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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 een 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 gebieden in Voordorp 

- acht gebieden in De Tol 

- Merwedeplantsoen in de Dichterswijk 

- de bermen van een deel van de Daalseweg. 

 

in 2014, 2016 en 2018   -      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 

 

In dit verslag worden de resultaten van 2014, 2016 en 2018 met elkaar vergeleken. Dit is te kort voor 

harde conclusies, maar een voorzichtige trend met aanbevelingen is wel aan te geven 

Eerst wordt de werkwijze beschreven en vervolgens de resultaten, conclusies en aanbevelingen van 

elk hooilandje. 

 

  



5 

 

2 Werkwijze 
 

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

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

het voorkomen wel of niet verandert onder invloed van het beheer. Daarnaast zijn voor elk 

hooilandje specifieke vragen geformuleerd. 

 

Elke hooilandje wordt één keer per twee jaar bezocht. In samenwerking met de gemeente is een 

verdeling gemaakt. De data van de inventarisatie zijn zo gekozen dat zoveel mogelijk 

aandachtsoorten aangetroffen kunnen worden. Op deze manier kan de ontwikkeling worden 

gevolgd. 

  

Elk hooilandje wordt in deelgebieden 

opgesplitst. Dit is o.a. gedaan als er duidelijk 

verschillende  biotopen zijn. In het seizoen 

wordt elk gebied met een aantal personen 

minimaal één keer bezocht en 

geïnventariseerd. 

 

Bij de inventarisatie worden niet alleen de 

aandachtsoorten genoteerd, alle gevonden 

plantensoorten worden vermeld. Het 

resultaat van de inventarisatie is voor elk 

hooilandje een lijst van soorten per 

deelgebied. 

Van de meeste gevonden soorten is de 

abundantie geschat volgens de schaal van 

Tansley, zie  tabel 1.  

 

In dit verslag zijn alleen de resultaten van de 

aandachtsoorten en hun abundantie opgenomen. 

De complete soortenlijsten staan in de bijlagen. 

 

Uit de gegevens van 2014, 2016 en 2018 wordt van elke aandachtsoort gekeken of deze is 

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

Aan de hand hiervan worden de conclusies t.a.v. het beheer getrokken en de specifieke vragen van 

het hooilandje beantwoord. 

 

 

 

  

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%) 

x  soort aanwezig. geen abundantie geschat 
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3 De oevers van de Kromme Rijn bij de Mesdaglaan 
  

In 2008, 2010 en 2012 heeft het 

bureau Viridis dit gebied 

gemonitord. Dit bureau had het 

gebied in vier delen verdeeld. Deze 

onderverdeling hebben wij 

aangehouden.  De oevers zijn op 

sommige plaatsen vrij steil, op 

andere plaatsen juist langzaam 

aflopend. Het effect op de vegetatie 

is goed te zien o.a. in gebied 4 waar 

de oever geleidelijk afloopt. Hier 

staan veel soorten die van vocht 

houden. 

 

De stroken tussen de Kromme Rijn en het wandelpad worden 

als hooilandje beheerd behalve de rand langs het wandelpad, 

dat wordt als gazon gemaaid. Deze stroken zijn op 12 april in 

2014 en op 17 april in  

2016 bekeken. Op 18 mei 2016 hebben we het gebied nog 

een keer bezocht om een aantal soorten die in april nog 

moeilijk te herkennen waren, wel op naam te brengen. 

Het voorjaar was in 2018 koud waardoor op 14 april veel 

soorten nog niet op naam te brengen waren. We hebben de 

oevers van de Kromme Rijn daarom twee keer met de 

plantenwerkgroep bezocht (14 april en 26 mei) en ik ben nog 

één keer extra gaan kijken (3 mei). De gegevens van deze drie 

waarnemingen zijn in tabel 2 onder 2018 samengevoegd. 

 

Vragen van de gemeente Utrecht 

 

 Heeft redelijk ontwikkelde oevervegetatie inmiddels 

ook effect op pal ernaast gelegen graslandstroken?  

 Nemen graslandstroken in kwaliteit toe of juist niet? 

 Waar en in welke hoeveelheden komen de volgende 

aandachtsoorten voor: 

Blaaszegge, Echte koekoeksbloem, Gewone brunel, 

Gewone dotterbloem, Gewone rietorchis, Gewone 

engelwortel, Grote kattenstaart, Tweerijïge zegge, 

Heelblaadjes, Grote ratelaar, Moerasspirea, 

Snavelzegge, Zompzegge en Pinksterbloem? 

 

Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw zijn twee exoten die ook aandacht verdienen omdat 

deze zoveel mogelijk bestreden moeten worden. 

 

 

Afbeelding 1  Mesdaglaan 14-04-2018 
 Gebied 1 ‘paddenpoel’ 

 

Afbeelding 2  Mesdaglaan 26-05-2018.  
Gebied 1 ‘paddenpoel’. 

Kaart 1  Oever Kromme Rijn De nummers geven de groeiplaats aan van de 
aandachtsoorten. De nummers corresponderen met de soorten in tabel 2. 
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Resultaten 
 

In tabel 2 staan de aandachtsoorten die gevonden zijn met meestal 

hun abundantie volgens de schaal van Tansley. Een aantal soorten 

zijn op de kaartjes met getallen aangegeven. De getallen 

corresponderen met die in tabel. Een aantal aandachtsoorten zijn 

niet in het kaartje vermeld omdat deze verspreid over het hele 

gebied voorkomen. 

 

Gebied 1 

In gebied 1 zijn in 2018 negen aandachtsoorten gevonden waarvan 

vier nieuw in 2018. Bij sommige soorten staat achter de Tansley-code  

 

 

een getal, het aantal gevonden exemplaren. 

 Gebied 1 bevat ook een poel. Deze was in 2016 volledig dicht gegroeid met Riet en Snavelzegge en 

stond droog. De poel is gelukkig weer uitgediept zodat de verlanding is tegengegaan (Afbeelding 1). 

