuik 2 6     2 

tengere grasjuffer 1 1     2 

variabele waterjuffer 5 1491     2 

viervlek 2 28     2 

vroege glazenmaker 5 254     2 

vuurjuffer 2 2     2 

watersnuffel 5 131     2 

weidebeekjuffer 2 49     2 

rivierkreeften           

geknobbelde Amerikaanse 
rivierkreeft 5 473     - 

gevlekte Amerikaanse  
rivierkreeft 5 503     - 

rode Amerikaanse  
rivierkreeft 4 220     - 

sprinkhanen/krekels           

gewoon doorntje 3 9     2,3 

moerassprinkhaan 5 23     2 

zanddoorntje 1 3     2,1 

zeggendoorntje 2 8     2 

zuidelijk spitskopje 5 355     3 
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3.4 Verspreiding flora 
In het onderzoeksgebied zijn in totaal 145 planten-
soorten van de karteerlijst vastgesteld (inclusief exo-
ten). Het gaat voornamelijk om vaatplanten. Daar-
naast zijn 2 soorten mossen en 4 soorten kranswieren 
aangetroffen. De meeste waarnemingen zijn in en 
langs sloten gedaan. Vooral kikkerbeet en waterzuring 
zijn hier veel waargenomen, gevolgd door zwanen-
bloem en smalle waterpest (Tabel 3.6). 
 
Tabel 3.6 | De top-tien van meest gekarteerde plantensoorten.  

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL 

kikkerbeet 5 2357     

waterzuring 5 2083     

zwanenbloem 5 1687     

smalle waterpest 5 1679     

moerasrolklaver 5 1179     

pijlkruid 5 1126     

puntkroos 4 967     

holpijp 5 786     

moeraswederik 5 729     

hoge cyperzegge 5 719     

 
Vijf plantensoorten staan vermeld op de Rode Lijst (zie 
3.3). Geen van de soorten heeft een beschermde sta-
tus onder de Wet Natuurbescherming, afgezien van de 
algemene zorgplicht die voor alle in het wild levende 
soorten geldt.  
Van de gekarteerde soorten is van een kleine selectie 
in onderstaande paragrafen de verspreiding te zien. 
De indeling in paragrafen is gebaseerd op de belang-
rijkste biotopen waarin de soorten voorkomen, grof-
weg van nat naar droog. Van enkele soorten worden 
ook de waarnemingen uit het onderzoeksgebied van 
circa 20 en 40 jaar geleden vergeleken met de huidige  
waarnemingen. Bij een deel van de waarnemingen 
gaat het om waarnemingen op kilometerhok-niveau. 

Op de verspreidingskaarten staan dan de hokken 
weergegeven. Tijdens de karteringen van rond 1980 
behoorde het westen van deelgebied 1 bij Zuid-Hol-
land. De waarnemingen zijn daarom aangevuld met 
waarnemingen van provincie Zuid-Holland uit de 
NDFF. 

3.4.1 Waterplanten 
Voor flora zijn waterplanten relatief veel gekarteerd, 
met 3 soorten bij de top 4 van meest gekarteerde 
planten. Kikkerbeet, zwanenbloem en smalle water-
pest worden door het hele onderzoeksgebied in sloten 
en andere watergangen aangetroffen. In de meeste 
watergangen zijn meerdere te karteren waterplanten 
aanwezig, hoewel hoge uitschieters ontbreken (zie 
ook 2.2.1 over biodiversiteit). 
 
Tabel 3.7 | De top-tien van meest gekarteerde waterplanten.  

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL 

kikkerbeet 5 2357     

zwanenbloem 5 1687     

smalle waterpest 5 1679     

pijlkruid 5 1126     

puntkroos 4 967     

holpijp 5 786     

tenger + klein fonteinkruid  5 277     

brede waterpest 5 232   ge 

krabbenscheer 4 108   ge 

groot blaasjeskruid 4 105     

 
Wanneer we echter kijken naar meer kritische soorten 
waterplanten, zoals waterviolier en krabbenscheer, 
dan is er wel reden tot zorg. Op de volgende pagina’s 
staan van deze soorten de waarnemingen van de eer-
ste karteerronde (circa 40 jaar geleden) en de karteer-
ronde van circa 20 jaar geleden naast de waarnemin-
gen van de huidige kartering. 

 
Afbeelding 3.5 | Zwanenbloemen met op de achtergrond Ou-

dewater (deelgebied 4). 

 
Afbeelding 3.6 | Sloot met krabbenscheer in het noorden van 

deelgebied 1 .
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Figuur 3.5 | De waarnemingen van waterviolier in 2018. 

 
Figuur 3.6 | Waterviolier rond 2000. 

 
Figuur 3.7 | Waterviolier rond 1980. 
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Figuur 3.8 | Krabbenscheer in 2018. 

 
Figuur 3.9 | Krabbenscheer rond 2000. 

 
Figuur 3.10 | Krabbenscheer rond 1980, aangevuld met gegevens van prov. Zuid-Holland.  
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Het is duidelijk dat de twee soorten rond 1980 veel 
meer aanwezig waren in de watergangen van het on-
derzoeksgebied. Waterviolier en krabbenscheer zijn 
bij de karteerronde rond 2000 en bij de huidige karte-
ring nog slechts op enkele locaties aangetroffen.  
 
Waterviolier 
Deze typische kwelindicator is in slechts één sloot over 
grotere lengte waargenomen: ten oosten van Catten-
broek (deelgebied 2). Ten westen van Cattenbroek is 
waterviolier ook eenmalig waargenomen. Het verschil 
in verspreiding met de eerste karteerronde (rond 
1980) is heel groot. De sterke achteruitgang heeft 
plaatsgevonden in de 20 jaar hierna. Bij de kartering 
van rond 2000 is de soort ook nauwelijks meer aange-
troffen.   
Opvallend is dat de groeiplaats ten oosten van Catten-
broek wel een omvangrijke is: over een lengte van 
circa 800 meter is waterviolier hier in de sloot aaneen-
gesloten aanwezig (Afbeelding 3.7). De sloot is pas 
zichtbaar door vanaf de boerderij een eind het land in 
te lopen tot voorbij de wetering. De sloot ligt geïso-
leerd en loopt aan beide kanten dood tegen het gras-
land. Het waterniveau lag bij de bezoeken hoger dan 
in de omliggende wateren. Aangezien er tot laat in de 
onderzoeksperiode nauwelijks neerslag is gevallen zal 
de sloot vooral gevoed zijn met kwelwater. De aanwe-
zigheid van waterviolier wijst daar ook op.  
Waterviolier neemt in de hele provincie Utrecht af, 
waarbij afnemende kwel een belangrijke rol lijkt te 
spelen (Provincie Utrecht, 2017). In het onderzoeksge-
bied worden veel sloten intensief geschoond en ge-
baggerd, wat eveneens problematisch kan zijn voor 
waterviolier.  
 

Krabbenscheer (RL) 
Hoewel krabbenscheer op meer locaties is aangetrof-
fen dan waterviolier, is het verschil met de eerste kar-
teerronde misschien nog wel groter. Zo was deze op-
vallende soort rond 1980 volop aanwezig in de sloten 
van deelgebied 3 terwijl die bij de huidige kartering 
hier in het geheel niet is aangetroffen. Net als bij wa-
terviolier had deze achteruitgang al plaatsgevonden 
vóór de kartering van rond 2000.  
In het onderzoeksgebied worden sloten vaak intensief 
geschoond en gebaggerd. Wanneer hierbij geen delen 
van de krabbenscheervegetaties gespaard blijven 
moet de vegetatieontwikkeling steeds opnieuw op 
gang komen of de soort verdwijnt er geheel. Daar-
naast is van krabbenscheer bekend dat de soort ook 
zonder bekende fysieke aanleiding in korte tijd kan 
verdwijnen. De voortplanting is voornamelijk onge-
slachtelijk, waardoor een uitgebreide groeiplaats uit 
één kloon kan bestaan. Mogelijk speelt de beperkte 
genetische variatie een rol bij het plotseling verdwij-
nen wanneer omstandigheden (zoals waterdiepte en 
watersamenstelling) zich wijzigen. De sloot met een 
grote groeiplaats bij Cattenbroek komt sterk overeen 
met de sloot met waterviolier (Afbeelding 3.8). Ze lig-
gen in dezelfde polder, evenwijdig aan elkaar op 500 
meter afstand (zie Figuur 3.11 op de volgende pagina). 
Ook de sloot met krabbenscheer is aan beide kanten 
afgesloten en zal eveneens onder invloed van kwelwa-
ter staan. Voor de afname van krabbenscheer worden 
inlaat van gebiedsvreemd water en verminderde kwel 
als belangrijke oorzaken genoemd (o.a. De Jong, 
2000). Dit sluit aan bij de aanwezigheid in een geïso-
leerde sloot in een kwelgebied. 
 

 

 

 
Afbeelding 3.7 | Sloot met over een lengte van circa 800 meter 

waterviolier ten oosten van Cattenbroek (deelgebied 2). Zie 

de voorplaat voor een zicht in westelijke richting. 

 

 

 
Afbeelding 3.8 | Sloot met krabbenscheer ten oosten van Cat-

tenbroek, evenwijdig aan de sloot met waterviolier (afbeel-

ding hiernaast). 
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In het onderzoeksgebied is krabbenscheer verder 
vooral aanwezig ten noordoosten van Papekop in het 
noorden van deelgebied 1. Ten noorden van de spoor-
lijn zijn veel sloten geheel begroeid met krabben-
scheer. Ook hier gaat het om vrij geïsoleerde wateren. 
Ten zuiden van de spoorlijn is krabbenscheer in door-
gaande wateren aanwezig: de Koude en Diemer-
broekse Wetering. Ten zuiden van Montfoort komt 
krabbenscheer in drie sloten over een lengte van 200 
tot 300 meter voor aan weerskanten van de N204 
(deelgebied 4 en 5). Ook in het Veenweidepark bij Ou-
dewater is krabbenscheer aanwezig. Vermoedelijk 
gaat het hier om uitgezette planten. Krabbenscheer-
vegetaties zijn van belang voor de beschermde libel-
lensoort groene glazenmaker. De groene glazenmaker 
zet de eieren alleen af op krabbenscheer. De larven 
van deze soort leven tussen de bladeren van krabben-
scheer. Bij de kartering van 2015 noordelijk van het 
huidige onderzoeksgebied is groene glazenmaker 
vooral in de omgeving van Zegveld aangetroffen. Daar 
zijn veel watergangen met krabbenscheer aanwezig. 
In het huidige onderzoeksgebied is groene glazenma-
ker niet aangetroffen en in de NDFF zijn ook geen 
waarnemingen uit het verleden bekend. 
 
Brede waterpest (RL) 
Een derde soort die als kwelindicator bekend staat is 
brede waterpest. De soort is dan ook vooral aanwezig 
in het kwelgebied in de noordelijke helft van deelge-
bied 3 (Figuur 3.13). Net als bij de vorige twee soorten 
is de verspreiding ten opzichte van de eerste kartering 
afgenomen (Figuur 3.14 en 3.15). Voor brede water-
pest is de afname minder sterk. In de meeste delen 
waar de soort rond 1980 voorkwam is die nu ook aan-
wezig, alleen wel op minder locaties. Vooral in deelge-
bied 5 is het aantal locaties met brede waterpest afge-
nomen. Bij de kartering rond 2000 was het aantal 
waarnemingen hier al duidelijk minder. Brede water-
pest staat als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst.  

Niet aangetroffen: Lidsteng 
Ook lidsteng wordt (buiten de kleigebieden) geassoci-
eerd met kwel. De soort is in tegenstelling tot de vo-
rige soorten nooit veel waargenomen bij karteringen. 
Rond 1980 werd lidsteng bij de kartering op enkele lo-
caties in het kwelgebied in het noorden van deelge-
bied 3 waargenomen (Figuur 3.12). Ook waren er toen 
waarnemingen aan beide kanten van de Stuivenberg-
weg bij IJsselstein (deelgebied 5). Bij de kartering rond 
2000 was lidsteng op één locatie aangetroffen (in 
deelgebied 1) en in 2018 helemaal niet meer. 
 
Kroosmos en gewoon watervorkje 
Bij mossen denken weinig mensen aan waterplanten. 
Toch zijn beide gekarteerde mossen soorten die op 
het water drijven. In deelgebied 5 was kroosmos in 
meerdere watergangen aanwezig, waaronder de 
Oude Wetering (Figuur 3.16). De soort wordt niet veel 
gezien in veenweidegebieden. Mogelijk komt die hier 
wel meer voor, maar wordt er vaak overheen gekeken 
(Floron 2019). Kroosmos heeft een voorkeur voor wa-
teren met een goede waterkwaliteit.  
De andere mossensoort, gewoon watervorkje, is alge-
mener in Nederland. Behalve in deelgebied 4 is ge-
woon watervorkje in elk deelgebied in één of enkele 
watergangen aangetroffen. 
 
Zittende zannichellia 
In Polder Hoenkoop (deelgebied 4) is zitttende zanni-
chellia in twee sloten over grotere lengte aangetroffen 
(Figuur 3.16). Deze soort komt in Nederland vooral in 
het westen voor. Het groeit in veel verschillende wa-
teren, waaronder zwak brak water en zeer voedselrijk 
water. De aanwezigheid in het binnenland wordt wel 
in verband gebracht met verontreiniging (Floron 
2019). Mogelijk heeft de aanwezigheid in de sloten in 
Polder Hoenkoop te maken met inlaat van water.  
 

 
Figuur 3.11 | Twee sloten bij Cattenbroek met over zo’n 800 

meter lengte krabbenscheer of waterviolier. 

 
Figuur 3.12 | Lidsteng werd rond 1980 op enkele locaties aan-

getroffen. In 2018 is de soort niet gezien. 



 

Ecologisch Adviesbureau Viridis | Resultaten flora- en faunakartering 2018   36 

 
Figuur 3.13 | Brede waterpest in 2018. 

 
Figuur 3.14 | Brede waterpest rond 2000. 

 
Figuur 3.15 | Brede waterpest rond 1980, aangevuld met gegevens van prov. Zuid-Holland.  
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Figuur 3.16 | De waarnemingen van kroosmos, gewoon watervorkje en zittende zannichellia 

 
Figuur 3.17 | De waarnemingen van groot blaasjeskruid. Waar niet met zekerheid onderscheid met loos blaasjeskruid kon wor-
den gemaakt staat het apart weergegeven. 
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Groot blaasjeskruid 
In Polder Hoenkoop is groot blaasjeskruid in veel slo-
ten aanwezig. Het onderscheid met loos blaasjeskruid 
is niet altijd met zekerheid te maken, vooral bij niet-
bloeiende planten. In Figuur 3.17 is dat apart aange-
geven. In Nederland komt groot blaasjeskruid vooral 
voor op veenbodems en op rivierklei met een venige 
laag (Floron, 2019). Het westen van deelgebied 4, 
waar de meeste waarnemingen zijn gedaan, heeft ook 
een veenbodem. 
Deze waterplant heeft blaasjes met gevoelige uit-
steeksels. Wanneer bijvoorbeeld een watervlo dat 
aanraakt gaat het blaasje snel open en wordt de wa-
tervlo naar binnen gezogen. Hier wordt de watervlo 
vervolgens verteerd. 
 
Pijlkruid 
Deze soort met pijlvormige bladeren komt in Neder-
land algemeen voor in wateren op bodems van zand, 
leem en klei. In het onderzoeksgebied is de soort 
vooral in de delen met kleibodems aangetroffen (Fi-
guur 3.18). Op de veenbodems (deelgebied 1 en 4, 
met uitzondering van de oostkant van de deelgebie-
den) komt pijlkruid minder voor.  
 
Holpijp 
In Figuur 3.18 zijn ook de waarnemingen van holpijp 
weergegeven, een andere soort die in het onderzoeks-
gebied algemeen voorkomt in sloten. Holpijp wordt 
wel geassocieerd met kwelsituaties, maar niet zo sterk 
als bijvoorbeeld waterviolier. In het onderzoeksgebied 
zijn er in delen met kwel inderdaad meer waarnemin-
gen dan in delen met inzijging, maar het verschil is niet  
heel groot.  

