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1 Inleiding 
 

De gemeente Utrecht heeft in 2012 aan de plantenwerkgroep van de KNNV afdeling Utrecht 

gevraagd om tien hooilandjes in de gemeente gedurende een aantal jaren te inventariseren. Een 

aantal vrijwilligers van de Plantenwerkgroep van de KNNV, afdeling Utrecht, heeft dit verzoek 

opgepakt als onderdeel van het meerjarige project van de plantenwerkgroep . Doel van het project is 

meer inzicht te krijgen in het effect van het beheer van deze hooilandjes. De hooilandjes liggen 

verspreid over de stad Utrecht en hebben in potentie een grote natuurwaarde. De gemeente  noemt 

wegbermen en delen van parken hooilandjes als deze één of twee keer per jaar gemaaid worden en 

het maaisel wordt afgevoerd.  

 

Elk jaar worden vijf hooilandjes geïnventariseerd: 

in 2013, 2015 en 2017  

- de berm van de Zeehaenkade langs het Merwedekanaal,  

- drie hooilandjes in Voordorp,  

- acht hooilandjes in De Tol,  

- Merwedeplantsoen in de dichterswijk,  

- de bermen van een deel van de Daalseweg. 

 

in 2014 en 2016    

- De oevers van de Kromme Rijn bij de Mesdaglaan,  

- de twee weilanden in het fort Blauwkapel,  

- twee stroken grasland in het Kloosterpark,  

- een aantal gebiedjes in het Beatrixpark,  

- delen van het gebied langs de Plas Lage Weide, 

- de bermen van een deel van de Daalseweg. 

 

In dit verslag worden de resultaten van 2013, 2015 en 2017 met elkaar vergeleken. Dit is te kort om 

duidelijke conclusies te trekken en aanbevelingen te geven. Wel is een trend waar te nemen bij de 

aandachtssoorten en een aantal andere kenmerkende soorten.  

Eerst wordt de werkwijze beschreven en vervolgens de resultaten van de inventarisaties. 
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2 Werkwijze 
 

Wim Vuijk en Gitty Korsuize van de gemeente Utrecht hebben van elk hooilandje een aantal  

‘aandachtssoorten’ aangewezen. Van deze soorten wil de gemeente weten waar ze groeien en hoe 

het voorkomen wel of niet verandert onder invloed van het beheer.  

Elke hooilandje wordt minstens één keer per twee jaar geïnventariseerd. In samenwerking met de 

gemeente is een verdeling gemaakt. De data van de inventarisaties zijn zo gekozen dat zoveel 

mogelijk aandachtssoorten aangetroffen kunnen worden. Op deze manier kan de ontwikkeling 

gevolgd worden.  

De meeste hooilandjes worden in deelgebieden opgesplitst. Dit is o.a. gedaan als er duidelijk 

verschillende  biotopen zijn. In het zomerseizoen wordt elk gebied met een aantal personen 

minimaal één keer geïnventariseerd. 

Bij de inventarisatie worden niet alleen de aandachtssoorten genoteerd, maar ook alle andere 

plantensoorten worden vermeld. Van de meeste soorten is de abundantie geschat volgens de schaal 

van Tansley, zie tabel 1. In 2013 werd 

nog niet met de schaal van Tansley 

gewerkt. 

Het resultaat van de inventarisatie is 

een lijst van soorten per deelgebied van 

de drie jaren. De bijlagen bevatten deze 

lijsten. 

In het verslag zijn uit deze totaallijsten 

de verandering in voorkomen van de 

aandachtssoorten van elk gebied in een 

tabel weergegeven.  

De groeiplaatsen van de 

aandachtssoorten zijn op kaartjes 

aangegeven met stippen. 

 

Wim Vuijk heeft een selectie gemaakt 

uit de totaallijst van elk gebied. Deze 

selectie bevat de aandachtssoorten 

aangevuld met andere soorten die een 

informatie geven over de 

veranderingen in de vegetatie.  

Van deze soorten heeft Wim Vuijk 

gekeken of er een toename, afname  of 

geen verandering is in de loop van de jaren.  

Aan de hand de verandering van deze selectie heeft hij conclusies getrokken ten aanzien van het 

beheer van de hooilandjes. 

  

Tabel 1 De schaal van Tansley 

Code Totale 
bedekking in 

proefvlak 

Bedekking 

s <5% sparse / sporadisch (1 of 2 exemplaren op het 
gehele terrein)   

r <5% rare / zeldzaam (4 – 10 exemplaren op het gehele 
terrein) 

o <5% occasional / schaars (op een aantal plaatsen komen 
groepjes voor, totaal niet meer dan 10 – 20 
exemplaren) 

lf  local frequent, plaatselijk frequent 

f  frequent (in lage vegetatie tenminste elke paar 
stappen exemplaren) 

la  local abundant, plaatselijk talrijk 

a >5% of 25 
exp./m2 

abundant, de soort is talrijk, veel aanwezig maar 
nooit (co- ) dominant 

lc > 25% Lokaal co-dominant, de soort is overheersend 
samen met andere soorten 

c > 25% co-dominant, de soort is overheersend samen met 
andere soorten  

ld > 25% lokaal dominant, plaatselijk overheersend 

d >25% dominant (geen tweede soort bedekt >25%) 
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3 Zeehaenkade  
 

Korte beschrijving van het gebied. 

De berm tussen het fietspad en het 

Merwedekanaal wordt beheerd 

door Rijkswaterstaat. De berm 

bestaat uit een zavelige, open 

grond. In de berm staan 

lindebomen. 

Doordat RWS niet elk jaar maait 

neigt de berm naar verruiging. In 

2006 zijn twee exemplaren van 

Hondskruid gevonden. Ook in 2009 

is Hondskruid weer aangetroffen. 