Dit moet regelmatig gebeuren anders is de poel na een paar jaar geheel verdwenen. In afbeelding 2 

is te zien hoe de paddenpoel in een maand begroeid raakt. Aan de rand van de poel groeit Riet en 

ook Hop. Deze soorten moeten in de gaten worden gehouden om te zorgen dat deze niet gaan 

overheersen. 

 

Gebied 2 

In gebied 2 zijn in 2018 zeven gewenste aandachtsoorten gevonden waarvan nieuw. De ongewenste 

soort Reuzenberenklauw is in zowel 2016 als in 2018 waargenomen. Beide jaren zijn deze door de 

gemeente verwijderd.    

   

Gebied 3 

In gebied 3 zijn in 2018 zeven aandachtsoorten gevonden. 

Tegen de Tamboersdijk aan is in alle drie de jaren de ongewenste exoot, Japanse duizendknoop, 

gevonden. (zie kaart 1) 

 

Gebied 4 

In gebied 4 zijn in 2018 tien gewenste aandachtsoorten gevonden, waarvan één, Tweerijige zegge, 

nieuw is in 2018. In 2016 waren Echte koekoeksbloem en Heelblaadjes nieuw. 

Tabel 2  Tansley-score van de aandachtsoorten van de oevers van de Kromme Rijn bij de Mesdaglaan 

 Gebieden 

 1 2 3 4 

 2014 2016 2018 2014 2016 2018 2014 2016 2018 2014 2016 2018 

1 Blaaszegge  r?  lf  o o   la  r 

2 Echte koekoeksbloem       r      

3 Gewone dotterbloem   o 10 r r o 15 r r r 5 o o lf 

4 Gewone engelwortel o f lf f lf f o lf lf f o f 

5 Grote Kattenstaart la r r lf lf lf r r o 20 s  lf 

6 Grote ratelaar   r       lf la lf 

7 Heelblaadjes   lf 40    s x x  x x 

8 Moerasspirea   o 10 o o f lf r o lf r lf 

9 Pinksterbloem f f lf f lf f  lf lf f o o 

10 Snavelzegge in poel  x lc          

11 Tweerijige zegge  x o   lf 70 o x x   x 

Ongewenste soorten             

12 Reuzenberenklauw     r r       

13 Japanse duizendknoop       lf lf lf    

Afbeelding 3   Kromme Rijn Mesdaglaan 
gebied 2 
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Conclusie en aanbevelingen 
 

De graslandstroken die als gazon gemaaid worden hebben 

we niet specifiek geïnventariseerd, omdat hier geen soorten 

aantroffen die op de oevers groeiden. 

In Tabel 3 staat aangegeven welke aandachtsoorten zijn 

toegenomen (T), gelijk (G) zijn gebleven, zijn afgenomen (A) 

of zijn verdwenen (V). 

 

Gebied 1 

Het aantal aandachtsoorten is in 2018 met vier toegenomen. 

Alleen Grote kattenstaart is achteruit gegaan. 

Aan de rand van de poel groeit Riet en ook Hop. Deze twee 

soorten moeten in de gaten worden gehouden 

om te zorgen dat dezer niet gaan overheersen. 

 

Gebied 2 

Hier is één aandachtsoort in de loop van de 

jaren bijgekomen. Moerasspirea is toegenomen. 

De anderen aandachtsoorten zijn gelijk 

gebleven. 

De ongewenste soort, Reuzenberenklauw is in 

2016 en in 2018 gevonden. Elk jaar moet in het 

voorjaar gecontroleerd worden of deze soort 

weer opkomt, zo ja dan op tijd verwijderen om 

te voorkomen dat deze exoot zich uit zaait. 

 

Gebied 3 

In dit gebied is alleen in 2014 Echte koekoeksbloem gevonden. Vier aandachtsoorten zijn gelijk 

gebleven; één is afgenomen en één toegenomen. 

Bij elke inventarisatie hebben we vlak bij de Tamboersdijk Japanse duizendknoop gevonden. 

 

Gebied 4 

In dit gebied is één nieuwe aandachtsoort gevonden. Eén aandachtsoort is toegenomen en zeven zijn 

gelijk gebleven. 

 

Adviezen: 

- het huidige beheer voortzetten. 

- De vele hondenuitwerpselen kunnen op den duur wel een probleem gaan geven.  

- De verlanding van de poel zal jaarlijks gedeeltelijk tegengegaan moeten worden, maar wel zo 

dat de daar groeiende aandachtsoorten gespaard blijven. 

- In de poel van gebied 1 Hop en Riet in toom houden. 

- In gebied 2 Reuzenberenklauw op tijd verwijderen. 

- In gebied 3 Japanse duizendknoop in toom houden. 

Tabel 3  Verandering van de aandachtsoorten van de oevers van de Kromme 
Rijn bij de Mesdaglaan 

 Gebieden 

 1 2 3 4 

Aantal soorten in 
2014/2016/2018 

37/47/97 35/57/94 40/65/71 74/54/72 

1 Blaaszegge ? ? ? ? 

2 Echte koekoeksbloem   V G 

3 Gewone dotterbloem nieuw G G G 

4 Gewone engelwortel G G T G 

5 Grote Kattenstaart A G G T 

6 Grote ratelaar nieuw   G 

7 Heelblaadjes nieuw  G G 

8 Moerasspirea nieuw T A G 

9 Pinksterbloem G G  G 

10 Snavelzegge in poel G    

11 Tweerijige zegge G nieuw G nieuw 

Ongewenste soorten     

12 Reuzenberenklauw  nieuw   

13 Japanse duizendknoop   G  

Afbeelding 4  Mesdaglaan 14-04-2018 
 Gebied 4 
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4 Fort Blauwkapel 
 

Fort Blauwkapel is één van de weinige plekken in de stad waar de 

vegetatie kenmerken vertoont van de droge en schrale graslanden 

van de Utrechtse heuvelrug. Daarnaast komen ook soorten van de 

veenweiden voor.  