Spits fonteinkruid (RL) 
Deze soort van de Rode Lijst (‘kwetsbaar’) is in enkele 
sloten aangetroffen, met name in het oosten van deel-
gebied 2 (Figuur 3.19). Bij de eerste karteringen (rond 
1980) waren er vrij veel waarnemingen in het noorden 
van deelgebied 3 en ten zuiden van Montfoort (niet 
afgebeeld). Het gaat daar nu slechts om enkele waar-
nemingen. Het is een soort van ondiepe wateren, vaak 
met een modderige laag (Afbeelding 3.10).  
 
Drijvend fonteinkruid 
Ook drijvend fonteinkruid is een soort van ondiepe 
wateren die hoofdzakelijk in sloten is aangetroffen. 
Sloten waar drijvend fonteinkruid over grotere lengte 
aanwezig is zijn vooral in het zuiden van deelgebied 5 
te vinden (Figuur 3.19).  
 
Glanzig fonteinkruid 
Net als bij drijvend fonteinkruid zijn de meeste waar-
nemingen van glanzig fonteinkruid van sloten in het 
zuiden van deelgebied 5 (Figuur 3.19). Vooral aan 
beide kanten van de Stuivenbergweg (net ten noord-
westen van IJsselstein) zijn er sloten met over grotere 
lengte (tot 400 meter) aanwezigheid van glanzig fon-
teinkruid.  
De sloten hier zijn ook een van de weinige locaties 
waar de kwelindicator lidsteng bij de eerste kartering 
(rond 1980) is waargenomen. De twee fonteinkruiden 
(drijvend en glanzend) en de eerdere aanwezigheid 
van lidsteng wijzen op kwelinvloeden in dit deel. Glan-
zig fonteinkruid houdt vaak het best stand in wateren 
met kwelinvloeden en is gevoelig voor inlaat van wa-
ter uit bijvoorbeeld rivieren (Floron, 2019).  
 

 

 

 

 
Afbeelding 3.9 | Bloeiend groot blaasjeskruid in Polder Hoen-

koop (deelgebied 4). 

 

 

 

 

 
Afbeelding 3.10 | Sloot met spits fonteinkruid. 

 



 

Ecologisch Adviesbureau Viridis | Resultaten flora- en faunakartering 2018   39 

 
Figuur 3.18 | De waarnemingen van pijlkruid en holpijp. 

 
Figuur 3.19 | De waarnemingen van drie soorten fonteinkruiden. 
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De soort komt niet alleen in sloten voor, maar ook in 
grotere wateren. Zo is glanzig fonteinkruid veel aan-
wezig in een brede vaart in Polder Snelrewaard (deel-
gebied 1). Bij karteringen in andere delen van de pro-
vincie is glanzig fonteinkruid ook in plassen aangetrof-
fen, zoals de Vinkeveense Plassen (Van Dijk, Meijerink 
& De Jong, 2014). 
 
Kranswieren 
In het onderzoeksgebied komen kranswieren (zoals 
gewoon en breekbaar kransblad) weinig voor. De 
meeste waarnemingen zijn uit delen van deelgebied 3 
en 5 met kwelinvloeden (Figur 3.20). In pioniersitua-
ties, zoals wanneer een poel wordt aangelegd, kunnen 
kranswieren snel opduiken. Hierna verdwijnen ze vaak 

geleidelijk doordat ze worden verdrongen door plan-
tensoorten die sneller groeien. Op sommige locaties 
kunnen ze echter vele jaren dominant voorkomen, zo-
als in diepe grindgaten en in de randmeren. In sloten 
waarin kwelwater blijvend voor een gunstige watersa-
menstelling blijft zorgen kunnen kranswieren ook lang 
dominant blijven. Vooral ten zuiden van Montfoort 
zijn fraaie, heldere kwelsloten aanwezig  met veel 
kranswieren. Het gaat in het onderzoeksgebied om al-
gemene soorten. Buigzaam glanswier is de minst alge-
mene soort. Deze soort is in het kwelgebied in het 
noordoosten van deelgebied 3 en ten noorden van 
Montfoort aangetroffen. 
 

 

 
Figuur 3.20 | De waarnemingen van kranswieren. 
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3.4.2 Oever- en moerasplanten 
Er zijn 45 karteersoorten vastgesteld die op natte bo-
dems, zoals op oevers en in moerassen, voor kunnen 
komen. In het onderzoeksgebied gaat het vooral om 
slootoevers. Waterzuring is met afstand de meest ge-
karteerde soort, met bijna tweemaal zoveel waar-
neemlocaties als moerasrolklaver. De derde soort, 
holpijp, groeit zowel op oevers en moerassen als in on-
diep water. Daarom is deze soort al in de vorige para-
graaf besproken.  
Net als bij de waterplanten is bij een aantal soorten 
een vergelijking gemaakt tussen de waarnemingen 
van de huidige kartering en die van karteringen tot 
bijna 40 jaar terug. 
 
Echte koekoeksbloem 
In Figuur 3.21 t/m 3.23 is te zien hoe hard echte koe-
koeksbloem sinds de eerste kartering rond 1980 ach-
teruit is gegaan in het onderzoeksgebied. Bijna 40 jaar 
geleden kwam de soort volop voor in met name het 
noorden van deelgebied 3 en het zuiden van deelge-
bied 4 en 5. Rond 2000 was dat al een stuk minder en 
inmiddels gaat het om verspreide groeiplaatsen en zijn 
langere slootkanten met over grote lengtes echte koe-
koeksbloemen nauwelijks meer te vinden en is de 
soort uit de graslanden zelf verdwenen. Uit het westen 
van deelgebied 1 zijn geen gegevens van rond 1980. 
Gelet op de aanwezigheid rond 2000 kwam echte koe-
koeksbloem ook in dit veengebied (de voorkeursbo-
dem) vermoedelijk veel voor. De soort is gevoelig voor 
zware bemesting en verdwijnt uit het intensief ge-
bruikte agrarische grasland. 
 
 

Tabel 3.8 | De top-tien van meest gekarteerde oever- en moeras-

planten.  

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL 

waterzuring 5 2083     

moerasrolklaver 5 1179     

holpijp 5 786     

moeraswederik 5 729     

hoge cyperzegge 5 719     

egelboterbloem 5 709     

kleine watereppe 5 522     

pijptorkruid 5 400     

moerasspirea 5 332     

pluimzegge 5 291     

 
Gewone dotterbloem 
In Figuur 3.24 is te zien dat ook voor gewone dotter-
bloem geldt dat van de wijde verspreiding van rond 
1980 en in mindere mate ook nog rond 2000 weinig 
meer over is. Alleen in het noordoosten van deelge-
bied 3 is nog een deel waar gewone dotterbloem over 
grotere lengtes langs sloten groeit. Dit is een kwelge-
bied en vermoedelijk zorgt de kwel ervoor dat de soort 
zich er weet te handhaven. Net als echte koekoeks-
bloem (die ook tot het Dotterbloemverbond behoort) 
is gewone dotterbloem niet goed bestand tegen be-
mesting. Kwelwater kan ervoor zorgen dat de invloed 
van mest tot op zekere hoogte wordt tegengegaan. 
Gewone dotterbloem is ook niet bestand tegen veel 
maaien, omdat dan de bladeren al afgemaaid kunnen 
worden voordat genoeg voedsel is opgeslagen of de 
planten al gemaaid worden voordat het zaad rijp is.  
 
 
 
 

 
Afbeelding 3.11 | Echte koekoeksbloem.  

 
 

 
Afbeelding 3.12 | Slootkant met echte koekoeksbloem ten 

noorden van Achthoven (deelgebied 3): geen gebruikelijk 

beeld meer in het onderzoeksgebied.

.
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Figuur 3.21 | De waarnemingen van echte koekoeksbloem in 2018. 

 
Figuur 3.22 | Echte koekoeksbloem rond 2000. 

 
Figuur 3.23 | Echte koekoeksbloem rond 1980, aangevuld met gegevens van prov. Zuid-Holland.  
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Figuur 3.24 | De waarnemingen van gewone dotterbloem in 2018.  

 
Figuur 3.25 | Gewone dotterbloem rond 2000. 

 
Figuur 3.26 | Gewone dotterbloem rond 1980, aangevuld met gegevens van prov. Zuid-Holland. 
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Wateraardbei 
In het noorden van deelgebied 1 zijn aan de weg Tuur-
luur bij Papekop aan de westkant percelen met een 
voor het onderzoeksgebied uitzonderlijke oeverbe-
groeiing. Hier zijn langs meerdere sloten gewone dot-
terbloem en de minder algemene wateraardbei in tra-
jecten aanwezig (Figuur 3.27). Ook echte koekoeks-
bloem is hier te vinden. In provincie Utrecht wordt een 
dergelijke soortencombinatie in agrarisch gebied niet 
vaak aangetroffen. Het gaat dan om enkele locaties in 
veengebieden (net als hier) zoals bij Zegveld en het 
Noorderpark bij Tienhoven. Tot 2016 was wateraard-
bei een beschermde soort, maar die status is het sinds 
de Wet natuurbescherming kwijtgeraakt.  
 
Moerasbasterdwederik (RL) 
Deze soort is alleen aangetroffen in de strook natuur-
gebied in de polder ten westen van Oudewater (deel-
gebied 1). Het is een soort die in Nederland sterk ach-
teruit gaat en als ‘gevoelig’ vermeld staat op de Rode 
Lijst. In laagveengebieden is moerasbasterdwederik 
plaatselijk vrij algemeen. 
 
Moeraswederik 
Moeraswederik komt vooral voor in veengebieden. In 
het onderzoeksgebied is de soort ook buiten de delen 
met veenbodem op veel plaatsen aanwezig, zoals in 
deelgebied 3 (Figuur 3.27). Van de karteersoorten van 
oevers en moerassen komt moeraswederik op de 
vierde plek wat betreft het aantal waarneemlocaties. 
 

Tweerijige zegge 
Deze soort komt verspreid door het onderzoeksgebied 
voor op slootkanten in agrarisch gebied (Figuur 3.28). 
Het gaat meestal om één of enkele waarneemlocaties 
bij elkaar. Uitzondering is het noordoosten van deel-
gebied 3, waar de soort over langere trajecten aanwe-
zig is. In dit deel is relatief veel kwel aanwezig en 
tweerijigge zegge staat vaak op plekken met kwel. De 
zeggensoort is vrij algemeen in laagveengebieden, 
maar verdraagt geen sterke bemesting 
 
Gevleugeld hertshooi 
Deze vrij algemene soort komt op allerlei natte bo-
dems voor, ook onder voedselrijke omstandigheden. 
In het onderzoeksgebied is gevleugeld hertshooi in 
alle deelgebieden te vinden aan slootkanten op een 
beperkt aantal locaties (Figuur 3.28). 
 
Waterzuring 
De algemene waterzuring groeit goed in voedselrijke 
omstandigheden en het is verreweg de meest gekar-
teerde soort op de oevers. Vooral in deelgebied 1 is de 
soort heel veel op de oevers aanwezig (Figuur 3.29). 
De natte (afgetrapte) oeverzones zijn heel geschikt 
voor waterzuring.  
 
Moerasrolklaver 
Ook moerasrolklaver behoort tot de meest gekar-
teerde soorten (Figuur 3.30). Het is een algemene 
soort in Nederland, die veel wordt aangetroffen in 
natte, bemeste graslanden.  

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 3.13 | De subtiele roze bloempjes van moerasbas-

terdwederik. 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 3.14 | Moeraswederik. 
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Figuur 3.27 | De waarnemingen van  wateraardbei, moerasbasterdwederik en moeraswederik. 

 
Figuur 3.28 | De waarnemingen van  tweerijige zegge en gevleugeld hertshooi. 
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Figuur 3.29 | De waarnemingen van  waterzuring, de meest gekarteerde soort op de oevers. 

 
Figuur 3.30 | De waarnemingen van moerasrolklaver. 
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3.4.3 Planten van grasland en ruigte 
Bij de waarnemingen van karteersoorten die in gras-
land of ruigte voorkomen gaat het vooral om bermen 
en enkele andere delen die niet in agrarisch gebruik 
zijn, zoals de omgeving van de Nedereindse Plas en het 
IJsselbos. De agrarische graslanden zelf zijn vrijwel 
overal erg soortenarm en karteersoorten worden er 
nauwelijks aangetroffen. Voor drie soorten is een ver-
gelijking gemaakt met de waarnemingen van de karte-
ringen rond 1980 en 2000. Net als bij de waterplanten 
en oeverplanten is hier een duidelijke dalende lijn te 
zien. 
 
Gewoon reukgras 
Dit is met niet meer dan 165 waarneemlocaties toch 
de meest gekarteerde soort van graslanden. In het on-
derzoeksgebied komt gewoon reukgras momenteel 
vooral voor in het veengebied van deelgebied 1 (Fi-
guur 3.31). Kleigronden, zoals de meeste andere delen 
van het onderzoeksgebied, hebben niet de voorkeur 
(Floron 2019). Toch werd gewoon reukgras bij de kar-
tering rond 1980 ook hier regelmatig in agrarisch ge-
bied aangetroffen, met name in deelgebied 3 en 5 (Fi-
guur 3.33). Deze grassoort is niet bestand tegen inten-
sief grondgebruik met veel bemesting. Bij de kartering 
van rond 2000 was de soort al vrijwel verdwenen uit 
deelgebied 5 en ook sterk teruggedrongen in deelge-
bied 3 (Figuur 3.32). Bij de huidige kartering is gewoon 
reukgras niet meer aangetroffen in deelgebied 5 en in 

deelgebied 3 gaat het om een aantal verspreid lig-
gende groeiplaatsen.  
 
Niet aangetroffen: kamgras (RL) 
Ook kamgras is een grassoort die gevoelig is voor in-
tensieve landbouw met veel bemesting. In Nederland 
is de soort sterk achteruit gegaan. Kamgras staat als 
‘gevoelig’ vermeld op de Rode Lijst. Bij de eerste kar-
tering (rond 1980) werd de soort in deelgebied 3 en 5 
nog regelmatig aangetroffen in de graslanden (Figuur 
3.36). Bij de kartering rond 2000 ging het nog slechts 
om enkele locaties (Figuur 3.35). Bij de huidige karte-
ring is kamgras in het geheel niet meer waargenomen.  
 
Tabel 3.9 | De top-tien van meest gekarteerde soorten van gras-

landen en ruigtes.  

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL 

gewoon reukgras 4 165     

echte kamille 4 129     

pastinaak 4 112     

slipbladige ooievaarsbek 5 112     

kale jonker 5 98     

akkervergeet-mij-nietje 5 97     

peen 5 87     

jakobskruiskruid 5 81     

heggenwikke 5 72     

glad walstro 4 29     

 
 

 
 

 
Afbeelding 3.15 | De agrarische graslanden , zoals hier aan de 

Nedereindseweg (deelgebied 3), zijn bijna overal heel soor-

tenarm. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Afbeelding 3.16 | In de berm bij knooppunt Oudenrijn (noord-

oosten van deelgebied 3) groeit gewoon reukgras. 
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Figuur 3.31 | De waarnemingen van gewoon reukgras in 2018. 

 
Figuur 3.32 | Gewoon reukgras rond 2000. 

 
Figuur 3.33 | Gewoon reukgras rond 1980, aangevuld met gegevens van prov. Zuid-Holland. 
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Figuur 3.34 | Kamgras is in 2018 niet aangetroffen. 

 
Figuur 3.35 | Kamgras rond 2000. 

 
Figuur 3.36 | Kamgras rond 1980, aangevuld met gegevens van prov. Zuid-Holland. 
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Kale jonker 
Voor kale jonker zijn ook de waarnemingen van twee 
eerdere karteringen naast de huidige kartering gezet 
(Figuur 3.37 t/m 3.39). Deze soort van graslanden en 
onder andere ook ruigtes en oevers is minder sterk 
achteruit gegaan dan de vorige twee soorten. Kale jon-
ker wordt juist vaak op bemeste graslanden aangetrof-
fen, maar dan gaat het om lichte bemesting. In deel-
gebied 2, 3 en 4 zijn er duidelijk minder waarnemingen 
dan bij de eerdere karteringen.   
 
Gewone agrimonie (RL) 
Deze soort is op drie locaties in smalle, licht bescha-
duwde bermen aangetroffen (Figuur 3.40). De meeste 
waarnemingen zijn van de Nedereindseweg, waar de 
soort over een lengte van circa 350 meter aanwezig is. 
Ten zuiden van Montfoort waren enkele planten aan-
wezig in een brandnetelruigte langs een maïsakker. 
Gewone agrimonie is in Nederland sterk achteruit ge-
gaan en staat als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst.  
 