 

Onderzoeksvragen van de 

Gemeente. 

Komt Hondskruid nog voor? 

Waar staat Heermoes? 

Hoe ontwikkelen de 

aandachtssoorten zich: Wilde 

marjolein, Goudhaver, Pijlkruidkers, 

Hondskruid, knolboterbloem en 

Klein timoteegras. 

 

 Waarnemingen 

In 2013 is de Zeehaenkade op 11 

mei, in 2015 op 31 mei en in 2017 

op 13 mei onderzocht. 

In 2013, 2015 en2017 zijn Wilde 

marjolein, Pijlkruidkers en 

Hondskruid aangetroffen. Hondskruid 

niet op de inventarisatiedatum maar 

later, in 2013 op 1 juli en in 2015 op 20 

juni.  

Pijlkruidkers was in 2015 meer 

aanwezig dan in 2013 en in 2017 is 

deze soort weer toegenomen. 

Pijlkruidkers staat vooral rond de 

boomspiegels in het Noordelijke deel van de Zeehaenkade, zie kaart 1 en 2 . Goudhaver 

hebben we wel in 2015 gevonden, maar niet in 2013 en 2017. Klein timoteegras hebben 

we niet gevonden. In mei staat Klein timoteegras nog niet in bloei, daardoor kunnen wij deze soort 

gemist hebben. 

Opvallend was dat Knolboterbloem zich in 2015 uitgebreid heeft en in 2017 nog meer. De rode 

stippen staan soms voor 10 of meer exemplaren. Deze soort staat nu ook veel zuidelijker in de berm. 

Ook Heermoes heeft zich uitgebreid, zie kaart 1 en 2. Op de kaartjes is de verandering in voorkomen 

van de aandachtssoorten aangegeven. 

Tabel 2 aandachtssoorten Zeehaenkade 

Aandachtssoorten 2013 2015 2017 

Hondskruid x S  
Pijlkruidkers X lf la 

Knolboterbloem x Lf la 

Goudhaver  a la 

Wilde marjolein X s ld 

Klein timoteegras    

Kaart 2 
Aandachtssoorten 
Zeehaenkade 2017 
witte streep=Herik 
 zwarte streep=Lidrus 
●=Knolboterbloem 
●=Pijlkruidkers 
 ●=Wilde marjolein 

Kaart 1  Aandachtssoorten Zeehaenkade 2013 en 2015 
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In 2015 was de opslag van Braam, Roos en Meidoorn ca, 1.50 meter hoog. In de eerste week van 

2016 werd de berm gemaaid; in 2013 en 2014 was de berm niet gemaaid. De opslag van Braam, Roos 

en Meidoorn staat in 2017 tot ca. kniehoogte en er lag veel rommel en veel afgewaaide takken.  

Een strook van ca. 1 meter langs het fietspad ter hoogte van de Winthontlaan werd in mei 2017 

gemaaid, net waar Hondskruid groeit. 

 

Ontwikkeling van de vegetatie en beheeradvies 

Wim Vuijk heeft de toename (T), afname (A) of geen 

verandering (G) van de aandachtssoorten en een aantal 

andere belangrijke soorten naast elkaar gezet in tabel 3.   

Tien belangrijke soorten zijn gelijk gebleven of toegenomen. 

Bij twee aandachtssoorten is een teruggang. De in het rood 

weergegeven soorten zijn ongewenste soorten.  

De vegetatie lijkt stabiel maar bramen zijn wel toegenomen. 

Dit laatste is een ongewenste ontwikkeling. 

Het beheer moet terug naar een stabiel beheer, waarbij de 

rand niet als gazon gemaaid moet worden i.v.m. Hondskruid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 Zeehaenkade 

Oude zavelige fietsberm. Vroeger 2 x maaien, nu 
een mix, waarbij een optimaal maaibeheer 
ontbreekt. Zou hier wel moeten m.n. voor 
Hondskruid belangrijk. 
Vegetatie lijkt overigens stabiel 

Voortzetting beheer moet terug naar stabiel 
beheer.  

Aantal soorten 2013/2015/2017 98/98/112 

Wilde marjolein T 

Veldlathyrus T 

Knolboterbloem T 

Gewone ereprijs G 

Gewone margriet G 

Groot streepzaad G 

Goudhaver G 

Pijlkruidkers G 

Tweerijïge zegge G 

Wollige munt G 

Hondskruid A? 

Gele morgenster A  

Heermoes G 

Bramen spec T 

Figuur 1 Zeehaenkade 2017 Knolboterbloem 

Figuur 3  Zeehaenkade 2017 Pijlkruidkers  

Figuur 2  Zeehaenkade 2017 
Knolboterbloem 
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4 Voordorp 
 

Korte beschrijving van het gebied. 

De hooilandjes van Voordorp zijn vochtige, matig 

voedselrijke graslandjes en taluds met een open, 

zavelige structuur. Er is sprake van plaatselijke 

verruiging. 

In Voordorp zijn drie verschillende hooilandjes die wij 

inventariseren (zie kaartje 2):  

Gebied 1 is de oever langs het fietspad tussen 

‘Tuinenpark ons buiten’ en de spoorlijn. 

Gebied 2 is de oever van de vijver tussen Aartsbisschop 

Romerostraat en R.A. Kartinistraat. De Noordelijke 

oever van de vijver is voor een deel beplant met 

perkplanten. 

Gebied 3 is een parkachtige strook langs de A27 met 

sloot en vijver. 

 

Onderzoeksvragen van de gemeente. 

Komt Ruw parelzaad nog voor op de Voordorpse dijk bij 

de A27? 

In hoeverre is de groeiplaats van Hondskruid qua 

beheer te verbeteren? 

Waar en hoeveel van beide ondersoorten Rietorchissen 

komen voor in de drie gebiedjes. 