De grasvelden zijn schraal, droog en met een lage vegetatie. 

Vroeger ook ingezaaid, maar er staan ook diverse oorspronkelijke 

soorten. 

Het hooilandje Fort Blauwkapel bestaat uit twee weilanden 

waarop afwisselend schapen grazen en een middenstrook die niet 

beweid wordt. De begrazingsdruk en mest zijn op het Zuidelijke 

grasland hoger dan op het Noordelijke. 

Om elk weiland loopt een hoge wal met een pad bovenop. De wal 

van het zuidelijke weiland is voor een deel begroeid met Bramen 

en aan de grachtkant met bomen. Door de vele braamstruiken op 

de helling van de wal is de bovenkant van de wal wat afgegrensd 

van het grasveld. De Bramen op de Zuidelijke wal waren in 2018 

gemaaid. De wal langs het noordelijke weiland is niet begroeid 

met bramen, waardoor de wal en het grasveld meer één geheel 

zijn. 

In 2014 is Fort Blauwkapel bezocht op 11 mei, in 2016 op 22 mei en op 21 juni en in 2018 op 12 mei. 

In 2014 is de middenstrook niet geïnventariseerd in 2016 en 2018 wel.  

 

Vragen van de gemeente Utrecht  

 

 De vraag van de gemeente is: Is het schapenbeheer goed voor de 

op dit moment voorkomende pleistocene vegetatie? Er loopt een 

onderzoek naar het optimaliseren van het schapenbeheer. 

 Waar en in welke hoeveelheden komen de volgende 

aandachtsoorten voor: 

Akkerhoornbloem, Duinriet, Geel walstro, Gewoon biggenkruid, 

Grijskruid, Grote kaardenbol, Hazenpootje, Heksenmelk s.l., 

Jacobskruiskruid, Klein vogelpootje, Moespimpernel, 

Rapunzelklokje, Schapenzuring, Slangenkruid, Veldsalie, Wollige 

munt. 

 

Resultaten 

 
In tabel  4 staan de aandachtsoorten die gevonden zijn met meestal hun abundantie volgens de 

schaal van Tansley. Een aantal soorten zijn op de kaartjes met getallen aangegeven. De getallen 

corresponderen met die in tabel 4. Een aantal aandachtsoorten zijn niet in het kaartje vermeld 

omdat deze verspreid over het hele gebied voorkomen  zoals o.a. Akkerhoornbloem. 

 

Grasveld Noord 

Hier zijn 11 aandachtsoorten gevonden.  Vijf soorten zijn min of meer gelijk gebleven. Drie soorten 

zijn toegenomen. Hazenpootje is na 2014 niet meer waargenomen. Deze soort is eenjarig en komt 

Kaart 2 Fort Blauwkapel De nummers geven 
de groeiplaats aan van de aandachtsoorten. 
De nummers corresponderen met de 
soorten in tabel 4. 

Afbeelding 5 Fort Blauwkapel Grasveld  
Noord. 
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pas later tot ontwikkeling waardoor wij deze waarschijnlijk weinig of niet waarnemen. Duinriet is in 

2018 voor het eerst waargenomen.  

In 2018 zijn bijna twee keer zoveel soorten aangetroffen dan in de andere jaren. 

 

 

Grasveld Zuid 

Hier zijn acht aandachtsoorten gevonden. Vijf soorten zijn gelijk 

gebleven. Gewoon biggenkruid is wat afgenomen. Heksenmelk is nieuw 

gevonden in 2018 vlak bij het Zuidelijke toegangshek. In de sloot vlak 

daarbij werd ook Waterdrieblad gevonden. In 2014 groeide Heksenmelk 

op de wal Zuid vlak bij de middenstrook. Daarna is Heksenmelk daar niet 

meer aangetroffen. 

In 2018 zijn ca. tien soorten meer gevonden dan in de andere twee 

jaren.  

 

Wal Noord 

Hier zijn in 2018 zes aandachtsoorten gevonden. Drie soorten zijn gelijk 

gebleven. Geel walstro is alleen in 2014 en Hazenpootje alleen in 2016 aangetroffen. 

Jakobskruiskruid is toegenomen en Klein vogelpootje is afgenomen. 

Het aantal gevonden soorten wisselt wat. 

 

Wal Zuid 

In 2018 is hier alleen Jakobskruiskruid gevonden. Drie aandachtsoorten 

die in 2014 en/of in 2016 zijn gevonden, zijn in 218 verdwenen. 

Duinriet is in 2018 niet meer gevonden, Gestreepte witbol wel. 

Het aantal gevonden soorten is in de loop van de jaren toegenomen. 

 

Middenstrook 

Deze is in 2016 en 2018 bekeken. In 2016 is de abundantie niet 

aangegeven, waardoor geen trend kan worden aangegeven. In deze strook zijn zeven 

aandachtsoorten aangetroffen.  

In de middenstrook worden de meeste soorten gevonden. 

Tabel 4  Tansley-score van de aandachtsoorten van Blauwkapel 

 Gebieden 

 Grasveld Noord Grasveld Zuid Wal Noord Wal zuid Middenstrook 

 2014 2016 2018 2014 2016 2018 2014 2016 2018 2014 2016 2018 2016 2018 

1 Akkerhoornbloem  c a lf la la la lf lf lf   x lf 

2  Geel walstro lf la lf    o        

3 Gewoon biggenkruid f lf a a c la c o f lc o  x f 

4 Grasmuur  la s   x         

5 Grote kaardenbol             s s 

6 Hazenpootje s   la    r      r 

7 Heksenmelk s.l.      o    la     

8 Jacobskruiskruid o la a f lf lf r lf lf  o r r lf 

9 Klein vogelpootje s la la la lf lf ld  o    x r 

10 Muizenoortje  r      o r      

11 Moespimpernel  o r            

12 Rapunzelklokje  o lf            

13 Schapenzuring o lf lf lf o lf lf o lf     s 

14 Veldsalie o lf o            

15 Wollige munt    lf lf lf         

ongewenste soorten               

16 Duinriet   lc        x    

17 Gestreepte witbol    lf x       x x r 

Afbeelding 7 Fort Blauwkapel wal Zuid. 