Dauwnetel (RL) 
Dit is een soort van ruigtes en verstoorde plekken als 
akkers en kapvlakten. Vaak groeien ze in de nabijheid 
van houtopstanden als houtwallen en struwelen. De 
drie locaties in het onderzoeksgebied zijn ook alle in 
de nabijheid van een dergelijke houtopstand (Figuur 
3.40). In deelgebied 1 gaat het om een met bomen be-
groeide kade, in deelgebied 3 bij een oude eendenkooi 
en het IJsselbos. Het is een vrij zeldzame soort die als 
‘kwetsbaar’ vermeld staat op de Rode Lijst. 
 
Slipbladige ooievaarsbek 
Een van de meest waargenomen karteersoorten van 
graslanden en ruigte is slipbladige ooievaarsbek (Fi-
guur 3.40). Het gaat gedeeltelijk om waarnemingen 
buiten agrarisch gebied, zoals in deelgebied 3 een 
strook langs de Ringkade, de omgeving van de Nede-
reindse Plas en het open gedeelte van het IJsselbos. 
Verspreid over alle deelgebieden is de soort ook op 
agrarische percelen aanwezig. Hierbij gaat het meestal 
om de randen van de percelen, langs de sloten. 

 

 

 
Afbeelding 3.17 | Gewone agrimonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 3.18 | Dauwnetel. 
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Figuur 3.37 | Kale jonker in 2018. 

 
Figuur 3.38 | Kale jonker rond 2000. 

 
Figuur 3.39 | Kale jonker rond 1980, aangevuld met gegevens van prov. Zuid-Holland. 
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Figuur 3.40 | De waarnemingen van gewone agrimonie, dauwnetel (RL) en slipbladige ooievaarsbek. 
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3.4.4 Bosplanten 
Het onderzoeksgebied bestaat voornamelijk uit open 
graslandgebied en er zijn dan ook weinig waarnemin-
gen van bosplanten. De belangrijkste beboste delen 
zijn Landgoed Linschoten en het IJsselbos. Verder zijn 
in elk deelgebied kades met smalle houtopstanden 
aanwezig en bomenrijen langs wegen.  
 
Daslook 
In de parkachtige omgeving rond begraafplaats De 
Hoge Akker bij IJsselstein is daslook op meerdere loca-
ties aanwezig (Figuur 3.41). De soort wordt vaak als 
stinsenplant aangeplant in bossen en gezien de groei-
plaats zal dat hier ook het geval zijn.  
 
Bosveldkers 
Dit is vooral een soort van voedselrijke bossen die de 
laatste decennia in Nederland veel algemener is ge-
worden (Floron, 2019). In het IJsselbos en op Land-
goed Linschoten is bosveldkers op beschaduwde loca-
ties aanwezig. Zoals in Figuur 3.41 is te zien is bosveld-
kers echter ook in open terrein aangetroffen, zoals in 
deelgebied 1 en 5. Hier is de soort vooral aan slootkan-
ten aanwezig.  

IJle zegge 
Dit is een vrij algemene soort die in graslandgebieden 
een typische soort is van vochtige houtwallen. IJle 
zegge is vooral op beschaduwde oevers rond Linscho-
ten aangetroffen (Figuur 3.41). In deelgebied 3 zijn er 
waarnemingen van de slootoever onder een bomenrij 
langs de Nedereindseweg. Ook in en bij een lokaal 
bosje in agrarisch grasland is ijle zegge in lage abun-
dantie aanwezig en ook bij een sloot langs de Heycop-
perkade.  
 
Tabel 3.10| De top-vijf van meest gekarteerde soorten van bos.  

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL 

bosveldkers 4 110     

heggenwikke 5 72     

rode kornoelje 5 29     

ijle zegge 2 13     

amandelwilg 1 5     

daslook 1 5     

wijfjesvaren 2 5     

mannetjesvaren 2 4     

koningsvaren 1 4     

aalbes 1 2     

 
 

 
Figuur 3.41 | De waarnemingen van drie soorten met een voorkeur voor beschaduwde groeiplaatsen. 
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3.4.5 Exoten 
Vanwege de mogelijk schadelijke invloed op ecosys-
temen zijn ook uitheemse, zich gemakkelijk versprei-
dende plantensoorten (exoten) gekarteerd. Op het 
land zijn vijf soorten exoten aangetroffen. Het gaat om 
vrij lokale groeiplaatsen, maar dat kan bij invasieve 
exoten snel uitbreiden. Er is in het water één exoot 
aangetroffen: grote waternavel. Ten oosten van Lin-
schoten is die al in vrij veel wateren aanwezig.  
 
Grote waternavel 
Bij Linschoten is grote waternavel aan beide kanten 
van de Cattenbroekerdijk aangetroffen in sloten (Fi-
guur 3.42). In de meeste gevallen gaat het om kleine 
groeiplaatsen. Het gaat echter om een soort die zich 
snel kan uitbreiden en hele watergangen kan gaan be-
dekken. Bij de grens van deelgebied 2 en 3, in een sloot 
langs de Hollandse Kade, was dit in augustus het geval 
over een lengte van circa 60 meter (Afbeelding 3.20). 
Deze sloot bevindt zich vrij ver van wegen of bebou-
wing en geeft reden tot zorg voor verdere versprei-
ding. Grote waternavel groeit het beste in voedselrijke 
omstandigheden. Door het intensieve bemesten van 
agrarisch grasland kunnen zo op grote schaal ge-
schikte omstandigheden aanwezig zijn. Zeker in 
warme zomers, zoals in 2017 en 2018, kan grote wa-
ternavel snel groeien. Extra zorgelijk is dat de ge-
noemde sloot bij de Hollandse Kade haaks staat op de 
geïsoleerde sloot met over honderden meters krab-
benscheer en op zo’n 500 meter afstand van de sloot 
met veel waterviolier. De groeiplaatsen zijn doorgege-
ven aan het waterschap, zodat die de soort kan bestrij-
den.  
Grote waternavel is afkomstig uit Noord-Amerika. De 
eerste melding van verwildering van de soort was in 
1994 op een locatie dichtbij: Rijnsweerd in Utrecht.   
 
 

Japanse duizendknoop 
De oorspronkelijk uit onder ander Japan en China af-
komstige exoot is vooral op de heuvels bij de Nede-
reindse Plas aangetroffen (Afbeelding 3.13 en Figuur 
3.43). Japanse duizendknoop kan dicht struweel vor-
men en zo de andere vegetatie verdringen. De andere 
waarnemingen zijn van de Heijcopperkade en Ring-
kade (ook in deelgebied 3) en er is ook een kleine 
groeiplaats langs de Lange Linschoten ter hoogte van 
Landgoed Linschoten (op de grens van deelgebied 1 en 
2). Geheel oostelijk is de soort ook vastgesteld bij He-
kendorp (deelgebied 1)  
 
Oranje springzaad 
Deze uit Noord-Amerika afkomstige exoot komt op de 
westelijke oever van de Hollandse IJssel over een 
lengte van bijna 600 meter in vrij hoge abundanties 
voor (3 en 4 op de provinciale schaal van 1 tot 5). 
 
Tabel 3.11 | De gekarteerde exoten.  

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL bio 

grote waternavel 2 16     - 

Japanse duizendknoop 2 16     - 

oranje springzaad 2 11     - 

reuzenberenklauw 3 10     - 

reuzenbalsemien 2 3     - 

Sachalinse duizendknoop 1 1     - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 3.19 | Japanse duizendknoop bij de Nedereindse 

Plas.  

 
Afbeelding 3.20 | Een sloot langs de Hollandse Kade is geheel 

bedekt met grote waternavel (oosten van deelgebied 2). 
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Figuur 3.42 | De waarnemingen van de exoot grote waternavel. 

 
Figuur 3.43 | De waarnemingen van drie soorten exoten die op het land groeien. 
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3.5 Verspreiding fauna 
In totaal zijn bij het fauna-onderzoek 76 karteersoor-
ten vastgesteld. Er zijn negen soorten die op meer dan 
duizend waarneemlocaties zijn aangetroffen. Hiervan 
is alleen variabele waterjuffer een ongewervelde. De 
tiendoornige stekelbaars is een heel algemene vis-
soort van o.a. sloten en die is verreweg het meest 
waargenomen. Met minder dan de helft van de waar-
nemingen (ruim 2.000) volgt bastaardkikker. Al op 
nummer drie volgt de beschermde heikikker. Hierdoor 
gaat het bij de waarnemingen van beschermde soor-
ten in 98% van de gevallen om heikikker. De andere 
beschermde soorten zijn rugstreeppad (31 waarneem-
locaties), ringslang (één waarneemlocatie) en gevlekte 
witsnuitlibel (één waarneemlocatie).  
In onderstaande paragrafen worden per soortgroep 
de waarnemingen besproken, beginnend bij de gewer-
velden. Van een deel van de soorten staat de versprei-
ding op kaart weergegeven. Bij een aantal soorten is 
ook de verspreiding bij de voorgaande karteerronde 
aangegeven. Voor flora konden de huidige waarne-
mingen met karteringen tot ruim 40 jaar geleden wor-
den vergeleken. Bij fauna gaat het slechts om één eer-
dere karteerronde. Omdat de indeling van onder-
zoeksgebieden toen anders was, is dat verdeeld over 
meerdere jaren. De meeste waarnemingen zijn van 
2007 en 2008, maar om het huidige onderzoeksgebied 
dekkend te krijgen zijn waarnemingen van provincie-
karteringen tot aan 2012 gebruikt. 

3.5.1 Amfibieën 
Bij de drie meest waargenomen amfibiesoorten gaat 
het om een groot aantal waarnemingen waarmee ze 
tot de top zeven van meest in het onderzoeksgebied 
waargenomen diersoorten horen. 
 
 

Tabel 3.12| De gekarteerde amfibieën, geordend op abundantie. 

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL 

groene kikker spec. 5 3767     

bastaardkikker 5 2054     

heikikker 5 1600 ja   

kleine watersalamander 5 1143     

gewone pad 5 459     

Europese meerkikker 5 367     

bruine kikker 5 129     

rugstreeppad 5 31 ja ge 

 
Heikikker 
Op maar liefst 1600 waarneemlocaties zijn in 2018 één 
of meer heikikkers aangetroffen. De beschermde 
soort komt door bijna het hele onderzoeksgebied voor 
en langs vele sloten over grote lengtes (Figuur 3.44). 
Alleen ten westen van Oudewater (het westen van 
deelgebied 1) is de soort bijna niet aangetroffen. Dit 
komt overeen met de voorgaande karteerronde in dit 
deel ten westen van Oudewater in 2007. Toen zijn hier 
geen heikikkers aangetroffen.  
De waarnemingen betreffen voor het grootste deel ju-
veniele kikkers op de slootoever en in het grasland er-
langs tot ongeveer 3 meter van de sloot. Verder zijn op 
het land ook (sub)adulte individuen waargenomen en 
in mei en juni zijn in het water larven gevangen. De 
aantallen heikikkers waren het hoogst op vochtige, 
lage slootoevers met een grillige structuur, zoals op 
door vee afgetrapte oevers (Afbeelding 3.21). Derge-
lijke terreinen bieden een grote variatie aan microkli-
maten en veel foerageer- en schuilmogelijkheden. Bij 
het onderzoek werden ook veel heikikkers in het agra-
risch grasland hierlangs aangetroffen. Dat kan inten-
sief gebruikt grasland zijn, zoals in Afbeelding 3.23 is 
te zien op een raaigrasland waar net mest is geïnjec-
teerd. Het gaat bij graslanden overwegend om een  

 
Afbeelding.3.21 | Voorbeeld van een afgetrapte oever met 

veel heikikkers in polder Snelrewaard (deelgebied 1).  

 
Afbeelding 3.22 | Heikikker.
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Figuur 3.44 | De waarnemingen van heikikker in 2018. 

 
Afbeelding 3.23 | Heikikker in raaigrasland waar net mest is geïnjecteerd. 
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strook tot zo’n 3 meter uit de slootkant. Incidenteel 
werden heikikkers ook verder van de sloot gezien mid-
den op kavels grasland. Wanneer het gras vochtig was 
in de ochtend waren de aantallen het hoogst. In deze 
zeer warme en droge zomer waren heikikkers echter 
ook regelmatig aanwezig op warme momenten van de 
dag tussen het droge gras.  
 
Dat heikikkers ook op grootschalig en intensief ge-
bruikt agrarisch grasland veel zijn aangetroffen is op-
vallend. Zo geeft RAVON (2019) aan dat de heikikker 
“duidelijk een cultuurvliedende soort is die nauwelijks 
wordt aangetroffen in te intensief gebruikt agrarisch 
landschap”. Kennelijk voldoen tot op heden de sloten 
met oevers en het grasland als leefgebied (sloten als 
opgroeigebied voor de larven, foerageergebied voor 
de juveniele en grotere kikkers, overwinteringsgebied 
etc.). Het intensieve en grootschalige karakter van 
veel agrarisch grasland in het onderzoeksgebied, 
waarbij vaak en tot dichtbij de sloten wordt gemaaid, 
de soortenarme raaigraslanden en de bemesting, 
roept wel de vraag op of bijvoorbeeld het grasland op 
de langere termijn voor voldoende insecten en andere 
prooien zal kunnen zorgen om de populaties in stand 
te houden.  
De graslandgebieden van provincie Utrecht zijn van 
groot belang voor de heikikker. Bij eerdere karterin-
gen zijn met name direct ten zuiden van het huidige 
onderzoeksgebied (in de Lopikerwaard en omgeving) 
veel waarnemingen van heikikkers gedaan. Ook ten 
noorden van het onderzoeksgebied zijn heikikkers 
waargenomen, zoals in de omgeving van Zegveld en 
Kamerik, maar in duidelijk mindere mate (Van Dijk & 
Steen 2015b). In Eemland zijn in 2014 forse aantallen 

heikikkers gekarteerd (Van Dijk & Steen 2015a). In te-
genstelling tot het huidige onderzoeksgebied zijn de 
waarnemingen hier echter grotendeels geclusterd in 
twee delen met in de graslanden tussen de clusters 
slechts incidentele waarnemingen. De reden hiervoor 
is niet duidelijk, maar geeft wel aan dat een zo wijde 
verspreiding over een groot graslandgebied als bij het 
huidige onderzoeksgebied niet vanzelfsprekend is. 
 
Bruine kikker 
In tegenstelling tot heikikker heeft bruine kikker in het 
onderzoeksgebied een binding met bos en struweel 
(Figuur 3.45). Hier kunnen ze buiten de voortplan-
tingsperiode schuilen, foerageren en overwinteren. In 
deelgebied 3 en 5 zijn de waarnemingen vrijwel be-
perkt tot de omgeving van boerenerven en het IJssel-
bos, terwijl heikikker volop midden in de open graslan-
den voorkomt. De waarnemingen van bruine kikker 
betreffen vooral larven (in mei en juni) en juveniele 
kikkers. 
 
Gewone pad 
Net als bij bruine kikker zijn de waarnemingen van ge-
wone pad vooral van larven aan het begin van het 
veldseizoen en later van juvenielen op de oevers. Ook 
hier is een binding met bos en struweel te zien, zoals 
bij gewone pad gebruikelijk is (Figuur 3.46). Toch zijn 
er ook opvallend veel waarnemingen uit open gras-
landgebied, zoals in polder Snelrewaard (oosten van 
deelgebied 1) en bij Cattenbroek (oosten van deelge-
bied 2). Erven of houtwallen liggen hier regelmatig 
meer dan 500 meter van de waarneemlocatie van-
daan. Via de lange sloten staat het wel hiermee in ver-
binding. 

 

 

 

 
Afbeelding 3.24 | Op landgoed Linschoten wisselen bos, hout-

wallen en graslanden elkaar af. Op de oevers waren er ‘pad-

denregens’ van jonge gewone padjes en bruine kikkertjes.   

 

 

 

 
Afbeelding 3.25 | Juveniele gewone pad. 
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Figuur 3.45 | De waarnemingen van bruine kikker. 

 
Figuur 3.46 | De waarnemingen van gewone pad. 
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In tegenstelling tot bruine kikker zijn er ook waarne-
mingen van grotere wateren, zoals de Oude Wetering 
en Kaaiwetering bij Blokland (deelgebied 5). Larven 
van gewone pad bevatten, net als adulte padden, gif-
stoffen en zijn daardoor beter bestand tegen predatie 
door vis.  
 