Aandachtssoorten zijn Rietorchis (Gewone en 

Gevlekte), Brede wespenorchis, Ruw parelzaad, 

Knolboterbloem en Hondskruid. 

 

Waarnemingen. 

In 2013 hebben we op 12 juni Voordorp 

geïnventariseerd; in 2015 op 26 juni en in 2017 op 11 

juni.  Knolboterbloem en Hondskruid zijn in geen van 

de drie gebieden gevonden. 

Gebied 1 

In dit gebied zijn geen van de aandachtssoorten gevonden. 

In 2013 was de plek verstoord waar Hondskruid eerder was 

aangetroffen. In 2015 en 2017 zijn enkele exemplaren van 

de Brede wespenorchis waargenomen. 

Gebied 2 

In 2015 en in 2017 waren de oevers sterk verruigd 

vergeleken met 2013. Riet overwoekert zelfs de 

perkplanten. Hierdoor is het aantal exemplaren van de 

Rietorchis sterk afgenomen. In 2013 zijn nog veel 

Rietorchissen waargenomen in 2015 en 2017 is dit aantal 

afgenomen tot ca. 5 exemplaren in beide jaren.  

Tabel 4 Voordorp gebied 1 langs het spoor 

Aandachtssoorten 2013 2015 2017 

Brede wespenorchis  s s 

Tabel 5 Voordorp gebied 2  de vijver 

Aandachtssoorten 2013 2015 2017 

Rietorchis x r r 

Tabel 6 Voordorp gebied 3  langs A27 

Aandachtssoorten 2013 2015 2017 

Ruw parelzaad x x  

Brede wespenorchis  s lf 

Rietorchis  r o 

Kaart 3  Aandachtssoorten Voordorp  2015 

Kaart 4 Aandachtssoorten Voordorp gebied 2 2017 
● Rietorchis 
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Ook de Gewone dotterbloem is in de loop van de jaren afgenomen. In 2015 nog 2 exemplaren in 

2017 geen meer. 

Gebied 3 

Ruw parelzaad is in 2013 en 2015 aangetroffen door Wim Vuijk. In 2017 is deze soort niet meer 

gevonden. 

De aantallen van Rietorchis en Brede wespenorchis zijn vanaf 2013 toegenomen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 5  Aandachtssoorten  Voordorp gebied 1 en 3  2017 
● Klein timoteegras, O Kamgras wit, ● Rietorchis, ●Brede Wespenorchis 

Figuur 4  Voordorp gebied 1 2015 

Figuur 5  Voordorp gebied 1 2017 

Figuur 6 Voordorp gebied 2 2017 Figuur 7  Voordorp gebied 3 bij de plas. 2017  
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Ontwikkeling van de vegetatie en beheeradvies 

Wim Vuijk heeft de toename (T), afname (A) of 

geen verandering (G) van de aandachtssoorten en 

een aantal andere belangrijke soorten naast 

elkaar gezet in tabel 7.   

Het totaal aantal soorten per jaar is bij gebied 3 in 

2017 veel hoger. In dit jaar hebben we een aantal 

waterplanten meegenomen; in de andere twee 

jaren nauwelijks. 

De in rood zijn ongewenste soorten. In gebied 2 

zijn de ongewenste soorten, Riet en Gestreepte 

witbol, sterk toegenomen en vier gewenste 

soorten afgenomen. 

In de gebieden 1 en 3 is voortzetting van het 

beheer gewenst. Voor gebied 2 is aanpassing 

nodig om te voorkomen dat riet alle vegetatie 

overwoekert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7  Voordorp  

3 afwisselende terreinen. 
Gebid 1 oude stabiel berm 
Gebied 2 nieuwe oeverberm.  
Gebied 3 wat ouder grasland 
Met name oeverberm heeft te lijden onder toename 
verruiging. Gebieden hebben een maaibeheer van 2 x 
maaien?  
Gebied 3 grote toename van soorten. Oorzaak?  

Voortzetting van gebied 1 en 3 is gewenst. 
Voor gebied 2 is wellicht aanpassing beheer te overwegen  

Aantal soorten 
2013/2015/2017 66/69/59 68/65/63 68/86/130 

Gebied 1 2 3 

Wilde cichorei T     

Brede wespenorchis G   T 

Gewoon biggenkruid G G G 

Grote ratelaar G     

Jakobskruiskruid G T   

Moerasspirea G   A? 

Grote wederik G     

Wilde marjolein   G   

Gewone dotterbloem   A   

Gevlekte rietorchis   A G 

Gewone rietorchis   A A? 

Grote kattenstaart   A G 

Gele morgenster     G 

Heelblaadjes     G 

Kamgras     G 

Gestreepte witbol   T   

Riet   T   

Reuzenberenklauw     G 
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5 De Tol  
 

Korte beschrijving van het gebied. 

De hooilandjes van De Tol bestaan uit een paar 

oorspronkelijke legakkers, wegbermen en slootkanten. De 

legakkers zijn vrij vochtig en schraal. Sommige soorten zijn 

ingezaaid. De vegetatie is zo’n 10 jaar stabiel. Het grootste 

deel van het hooilandje ‘De Tol’ wordt beheerd door de 

Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern. 

Sommige delen worden 1 keer per jaar gemaaid, andere 2 

keer. Het hooilandje ‘De Tol’ bestaat uit een groot aantal 

deelgebiedjes. Het deelgebied bij de Haarrijnseplas is geen 

van de jaren bekeken door tijdgebrek. Dit gebied ligt uit de 

route. In 2017 hebben we een extra gebiedje bekeken 

naast gebied 2 omdat we in 2015 daar een aantal 

Rietorchissen zagen staan. Dit gebied 1 extra  wordt ook 

door de Vereniging beheerd. 

 

Onderzoeksvragen van de gemeente. 