Afbelding 6  Fort Blauwkapel grasveld 
Zuid. Onder de bomen links veel  
Brandnetels. 
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Conclusie en aanbevelingen 

 

In Tabel 5 staat aangegeven welke 

aandachtsoorten zijn toegenomen 

(T), gelijk (G) zijn gebleven, zijn 

afgenomen (A) of zijn verdwenen (V). 

 

In grasveld Zuid zie je onder een 

groepje bomen meer Brandnetel. 

Een teken dat daar meer bemesting 

door de schapen is. 

Voor gebied Zuid is een wat lagere 

begrazingsdruk beter. Het 

verwijderen van bramen op de wal is 

regelmatig nodig. 

 

Het voorkomen van de 

aandachtsoorten in de graslanden is 

ongeveer gelijk gebleven.  

Op Wal Zuid is het aantal aandachtsoorten afgenomen. In de middenstrook is het aantal 

aandachtsoorten toegenomen. 

 

 

De Bramen op de wal Zuid blijven bestrijden om verdere verruiging tegen te gaan. 

Het effect van de begrazing kunnen wij alleen zien door de twee graslanden te vergelijken met de 

middenstrook. Het aantal aandachtsoorten in de niet begraasde middenstrook is zeven. Eén minder 

dan het grasland Zuid en vijf minder dan grasland Noord aan die in grasveld Zuid. Begrazing lijkt 

gunstig. 

 

Het intensiefst begraasde gebied (Zuid) heeft vier aandachtsoorten minder dan het minder 

begraasde gebied (Noord). Te veel begrazing lijkt ongunstig voor de aandachtsoorten. 

   

Voortzetting van het beheer op Grasland Noord is gewenst. Grasland Zuid zou wat minder begraasd 

moeten worden. 

 

 

 

 

 

Tabel 5  Verandering van de aandachtsoorten van Fort Blauwkapel 

 Gebieden 

 Gras Noord Gras Zuid Wal Noord Wal Zuid Midden 

Aantal soorten in 
2014/2016/2018 

32/33/64 53/52/63 26/45/33 25/32/35 -/56/72 

1 Akkerhoornbloem G G G V X 

2  Geel walstro G  V   

3 Gewoon biggenkruid G A G V X 

4 Grasmuur A nieuw    

5 Grote kaardenbol     X 

6 Hazenpootje V  V  nieuw 

7 Heksenmelk  nieuw  V  

8 Jacobskruiskruid T G T G X 

9 Klein vogelpootje T G A  X 

10 Muizenoortje V  A   

11 Moespimpernel G     

12 Rapunzelklokje T     

13 Schapenzuring T G G  nieuw 

14 Veldsalie G     

15 Wollige munt  G    

ongewenste soorten    V  

16 Duinriet nieuw   nieuw X 

17 Gestreepte witbol  V    
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5 Kloosterpark 
 

Het hooilandje Kloosterpark bestaat uit een Noordelijk deel en een 

Zuidelijkdeel gescheiden door een boerderij (Kloosterpark 2) en 

bijbehorend weiland. Het Zuidelijke deel hebben we onderverdeeld in 

vier gebiedjes omdat deze er op het oog verschillend uit zien. 

Het hooilandje bestaat uit vochtige hooirietlandjes met interessante 

oeverstroken. In het Zuidelijke deel ligt een rietmoeras; een relict van 

vroeger.  

In 2014 is het Kloosterpark op 31 mei onderzocht en in 2016 op 6 juni. 

In 2014 is gebied Zuid 2 niet apart geïnventariseerd. In 2018 is het 

hooilandje op 3 en 7 juni geïnventariseerd,  

 

De vragen van de gemeente Utrecht 
 

 Hoe kunnen diverse beheersvormen op korte afstand 

gerealiseerd worden? 

 Waar en in welke hoeveelheden komen Beemdkroon, 
Bijenorchis, Brede wespenorchis, Gele morgenster, Glad 
walstro, Glanshaver, Groot streepzaad, Moerasspirea, 
Moeraswolfsmelk, Oosterse morgenster, Veldgerst, Veldzuring, 
Vierzadige wikke, Gewone berenklauw en Reuzenberenklauw 
in het Kloosterpark voor? De laatste twee soorten zijn 
ongewenste soorten.  

Resultaten 

 
In tabel  6 staan de aandachtsoorten die 

gevonden zijn met meestal hun abundantie 

volgens de schaal van Tansley. Alleen de 

resultaten van gebied Noord en Zuid 1, omdat in 

Zuid 2, Zuid 3 en Zuid 4 vrijwel geen 

aandachtsoorten gevonden zijn. Een aantal 

soorten zijn op de kaart 3 en 4 met getallen 

aangegeven. De getallen corresponderen met 

die in tabel 6. Een aantal aandachtsoorten zijn 

niet op de kaartjes vermeld omdat deze 

verspreid over het hele gebied voorkomen.  

 

Noord 

In dit gebied zijn Beemdkroon, Grootstreepzaad en Moeraswolfsmelk niet meer gevonden in 2018.  

Vijf aandachtsoorten zijn ongeveer gelijk gebleven. De ongewenste soort Gewone berenklauw is 

toegenomen in de loop der jaren. 

Op kaart 3  zijn de groeiplaatsen van Brede wespenorchis(3), Glad walstro(5) en Vierzadige wikke(13) 

aangegeven. 