Rugstreeppad (RL) 
Van de beschermde rugstreeppad is uit elk deelgebied 
tenminste één waarneemlocatie, maar er zijn met 
name waarnemingen uit Polder Heeswijk ten noorden 
van Blokland (Figuur 3.47). De grootste concentratie 
bevindt zich circa 700 meter ten oosten van Mont-
foort. In vier parallelle sloten zijn hier bij elkaar circa 
120 larven aangetroffen over een maximale lengte van 
400 meter. De meeste waarnemingen waren van een 
vrij smalle, ondiepe sloot tussen maisakkers door (Af-
beelding 3.26). Bij meer waarneemlocaties betreft het 
een sloot langs een maisakker, zoals in het oosten van 
deelgebied 5 en in het oosten van deelgebied 1. Rug-
streeppadden graven zich vaak in en een maisakker 
biedt daar goede gelegenheid voor.  
Rugstreeppadden zijn vooral actief tijdens de scheme-
ring en in de nacht. Bij gunstige weersomstandigheden 
kan de opvallende roep dan goed worden gehoord. 
Omdat het onderzoek alleen overdag plaatsvond was 
de kans op het waarnemen van de soort relatief klein 
en zal de verspreiding zoals in Figuur 3.47 weergege-
ven een onderschatting zijn. Omdat larven wel goed 
overdag kunnen worden onderzocht, gaat het bij de 
meeste waarnemingen om larven. Daarmee is direct 
voortplanting in de sloten aangetoond. Voor rug-
streeppadden is het van belang dat het water aan de 
oever heel ondiep is, zodat de mannetjes daar goed 
kunnen roepen. Pioniersituaties, zoals bij nieuw gegra-
ven poelen en ook net geschoonde sloten, vormen 
vaak geschikte locaties. 

Ook bij de voorgaande karteerronde in het onder-
zoeksgebied lag het zwaartepunt in deelgebied 5. De 
waarnemingen van het huidige onderzoek in deelge-
bied 1 (roepend bij een spoorsloot en bij een erf) en 
deelgebied 2 (zeven juveniele padden in een ‘over-
hoekje’ met omgewerkte grond) laten zien dat de 
soort over een groter gebied voorkomt.  
 
Groene kikkers 
Het onderzoeksgebied bestaat voor het overgrote 
deel uit grasland met sloten. Het is dan ook niet ver-
bazingwekkend dat groene kikkers door het hele ge-
bied veel aanwezig zijn (Figuur 3.48). Er zijn twee soor-
ten groene kikkers aangetroffen: bastaardkikkers en 
Europese meerkikkers. Bastaardkikkers zijn het meest 
aanwezig, in allerlei sloten en andere watergangen. 
Meerkikkers zijn vaker waargenomen bij wat grotere 
watergangen, zoals weteringen. Ook in kleinere sloten 
zijn meerkikkers echter regelmatig aangetroffen, vaak 
samen met bastaardkikkers.  
Zoals de naam al aangeeft is er bij bastaardkikkers 
sprake van een bijzondere situatie bij de voortplan-
ting. Ze kunnen zich onderling voortplanten, maar 
kunnen ook kruisen met meerkikker en de (niet aan-
getroffen) poelkikker. Hierdoor is er vermenging van 
erfelijk materiaal tussen de soorten, wat de determi-
natie bemoeilijkt. Wanneer de soort niet met zeker-
heid kon worden bepaald is de waarneming genoteerd 
als ‘groene kikkker spec.’. Larven zijn steeds zo geno-
teerd, omdat ze niet van elkaar kunnen worden onder-
scheiden. Voor de overzichtelijkheid zijn de waarne-
mingen van ‘groene kikker spec.’ niet weergegeven, 
maar die betreffen zo goed als het hele onderzochte 
gebied.  
 

 

Afbeelding 3.26 | Sloot met veel larven van rugstreeppad ten 

oosten van Montfoort (deelgebied 5). 

 

 
Afbeelding 3.27 | Juveniele rugstreeppad direct ten noorden 

van Linschoten. 
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Figuur 3.47 | De waarnemingen van de beschermde rugstreeppad. 

 
Figuur 3.48 | De waarnemingen van bastaardkikker en Europese meerkikker. 
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Kleine watersalamander 
Een typische soort van begroeide weilandsloten is de 
kleine watersalamander. De soort is op meer dan 1100 
waarneemlocaties aangetroffen, verspreid door het 
hele onderzoeksgebied (Figuur 3.49). Kleine watersa-
lamanders overwinteren op het land en de aanwezig-
heid van geschikt landhabitat (bijvoorbeeld op erven) 

is dan ook belangrijk. Vaak gaat het dan om struweel 
en dergelijke, maar een rommelhoekje met wat plan-
ken in verder open terrein kan ook genoeg zijn (Af-
beelding 3.28 en 3.29). Ook in de meest open delen 
van het onderzoeksgebied is de soort aanwezig. 
 

 
 

 
Figuur 3.49 | De waarnemingen van kleine watersalamander.

 
Afbeelding 3.28 | Een rommelhoekje midden in de open Pol-

der Snelrewaard biedt landbiotoop voor kleine watersala-

mander. 

 
Afbeelding 3.29 | Onder één van de planken was deze kleine 

watersalamander aanwezig. 
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3.5.2 Reptielen 
Ringslang 
In het westen van deelgebied 1 is bij het onderzoek 
een volwassen ringslang aangetroffen. In Figuur 3.50 
zijn behalve deze waarneming ook de waarnemingen 
uit de NDFF vanaf 2014 weergegeven. Hierdoor is dui-
delijk te zien dat het om een oostelijke uitloper van de 
verspreiding in en rond de Reeuwijkse Plassen gaat 
(provincie Zuid-Holland). Populaties in de provincie 
Utrecht bevinden zich op grotere afstand en met veel 
stedelijk gebied ertussen, zoals bij Maarsseveen en in 
de omgeving van Houten. Ringslang is één van de vier 
beschermde soorten die zijn aangetroffen in het on-
derzoeksgebied. Ook staat ringslang vermeld op de 
Rode Lijst, met als status ‘kwetsbaar’.  
 
Roodwangschildpad 
De andere reptielensoort staat om een geheel andere 
reden op de karteerlijst. Roodwangschildpadden ko-
men van nature in het zuiden van de VS en in Mexico 

voor. In gevangenschap gehouden dieren worden wel 
door hun eigenaren los gelaten in bijvoorbeeld park-
vijvers. De soort wordt gekarteerd om een vinger aan 
de pols te houden bij deze oorspronkelijk uitheemse 
soort. Eén van de locaties is een vijver in het park rond 
sportcomplex Markveld, direct ten zuidoosten van Ou-
dewater (2 adulte dieren). De andere locatie is minder 
voor de hand liggend: een weilandsloot bij Hoenkoop 
in het westen van deelgebied 4 (één adult). Het meest 
nabij gelegen erf bevindt zich wel op minder dan 150 
meter afstand. 
 
Tabel 3.13| De gekarteerde reptielen, geordend op abundantie. 

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL 

roodwangschildpad 2 2     

ringslang 1 1 ja kw 

 
 

 

 
Figuur 3.50 | De waarneming van ringslang in het onderzoeksgebied, aangevuld met de waarnemingen uit de NDFF van 2014-
2018.  
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3.5.3 Vissen 
Bij de kartering zijn dertien soorten te karteren vissen 
vastgesteld. Net als bij karteringen in eerdere jaren is 
de zeer algemene tiendoornige stekelbaars verreweg 
het meest gevangen. Het overgrote deel van de be-
monsteringen zijn met een steeknet gedaan. Voor klei-
nere wateren en voor wateren met een (niet te dichte) 
oever- of watervegetatie waarin vissen verrast kunnen 
worden is deze methode heel geschikt. Bij grotere wa-
teren, zoals de Hollandse IJssel en de Lange Linscho-
ten, kan door de diepte van het water en de vaak be-
schoeide en steil aflopende oevers niet goed worden 
gevist met een steeknet.  
Omdat er in het onderzoeksgebied kans was op de 
aanwezigheid van de beschermde grote modderkrui-
per is aanvullend op het onderzoek met steeknetten 
twee dagen onderzoek gedaan met behulp van elek-
trovisserij. Hierbij zijn 31 locaties bemonsterd. Grote 
modderkruipers zijn niet aangetroffen. De waarne-
mingen van andere te karteren vissoorten die bij het 
elektrisch vissen zijn gevangen, zoals kroeskarper, zijn 
meegenomen bij het onderzoek.  
Bij de analyse van de biodiversiteit fauna water (2.2.1) 
bleek dat deelgebied 5 het rijkst is aan te karteren vis-
sen. Hier is de variatie aan watergangen relatief groot, 
met ook stromend water.  
 
Kroeskarper (RL) 
Kroeskarper is een vrij zeldzame soort die vermeld 
staat als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst. Het is een typi-
sche soort van rijk begroeide wateren zoals sloten in 
agrarisch grasland of uiterwaarden. In 4 van de 5 deel-
gebieden zijn kroeskarpers in één tot enkele sloten ge-
vangen (Figuur 3.51). Het gaat inderdaad om sloten 
met veel vegetatie, zoals een brede zone met liesgras 

in het water. De meeste waarnemingen zijn van onvol-
wassen vissen. Adulte vissen zijn aangetroffen in deel-
gebied 1, 2 en 4. De meeste waarnemingen zijn van 
een sloot evenwijdig aan de Damweg (deelgebied 4). 
Hier zijn over een lengte van ruim 600 meter op zes 
locaties kroeskarpers aangetroffen. Het gaat zowel om 
waarnemingen met het schepnet als waarnemingen 
van het elektrisch vissen. 
 
Tabel 3.14| De gekarteerde vissen, geordend op abundantie. 

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL 

tiendoornige stekelbaars 5 4669     

driedoornige stekelbaars 5 1346     

kleine modderkruiper 5 1290     

marmergrondel 5 1014     

bittervoorn 5 605     

vetje 5 414     

rietvoorn 5 197     

snoek 5 111     

kroeskarper 4 36   kw 

riviergrondel 2 10     

giebel 1 3     

zwartbekgrondel 1 2     

paling 1 1     

 
Giebel 
In twee sloten in deelgebied 4 waar kroeskarper aan-
wezig is komen ook giebels voor (Figuur 3.51). De 
waarnemingen betreffen steeds adulte vissen. In de 
lange sloot evenwijdig aan de Damweg waar veel 
kroeskarpers zijn waargenomen, zijn zelfs 28 adulte 
giebels aangetroffen. Giebels hebben in Nederland 
een bijzondere voortplanting, waarbij andere karper-
achtigen een rol spelen. Vrouwtjes van de giebel kun-
nen zich voortplanten zonder dat mannetjes van de 

 

 
Afbeelding 3.30 | Een rijk begroeide sloot ten zuiden van 

Montfoort (deelgebied 4) met zowel kroeskarper als giebel. 

 

 

 

 
Afbeelding 3.31 | Adulte kroeskarper. 
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Figuur 3.51 | De waarnemingen van kroeskarper en giebel. 

 
Figuur 3.52 | De waarnemingen van kleine modderkruiper. 
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giebel aanwezig zijn. Voorwaarde is wel dat ze kunnen 
paaien met andere karpersoorten. Er vindt dan nor-
maal gesproken geen versmelting van geslachtcellen 
plaats, maar door het paaien ontwikkelen zich uit de 
eicellen embryo’s die uitgroeien tot vrouwtjes. Hybri-
disatie komt echter wel voor en kan een bedreiging 
vormen voor de kroeskarper (RAVON 2019). 
Giebel kwam oorspronkelijk niet in Nederland voor, 
maar is vermoedelijk een paar honderd jaar geleden in 
West-Europa beland doordat ze zijn meegekomen met 
transporten van karpers uit het oosten (RAVON, 
2019). De soort heeft zich sterk verspreid over Azië en 
Europa. De goudvis is een gekweekte kleurvariëteit 
van de giebel.  
 
Kleine modderkruiper 
Na de twee algemene soorten stekelbaarzen is kleine 
modderkruiper met 1290 waarneemlocaties de meest 
waargenomen te karteren vissoort. Zoals in Figuur 
3.52 is te zien komt kleine modderkruiper door het ge-
hele onderzoeksgebied voor. Het aantal waarneemlo-
caties komt overeen met recente eerdere karteringen 
in graslandgebieden rond Kamerik (2014) en Schalk-
wijk (2016). Bij karteringen ten oosten van de 
Utrechtse Heuvelrug (Eemland in 2016 en omgeving 
Leusden en Woudenberg in 2017) was dat aantal een 
stuk lager en ook in de polders rond Mijdrecht (2013) 
zijn kleine modderkruipers veel minder aangetroffen.  
De meeste waarnemingen zijn gedaan in de weterin-
gen en vaarten die haaks op de sloten staan. In de fi-
guur is dat te zien doordat daar veel stippen op een 

lijn liggen. Ze komen ook wel in sloten voor, maar dan 
vooral nabij de aansluiting op een bredere watergang. 
Ze zijn veel gevangen in de ondiepe oeverzones op vrij 
stevige bodems (zonder dikke baggerlaag).  
Onder de Flora- en faunawet had kleine modderkrui-
per nog de status van beschermde soort, maar vanaf 1 
januari 2017 onder de Wet natuurbescherming niet 
meer. 
 
Bittervoorn 
Bij bittervoorn ligt de nadruk nog sterker op de grotere 
watergangen, zoals weteringen (Figuur 3.53). In kleine 
aantallen zijn bittervoorns ook wel in sloten aange-
troffen. Het gaat dan vooral om jonge vissen die de 
sloot vanaf een grotere watergang zullen zijn opge-
zwommen.  
Voor de voortplanting zijn bittervoorns afhankelijk van 
grote zoetwatermosselen. Het vrouwtje van de bitter-
voorn zet hierin met een lange legbuis eieren af. Grote 
zoetwatermosselen komen vooral in de grotere water-
gangen voor met een goede zuurstofvoorziening.  
Er is in Figuur 3.53 een nadruk op deelgebied 3 en 5 te 
zien. Zoals bij de biodiversiteit besproken lijkt hier een 
sterkere dynamiek in de watergangen. Of hier meer 
grote zoetwatermosselen voorkomen is niet onder-
zocht, maar kan een verklaring zijn.   
Net als kleine modderkruipers hebben bittervoorns 
vanaf 2017 hun beschermde status verloren. 
 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 3.32 | Een rijk begroeide sloot ten zuiden van 

Montfoort (deelgebied 4) met zowel kroeskarper als giebel. 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 3.33 | Mannetje bittervoorn in de paaitijd. 
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Figuur 3.53 | De waarnemingen van bittervoorn. 

 
Figuur 3.54 | De waarnemingen van vetje. 
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Vetje 
In het onderzoeksgebied zijn veel vetjes gevangen (Fi-
guur 3.54). De verspreiding lijkt sterk op die van bitter-
voorn. Ook hier gaat het vooral om de wat grotere 
doorgaande watergangen in deelgebied 3 en 5. Dit 
komt overeen met de voorkeur voor langzaam tot snel 
stromend water. Bij eerdere karteringen (zoals in de 
omgeving van Houten in 2016) werd dit scholenvisje 
vooral in het stromende water achter duikers aange-
troffen en ook regelmatig, net als nu, in een aantal wa-
tergangen samen met riviergrondels.  
Vetjes zetten de eieren af op stevige stengels zoals riet 
en ook op bladstengels van gele plomp en waterlelie. 
Het mannetje bewaakt en verzorgt de eitjes.  
 
Driedoornige stekelbaars 
Ook het zwaartepunt van de verspreiding van drie-
doornige stekelbaars ligt ten oosten van Montfoort 
(Figuur 3.55). Waar tiendoornige stekelbaars door het 
gehele onderzoeksgebied in sloten aanwezig is (niet 
afgebeeld), ontbreekt driedoornige stekelbaars in 
grote delen, zoals deelgebied 1. Hoewel het niet om 
de sterk migrerende Semiarmatus-vorm gaat maar de 
Leiurus-vorm, wordt de soort bij deze en eerdere kar-
teringen in provincie Utrecht vooral in wateren gevan-
gen die goed verbonden zijn met andere wateren. In 
tegenstelling tot tiendoornige stekelbaars komen ze 
ook in stromend water voor. In deelgebied 5 zijn de 
meeste waarnemingen gedaan. Ook zijn er veel waar-
nemingen uit het oosten van deelgebied 4. Dit sugge-
reert een binding van dit gebied met andere wateren 
(nu of in het verleden), waaronder de Hollandse IJssel.  
 