De vraag van de gemeente is: nemen de orchispopulaties 

toe of niet? 

Andere aandachtssoorten zijn Moesdistel, Rietorchis, 

Gevlekte rietorchis, Kamgras, Ruige leeuwentand, 

Veenpluis, Gewone dotterbloem, Goudhaver, 

Heggendoornzaad, Donzige klit, Echte koekoeksbloem, 

Grote boterbloem, Grote ratelaar, Moeraswespenorchis.  

 

Waarnemingen. 

In 2013 is De Tol geïnventariseerd op 29 juni in 2015 op 14 

juni en in 2017 op verschillende data: 25 juni (gebieden 5, 6 

en 7) ,  1 juli (gebieden 2, 3 en 4) , 4 juli (gebieden 8.1 en 

8.2),  en 6 juli (8.4 en 8.5).  

 

In 2017 zijn de meeste Rietorchissen al uitgebloeid. 

Blijkbaar was het tijdstip van de inventarisatie iets te laat. 

De Grote keverorchis hebben we niet gevonden omdat het 

loof waarschijnlijk al was afgestorven. Op de 

overzichtskaarten 6 en 7 zijn de groeiplaatsen aangegeven 

van een aantal aandachtssoorten gevonden in 2013 en 

2015. Die van 2017 zijn op de kaarten 8 t/m 13 

aangegeven. De verschillen tussen 2013 en 2015 zijn te zien 

in de tabellen 9 t/m 22.  

Van de meeste exemplaren van de Rietorchis waren de 

bladeren gevlekt, maar we hebben in 2017 geen 

onderscheid gemaakt tussen de Gewone en de Gevlekte rietorchis. 

 

Kaart 6 Aandachtssoorten   De Tol 2013 

Kaart 7  Aandachtssoorten  De Tol 2015 
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Gebied 1 extra 

Dit gebied stond niet op het 

lijstje van de gemeente, 

maar het wordt door de 

Vereniging 

Landschapsbeheer Vleuten-

De Meern wel 

onderhouden. Een deel was 

al gemaaid toen wij op 25 

juni 2017 gingen kijken. In 

het deel dat niet gemaaid 

was, links en boven de stippellijn (kaart 8), groeide Grote 

ratelaar, Goudhaver en Kamgras in grote getale. Op kaart 8 

zijn de groeiplaatsen aangegeven van Rietorchis (14 exemplaren rode stippen), Goudhaver (roze 

stippen) en Brede wespenorchis (8 exemplaren groene stippen). 

 

Gebied 2. 

 In 2013 en 2015 was dit gebied nog niet gemaaid. In 2017 al wel op een 

strook langs de sloot na, zie stippellijn. In de hele strook groeide 

Goudhaver en Kamgras. De abundantie hebben we in 2017 niet 

aangegeven omdat het grootste deel van gebied 2 al gemaaid was. 

Donzige klit staat vooral op het gemaaide gedeelte. Meer dan 70 

exemplaren hebben het maaien overleefd en stonden 10 juli al weer 

gedeeltelijk te bloeien.  

In 2013 staat de Gevlekte orchis vermeld, maar ik denk dat een verkeerde determinatie is geweest en 

Gevlekte rietorchis moet zijn. 

Bevertjes en Kruisbladgentiaan zijn niet door de gemeente als aandachtssoorten genoemd, maar zij 

zijn zo bijzonder dat wij deze planten er wel toe rekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8  aandachtssoorten De 
Tol gebied 1 extra 

Aandachtssoorten 2015 2017 

Goudhaver  a 

Kamgras  a 

Rietorchis x o 

Grote ratelaar  a 

Brede 
wespenorchis 

 r 

Tabel 9  aandachtssoorten De Tol 
gebied 2 

Aandachtssoorten 2013 2015 2017 

Goudhaver  c x 

Kamgras x ld x 

Donzige klit  lf lf 

Rietorchis x   

Grote ratelaar x   

Kaart 8  Aandachtssoorten De Tol gebied 1 en 2  

2017  

Figuur 8  De Tol gebied 3.1 2017 veel Moeraswespenorchis 
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Gebied 3.1 

Op 1 juli van dit jaar, 2017, waren veel Rietorchissen al uitgebloeid. 

De Moeraswespenorchis was volop in bloei. Kruisbladgentiaan, 

Kamgras en Grote keverorchis zijn niet gevonden. Om de 

Keverorchis te vinden hadden we dit jaar veel eerder moeten zijn. 

Op 1 juli waren deze waarschijnlijk al afgestorven. 

De moeraswespenorchis heeft zich sinds 2013 uitgebreid evenals 

Bevertjes. 

Grote ratelaar groeit over de hele legakker. Rietorchis groeit vnl. 

langs de rechter oever. 

Dwergmispel groeit verspreid over de legakker. 

In 3.1 staan veel bomen waar onder een grote Witte els. De bomen hebben we niet in de tabellen 

genoteerd, alleen bij opslag hebben we deze in de tabellen verwerkt. De bomen 

geven veel schaduw en de Witte els geeft veel opslag zowel in gebied 3.1 als in 3.2. 

Deze Witte els zou misschien beter gerooid kunnen worden. Aan de voet van deze 

boom staan viooltjes. 

In het begin van de legakker groeide ook veel Klimop. Deze overwoekert de 

vegetatie daar. 

 

Gebied 3.2  

Het aantal exemplaren van de 

Moeraswespenorchis is toegenomen. 

Aan het eind van de legakker groeit 

deze massaal. Rietorchissen groeien 

vnl. aan het begin van de legakker. Ook 

hier opslag van Dwergmispel en veel 

van Witte Els. 

 

Gebied 4.1 hooiland 

Gebied 4 bestaat uit een plasje (4.2) met 

een langzaam oplopende oever en een 

droger deel (4.1).  