 

 

Tabel 6 Tansley-score van de aandachtsoorten van het Kloosterpark 

 Gebieden 

 Noord Zuid 1 

 2014 2016 2018 2014 2016 2018 

1 Beemdkroon s s     

2 Bijenorchis    s s  

3 Brede wespenorchis lf lf lf    

4 Gele morgenster  s     

5 Glad walstro r o s x r lf 

6 Glanshaver c x d x x a 

7 Groot streepzaad  s     

8 Moerasspirea o r o    

9 Moeraswolfsmelk s      

10 Oosterse morgenster    x  o 

11 Veldgerst     f la 

12 Veldzuring    x r lf 

13 Vierzadige wikke lf lc lf   o 

Ongewenste soorten       

14 Gewone berenklauw la la la x a lf 

15 Reuzenberenklauw       

Kaart 3 Kloosterpark Noord 2018  
De nummers geven de groeiplaats 
aan van de aandachtsoorten. De 
nummers corresponderen met de 
soorten in tabel 6. 
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Zuid 1 

In dit gebied is in 2014 de Oosterse morgenster gevonden; in 2016 de Gele 

morgenster en in 2018 weer de Oosterse morgenster. Ik ga er vanuit dat in 

2016 het ook de Oosterse morgenster was. 

Bijenorchis is in 2018 niet meer aangetroffen. In dit gebied zijn vier 

aandachtsoorten toegenomen; één is nieuw en Gewone berenklauw is 

afgenomen.  

In kaart 4 zijn de groeiplaatsen van Oosterse morgenster(10), Veldgerst(11)  en 

Vierzadige wikke(13) aangegeven 

 

Zuid 2 

Alleen Glanshaver en Gewone berenklauw gevonden. Gewone berenklauw is 

wel afgenomen. 

 

Zuid 3 

Alleen Glanshaver en Gewone berenklauw gevonden. 

 

Zuid 4 

Alleen Glanshaver, Vierzadige wikke en Gewone berenklauw gevonden. In 

2016 ook Reuzenberenklauw; In 2018 niet meer. 

 

Conclusie en aanbevelingen 
 
In Tabel 7 staat aangegeven welke aandachtsoorten zijn toegenomen (T), gelijk 

(G) zijn gebleven, zijn afgenomen (A) of zijn verdwenen (V). 

 
In Noord zijn drie aandachtsoorten verdwenen, vijf gelijk 
gebleven en ongewenste Gewone berenklauw toegenomen.  
In Zuid 1 is één soort verdwenen, vier toegenomen en één 
nieuw verschenen. De ongewenste soort, Gewone berenklauw, 
is afgenomen. De vegetatie in Zuid 1 lijkt zich te ontwikkelen 
richting verrijking.  
Het beheeradvies in de gebieden Noord en Zuid 1 is 2 x maaien en 
gericht op o.a. Bijenorchis.  
Voor de gebieden Zuid 2,3 en 4 is voortzetting van het beheer is 
gewenst, maar er zijn wel zijn betere gegevens over de vegetatie 
nodig. 
 
In gebied Zuid 4 is in 2016 Reuzenberenklauw gevonden. In 2018 
niet meer. Het blijft opletten of Reuzenberenklauw weer terug komt. 

  

Tabel 7   Verandering van de  aandachtsoorten in het                   
Kloosterpark 

 Gebieden 

 Noord Zuid 1 

Aantal soorten in 
2014/2016’2018 

55/55/77 43/37/54 

1 Beemdkroon V  

2 Bijenorchis  V 

3 Brede wespenorchis G  

4 Gele morgenster V  

5 Glad walstro G T 

6 Glanshaver G G? 

7 Groot streepzaad V  

8 Moerasspirea G  

9 Moeraswolfsmelk V  

10 Oosterse morgenster  T 

11 Veldgerst  T 

12 Veldzuring  T 

13 Vierzadige wikke G nieuw 

Ongewenste soorten   

14 Gewone berenklauw T A 

Afbeelding 8  Kloosterpark Zuid 1 Afbeelding 9  Oosterse morgenster 

Kaart 4  Kloosterpark Zuid 2018 
De nummers geven de groeiplaats 
aan van de aandachtsoorten. De 
nummers corresponderen met de 
soorten in tabel 6. 
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6 Beatrixpark  
 

Het Beatrixpark maakt onderdeel uit van het vroegere Lunetten. De 

omringende forten behoren tot de Hollandse Waterlinie. Het park 

bestaat uit oude zavelige hooilanden. Alle onderzochte gebieden 

hebben een hooiland-beheer gericht op de zeldzame vegetatie. Er 

zijn ook delen van het Beatrixpark die dit beheer niet hebben. 

Vrij recent zijn Bevertjes en Geelhartje verdwenen.  

Op kaart 5 is de ligging van de 6 onderzochte gebieden te zien. 

De gebieden 1 en 3 hebben last van recreatiedruk. 

 

In 2014 is geïnventariseerd op 14 juni. In 2016 hebben het 

Beatrixpark twee keer bezocht. De eerste keer op 23 april in het 

kader van het herkennen van planten aan vegetatieve kenmerken. De 

tweede keer op 18 juni voor de inventarisatie. 

In mei 2018 heb ik in gebied 3 en 4 Knolboterbloem waargenomen. In 

2018 is het Beatrixpark op 9 juni geïnventariseerd. 

  

Vragen van de gemeente Utrecht 

 

 Hoe is de verruiging van gebied 3 terug te dringen? 

 Wat is de groeiplaats en de abundantie van de volgende 

aandachtsoorten: Aardaker, Bochtige klaver, Geoorde zuring, 

Gewone agrimonie, Glad walstro, Glanshaver, Goudhaver, 

Grasmuur, Grote bevernel, Grootstreepzaad, Gulden 

boterbloem, Kamgras, Knolboterbloem, Knoopkruid, Rietorchis, 

Veldgerst, Veldlathyrus, Gewone berenklauw,  

Gestreepte witbol. De laatste twee soorten zijn ongewenste 

soorten. 