Riviergrondel 
Zoals de naam al aangeeft komen riviergrondels 
vooral in stromend water voor. Zo werden bij de kar-
tering van 2017 grote scholen gezien in nevengeulen 

van de Barneveldse Beek (van Dijk 2018). In het hui-
dige onderzoeksgebied ontbreken dergelijke sneller 
stromende wateren. Riviergrondels kunnen echter 
ook in langzaam stromend of stilstaand water voorko-
men. De soort is op meerdere locaties in deelgebied 3 
en 5 aangetroffen (Figuur 3.56). Het gaat steeds om 
wat bredere doorgaande watergangen. De watergang 
in het zuidoosten van deelgebied 5 heeft stromend 
water en een directe verbinding met de Hollandse IJs-
sel, net ten noorden van IJsselstein.  
 
Zwartbekgrondel 
Opvallend is de waarneming van twee zwartbekgron-
dels in het onderzoeksgebied (Figuur 3.56). Het is een 
soort die tot kort geleden niet in Nederland voor-
kwam. Vanuit onder andere de Kaspische Zee en om-
geving hebben de zwartbekgrondels hun versprei-
dingsgebied sterk uitgebreid, mede door de openstel-
ling van het Main-Donaukanaal in 1992. In 2004 werd 
de soort voor het eerst in Nederland aangetroffen en 
sindsdien hebben zwartbekgrondels zich in korte tijd 
over rivieren en kanalen verspreid. Een deel van die 
verspreiding is vanuit Rotterdam gegaan, omdat daar 
zwartbekgrondels via ballastwater terecht zijn geko-
men. Inmiddels zijn er onder andere in de Lek hoge 
dichtheden aanwezig. De waarnemingen vlakbij de 
Hollandse IJssel laten zien dat de soort ook dit water 
heeft bereikt. 
 
Marmergrondel 
Net als zwartbekgrondels hebben marmergrondels 
zich vanuit het oosten in korte tijd verspreid over 
West-Europa. Anders is dat marmergrondels in Neder-
land ook veel kleinere wateren als poldersloten heb-
ben gekoloniseerd. Bij eerdere karteringen in provin-
cie Utrecht bleek dat al en ook nu is marmergrondel in 
tal van watergangen aangetroffen in het hele onder-
zoeksgebied, waaronder smalle sloten (Figuur 3.56).  

 

 
Afbeelding 3.34 | Riviergrondel, gevangen in deelgebied 5. 

 

 
Afbeelding 3.35 | Zwartbekgrondel. 
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Figuur 3.55 | De waarnemingen van driedoornige stekelbaars. 

 
Figuur 3.56 | De waarnemingen van drie soorten grondels. 
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In tegenstelling tot zwartbekgrondel, die veel stevi-
gere bodems nodig heeft, kan marmergrondels ook op 
kleibodems voorkomen, zoals in sloten. Vaak worden 
ze samen met kleine modderkruiper gevangen in de 
oeverzone op geleidelijk aflopende bodems. 
 
Niet gevangen: grote modderkruiper 
Na afloop van de onderzoeksperiode is in oktober spe-
cifiek onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de 
beschermde grote modderkuiper in het onderzoeks-
gebied (Figuur 3.57). Deze soort is met een steeknet 
niet goed te inventariseren doordat ze zich vooral op-
houden in de sliblaag op de bodem of in dichte vege-
tatie. Daarom is op twee dagen elektrisch gevist. Door 
een elektrisch veld aan te brengen worden de vissen 
gedwongen naar de pluspool, de schepnetrand, te 
zwemmen en daardoor is dit een betrouwbare me-
thode om aan- of afwezigheid vast te stellen. De loca-
ties waar elektrisch is gevist zijn tijdens het veldwerk 
in de zomer als meest kansrijk beoordeeld. Aanvullend 
is een inschatting gemaakt op basis van onder andere 
de aanwezigheid van kwel in het onderzoeksgebied en 

de verspreiding van kroeskarper. Kroeskarper komt 
regelmatig samen met grote modderkruiper voor. Ook 
is gezorgd voor spreiding over het gebied.  
Grote modderkruipers zijn bij het aanvullende onder-
zoek niet aangetroffen, ondanks de aanwezigheid van 
geschikt lijkende watergangen. Ook in de NDFF ont-
breken waarnemingen uit het onderzoeksgebied. Er 
zijn in de NDFF wel waarnemingen uit Polder Ouden-
rijn in de nabijheid van het onderzoeksgebied uit 2011 
en 2015 (Figuur 3.57).   
 
Karper (geen karteersoort) 
Opvallend was dat er onder andere in Polder Snelre-
waard (oosten van deelgebied 1) regelmatig jonge kar-
pers werden gevangen. Het ging om enkele centime-
ter grote individuen, waaronder spiegelkarpertjes. Er 
zullen hier karpers zijn uitgezet. Dat het om zulke 
jonge individuen gaat suggereert dat er ook van voort-
planting sprake is, aangezien bij uitzettingen normaal 
gesproken oudere vissen worden gebruikt.  
 

 

 
Figuur 3.57 | Grote modderkruiper is in 2018 niet aangetroffen. Aangegeven zijn de locaties waarop elektrisch gevist is. Ook zijn 
de waarnemingen van grote modderkruiper uit de NDFF in de nabijheid van het onderzoeksgebied aangegeven.  

 



 

Ecologisch Adviesbureau Viridis | Resultaten flora- en faunakartering 2018   71 

3.5.4 Zoogdieren 
Van zeven soorten te karteren grondgebonden zoog-
dieren zijn er waarnemingen in het onderzoeksgebied 
(Tabel 3.15). Bij de overgrote meerderheid van de 
waarnemingen gaat het om haas. Van deze algemene 
soort van graslanden zijn veel zichtwaarnemingen ge-
daan, maar ook waarnemingen van keutels zijn geno-
teerd. Bij de andere soorten gaat het vooral om waar-
nemingen van prenten, uitwerpselen etc. Het onder-
zoek heeft betrekking op een beperkt aantal zoogdier-
soorten. Er is uitsluitend overdag onderzoek verricht 
(geen vleermuisonderzoek) en er is geen gebruik ge-
maakt van onderzoeksmethodes als cameravallen of 
inloopvallen.  
 
Haas 
Zoals in Figuur 3.58 duidelijk is te zien komen hazen 
algemeen en verspreid over het gehele onderzoeksge-
bied voor. Zoals ook bleek bij eerdere karteringen in 
graslandgebieden elders in provincie Utrecht zijn ha-
zen in allerlei graslanden aanwezig, van zeer open tot 
meer gesloten en van intensief tot geen agrarisch ge-
bruik. Voor het maken van een ‘hazenleger’ is een 
klein stukje met wat hogere vegetatie, zoals bij een 
greppeltje, voldoende. Hierdoor zijn hazen in staat om 
zich ook in intensief gemaaide, open graslanden voort 
te planten. Regelmatig werden grote aantallen hazen 
bij elkaar aangetroffen, tot wel 14 individuen. Hierbij 
was bekend hazengedrag te zien als achter elkaar aan-
rennen en ‘boksen’. Dit gedrag hoort bij de paarritue-
len. Bij het rennen gaat het meestal om een vrouwtje, 
gevolgd door mannetjes. Het boksen kan tussen man-
netjes gaan, maar ook om vrouwtje die tegen een 
mannetje bokst (Zoogdiervereniging 2019). 
 

Tabel 3.15| De gekarteerde zoogdieren, geordend op abundantie. 

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL 

haas 5 1071     

vos 3 14     

bunzing 3 11     

konijn 3 7     

hermelijn 2 6   ge 

ree 3 3     

wezel 1 1   ge 

 
Konijn 
In tegenstelling tot hazen graven konijnen holen en 
daarvoor hebben ze geschikte, droge grond nodig. In 
het onderzoeksgebied, met de uitgestrekte graslan-
den met sloten, komen ze beperkt voor (Figuur 3.59). 
De grootste aantallen zijn aanwezig bij de heuvels 
langs de Nedereindse Plas (oosten van deelgebied 3). 
Verder zijn konijnen alleen aangetroffen bij het snel-
wegtalud ten zuiden van Woerden (deelgebied 2) en 
in de parkachtige omgeving naast een bedrijventer-
rein van Oudewater (deelgebied 1).  
 
Ree 

Het onderzoeksgebied is overwegend erg open en 

reeën zijn niet veel waargenomen (Figuur 3.60). Toch 

blijkt de soort verspreid door het gebied aanwezig. 

Van de drie locaties is het IJsselbos het meest karakte-

ristiek (deelgebied 3). Ten westen van Montfoort was 

een ree in agrarisch gebied aanwezig. Hier liggen een 

aantal maispercelen bij elkaar en tussen het hoge mais 

vluchtte de ree ook weg. De derde locatie is de kade 

ten zuiden van Polder Hoenkoop. Hier waren sporen 

van ree aanwezig.  

 

 

 

 
Afbeelding 3.36 | Hazen in Polder Hoenkoop (deelgebied 4). 

 

 

 

 

 
Afbeelding 3.37 | Konijnen. 
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Figuur 3.58 | De waarnemingen van haas. 

 
Figuur 3.59 | De waarnemingen van konijn. 
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Vos 

Bij de waarnemingen van vos gaat het bijna elke keer 

om uitwerpselen. De stompe uitwerpselen zijn goed 

herkenbaar en worden vaak op een opvallende plek 

geplaatst, zoals op een bruggetje. De meeste waarne-

mingen zijn ten noorden van Montfoort (Figuur 3.60). 

Bij de kade in het zuiden van deelgebied 4 werd een 

adult individu gezien.    

 

Bunzing 

Van de drie soorten kleine marterachtigen is bunzing 

het meest waargenomen (Figuur 3.61). Helaas betreft 

het op wel drie locaties een doodgereden individu: de 

Joh. J. Vierbergenweg ten noorden van Oudewater 

(deelgebied 1), de N228 en de Nedereindseweg (beide 

deelgebied 3). In deelgebied 1 werden ook levende 

bunzingen gezien, waaronder het jong van Afbeelding 

3.38 en ook een waarneming van 5 jonge bunzingen 

bij elkaar. In beide gevallen bevonden de nestplaatsen 

zich in de ruig begroeide oevers bij duikers aan het 

eind van de percelen. 

Met het in werking treden van de Wet Natuurbescher-

ming in 2017 stond bunzing, net als hermelijn en we-

zel, op de lijst met soorten waarvoor een vrijstelling 

geldt van ontheffingsplicht (met uitzondering van pro-

vincie Noord-Brabant). Inmiddels hebben meer pro-

vincies de drie soorten van deze lijst gehaald, waar-

door ze in steeds meer delen van Nederland de status 

van beschermde soort hebben gekregen.     

Hermelijn (RL) 

De kleine marterachtigen leiden een verborgen be-

staan en worden niet gauw overdag gezien. In het 

noorden van deelgebied 3 was er bij Reijerscop een 

hermelijn actief op de oever van een graslandsloot (Af-

beelding 3.39). In een holletje in de onregelmatige oe-

ver dook de hermelijn uiteindelijk weg. De locatie is 

dichtbij een boerenerf, waar ook dekking aanwezig is.  

De nabijheid van beschutting, zoals een houtwal, 

wordt vaak als voorwaarde genoemd bij het leefge-

bied. Bij de kartering van Eemland in 2014 werden 

echter ook hermelijnen ver van dergelijke beschutting 

waargenomen in open graslandgebied (Van Dijk & 

Steen 2015a). De waarnemingen in het huidige onder-

zoeksgebied zijn veelal in de nabijheid van een schuil-

gelegenheid, zoals de drie waarnemingen bij de kade 

in het noordwesten van deelgebied 1. Toch zijn de an-

dere twee waarnemingen in het deelgebied vrij ver 

het open grasland in. Hermelijn staat als ‘gevoelig’ op 

de Rode Lijst. 

 

Wezel (RL) 

Ook van wezel werd een levend individu waargeno-

men. In het IJsselbos stak een wezel snel het pad over. 

De wezel is het kleinste roofdier van Europa en leeft 

voornamelijk van muizen. Net als hermelijn staat we-

zel op de Rode Lijst (’gevoelig’). 

 
 

Afbeelding 3.38 | Een jonge bunzing verstopt zich in Polder 

Noord-Linschoten, ten noordoosten van Oudewater (deelge-

bied 1). 

 
 

 

 

 
 

 
Afbeelding 3.39 | Hermelijn in de oever van een sloot bij  

Reijsercop in het noorden van deelgebied 3. 
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Figuur 3.60 | De waarnemingen van ree en vos. 

 
Figuur 3.61 | De waarnemingen van drie kleine marterachtigen. 
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3.5.5 Libellen 
Er zijn twintig te karteren libellensoorten vastgesteld 
in het onderzoeksgebied (Tabel 3.16). Zoals was te 
verwachten is de variabele waterjuffer, een algemene 
soort van onder andere veenweidegebieden, de 
meest gekarteerde soort. Het lantaarntje is nog alge-
mener, maar staat niet op de karteerlijst. Er is één be-
schermde soort aangetroffen die tevens de enige 
soort van de Rode Lijst is (‘kwetsbaar’): een mannetje 
gevlekte witsnuitlibel bij een sloot op Landgoed Lin-
schoten.  
Hieronder worden enkele van de twintig soorten be-
schreven. Het gaat hierbij zowel om soorten die karak-
teristiek zijn voor het hele onderzoeksgebied als om 
soorten die in een beperkt deel voorkomen en/of min-
der algemeen zijn.  
 
Weidebeekjuffer 
Een zeer fraaie soort die geregeld ten noorden van IJs-
selstein langs de Hollandse IJssel en langs weteringen 
in deelgebied 5 is waargenomen is de weidebeekjuffer 
(Figuur 3.62). Dit is een nieuwe ontwikkeling. In de 
voorgaande karteerronde waren slechts twee waarne-
mingen van weidebeekjuffer (Figuur 3.63). Bij de hui-
dige kartering gaat het om 49 waarneemlocaties. Bij 
eerdere karteringen elders in provincie Utrecht (met 
name langs de Kromme Rijn en het Valleikanaal), bleek 
de soort sterk te zijn toegenomen in de laatste circa 10 
jaar. In 2016 waren er rond Houten veel waarnemin-
gen van de soort en de huidige waarnemingen maken 
duidelijk dat de soort zich via de Hollandse IJssel ver-
der naar het westen heeft verspreid.  
De weidebeekjuffer is een soort van stromende wate-
ren. De larven leven in diverse watergangen, zoals be-
ken en de Kromme Rijn, maar ook in weteringen waar 
een goede doorstroming heerst door in- en uitlaat van 
water. In het onderzoeksgebied zijn weidebeekjuffers 

behalve langs de Hollandse IJssel het meest aanwezig 
langs de watergang die bij caravanpark De Voormolen 
in directe verbinding met de Hollandse IJssel staat en 
de watergang ten oosten van Montfoort langs de on-
verharde Tiendweg. Larven zijn in twee watergangen 
aangetroffen: de bovengenoemde watergang naar De 
Voormolen (direct ten oosten van de weg Achtersloot) 
en een circa 5 meter brede sloot evenwijdig hieraan 
(Figuur 3.63). De vooruitgang van weidebeekjuffer is 
een landelijke trend en wordt veelal toegeschreven 
aan een verbetering van de waterkwaliteit, met name 
het zuurstofgehalte. 
 
Tabel 3.16| De gekarteerde libellen, geordend op abundantie. 

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL 

variabele waterjuffer 5 1491     

kleine roodoogjuffer 5 787     

grote roodoogjuffer 5 732     

paardenbijter 5 514     

vroege glazenmaker 5 254     

grote keizerlibel 5 189     

bloedrode heidelibel 4 181     

watersnuffel 5 131     

bruine glazenmaker 5 101     

weidebeekjuffer 2 49     

glassnijder 5 38     

viervlek 2 28     

blauwe glazenmaker 5 22     

azuurwaterjuffer 1 17     

platbuik 2 6     

bruine winterjuffer 3 4     

gewone pantserjuffer 2 2     

vuurjuffer 2 2     

gevlekte witsnuitlibel 1 1 ja kw 

tengere grasjuffer 1 1     

 

 

 
Afbeelding 3.40 | Weidebeekjuffers hebben zich recent bij de 

Hollandse IJssel gevestigd. 