In 2013 en 2015 was het hooiland nog 

niet gemaaid toen wij inventariseerden. 

In 2017 was het grootste deel van 4.1 al 

gemaaid op 1 juli. De abundantie van 

2017 is alleen van het niet gemaaide 

deel. Hierdoor kunnen de resultaten van 2017 niet goed vergeleken worden met die van de 

voorgaande jaren.  

Tabel 10  aandachtssoorten De Tol gebied 3-1 

Aandachtssoorten 2013 2015 2017 

Moeraswespenorchis x lf lf 

Bevertjes x o lf 

Rietorchis x lf lf 

Grote ratelaar x ld lc 

Kamgras  o  

Grote keverorchis x o  

Kruisbladgentiaan  r  

Tabel 11  Aandachtssoorten De Tol gebied 3.2 

Aandachtssoorten 2013 2015 2017 

Grote ratelaar x ld a 

Kamgras   o s 

Rietorchis x ld lf 

Moeraswespenorchis x    la 

Goudhaver     o 

Bevertjes x    

Grote keverorchis x   

Tabel 12  aandachtssoorten De Tol 
gebied 4.1 hooiland 

Aandachtssoorten 2013 2015 2017 

Goudhaver x la f 

Grote ratelaar x lf c 

Kamgras x lf f 

Gewone 
dotterbloem 

x    

Rietorchis x    

Kaart  9  De Tol gebied 3 
2017 
● Rietorchis X  Bevertjes X 

Moeraswespenorchis 

 



13 

 

Gebied 4.2 rietland 

De hoeveelheid Riet is in de periode 2013 tot 2015 toegenomen. 

In de periode 2015 tot 2017 is de abundantie gelijk gebleven. De 

Gewone dotterbloem in 2017 meer waargenomen dan in 2015. 

de abundantie van Rietorchis is gelijk gebleven, in 2017 31 

exemplaren. De Grote ratelaar is in 2017 niet waargenomen. Wel 

voor het eerst zeven exemplaren van de Moeraswespenorchis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebied 5 

In 2013 en 2015 was dit gebied nog niet gemaaid in 2017 wel, zie 

figuur 10. Alleen het riet was nog niet gemaaid. 

De abundantie in 2017 van de verschillenden soorten zijn van het 

niet gemaaide deel. Rietorchis is dit jaar voor het  

eerst aangetroffen evenals Grote ratelaar. 

 

 

 

Tabel 13  aandachtssoorten  De Tol gebied 4.2 
rietland 

Aandachtssoorten 2013 2015 2017 

Gewone 
dotterbloem 

x lf lc 

Kamgras x lf lf 

Rietorchis x lf lf 

Goudhaver x  lf 

Moeraswespenorchis   r 

Grote ratelaar x la  

Grote boterbloem x   

Tabel 14  aandachtssoorten De Tol gebied 5 

 2013 2015 2017 

Kamgras x lf x 

Goudhaver x lf lc 

Gewone 
dotterbloem 

x s s 

Grote ratelaar     o 

Rietorchis     s 

Figuur 10   De Tol gebied 5 

Kaart 10  De Tol gebied 4 2017 
● Rietorchis 

X Moeraswespenorchis 

Figuur 9   De Tol Gebied 4 2015 
rechts 4.1 hooiland, links 4.2 rietland 

Kaart 11 De Tol gebied 5 en 6 2017  

●Kamgras ● Goudhaver ●Donzige klit 
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Gebied 6  

In 2017 is een deel van gebied 6 al gemaaid (zie figuur 11)  in 2015 

en 2013 nog niet. Kamgras is In 2017 niet gevonden, wel enkele 

exemplaren van de Donzige klit. Goudhaver komt verspreid over 

heel gebied 6 voor. Grote ratelaar is afgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebied 7.1 

Kamgras en Goudhaver zijn in 2017 minder aangetroffen dan in 

2015. Echte koekoeksbloem en Gewone dotterbloemzijn in 2017 

niet gevonden. 

 

Gebied 7.2 

In 2015 was het achterste stuk gemaaid door de bewoners toen 

wij inventariseerden. In 2013 en 2017 niet. 

In 2017 zijn drie soorten nieuw gevonden; Bijenorchis, 

Heggendoornzaad en Moeraswespenorchis. Rietorchis is in 2017 

in aantal toegenomen. 

Blijkbaar heeft het maaien door de bewoners geen negatieve invloed gehad. 

 

 

Tabel 15 aandachtssoorten De Tol gebied 6 

 2013 2015 2017 

Kamgras x lf  

Goudhaver x lf la 

Grote ratelaar    lf o 

Donzige klit   s 

Gewone dotterbloem x   

Tabel 16  aandachtssoorten De Tol gebied 7.1 

Aandachtssoorten 2013 2015 2017 

Kamgras x lf o 

Goudhaver x lf r 

Grote ratelaar x ld lc 

Gewone dotterbloem   r  

Donzige klit   s s 

Echte koekoeksbloem   r  

Rietorchis   lf lf 

Heggendoornzaad     s 

Tabel 17  aandachtssoorten De Tol gebied 7.2 

Aandachtssoorten 2013 2015 2017 

Grote ratelaar x ld lc 

Brede Wespenorchis x r lf 

Kamgras x   la 

Bijenorchis     s 

Rietorchis    r o 

Heggendoornzaad     o 

Moeraswespenorchis     o 

Goudhaver x    

Figuur 11  De Tol gebied 6  2017 

Figuur 12  De Tol gebied 7.1 2017 
Figuur 13  De Tol gebied 7.2 2017 
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Gebied 7.3  

Dit gebied is in 2017 niet onderzocht. Dit gebied is 

grotendeels ingezaaid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebied 8.1 

In 2017 is Rietorchis afgenomen en Grote ratelaar 

toegenomen.  