 

Resultaten 

 

In tabel 8 staan de gevonden aandachtsoorten met hun abundantie.  

Knolboterbloem en Guldenboterbloem waren op de inventarisatie dagen  helemaal uitgebloeid of 

bijna afgestorven. Bij een eerder bezoek in het voorjaar zijn deze soorten wel aangetroffen in gebied 

3 en/of gebied 4. In de tabel 8 is de abundantie dan ook niet aangeven. 

Een aantal soorten zijn op de kaart 6 (gebied 3) en kaart 7 (gebied 4), met getallen aangegeven. De 

getallen corresponderen met die in tabel 8. Een aantal aandachtsoorten zijn niet op de kaartjes 

vermeld omdat deze verspreid over het hele gebied voorkomen. Van de andere gebieden zijn geen 

kaartjes gemaakt. 

 

Gebied 1 

Dit is een klein graslandje tegen de Brennerbaan aan. In dit gebied worden veel honden uitgelaten 

gezien de hondenpoep die daar ligt.  

Van de aandachtsoorten vonden we Goudhaver alleen in 2014. Groot streepzaad is in 2014 en 2018 

gevonden. Veldgerst en Veldlathyrus hebben we in alle drie de jaren gevonden.  

De ongewenste soorten Gewone berenklauw en Gestreepte witbol komen hier veel voor. 

Kaart 5  Beatrixpark overzicht 

Afbeelding 10  Beatrixlaan gebied 1  

Afbeelding 11  Beatrixpark gebied 2 
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Gebied 2 

Dit gebied hebben we in 2016 niet bekeken. Goudhaver, Knoopkruid en 

Veldlathyrus zijn alleen in 2014 gevonden. Grote bevernel alleen in 2018.  

De ongewenste soorten Gewone berenklauw en Gestreepte witbol zijn 

beide jaren aangetroffen.  

 

Gebied 3 

Gebied 3 bestaat uit twee delen; een grasveld met een talud aan de 

Oostzijde van 3a en aan de Noordkant een strook langs bosjes 3b.   

In 2014 werd het talud van 3a op de dag van de inventarisatie gebruikt als 

waterglijbaan door de scouting. In gebied 3a zijn tien gewenste 

aandachtsoorten in 2018 gevonden. Aardaker en Knolboterbloem zijn dit 

jaar voor het eerst waargenomen. Dit wil niet zeggen dat deze hier eerder 

niet groeiden. Voor Aardaker is de inventarisatie wat vroeg in het jaar en voor Knolboterbloem te 

laat.  

 

Gebied 3b ligt aan de Noordkant tegen de bosjes aan. Hier vonden we veel Guldenboterbloem in het 

vroege voorjaar. Geoorde zuring is in 2018 een nieuwe soort. 

Op kaart 6 is de groeiplaats van Bochtige klaver(2), Geoorde zuring(3), Gewone agrimonie(4), Gulden 

boterbloem(11), en Knolboterbloem(13) aangegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8  Tansley-score van de aandachtsoorten van het Beatrixpark 

 Gebieden 

 1 2 3a 3b 4 5 6 

jaren 2014/2016/2018 14 16 18 14 18 14 16 18 14 16 18 14 16 18 16 18 14 16 18 

1 Aardaker        o     s       

2 Bochtige klaver      lf  r  r  lf lf lf      

3 Geoorde zuring           r  x lf      

4 Gewone agrimonie       lf r  lf s r s s      

5 Glad walstro      lf la o  s o r la lf      

6 Glanshaver    a x lf x a f x a f  x  x    

7 Goudhaver lf   r  lf x o  o  r la la   r   

8 Grasmuur                 a f f 

9 Grote bevernel     x       r lf lf      

10 Groot streepzaad o  o                 

11 Gulden boterbloem         lf s x         

12 Kamgras    lf x f a f  lf o  x lf   o o x 

13 Knolboterbloem        x     x x      

14 Knoopkruid    r  o o o r r o o  a   r  r 

15 Rietorchis    s r            s s s 

16 Veldgerst lf x lf          x  x lf    

17 Veldlathyrus lf la lf f  f f o  o  lf a la  lf f f lf 

ongewenste soorten                    

18 Gewone berenklauw o o o o x f ld a f f a o a lc a la o o  

19 Gestreepte witbol lf x x a x o a o s   la x lc x x    

Afbeelding 13  Beatrixpark gebied 3b 

Kaart 6  Beatrixpark gebied 3 

Afbeelding 12  Beatrixpark gebied 3a 
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Gebied 4 

Gebied 4 was in 2014 net gemaaid. Toen is alleen de rand langs 

het water goed gekeken. Hier vonden we Grote bevernel, Gewone 

agrimonie, Goudhaver en Bochtige klaver. 

In 2016 en 2018 was er nog niet gemaaid en is het hele gebied 

bekeken.  

In 2018 zijn elf gewenste aandachtsoorten waargenomen. 

Aardaker en Veldgerst zijn alleen in 2016 gevonden. 

De ongewenste soorten Gewone berenklauw en Gestreepte witbol 

zijn in de loop van de jaren wel toegenomen. 

Op kaart 7 staat de groeiplaats van een paar aandachtsoorten 

aangegeven. 

 

Gebied 5 

Gebied 5. In 2014 hebben wij niet het juiste gebied 5 bekeken 

maar een greppel iets ten Noorden hiervan.  

Slechts drie gewenste aandachtsoorten zijn hier aangetroffen; 

Glanshaver, Veldgerst en Veldlathyrus en de twee ongewenste 

aandachtsoorten. 

 

Gebied 6 

In 1014 en 2016 dachten we dat we Zeegroene muur gevonden 

hadden, maar dit blijkt toch Grasmuur te zijn. (zie afbeelding 17)   

genoteerd.   

Goudhaver is alleen 2016 gevonden. De groeiplaatsen van 

Grasmuur, Rietorchis en Kamgras zijn in 2016 hetzelfde als in 2014. 