 

 
Afbeelding 3.41 | Weidebeekjuffer man.  
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Figuur 3.62 | De waarnemingen van weidebeekjuffer in 2018. 

 
Figuur 3.63 | De waarnemingen van weidebeekjuffer bij de voorgaande karteerronde.  
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Figuur 3.64 | De waarnemingen van drie minder algemene soorten libellen. 

 
Figuur 3.65 | De waarnemingen van bloedrode heidelibel. 
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Gevlekte witsnuitlibel (RL) 
Bij een sloot op Landgoed Linschoten was eind mei 
een mannetje van de beschermde gevlekte witsnuitli-
bel aanwezig (Afbeelding 3.42 en 3.43). De sloot be-
vindt zich in een deel van het landgoed met agrarisch 
grasland, niet ver van de snelweg A12. De oevervege-
tatie is vrij gevarieerd en er is veel watervegetatie aan-
wezig. De soort komt ook vooral voor bij rijk begroeide 
wateren. Ook is er op het water veel flab aanwezig 
(drijvende algen/wieren). Bij de tweede ronde, in au-
gustus, was de hoeveelheid flab nog verder toegeno-
men. 
Het is een mobiele soort die in het voorjaar van 2018 
op veel plekken opdook. Omdat er bij de sloot alleen 
één mannetje is gezien kan het gaan om een zwerver. 
De sloot lijkt wel geschikt als voortplantingswater, 
hoewel de flab (vermoedelijk als gevolg van bemes-
ting) tot achteruitgang van de watervegetatie kan 
gaan leiden. Andere libellensoorten als glassnijder en 
viervlek waren ook aanwezig bij de sloot. De gevlekte 
witsnuitlibel vliegt vroeg in het jaar met een piek in 
mei en begin juni. De soort staat als ‘kwetsbaar’ ver-
meld op de Rode Lijst.  
 
Glassnijder 
Net als gevlekte witsnuitlibel is glassnijder een soort 
met een piek in vliegtijd vroeg in het jaar. Ook deze 
soort komt vooral bij rijk begroeide wateren voor. 
Vaak gaat het ook om hogere oevervegetatie met bij-
voorbeeld gele lis en grote egelskop. In het onder-
zoeksgebied ontbreekt dit bij de meeste sloten in 
agrarisch grasland (Figuur 3.64). De waarnemingen la-
ten twee concentraties zien: op Landgoed Linschoten 
(deelgebied 2) en ten noordwesten van IJsselstein 
(deelgebied 5). In beide gevallen gaat het om sloten in 
agrarisch grasland. Bij Linschoten behoort dit grasland 

tot het landgoed en daarom geldt een aangepaste be-
drijfsvoering. Het agrarisch grasland bij IJsselstein 
grenst aan natuurgebied ten westen ervan.  
Bij de waarnemingen buiten deze twee concentraties 
is vaak hogere vegetatie in de nabijheid aanwezig. Zo 
zijn de waarnemingen in het oosten van deelgebied 2 
dichtbij de met een houtsingel begroeide kade. In het 
oosten van deelgebied 3 gaat het om watergangen 
langs een maisakker. Mogelijk speelt de aanwezigheid 
van de maisplanten hierbij een rol, zoals zorgen voor 
zonplekken en beschutting in verder open agrarisch 
gebied. Bij eerdere karteringen in provincie Utrecht 
werden ook regelmatig glassnijders in sloten langs ma-
isakkers gezien. 
 
Viervlek 
Net als glassnijders zijn viervlekken vooral bij sloten op 
landgoed Linschoten aangetroffen, zoals de sloot van 
Afbeelding 3.42. Zowel bij deze sloten als bij de andere 
sloten in de omgeving van Linschoten met viervlek is 
structuurrijke vegetatie (struweel, bos) in de nabijheid 
aanwezig. In de grote open delen met agrarisch gras-
land ontbreekt de soort in het onderzoeksgebied. 
 
Bloedrode heidelibel 
Op Landgoed Linschoten zijn ook relatief veel waarne-
mingen van bloedrode heidelibel gedaan. In het ver-
spreidingsbeeld vallen de concentraties in gebieden 
met (ook) een natuurfunctie op. Naast Landgoed Lin-
schoten is dat te zien in het Veenweidepark ten noord-
westen van Oudewater, het kleine Ecopark direct ten 
oosten van Linschoten en het IJsselbos ten noorden 
van IJsselstein (Figuur 3.65). Het is een soort die vooral 
in een landschappelijk gevarieerde omgeving voor-
komt (met bijvoorbeeld houtwallen om te jagen en te 
zonnen) en vaak is er veel water- en oevervegetatie 
aanwezig, zoals grote lisdodde. In de grote, open 

 

 
Afbeelding 3.42 | Sloot met gevlekte witsnuitlibel op Land-

goed Linschoten (deelgebied 2).  

 

 
Afbeelding 3.43 | Het mannetje gevlekte witsnuitlibel op 

Landgoed Linschoten. 
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Figuur 3.66 | De waarnemingen van vroege glazenmaker. 

 
Figuur 3.67 | De waarnemingen van bruine en blauwe glazenmaker. 
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graslandgebieden van deelgebied 1 en 4 zijn ze niet of 
nauwelijks aangetroffen. In het oosten van deelgebied 
5 zijn meer waarnemingen in agrarisch grasland. 
 
Vroege glazenmaker 
De vroege glazenmaker, een fraaie libel, is de laatste 
decennia bezig met een sterke opmars in Nederland, 
vermoedelijk als gevolg van de verbeterde waterkwa-
liteit. Na paardenbijter is het ook de meest gekar-
teerde ‘echte’ libel in het onderzoeksgebied (Figuur 
3.66). Ook hier zijn er vooral waarnemingen bij land-
schapselementen als houtwallen, maar ook uit open 
delen zoals in Polder Snelrewaard (oosten van deelge-
bied 1). Ten noordoosten van Oudewater zijn ook veel 
waarnemingen gedaan. Hier is langs de rand van het 
bedrijventerrein een circa 70 meter brede zone met 
ruig grasland, struweel, lage bomen en (in struweel ge-
legen) poelen gecreëerd.  
 
Bruine glazenmaker 
Deze forse glazenmakers zijn vooral in deelgebied 3 en 
5 aangetroffen (Figuur 3.67). Het is een soort die 
vooral jaagt op beschutte plaatsen, zoals langs hout-
wallen. In deelgebied 1, met veel grote open delen 
zonder beschutting, zijn nauwelijks bruine glazenma-
kers gezien.  
 
Blauwe glazenmaker 
Bij blauwe glazenmaker is er nog een sterkere binding 
met bos, houtwallen etc. De soort kan tot in de diepe 
schaduw rustig jagend over bospaden worden aange-
troffen. In het onderzoeksgebied is de binding duide-
lijk zichtbaar, met hoofdzakelijk waarnemingen bij be-
bouwing (tuin- en erfbeplanting), het IJsselbos en 
Landgoed Linschoten (Figuur 3.67).   

Variabele waterjuffer 
Dit is een typische soort van sloten en andere wateren 
in de lage delen van Nederland, zoals veenweide- en 
laagveengebieden. Het is daar één van de algemeen-
ste soorten libellen, vooral bij water met verspreid 
staande helofyten en een mooie oevervegetatie. In 
het onderzoeksgebied is het ook verreweg de meest 
aangetroffen te karteren libel, met bijna tweemaal zo-
veel waarneemlocaties als kleine roodoogjuffer die de 
tweede plek inneemt. In deelgebied 1 en 4 zijn er wel 
delen met weinig waarnemingen van de soort (Figuur 
3.70). Hierbij kan een seizoenseffect een rol spelen. 
Hoewel variabele waterjuffers van april tot in augustus 
kunnen worden waargenomen, is er een sterke piek 
eind mei/begin juni. Omdat de eerste ronde tot begin 
juli doorloopt, zijn er delen bezocht op momenten dat 
de aantallen al sterk zijn gedaald. Bij de ‘lege’ delen 
van deelgebied 1 en 4 gaat het vooral om later be-
zochte delen.  
Wel zijn de aantallen per waarneemlocatie in relatief 
grootschalig agrarisch gebied lager dan in een gevari-
eerd gebied, zoals Landgoed Linschoten. In Figuur 3.68 
en 3.69 zijn bijvoorbeeld de waarnemingen per waar-
neemlocatie van 50 meter weergegeven voor het 
agrarisch grasland bij Cattenbroek en Landgoed Lin-
schoten, beide in de tweede helft van mei. Waar bij 
Landgoed Linschoten vaak 15 tot 20 individuen wer-
den geteld, gaat het bij de sloten in de polder bij Cat-
tenbroek meestal om één tot drie individuen. Het eer-
der genoemde seizoenseffect zal in de grote agrari-
sche gebieden met toch al lage dichtheden sterker 
zijn. In gebieden met hoge dichtheden is de kans op 
het waarnemen van tenminste enkele individuen later 
in het jaar groter.  
 

 

 

Figuur 3.68 | Lage aantallen variabele waterjuffers per waar-

neemlocatie in een gebied met aaneengesloten agrarisch 

grasland in mei (bij Cattenbroek, deelgebied 2). 

 

 

 

 

 
Figuur 3.69 | Hogere aantallen variabele waterjuffers per 

waarneemlocatie op Landgoed Linschoten in mei (ook deelge-

bied 2). 
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Figuur 3.70 | De waarnemingen van variabele waterjuffer en azuurwaterjuffer. 

 
Figuur 3.71 | De waarnemingen van kleine roodoogjuffer en watersnuffel. 
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Azuurwaterjuffer 
Waar variabele waterjuffer een logische verschijning is 
in het onderzoeksgebied, is de aanwezigheid van de 
nauw verwante azuurwaterjuffer minder voor de hand 
liggend. Ook dit is een heel algemene soort, maar dan 
vooral van de zandgronden. Van azuurwaterjuffer is 
ook maar één populatie aangetroffen: in het IJsselbos 
(Figuur 3.70). Dit komt meer overeen met nabij gele-
gen gebieden als parken rond Nieuwegein en Lunetten 
waar azuurwaterjuffers voorkomen. In het onder-
zoeksgebied zijn er geen waarnemingen van sloten in 
agrarisch gebied.  
 
Kleine en grote roodoogjuffer 
Net als variabele waterjuffer zijn de twee soorten 
roodoogjuffers algemene soorten die veel in het on-
derzoeksgebied verwacht kunnen worden. De drie 
soorten juffers vormen dan ook de top drie van meest 
gekarteerde libellen in het onderzoeksgebied. Samen 
met het niet gekarteerde lantaarntje zal het om de 
meest algemene libellensoorten van het onderzoeks-
gebied gaan.  
In Figuur 3.71 staan de waarnemingen van kleine 
roodoogjuffer weergegeven. Deze soort heeft een la-
tere vliegtijd dan grote roodoogjuffer (niet afgebeeld). 

De piek in vliegtijd is bij kleine roodoogjuffer juli/au-
gustus, terwijl dat bij grote roodoogjuffer al in 
mei/juni is. In het onderzoeksgebied zijn ze bij veel wa-
teren beide waargenomen: grote roodoogjuffer in de 
eerste ronde en kleine roodoogjuffer in de tweede 
ronde. Bij wat grotere wateren met gele plomp ging 
het vooral om grote roodoogjuffer. De soort is veel op 
de grote drijvende bladeren te vinden. Bij kleine rood-
oogjuffer is vooral de aanwezigheid van fijnbladige 
watervegetatie (zoals in veel sloten) van belang. Ook 
op sloten met drijvende algen (flab), werden vaak 
kleine roodoogjuffers gezien. 
 
Watersnuffel 
Zoals in Figuur 3.71 is te zien, zijn watersnuffels ver-
spreid door het onderzoeksgebied aanwezig op een 
beperkt aantal locaties. De meeste waarnemingen zijn 
van grotere watergangen, zoals weteringen en bre-
dere sloten. Het is een soort die vooral voorkomt op 
plaatsen met relatief veel open water (Vlinderstichting 
2019). Mannetjes zijn vaak vliegend in een rechte lijn 
over het water te zien.  
 

 

 
Afbeelding 3.44 | Variabele waterjuffer.  

 

 

 
Afbeelding 3.45 | Kleine roodoogjuffer. 
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3.5.6 Dagvlinders 
Waar een groot deel van de zomer van 2017 al warm 
en droog was, was de zomer van 2018 een recordzo-
mer. De warmte en droogte zorgde er voor dat dag-
vlinders op bijna alle velddagen goed konden worden 
waargenomen. Ondanks dat in het overwegend open 
onderzoeksgebied minder dagvlinders verwacht kun-
nen worden dan in kleinschaliger landschap, is het 
aantal waarnemingen van te karteren dagvlinders op-
vallend laag. Er is één soort van de Rode Lijst gezien. 
Bruin blauwtje (‘gevoelig’) was vooral aanwezig op de 
heuvels bij de Nedereindse Berg en bij het IJsselbos.  
 
Argusvlinder 
Deze typische graslandsoort gaat de laatste circa 20 
jaar sterk achteruit in Nederland. In het onderzoeks-
gebied zijn de waarnemingen grotendeels beperkt tot 
de oostelijke helft van het gebied (Figuur 3.72). Het 
verspreidingsbeeld wijkt in de westelijke helft sterk af 
van de voorgaande karteerronde, zo’n 10 jaar geleden 
(Figuur 3.73). Toen werden ook in deelgebied 1 en 4 
veel waarnemingen gedaan. Het gaat in dat deel nu 
om slechts enkele waarnemingen, bijna alle aan het 
eind van de zomer. In de oostelijke helft komt de ver-
spreiding meer overeen, hoewel in deelgebied 5 het 
verspreidingsbeeld hier wat magerder is vergeleken 
bij de voorgaande karteerronde. Zo zijn in het noord-
oosten nu slechts enkele waarnemingen gedaan. Circa 
10 jaar geleden was het aantal waarnemingen hier 
veel hoger, terwijl nu diezelfde delen in de gunstige 
tijd en goede weersomstandigheden zijn onderzocht. 
In deelgebied 3 zijn in 2018 juist meer waarnemingen 
gedaan. 
 

Verreweg de meeste waarnemingen zijn van de 
tweede helft van juli en begin augustus. Dit is de 
tweede generatie van de soort. Veel argusvlinders wa-
ren aanwezig op de, in die tijd bloeiende, kattenstaar-
ten op slootoevers. Er zijn incidenteel ook waarnemin-
gen gedaan van de eerste generatie in mei (vooral in 
het noordoosten van deelgebied 2) en van een derde 
generatie eind september.  
De recente landelijke achteruitgang (vaak wordt 90 tot 
95% genoemd) wordt meestal beschreven met nadruk 
op de zandgronden (Vlinderstichting 2019). Het veen-
weidegebied staat als goed bolwerk bekend en ook bij 
eerdere karteringen ten noorden van het huidige on-
derzoeksgebied (omgeving Kamerik en Zegveld) zijn 
grote aantallen waargenomen (Van Dijk & Steen 
2015). Het grote verschil met de voorgaande karteer-
ronde in de westelijke helft is dan ook zorgelijk. De 
oorzaken voor de landelijke achteruitgang staan niet 
vast. De waardplanten zijn verschillende algemene 
 

Tabel 3.17| De gekarteerde libellen, geordend op abundantie. 

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL 

bont zandoogje 5 485     

argusvlinder 5 213     

kleine vuurvlinder 5 157     

icarusblauwtje 5 112     

gehakkelde aurelia 5 52     

bruin blauwtje 3 33   ge 

landkaartje 5 30     

boomblauwtje 5 19     

eikenpage 2 14     

zwartsprietdikkopje 1 5     

bruin zandoogje 1 1     

koninginnenpage 1 1     

 
 

 
Afbeelding 3.46 | Argusvlinders foerageerden veel op bloei-

ende kattenstaart langs sloten (deelgebied 3).  

 

 
Afbeelding 3.47 | Argusvlinder op kattenstaart.  
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Figuur 3.72 | De waarnemingen van argusvlinder in 2018. 

 
Figuur 3.73 | De waarnemingen van argusvlinder bij de voorgaande karteerronde.  
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grassoorten, zoals kropaar. Argusvlinder staat bekend 
als een soort met warmtebehoefte. De eitjes worden 
vooral op beschutte, warme plaatsen afgezet en de 
voorkeur gaat uit naar een gevarieerde omgeving met 
kale (snel opwarmende) plekken (Vlinderstichting 
2019). In agrarisch grasland is dergelijke variatie vaak 
niet aanwezig. 
 