 

Gebied 8.2 

Het aantal exemplaren Rietorchis en Brede wespenorchis is in 

2017 toegenomen. Aan het eind van legakker 8.2. stond een 

meer dan twee meter hoge braamstruik in 2013 en 2015. 

Deze is in 2016 gesnoeid. 

 

Gebied 8.3 

Dit is, net als gebied 7.3 ingezaaid en hebben we in 2017 niet 

onderzocht. 

 

Tabel 18  aandachtssoorten De Tol gebied 
7.3 buitenkant 

Aandachtssoorten 2013 2015 

Grote ratelaar x lf 

Kamgras x lf 

Goudhaver x lf 

Tabel 19  aandachtssoorten De Tol  gebied 8.1 

Aandachtssoorten 2013 2015 2017 

Kamgras   lf x 

Grote ratelaar x la a 

Rietorchis x   o s 

Moesdistel  x    

Ruige leeuwentand x     

Brede Wespenorchis     s 

Tabel 20  aandachtssoorten De Tol gebied 8.2 

Aandachtssoorten 2013 2015 2017 

Grote ratelaar x ld a 

Moesdistel x r  

Rietorchis x o lf 

Brede wespenorchis  o lf 

Ruige leeuwentand x    

Gewone dotterbloem x    

Figuur 14  De Tol gebied 8.1 2017 

Kaart 12  De Tol gebied 7.1 – 7.3 resultaten 2017   

X Heggendoornzaad, ● Rietorchis, ●Kamgras, ●Brede 

Wespenorchis, X Moeraswespenorchis, ● Goudhaver 
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Gebied 8.4 

In 2013 en 2015 zijn de gebieden 8.3 en 8.4 samen genomen. 

Gebied 8.3 is in beide jaren globaal bekeken. In 2017 gelden de 

gegevens alleen voor 8.4.  

Op figuur 15 is te zien dat een gedeelte van gebied 8.4 gemaaid is. 

In dit gemaaide gedeelte groeit ook veel Ruige leeuwentand. 

Moesdistel komt vooral in het nog niet gemaaide deel voor. Ruige 

leeuwentand groeit daar juist minder. Van Moesdistel en Ruige 

leeuwentand zijn meer dan 100 exemplaren geteld in 2017. 

Gewone dotterbloem, Goudhaver, Grote ratelaar en Rietorchis (ca. 

16 exemplaren in 2017) zijn iets afgenomen.   

 

Gebied 8.5 

Dit gebied was in geen van de drie waarnemingsjaren gemaaid op de dagen dat wij inventariseerden. 

Goudhaver is toegenomen. Gewone dotterbloem en Ruige leeuwentand zijn in 2017 niet meer 

aangetroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 21  aandachtssoorten De Tol gebied 8.4 

Aandachtssoorten 
2013 
8.3-
8.4 

2015 
8.3-
8.4 

2017 
8.4 

Moesdistel x la la 

Ruige leeuwentand x lf lc 

Kamgras   la lf 

Gewone 
dotterbloem 

x o r 

Goudhaver   lf o 

Grote ratelaar x lf  

Rietorchis  x  lf o 

Kaart 13  De Tol gebied 8 resultaten 2017  
● Moesdistel,  ● Rietorchis, X Ruige leeuwentand, ● Goudhaver 

Figuur 15  De Tol gebied 8.4  2017 
Figuur 16  De Tol Gebied 8.5 2017 
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Ontwikkeling van de vegetatie en beheeradvies 

Wim Vuijk heeft de resultaten van een groter aantal belangrijke 

soorten van 2013, 2015 en 2017 naast elkaar gezet in tabel 23. 

Achter de soorten staat of deze toegenomen, gelijk gebleven of 

achteruit gegaan zijn. De in rood zijn ongewenste soorten. 

In het geel staat de conclusie. Voortzetting van het gerichte 

beheer is een must. 

 

 

Tabel 22  aandachtssoorten De Tol gebied 8.5 

Aandachtssoorten  2013 2015 2017 

Moesdistel x lf lc 

Kamgras   lf lf 

Gewone 
dotterbloem 

x o 
 

Goudhaver   o la 

Grote ratelaar x r s 

Ruige leeuwentand x    

Tabel 23  Vleuten-de Tol 

Zeer belangrijke, maar ten dele ook kwetsbare terreinen. Ten dele vochtig en schraal. Enkele gedeelten goed afgeschermd. Wordt al 
lang prima beheerd. Sommige delen 1 x, sommige 2 x gemaaid. Sommige delen gericht beheer op orchis-soorten. Wel letten op 
overmatige groei van struiken 

Voortzetting gericht beheer is een must.  
Aantal soorten in 
2013/2015/2017 

38/ 
27/34 

52/ 
57/80 

52/ 
48/62 

39/ 
21/29 

39/ 
22/41 

48/ 
51/55 

48/ 
58/51 

70/ 
56/62 

70/ 
35/65 

 
70/54 

65/ 
37/50 

65/ 
57/47 

65/ 
44/36 

65/ 
41/33 

Gebied 2 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 
8.3 

+ 8.4 
8.5 

Donzige klit G           nieuw G             

Goudhaver G   T G G A? G A   G     A? T 

Kamgras G V? G G G G? A? A G G G?   G G 

Vierzadige wikke A?     T   G G   G A? A? A?     

Gevlekte rietorchis A?             G G           

Rietorchis A  G G   G nieuw     G V? A T G G? 

Gewone agrimonie nieuw                           

Bevertjes   T V?                       

Moeraswespenorchis   T T   nieuw       nieuw           

Grote ratelaar   G T A? G? nieuw A? A? G G G G G? A? 

Jakobskruiskruid   G G         T     G       

Kale jonker   G G         G G           
Wilde marjolein   G V?                       