Grasmuur kwam in het hele gebied voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 14  Beatrixpark gebied 4 

Afbeelding 15  Beatrixpark gebied 5 

Afbeelding 16  Beatrixpark gebied 6 

Kaart 7 Beatrixpark gebied 4 

        
  Afbeelding 17  Grasmuur met wimpertjes aan de schutbladen 
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Conclusies en aanbevelingen. 
 

In Tabel 9 staat aangegeven welke 

aandachtsoorten zijn toegenomen 

(T), gelijk (G) zijn gebleven, zijn 

afgenomen (A) of zijn verdwenen 

(V). 

 

In gebied 1 zijn drie 

aandachtsoorten gelijk gebleven en 

één verdwenen.  

In dit gebied worden veel honden 

uitgelaten. 

 

In gebied 2 zijn in 2014 zes 

gewenste aandachtsoorten 

gevonden. In 2018 vier. 

 

In gebied 3a zijn veel sporen van recreatie te zien. Vier aandachtsoorten zijn achteruit gegaan. Twee 

aandachtsoorten zijn gelijk gebleven. Eén soort is toegenomen en twee soorten, Aardaker en Knol 

boterbloem, zijn in 2018 nieuw gevonden. Waarschijnlijk hebben deze laatste twee soorten er de 

andere jaren ook gestaan, maar werden deze op de inventarisatiedag niet herkend. De ongewenste 

aandachtsoort, Grote berenklauw, is toegenomen.  

Naast de verruiging van het talud is er achteruitgang van de vegetatie. 

De opslag van struiken en bomen op het talud kan alleen teruggedrongen worden door de randen 

goed te maaien, zodat de opslag wordt tegengegaan. Voortzetting beheer is een must. 

 

In gebied 3b is de recreatie druk minder dan in gebied 3a. Agrimonie is afgenomen. Drie 

aandachtsoorten zijn toegenomen; twee gelijk gebleven. Geoorde zuring is nieuw in dit gebied. De 

ongewenste aandachtsoort, Gewone berenklauw, is toegenomen. 

 

In gebied 4 zijn in 2018 elf gewenste aandachtsoorten gevonden waarvan zes zijn toegenomen, vier 

gelijk gebleven en één afgenomen. Aardaker en Veldgerst zijn in 2018 niet terug gevonden. De twee 

niet gewenste aandachtsoorten zijn ook toegenomen. 

 

Van gebied 5 hebben we slechts resultaten van 2016 en 2018. Dit is te weinig voor voorzichtige 

conclusies. 

 

In gebied 6 komen vijf gewenste aandachtsoorten voor die allemaal gelijk zijn gebleven. Goudhaver 

hebben we alleen in 2014 gevonden. Berenklauw is in 2018 niet meer gevonden. 

 

Het beheer moet worden voortgezet en waar mogelijk  moet de recreatiedruk in gebied 1 en 3 

worden teruggedrongen. Op het talud in gebied 3a is terugdringen van de verruiging en bebossing 

gewenst. 

 

  

Tabel 9  Verandering van de aandachtsoorten van het Beatrixpark 

 Gebieden 

 1 3a 3b 4 6 

Aantal soorten in 
2014/2016/2018 

44/27/31 53/41/56 50/30/36/ 56/50/57 30/30/41 

1 Aardaker  nieuw  V  

2 Bochtige klaver  A  G  

3 Geoorde zuring   nieuw T  

4 Gewone agrimonie  A A A  

5 Glad walstro  A T T  

6 Glanshaver  T T G?  

7 Goudhaver V A  T V? 

8 Grasmuur     G 

9 Grote bevernel    T  

10 Groot streepzaad G     

11 Gulden boterbloem   G?   

12 Kamgras  G G G G? 

13 Knolboterbloem  nieuw  G?  

14 Knoopkruid  G T T G 

15 Rietorchis     G 

16 Veldgerst G   V  

17 Veldlathyrus G A  T G 

ongewenste soorten      

18 Gewone berenklauw G T T T V 

19 Gestreepte witbol G G  T  
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7 Plas Lage Weide   
 

Vroeger bestond dit gebied uit vrij kalkrijke graslandstroken. Door 

de aanleg van het Lageweideviaduct is de ecologische typering van 

gebied 2b en 3 niet duidelijk. 

Vroeger groeide op de hondentrimbaan Moeraswespenorchis. In 

2004 kwam Grote keverorchis in gebied 4 voor met 70 

exemplaren. 

In 2014 is dit hooilandje geïnventariseerd op 21 juni in 2016 op 10 

juli en in 2018 op 26 juni. 

Het hooilandje hebben we onderverdeeld in een aantal gebiedjes.  

Gebied 1 een strook, in kaart 8 links van de plas, tussen het 

wandelpad en de plas tot de vlonder. Gebied 2a van de vlonder tot 

de Atoomweg. Gebied 2b langs de Atoomweg en de plas. Gebied 3 

het grasland tussen het Lageweideviaduct en de plas. Gebied 4 het 

berkenbosje langs de plas.   

In alle jaren was/waren één of meer delen gemaaid. Die gebieden 

zijn dan soms niet of maar gedeeltelijk geïnventariseerd. Hierdoor 

zijn de gegevens van de verschillende jaren niet goed te 

vergelijken. 

 

Vragen van de gemeente Utrecht 
 

 Hoe ontwikkelen de nieuwe ecologische gebieden? 

 Komt de Grote keverorchis nog voor in het berkenbos (gebied 4)? 

 Waar en in welke abundantie komen de volgende aandachtsoorten voor: Brede 

wespenorchis, Gewone agrimonie, Grote kattenstaart, Heelblaadjes, Jakobskruiskruid, Kale 

jonker, Kleine leeuwentand, Rood guichelheil, Veldrus, Braam spec. en Gestreepte witbol. De 

laatste twee aandachtsoorten zijn niet gewenst. 