Bruin blauwtje (RL) 
Bij de karteringen in provincie Utrecht wordt bruin 
blauwtje regelmatig aangetroffen en ook nu zijn er re-
delijk wat waarnemingen gedaan van de vrij schaarse 
soort. In het onderzoeksgebied gaat het vooral om 
waarnemingen van de Nedereindse Berg en van het 
open gedeelte met gras en ruigte tegen het IJsselbos 
(Figuur 3.74). Op beide locaties is vrij kort, kruidenrijk 
grasland aanwezig. Ook is er variatie, onder andere 
door de hellingen bij de Nedereindse Plas en bij het 
open deel naast het IJsselbos door natuurontwikke-
ling. Bruin blauwtjes hebben een voorkeur voor 
warme plaatsen waar ook onbegroeide grond aanwe-
zig is (Vlinderstichting 2019). De waardplanten van 
bruin blauwtje zijn soorten ooievaarsbek, zoals kleine 
ooievaarsbek. Bruin blauwtje staat als ‘gevoelig’ op de 
Rode Lijst en gaat in Nederland achteruit (Vlinderstich-
ting 2019). 
In agrarisch gebied gaat het slechts om enkele waar-
nemingen in het oosten van het onderzoeksgebied. Op 
Landgoed Linschoten was een bruin blauwtje aanwe-
zig in een wegberm.  
 
Icarusblauwtje 
Net als bruin blauwtje is icarusblauwtje het meest ge-
zien in de omgeving van de Nedereindse Plas en bij het 
IJsselbos (Figuur 3.74). Waar bruin blauwtje hierbui-

ten weinig is gezien, zijn er van icarusblauwtje waar-
nemingen uit een groter gebied. In deelgebied 3 zijn 
de meeste waarnemingen gedaan, voor een deel in 
agrarisch gebied. In de andere deelgebieden zijn er 
slechts incidenteel waarnemingen. Zo is icarusblauw-
tje in het grote deelgebied 1 slechts eenmaal aange-
troffen. In het overgrote deel van de agrarische gras-
landen blijken geen icarusblauwtjes aanwezig te zijn. 
De waardplanten van icarusblauwtje zijn vlinderbloe-
migen als kleine klaver en ook de op veel plekken in 
het onderzoeksgebied aanwezige moerasrolklaver.  
 
Zwartsprietdikkopje 
Bij zwartsprietdikkopje gaat het om één waarneemlo-
catie: direct ten zuiden van de spoorlijn in het westen 
van deelgebied 1 (Figuur 3.74). Bij eerdere karteringen 
elders in provincie Utrecht, zoals in de omgeving van 
Leusden, werden ze ook wel op slootoevers aangetrof-
fen. Vaak ging het om nectar drinkende individuen op 
moerasrolklaver (Van Dijk 2018). In het huidige onder-
zoeksgebied zijn er geen waarnemingen van deze 
graslandsoort in agrarisch grasland. 
 
Kleine vuurvlinder 
Deze algemene soort van graslanden is verspreid door 
het onderzoeksgebied aangetroffen (Figuur 3.75). Op 
een aantal locaties zijn relatief veel waarnemingen ge-
daan, zoals op een graslandperceel ten oosten van 
Cattenbroek (deelgebied 2). Hier waren ze samen met 
argusvlinders veel aanwezig op bloeiende kattenstaar-
ten. De belangrijkste waardplant van kleine vuurvlin-
der is schapenzuring, die op drogere plekken groeit zo-
als in het onderzoeksgebied de omgeving van de 
spoorlijn en de Nedereindse Berg. In mindere mate 
kunnen ook andere zuringsoorten als waardplant wor-
den gebruikt.  

 

 

 
Afbeelding 3.48 | Bruin blauwtje.  

 

 

 
Afbeelding 3.49 | Kleine vuurvlinder, parend. 
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Figuur 3.74 | De waarnemingen van drie soorten dagvlinders van graslanden en bermen. 

 
Figuur 3.75 | De waarnemingen van kleine vuurvlinder en koninginnenpage. 
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Koninginnenpage 
Als ‘bekroning’ op de relatief vlinderrijke graslanden 
op en rond de Nedereindse Berg werd hier eind augus-
tus een koninginnenpage aangetroffen (Afbeelding 
3.50). Hoewel de aanwezigheid in het oog springend 
is, zal het vermoedelijk alleen om een zwerver gaan. 
Vaste populaties bevinden zich ver weg, in Zuid-Lim-
burg en Zeeuws-Vlaanderen (Vlinderstichting 2019). 
 
Eikenpage 
In het IJsselbos is een populatie eikenpages aanwezig 

(Figuur 3.76). Verspreid door het bos zijn bij de karte-

ring 19 eikenpages aangetroffen. Bij de aanleg zijn ver-

schillende bomen aangeplant, waaronder veel eiken. 

Rond het nabij gelegen Nieuwegein is de soort ook be-

kend van verschillende parken (NDFF). Ook op Land-

goed Linschoten is een exemplaar van de eikenpage 

aangetroffen. Eikenpage staat bekend als vrij schaarse 

soort van de zandgronden, zowel in het binnenland als 

in de duinen. Blijkbaar zijn ze in staat om ook geïso-

leerde bossen (net) buiten de zandgronden te berei-

ken. Ze zetten hun eitjes meestal af aan de basis van 

eindknoppen, uiteraard van eiken (vooral zomereik). 

 
Landkaartje, gehakkelde aurelia en bont zandoogje 
Behalve eikenpage zijn ook deze drie soorten gebon-
den aan houtopstanden. Vooral landkaartje en gehak-
kelde aurelia kunnen veel foeragerend worden aange-
troffen op bloemen in nabij gelegen graslanden en 
ruigtes. De twee soorten zijn het meest aangetroffen 
in en rond het IJsselbos (Figuur 3.77). Landkaartje is 
ook aanwezig rond de Nedereindse Plas, waar stru-
weel en grasland elkaar afwisselen.  
Bont zandoogje is op veel meer locaties aangetroffen. 
Vrijwel overal waar opgaande begroeiing aanwezig is, 
zoals langs wegen of op erven, is de soort aanwezig. 
Ook bij karteringen in andere open gebieden van pro-
vincie Utrecht (zoals Eemland) was dit het geval. In het 
verleden was bont zandoogje in de provincie veel 
meer gebonden aan bossen, met name op de 
Utrechtse Heuvelrug.  
 

 

 
Afbeelding 3.50 | Koninginnepage bij de Nedereindse Plas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 3.51 | Eikenpage. 
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Figuur 3.76 | De waarnemingen van eikenpage. 

 
Figuur 3.77 | De waarnemingen van drie soorten die een binding met bos of struweel hebben. 
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3.5.7 Nachtvlinders 
Bij de kartering worden opmerkelijke waarnemingen 
van soorten die niet op de karteerlijst staan ook geno-
teerd. In Polder Willeskop zag een veldmedewerker 
enkele kleine wilgen langs een sloot staan met aange-
vreten bladeren. Er bleken rupsen van twee soorten 
pijlstaarten aanwezig in de boompjes.  
 
Pauwoogpijlstaart en hermelijnvlinder (RL) 
Naast 22 rupsen van de (algemene) pauwoogpijlstaart 
ging het ook om een rups van de veel minder alge-
mene hermelijnvlinder. De hermelijnvlinder wordt 

vooral langs de kust verspreid waargenomen. Het is 
een soort die als ‘kwetsbaar’ vermeld staat op de Rode 
Lijst.  
 
Tabel 3.18 | De gekarteerde nachtvlinders. 

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL 

pauwoogpijlstaart 1 3     

hermelijnvlinder 1 1   kw 

 

 

 
Figuur 3.78 | De waarnemingen van twee soorten pijlstaarten. 

 
Afbeelding 3.52 | Rups van de hermelijnvlinder in Polder Wil-

leskop.  

 
Afbeelding 3.53 | Eén van de wilgjes met rupsen van pauw-

oogvlinder en hermelijnvlinder. 
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3.5.8 Sprinkhanen en krekels 
In het onderzoeksgebied zijn weinig te karteren 
sprinkhaansoorten aangetroffen. Er zijn wel algemene 
soorten als kustsprinkhaan en gewoon spitskopje in 
het onderzoeksgebied aanwezig, maar die worden 
niet gekarteerd.  
 
Tabel 3.18 | De gekarteerde sprinkhanen en krekels, geordend op 

abundantie. 

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL 

zuidelijk spitskopje 5 355     

moerassprinkhaan 5 23     

gewoon doorntje 3 9     

zeggendoorntje 2 8     

zanddoorntje 1 3     

 
Moerassprinkhaan 
De misschien wel fraaiste sprinkhaan van Nederland is 
op 23 waarneemlocaties aangetroffen, met name in 
deelgebied 5 en het noorden van deelgebied 2 (Figuur 
3.79). Het is een forse soort. De vrouwtjes kunnen tot 
3,5 cm groot worden. De kleur is fel groen met een 
sterk contrasterende rode onderkant van de dij. Ze 
vallen echter vooral op door het tikkende geluid dat 
de mannetjes maken.  
De meeste waarnemingen zijn van een klein, extensief 
gebruikt grasland ten zuidwesten van Montfoort (acht 
individuen). Het grasland kent een aantal vochtige tot 
natte plekken. Bij de voorgaande karteerronde in 2009 
was moerassprinkhaan hier ook aanwezig. Ook toen 
waren de meeste waarnemingen in deelgebied 5. Het 
aantal waarneemlocaties in het onderzoeksgebied 
was toen kleiner. Bij de huidige kartering zijn er meer-
dere waarnemingen uit het noorden van deelgebied 2. 
Het gaat om een vochtig agrarisch grasland dat hoort 

bij Landgoed Linschoten en om enkele waarnemingen 
op een lang perceel grasland aan de Cattenbroeker-
dijk. Bij het perceel was op drie locaties een tikkend 
mannetje aanwezig tussen het liesgras in de oever-
zone van de sloten. 
Zoals in Figuur 3.79 te zien is, zijn er ook in deelgebied 
1, 3 en 4 moerassprinkhanen aangetroffen op ver-
spreid liggende locaties. Het gaat hierbij steeds om 
één à twee individuen, vaak een tikkend mannetje in 
de slootoever. Het zijn goede vliegers en moeras-
sprinkhaan staat bekend als een mobiele soort die op 
nieuwe plekken kan opduiken. Op geschikte locaties 
kan dan een nieuwe populatie ontstaan. Vooral de lo-
catie op Landgoed Linschoten lijkt kansrijk. Waar ze 
zijn waargenomen waren niet alleen de oevers maar 
ook de percelen zelf nat.  
 
Zuidelijk spitskopje 
Verreweg de algemeenste te karteren sprinkhanen-
soort in het onderzoeksgebied is zuidelijk spitskopje. 
Zo’n 10 tot 15 jaar geleden was dit nog een bijzonder-
heid in provincie Utrecht, maar inmiddels heeft de 
soort zich sterk vanuit het zuiden over de rest van Ne-
derland verspreid. In tegenstelling tot het verwante 
gewoon spitskopje (geen karteersoort), is zuidelijk 
spitskopje meer op droge plekken te vinden, zoals in 
allerlei bermen met hoger opgeschoten grassen en 
kruiden. Gewoon spitskopje heeft de voorkeur voor 
oevervegetatie dicht bij het water, zoals liesgras aan 
slootkanten. In het onderzoeksgebied zijn de meeste 
waarnemingen van graslanden met een ruig karakter, 
zoals rond de Nedereindse Plas en bij het IJsselbos (Fi-
guur 3.80). Ook in de open agrarische graslanden is de 
soort aanwezig verspreid door het onderzoeksgebied. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om stukjes met wat hoger 
gras en kruiden bij hekken. 
 

 

 

 
Afbeelding 3.54 | Zuidelijk spitskopje (mannetje).  

 

 

 
Afbeelding 3.55 | Moerassprinkhaan (mannetje). 
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Figuur 3.79 | De waarnemingen van moerassprinkhaan. 

 

 
Figuur 3.80 | De waarnemingen van zuidelijk spitskopje. 
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Doorntjes 
De andere gekarteerde sprinkhaansoorten zijn drie 
soorten doorntjes. Dit zijn kleine, onopvallende 
sprinkhanen die geen geluid maken. Ze worden bij kar-
teringen in provincie Utrecht vooral gezien op voch-
tige, open plaatsen in de grasland- of oevervegetatie, 
bijvoorbeeld waar natuurontwikkeling is toegepast 
(zoals de oevers van nieuw gegraven poelen), maar 
ook op plaatsen waar door tractorwielen kale plekken 
zijn ontstaan. De pioniersituatie die hier heerst met 
een korte vegetatie en veel open plekken, gecombi-
neerd met de vochtige grond zorgt voor geschikt leef-
gebied. Met name gewoon doorntje wordt ook wel op 

andere locaties gezien, zoals op met mos begroeide 
bosbodems.  
In Figuur 3.81 zijn de waarnemingen van zeggen-
doorntje weergegeven. Op twee locaties gaat het om 
recente natuurontwikkeling: bij het IJsselbos en direct 
ten oosten van Linschoten langs het Weidepad. Op 
beide locaties was ook gewoon doorntje aanwezig en 
bij het IJsselbos ook zanddoorntje. In deelgebied 2 
gaat het ook op de andere twee locaties om vergraven 
grond: een ‘overhoekje’ met omgewerkte grond ten 
noorden van Linschoten en een afgegraven stukje aan 
de rand van een erf. 
 

 

 
Figuur 3.81 | De waarnemingen van zeggendoorntje. 
 

 
Afbeelding 3.56 | Zeggendoorntje.  

 

 

 
Afbeelding 3.57 | Natuurontwikkeling bij het IJsselbos met 

drie soorten doorntjes.  
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3.5.9 Grote waterroofkevers 
De bij het scheppen naar amfibieën en vissen gevan-
gen grote waterroofkevers worden de laatste jaren 
ook gekarteerd. Deze opvallende soorten macrofauna 
zijn toegevoegd vanwege hun indicatieve waarde voor 
de toestand van de wateren. Op de beschermde ge-
streepte waterroofkever is gelet, maar die is niet aan-
getroffen. 
 
Tabel 3.18 | De gekarteerde waterroofkevers, geordend op abun-

dantie. 

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL 

tuimelaar 5 537     

grote spinnende watertor 5 356     

gevlekte geelgerande water-
roofkever 3 13     

gewone geelrand 4 10     

 
Tuimelaar 
In het onderzoeksgebied is de tuimelaar de meest 
voorkomende grote waterroofkever, met meer dan 
500 vanglocaties (Figuur 3.82). Het is een zuidelijke 
soort die zo’n 10 jaar geleden minder voorkwam, maar 
tegenwoordig in allerlei wateren aanwezig is (Kleef et 
al 2016). Cybister lateralimarginalis, niet te verwarren 
met de dolfijnensoort met dezelfde Nederlandse 
naam, valt op door zijn druppelvorm. De tuimelaar 
komt in het hele onderzoeksgebied voor in sloten, met 
een accent op het westelijke deel (veengebied). In 
kleigebieden komt tuimelaar minder voor (Koese 
2010). 
 
Gevlekte geelgerande waterroofkever 
Ook deze minder algemene grote waterroofkever 
werd in het onderzoeksgebied aangetroffen. Het is 

een soort die in Nederland vooral voorkomt in de dui-
nen en het veenweidegebied (Koese 2011). Net als bij 
tuimelaar zijn de meeste waarnemingen uit het wes-
telijke deel met veenbodem. Dit komt overeen met de 
voorkeur voor veenweidegebied.  
 

3.5.10 Amerikaanse rivierkreeften en regenboog-
garnaal 

Op de karteerlijst staan ook exoten, waaronder de 
Amerikaanse rivierkreeften. In één polder werden ook 
de eveneens uit het buitenland afkomstige regen-
booggarnalen aangetroffen in de sloten. 
 
Amerikaanse rivierkreeften 
In Nederland zijn Amerikaanse rivierkreeften de laat-
ste decennia aan een sterke opmars bezig. Vanwege 
mogelijke schade aan ecosystemen staan deze uit 
Noord-Amerika afkomstige soorten op de karteerlijst. 
De eerste soort die in Nederland werd aangetroffen is 
de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft: in 1968 in Zuid-
Limburg. Inmiddels komt de soort door een groot deel 
van Nederland voor (Koese & Soes 2011). Het is verre-
weg de algemeenste soort. In het onderzoeksgebied 
zijn drie soorten aangetroffen, met de meeste waar-
nemingen van de gevlekte en geknobbelde Ameri-
kaanse rivierkreeft (Figuur 3.83). 
 