Bosaardbei   G                         

Grote keverorchis   G? V?                       

Grote tijm   G? V?                       

Kruisbladgentiaan   V?                         

Moerasspirea     T     G G               

Gewone dotterbloem         T G             G G 

Grote boterbloem         V?                   

Brede wespenorchis           nieuw nieuw G T   nieuw T     

Veldlathyrus           T A? T G G G A? T T 

Gewone margriet               A   G G       

Heggendoornzaad               nieuw nieuw           

Bijenorchis                 nieuw           

Heelblaadjes                 nieuw           

Holpijp               G     G G     

Moesdistel                         G T 

Ruige leeuwentand                         G V? 

Klimop   T                         
Rode kornoelje   T                 T       

Dwergmispel spec   T                         

Braam             A?               

Pitrus               T             

Heermoes                 G?           
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6 Dichterswijk 
 

Korte beschrijving van het gebied. 

Het hooilandje Dichterswijk bestaat uit drie gebieden: 

Gebied  1  was een stuk braakliggend terrein aan de Heycopstraat. In 2014 is dit gebied  een 

speelveld voor kinderen geworden met speeltoestellen en kunstgras. Dit is niet meer 

onderzocht. 

Gebied 2 is de strook langs het kanaal. In 2013 liep hier een plat getrapt paadje. In 2014 is de 

beschoeiing langs het kanaal vernieuwd en een semi-verhard pad aangelegd. Tussen 

het pad en de bebouwing is het bloemperk verbreed. Tussen het pad en het kanaal is 

nog een strook grasland over. In 2015 en 2017 is alleen de strook tussen het pad en 

het kanaal onderzocht. 

Gebied 3 is het brede deel bij de veilinghaven met een poel met daaromheen flauw oplopende 

zanderige zandstroken. 

 

Onderzoeksvragen van de gemeente. 

Is er ontwikkeling zichtbaar naar botanisch rijkere vegetatie? Zo nee, hoe kan het beheer 

geoptimaliseerd worden?  

Zit er een kalkelement in de grond? Niet door ons onderzocht. 

Daarnaast wil de gemeente meer weten over het voorkomen van negen aandachtssoorten; Gewone 

rolklaver, Gele maskerbloem, Zomerfijnstraal, Bleekgele droogbloem, Slangenkruid, Zwarte toorts, 

Wilde reseda, Gele morgenster, Lelie spec.  

 

 

 

 

 

Kaart 14   Aandachtssoorten 
Dichterswijk  2013 

Kaart 15  Aandachtssoorten  
Dichterswijk  2015 

Kaart 16   Aandachtssoorten 2017     
● Gewone rolklaver 
● Gele morgenster 
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Waarnemingen. 

In 2013 in het Merwedeplantsoen geïnventariseerd op 21 augustus, 

in 2015 op 27 augustus en in 2017 op 26 augustus.  

Het Merwedeplantsoen wordt door de buurt vooral als uitlaatplaats 

voor honden gebruikt. Slangenkruid, Zwarte toorts, Wilde reseda, 

Lelie spec. zijn geen van de jaren gevonden. 

 

Gebied 2 

De strook tussen het wandelpad en het Merwedekanaal 

wordt voor het grootste deel als gazon gemaaid. De 

waarnemingen van 2017 zijn van het niet gemaaide deel. 

In 2017 is alleen Gewone rolklaver gevonden. In 2015 

werden  

Welriekende ganzenvoet, Rode ogentroost en Wouw 

gevonden, maar niet meer in 2017. 

 

Gebied 3 

De Wilgen en struiken om de poel zijn weer hoog 

opgegroeid waardoor de poel nauwelijks te bereiken is. 

De poel zelf is vrijwel geheel dichtgegroeid.  De grassoort 

die in de bloemperken is aangeplant breidt zich uit tot in 

het hooilandje. 

 

Ontwikkeling van de vegetatie en beheeradvies 

Wim Vuijk heeft gekeken of de aandachtssoorten en een aantal 

andere belangrijke soorten in de loop van de tijd zijn 

toegenomen (T), afgenomen (A) of gelijk gebleven(G). 

In het rood staan ongewenste soorten. 

In het gele vlak staan de conclusies en aanbevelingen. 

 

 

 

 

 

  

Tabel 24  aandachtssoorten Dichterswijk 
gebied 2 langs het kanaal 

Aandachtssoorten 2013 2015 2017 

Gewone rolklaver x lf r 

Zomerfijnstraal x s  

Bleekgele 
droogbloem x   

 

Tabel 25  aandachtssoorten Dichterswijk 
gebied 3 de poel 

Aandachtssoorten 2013 2015 2017 

Gewone rolklaver   la lf 

Gele 
maskerbloem 

x    

Gele morgenster   r 
Dichterswijk  

Nieuw terrein waarbij vegetatie alle kanten opvliegt. Nog steeds 
geen stabilisatie, ook al lijkt dat wel. Veel terugkerend ruderale 
vegetatie. Het beheer is hier nog niet optimaal. Het terrein lijkt ook 
te klein voor optimaal beheer. 

Wat te doen met het beheer? Wellicht dit huidige beheer toch 
voortzetten? 

Gebieden 2 3 

Aantal soorten 2-13/2015/2017 44/73/77 47/60/83 

Gewoon biggenkruid G   

Gewone rolklaver A? G 

Brede wespenorchis   G 

Echt walstro   G 

Grote zandkool   G 

Heermoes   T 

Dauwbraam   T 

Figuur 17  Dichterswijk Gebied 2  2017 

Figuur 18  Dichterswijk gebied 3 2017 
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7 Daalseweg 

 
De wegbermen van de Daalseweg en een deel van de 
wegberm van de Zuilenselaan vormen het hooilandje.  
Dit hooilandje is één van de weinige authentieke 
zavelige Populierenwegbermen in Utrecht die nog 
over zijn. In 2012 zijn aan de Vechtkant de Populieren 
gekapt aan de kant van het Amsterdam-Rijnkanaal zijn 
de bomen gekandelaberd. Het beheer is nu twee keer 
maaien en afvoeren.  
In 2015 zijn we op 12 september gaan inventariseren. 

De bermen van de Daalseweg bleken kort daarvoor 

gemaaid te zijn. Inventariseren had geen zin. De berm 

van de Zuilenselaan was niet gemaaid. Deze hebben 

we wel onderzocht. 

In 2013 hebben we op 15 september de wegbermen 
afzonderlijk geïnventariseerd; de Vechtkant en de kant 
van het kanaal.   
In 2017 hebben we op 10 september drie gebieden 
bekeken, de berm van de Daalseweg aan de 
Amsterdam Rijn kant, de berm aan de kant van de 
Vecht en de berm van de Zuilenselaan tussen de 
Daalseweg en de Burgemeester Norbruislaan. 
 

Vragen van de gemeente Utrecht 
 
Wat is de invloed  van de kap op de bermvegetatie.  
Deze vraag kunnen we eigenlijk niet beantwoorden 
omdat we geen metingen van te voren hebben 
gedaan.  
Waar en met welke abundantie komen Gewone 
agrimonie, Kamgras, Goudhaver, Zeegroene zegge, 
Heelblaadjes en Stijf havikskruid voor? 
 

 

Resultaten 

 

In de kaarten 17 en 18 is de groeiplaats van de aandachtssoorten in 2016 en 2017 aangegeven. 

Opvallend zijn de verschillen tussen de twee wegbermen van de Daalseweg. Of deze verschillen er al 

waren voor het kappen van de bomen aan de Vechtkant weten wij niet. 

In 2017 is wel voor het eerst één exemplaar van Gewone agrimonie gevonden aan de Vechtkant. 

Tabel 26  Aandachtssoorten Daalseweg 
 Vechtkant Amsterdam Rijnkanaal kant Zuilenselaan 

 2013 2016 2017 2013 2016 2017 2015 2016 2017 

Gewone agrimonie   s x la lf la ld la 

Goudhaver x  x x  x    

Heelblaadjes    x lf lf    

Kamgras     s     

Zeegroene zegge       la   

Kaart 17   Daalseweg 2016   
● Gewone agrimonie  ● Heelblaadjes  ● Kamgras 

Kaart 18  Daalseweg 2017 
● Gewone agrimonie  ● Heelblaadjes  ● Goudhaver 
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Wij zagen dat in 2016 ook enkele van de 

gekandelaberde bomen verdwenen zijn. Hiervoor in de 

plaats zijn nieuwe bomen geplant. Op die plaatsen 

troffen wij in 2016 en 2017 Heelblaadjes en Gewone 

agrimonie aan. Het kappen en herbeplanten lijkt geen 

invloed te hebben gehad, maar misschien moet er over 

langere tijd gekeken worden. 

Stijf havikskruid is geen van de jaren gevonden. 

Wanneer je de foto’s van 2016 (figuur 19 en 20) en die 

van 2017 (figuur 21) vergelijkt zie je dat de tijden van 

maaien niet elk jaar gelijk zijn. 

 

Vechtkant 

De Vechtkant is in 2017 voor het eerst één exemplaar 

van de Gewone agrimonie gevonden. Daarnaast is zowel 

in 2013 als 2017 Goudhaver gevonden.  

 

 

Amsterdam Rijnkanaal kant 

Aan de kant van het Amsterdam Rijnkanaal zijn Gewone 

agrimonie en Heelblaadjes in alle drie de jaren gevonden. 

De abundantie van Gewone agrimonie en Heelblaadjes is 

nauwelijks veranderd. In 2016 is ook Kamgras 

aangetroffen en in 2013 en 2017 ook Goudhaver. In 2017 

enkele exemplaren van Goudhaver. 

De groeiplaats van de aandachtssoorten is in 2013 niet 

precies aangegeven.  

 

Zuilenselaan 

In de berm van de Zuilenselaan tussen het fietspad en de 

sloot is in 2015, 2016 en 2017 veel Gewone agrimonie 

gevonden.  

 

Ontwikkeling van de vegetatie en beheeradvies 

Wim Vuijk heeft de toename (T), afname (A) of geen 

verandering (G) van de aandachtssoorten en een aantal 

andere belangrijke soorten naast elkaar gezet in tabel 

27.   

In alle drie de gebieden is de abundantie van de 

belangrijke soorten ongeveer gelijk gebleven. In de 

berm aan de Vechtkant is Gewone agrimonie in 2017 

voor het eerst waargenomen. Dit is een goed teken. De 

in het rood weergegeven soorten zijn ongewenste 

soorten.  

 

Figuur 19  Daalseweg Amsterdam Rijnkanaalkant 
2016 

Figuur 20  Daalseweg Vechtkant 2016 

Figuur 21  Daalseweg 2017 
Links Amsterdam-Rijnkanaal kant 

Rechts Vechtkant 
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Tabel 27  Daalseweg  

Oude zavelige bermen. Stabiel beheer. 2 x maaien. 1 
kant populieren verwijderd. Nieuwe teruggeplaatst. 
Vegetatie komt daar weer op gang.  

Voortzetting beheer is gewenst  

Aantal soorten 
2013/2015/2017 43/55/45 59/56/63 60/68/72 

Gebieden Zuilen A'dam R Vecht 

Gewone agrimonie G G nieuw 

Knoopkruid G G G 

Veldlathyrus G G G 

Jakobskruiskruid   G G 

Heelblaadjes   G   

Goudhaver   G G 

Moerasspirea   A? G 