Tabel 3.18 | De gekarteerde Amerikaanse rivierkreeften, geor-

dend op abundantie. 

soort 
deelgeb 
(aantal) 

waarn 
(aantal) Wnb RL 

gevlekte Amerikaanse  
rivierkreeft 5 503     

geknobbelde Amerikaanse 
rivierkreeft 5 473     

rode Amerikaanse  
rivierkreeft 4 220     

 

 
Afbeelding 3.58 | Gevlekte geelgerande waterroofkever. 

 

 

 
Afbeelding 3.59 | Een rode Amerikaanse rivierkreeft is met 

nakomelingen onder het achterlijf op zoek naar een nieuwe 

sloot ten noorden van Montfoort. 
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Figuur 3.82 | De waarnemingen van twee soorten grote waterroofkevers. 

 

 
Figuur 3.83 | De waarnemingen van Amerikaanse rivierkreeften.  
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Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft is in het onder-
zoeksgebied vooral gevangen in de beter ontsloten en 
stromende wateren in de delen van deelgebied 3 en 5 
ten noorden van IJsselstein. Ook bij de kartering van 
2016 bij Wijk bij Duurstede was geknobbelde Ameri-
kaanse rivierkreeft vooral aanwezig in een beperkt ge-
bied met goed ontsloten en vaak stromende water-
gangen (van Dijk 2017). De soort heeft een voorkeur 
voor een betere waterbodemkwaliteit en mijdt wate-
ren met een dikke sliblaag (Koese & Soes 2011). Bij wa-
teren met een goede doorstroming zal zich minder 
snel over de hele breedte een sliblaag ophopen en dit 
kan een rol spelen bij het ontstaan van het versprei-
dingspatroon.  
Rode Amerikaanse rivierkreeft heeft een vrij geclus-
terde aanwezigheid (het noordoosten van deelgebied 
3 en westen van deelgebied 4). Mogelijk weerspiegelt 

dit de bronpopulaties, maar kan ook een andere oor-
zaak hebben zoals concurrentie met de andere soor-
ten.  
 
Regenbooggarnaal 
Ten noordwesten van Montfoort werden niet alleen 
de drie soorten Amerikaanse rivierkreeften aangetrof-
fen, maar ook op meerdere locaties individuen van de 
uit India afkomstige regenbooggarnaal (Cardina cf. ba-
baulti) (Figuur 3.84). Deze garnaal heeft een kenmer-
kende lichte streep over de hele lengte (Afbeelding 
3.60). Het is voor het eerst dat medewerkers van Bu-
reau Viridis deze soort bij veldwerk tegenkomen. Re-
genbooggarnalen worden steeds meer in aquaria ge-
houden en de aanwezigheid van een aquariumgroot-
handel in deze polder lijkt dan ook geen toeval. 

 

 

 
Figuur 3.84 | Waarnemingen van regenbooggarnaal ten 

noordwesten van Montfoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 3.60 | Eén van de gevangen regenbooggarnalen.  
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4 Conclusies 
 

 

 

 

 

 

 

 Van 221 karteersoorten is de verspreiding vast-

gesteld: 145 plantensoorten en 76 diersoorten. 

Hieronder zijn vier beschermde diersoorten en 

geen beschermde plantensoorten. Er staan vijf-

tien gekarteerde soorten op de Rode Lijst. 

 De beschermde heikikker is op maar liefst 1600 

waarneemlocaties aangetroffen. Het is in het on-

derzoeksgebied, met veel intensief landgebruik, 

een algemene soort die veel aanwezig is in de 

eerste meters grasland langs sloten. 

 Kritische soorten waterplanten als waterviolier 

en krabbenscheer zijn in het onderzoeksgebied 

sinds het begin van de karteringen in 1975 zeer 

sterk afgenomen. 

 Ook op de oevers zijn kritische plantensoorten de 

laatste 40 jaar sterk achteruit gegaan, zowel in 

verspreiding als in dichtheid (o.a. gewone dotter-

bloem en echte koekoeksbloem).  

 De agrarische graslanden in het onderzoeksge-

bied zijn overwegend heel soortenarm, zowel 

voor flora als fauna. Karteersoorten van graslan-

den zijn hier en ook in de bermen nauwelijks aan-

getroffen. 

 Sinds de eerste karteringen (rond 1980) zijn plan-

tensoorten als gewoon reukgras en kale jonker 

afgenomen in de graslanden en is kamgras ver-

dwenen.  

 In het onderzoeksgebied vindt op grote schaal in-

tensief landgebruik plaats met bemesting tot aan 

de sloot. Door de bemesting en het frequente 

maaien, eveneens tot aan de slootrand, verdwij-

nen groeiplaatsen van soorten als echte koe-

koeksbloem en gewone dotterbloem. Soorten-

rijke slootoevervegetaties met kritische soorten 

flora en fauna zijn op veel plaatsen verdwenen.  

 Door het slootbeheer met veel schonen en bag-

geren worden sloten steeds weer teruggezet in 

een pioniersituatie. Hierdoor worden ook de wa-

tervegetaties en de daarbij horende fauna steeds 

eentoniger en soortenarmer. 

 De biodiversiteit van planten op de oevers is het 

hoogst in de kwelgebieden in het noorden en 

westen van deelgebied 1 (bij Oudewater) en in 

het noordoosten van deelgebied 3 (ten zuiden 

van De Meern).  

 Vissoorten als vetje, bittervoorn en kleine mod-

derkruiper zijn veel aanwezig, met name in het 

oosten van het onderzoeksgebied. Ook kroeskar-

per komt verspreid voor, gedeeltelijk samen met 

giebel. De aanwezigheid van grote modderkrui-

per is onderzocht met elektrovisserij, maar de 

soort is niet aangetroffen. 

 Op Landgoed Linschoten en in de polders tussen 

Montfoort en IJsselstein (deelgebied 5) is voor 

fauna de biodiversiteit aan soorten van oevers en 

moerassen (vooral libellen) het hoogst. Op Land-

goed Linschoten was een mannetje van de be-

schermde gevlekte witsnuitlibel bij een sloot aan-

wezig. In de grote, open gebieden met agrarisch 

grasland zijn minder libellensoorten aanwezig, 

mede door een gebrek aan structuurrijke oever-

vegetaties.   

 Weidebeekjuffer heeft zich de afgelopen jaren 

gevestigd aan de Hollandse IJssel en nabij gele-

gen watergangen met stroming. 

 De graslandsoort argusvlinder is in tegenstelling 

tot de voorgaande karteerronde (circa 10 jaar ge-

leden) in de westelijke helft van het onderzoeks-

gebied nauwelijks aangetroffen. 

 De exoot grote waternavel is ten oosten van Lin-

schoten verspreid aanwezig en bedekt op één lo-

catie een heel sloottraject. Op het land zijn lokaal 

exoten als Japanse duizendknoop aanwezig, 

maar die hebben zich niet sterk verspreid. Ame-

rikaanse rivierkreeften komen door het hele on-

derzoeksgebied voor. Het gaat om drie soorten. 
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Bijlage A. Flora per deelgebied 
 

 

 

soort Wnb RL 1 2 3 4 5 # wrn 

Vaatplanten                 

aalbes               2 

aarvederkruid               4 

akkerereprijs               1 

akkerhoornbloem               2 

akkervergeet-mij-nietje               97 

amandelwilg               5 

beekpunge               38 

beemdkroon   kw           2 

behaarde boterbloem               13 

bezemkruiskruid               11 

bosbies               1 

bosveldkers               110 

boswilg               1 

brede waterpest   ge           232 

daslook               5 

dauwnetel   kw           5 

doorgroeid fonteinkruid               1 

drienerfmuur               1 

drijvend fonteinkruid               22 

duinriet               1 

echte kamille               129 

echte koekoeksbloem               163 

egelboterbloem               709 

gekroesd fonteinkruid               1 

gele maskerbloem               1 

gele morgenster s.l.               2 

gevleugeld helmkruid               6 

gevleugeld hertshooi               109 

gewone agrimonie   ge           13 

gewone brunel               3 

gewone dotterbloem               108 

gewone margriet               2 

gewone rolklaver               14 

gewone veldbies               1 

gewone waternavel               37 

gewoon reukgras               165 

gewoon sterrenkroos               42 

glad walstro               29 

glanzig fonteinkruid               36 

grasmuur               4 

grijskruid               1 

groot blaasjeskruid               105 

groot streepzaad               14 

grote ereprijs               37 

grote kaardebol               14 

grote klaproos               18 

grote klit               3 

grote ratelaar               2 

grote watereppe               58 
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soort Wnb RL 1 2 3 4 5 # wrn 

grote waternavel               16 

hazenpootje               5 

hazenzegge               2 

heelblaadjes               9 

heggenwikke               72 

hemelsleutel               1 

hennegras               4 

hoge cyperzegge               719 

holpijp               786 

hondspeterselie               4 

hop               1 

ijle zegge               13 

jakobskruiskruid               81 

japanse duizendknoop               16 

kale jonker               98 

kikkerbeet               2357 

klein bronkruid               1 

kleine egelskop               46 

kleine watereppe               522 

klimopereprijs               2 

knoopkruid               17 

koningsvaren               4 

krabbenscheer   ge           108 

kruipganzerik               1 

liggend hertshooi               1 

loos blaasjeskruid + groot blaasjeskruid               4 

mannetjesvaren               4 

mattenbies               1 

melkeppe               100 

moerasbasterdwederik   ge            5 

moerasmuur               162 

moerasrolklaver               1179 

moerasspirea               332 

moeraswederik               729 

moeraszegge               2 

muskuskaasjeskruid               2 

muurpeper               1 

noorse ganzerik               4 

oranje havikskruid               5 

oranje springzaad               11 

pastinaak               112 

peen               87 

penningkruid               38 

pijlkruid               1126 

pijptorkruid               400 

pluimzegge               291 

puntkroos               967 

reuzenbalsemien               3 

reuzenberenklauw               10 

rode kornoelje               29 

rode waterereprijs               1 

rood guichelheil               1 

ruw vergeet-mij-nietje               4 

ruwe smele               3 

sachalinse duizendknoop               1 

scherpe zegge x zwarte zegge               14 
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slanke waterkers               148 

slanke waterkers + witte waterkers               87 

slanke waterweegbree               12 

slipbladige ooievaarsbek               112 

smalle waterpest               1679 

smalle waterweegbree               12 

spits fonteinkruid   kw            21 

sterzegge               1 

stijve waterranonkel               2 

stomphoekig sterrenkroos               33 

tenger fonteinkruid + klein fonteinkruid               277 

tengere rus               2 

tijmereprijs               2 

tuinwolfsmelk               3 

tweerijige zegge               105 

valse voszegge               26 

veelkleurig vergeet-mij-nietje               4 

veldlathyrus               149 

veldrus               5 

veldsla               8 

vertakte leeuwentand               14 

vingerhoedskruid               2 

wateraardbei               11 

watergentiaan               60 

waterviolier               14 

waterzuring               2083 

wijfjesvaren               5 

wilde bertram               10 

wilde cichorei               1 

witte waterlelie               37 

zandraket               5 

zeegroene muur               40 

zittende zannichellia               13 

zulte               1 

zwanenbloem               1687 

zwarte bes               1 

zwarte zegge               17 

                  

Mossen                 

gewoon watervorkje               23 

kroosmos               15 

                  

Kranswieren                 

breekbaar kransblad               11 

buigzaam glanswier               2 

gewoon kransblad               5 

gewoon kransblad var. longibracteata               9 
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Bijlage B. Fauna per deelgebied 
 
 
 

soort soortgroep Wnb RL 1 2 3 4 5 # wrn 

bastaardkikker amfibieën               2054 

bruine kikker amfibieën               129 

Europese meerkikker amfibieën               367 

gewone pad amfibieën               459 

groene kikker spec. amfibieën               3767 

heikikker amfibieën ja             1600 

kleine watersalamander amfibieën               1143 

rugstreeppad amfibieën ja ge           31 

ringslang reptielen ja kw           1 

roodwangschildpad reptielen               2 

bittervoorn vissen               605 

driedoornige stekelbaars vissen               1346 

giebel vissen               3 

kleine modderkruiper vissen               1290 

kroeskarper vissen   kw           36 

marmergrondel vissen               1014 

paling vissen               1 

rietvoorn vissen               197 

riviergrondel vissen               10 

snoek vissen               111 

tiendoornige stekelbaars vissen               4669 

vetje vissen               414 

zwartbekgrondel vissen               2 

bunzing zoogdieren               11 

haas zoogdieren               1071 

hermelijn zoogdieren   ge           6 

konijn zoogdieren               7 

ree zoogdieren               3 

vos zoogdieren               14 

wezel zoogdieren   ge           1 

argusvlinder dagvlinders               213 

bont zandoogje dagvlinders               485 

boomblauwtje dagvlinders               19 

bruin blauwtje dagvlinders   ge           33 

bruin zandoogje dagvlinders               1 

eikenpage dagvlinders               14 

gehakkelde aurelia dagvlinders               52 
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icarusblauwtje dagvlinders               112 

kleine vuurvlinder dagvlinders               157 

koninginnenpage dagvlinders               1 

landkaartje dagvlinders               30 

zwartsprietdikkopje dagvlinders               5 

hermelijnvlinder nachtvlinders   kw           1 

pauwoogpijlstaart nachtvlinders               3 

gevlekte geelgerande kevers               13 

gewone geelrand kevers               10 

grote spinnende watertor kevers               356 

tuimelaar kevers               537 

azuurwaterjuffer libellen               17 

blauwe glazenmaker libellen               22 

bloedrode heidelibel libellen               181 

bruine glazenmaker libellen               101 

bruine winterjuffer libellen               4 

gevlekte witsnuitlibel libellen ja kw           1 

gewone pantserjuffer libellen               2 

glassnijder libellen               38 

grote keizerlibel libellen               189 

grote roodoogjuffer libellen               732 

kleine roodoogjuffer libellen               787 

paardenbijter libellen               514 

platbuik libellen               6 

tengere grasjuffer libellen               1 

variabele waterjuffer libellen               1491 

viervlek libellen               28 

vroege glazenmaker libellen               254 

vuurjuffer libellen               2 

watersnuffel libellen               131 

weidebeekjuffer libellen               49 

geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft rivierkreeften               473 

gevlekte Amerikaanse rivierkreeft rivierkreeften               503 

rode Amerikaanse rivierkreeft rivierkreeften               220 

gewoon doorntje sprinkhanen               9 

moerassprinkhaan sprinkhanen               23 

zanddoorntje sprinkhanen               3 

zeggendoorntje sprinkhanen               8 

zuidelijk spitskopje sprinkhanen               355 
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Bijlage C. Vrijgestelde soorten Wnb 
 
 
 
Tabel 1 | Overzicht vrijgestelde soorten Provincie Utrecht 

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Zoogdieren Aardmuis Microtus agrestis 
Zoogdieren Bosmuis Apodemus sylvaticus 
Zoogdieren Bunzing Mustele putorius 
Zoogdieren Dwergmuis Micromys minutus 
Zoogdieren Dwergspitsmuis Sorex minutus 
Zoogdieren Egel Erinaceus europaeus 
Zoogdieren Gewone bosspitsmuis Sorex areneus 
Zoogdieren Haas Lepus europeus 
Zoogdieren Hermelijn Mustela erminea 
Zoogdieren Huisspitsmuis Crocidura russula 
Zoogdieren Konijn Oryctolagus cuniculus 
Zoogdieren Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus 
Zoogdieren Ree Capreolus capreolus 
Zoogdieren Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 
Zoogdieren Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus 
Zoogdieren Veldmuis Microtus arvalis 
Zoogdieren Vos Vulpes vulpes 
Zoogdieren Wezel Mustela nivalis 
Zoogdieren Woelrat Arvicola terrestris 
Reptielen/amfibieën Bruine kikker Rana temporaria 
Reptielen/amfibieën Gewone pad Bufo bufo 
Reptielen/amfibieën Kleine watersalamander Triturus vulgaris 
Reptielen/amfibieën Meerkikker Pelophylax ridibundus (Rana ridibunda) 
Reptielen/amfibieën Middelste groene kikker / 

Bastaardkikker 
Pelophylax klepton esculentus (Rana esculenta) 

 
 