 

 

Resultaten  

 
In tabel 10 staan de 

gevonden 

aandachtsoorten met 

hun abundantie.  

Een aantal soorten zijn 

op de kaart 8 met 

getallen aangegeven. 

De getallen 

corresponderen met die in tabel 10. Een aantal aandachtsoorten zijn niet op de kaartjes vermeld 

omdat deze verspreid over het hele gebied voorkomen. 

Tabel 10  Tansley-score van de aandachtsoorten van de Plas Lage Weide 

 Gebieden 

 1 2a 2b 3 4 

 2014 2018 2014 2016 2018 2016 2018 2014 2016 2016 2018 

1 Brede wespenorchis s s s    r r o lf r 

2 Gewone agrimonie   o o lf       

3 Grote kattenstaart s s        x lf 

4 Heelblaadjes lf lf o la lf a lc lf lf   

5 Jakobskruiskruid s lf o lf lf o lf     

6 Kale jonker          x lf 

7 Kleine leeuwentand   s o lf       

8 Rood guichelheil  r lf lf lf s      

9 Wouw    s r       

 ongewenste soorten            

10 Braam spec. lf c lf ld lf o lc   x a 

11 Gestreepte witbol  x  x x  x     

Kaart 8  Plas Lage Weide 2018 



19 

 

Gebied 1 

De vegetatie bestaat vooral uit Braam, Grote brandnetel en Akkerdistel.      

Op 21 juni 2014 was het gebied 1 niet gemaaid en stonden de Bramen, 

Grote brandnetel, Akkerdistel en Kruldistel in het hele gebied manshoog.  

In 2016 was een deel wel gemaaid en een deel niet. We hebben het 

gebied toen niet geïnventariseerd. In 2018 was alleen een strook langs het 

pad gemaaid. Op afbeelding 18 is de ruigte te zien.  

 

Gebied 2a   

De vegetatie is hier in tegenstelling tot gebied 1 laag.   

De strook tussen het pad en de plas bestaat uit een lage vegetatie met 

veel Sint janskruid en  Gewone agrimonie. In 2014 hebben we ook op en 

langs de vlonder gekeken; in 2016 niet. 

In de strook aan de andere kant van het pad komt veel opslag van Braam 

en Rode kornoelje voor. Hier staan ook Gewone agrimonie, Wouw en 

Koningskaars.  Braam en Rode kornoelje dreigen hier de vegetatie te 

overwoekeren als hier niets aan wordt gedaan. In 2014 is hier ook één 

Brede wespenorchis aangetroffen.  

Dit jaar, 2018, was er net gemaaid. Voor de opslag van Braam en Rode 

kornoelje is dit wel goed. 

 

Gebied 2b 

Gebied 2b bestaat uit een strook van bomen en struiken. Deze strook is zo 

dicht dat je niet bij de oever kunt komen. Op de hoek van de Atoomweg en 

het Lageweideviaduct liggen grasveldjes. In 2014 hebben we van dit deel 

geen aparte plantenlijst. In 2016  en 2018 waren deze grasveldjes vlak 

voor de inventarisatie gemaaid. De  maaier had in 2016 de plaatsen 

gespaard waar Grote kaardenbol stond; in 2018 waren de Grote 

kaardenbollen niet gespaard. Op deze grasveldjes groeien ook veel 

Heelblaadjes. 

 

Gebied 3 

Gebied 3 is de strook tussen Lageweideviaduct en de plas uitgezonderd 

het berkenbosje (gebied 4). 

In 2016 en 2018 was dit grasland eveneens gemaaid. Aan de rand komen 

Heelblaadjes (lf) en vijftien exemplaren van de Brede wespenorchis voor, 

zie ook afbeelding . 

 

Gebied 4 

Gebied 4 is een dicht bosje omgrensd met een dichte rij Bramen.  

In dit bosje is in 2016 Brede wespenorchis (lf) gevonden. De Grote 

keverorchis is niet gevonden.  

In 2014 is dit bosje niet geïnventariseerd. 

 

 

 

 

 

Afbeelding 18  Plas Lage Weide      
gebied 1  2018 

Afbeelding  20  Plas Lage Weide     
gebied 2b  2018 

Afbeelding  19  Plas Lage Weide     
gebied 2a  2018 

Afbeelding  21  Plas Lage Weide  
gebied 3 met op de achtergrond 
gebied 4 
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Conclusies en aanbevelingen 

 

In Tabel 11 staat aangegeven welke 

aandachtsoorten zijn toegenomen (T), gelijk (G) 

zijn gebleven, zijn afgenomen (A) of zijn 

verdwenen (V). 

 

Doordat vaak pas na het maaien geïnventariseerd 

is, kunnen er geen conclusies worden getrokken. 

Slecht bij drie deelgebieden kunnen de gegevens 

voorzichtig geïnterpreteerd worden. 

 

In gebied 1 zijn twee gewenste aandachtsoorten gelijk gebleven. Eén, Jacobskruiskruid, is 

toegenomen en één, Rood guichelheil, is nieuw in 2018.  

Van de twee ongewenste aandachtsoorten is Braam toegenomen en Gestreepte witbol nieuw in 

2018. 

 

In gebied 2a Zijn vier aandachtsoorten toegenomen en één gelijk gebleven. Van de ongewenste 

soorten is Braam afgenomen en Gestreepte witbol gelijk gebleven. 

 

In gebied 2b zijn twee gewenste aandachtsoorten toegenomen en één verdwenen. Van de twee 

ongewenste soorten is Braam toegenomen en Gestreepte witbol nieuw gevonden in 2018.  

 

Beheer moet hier scherp zijn, wil men ecologische waarden kunnen verbeteren en verruiging  

worden tegengegaan. Het hooilandje heeft nog steeds potentie.  

 

Er moet worden nagegaan waar de meest interessante stukken liggen en dat optimaal gaan beheren. 

2 x maaien.  
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Tabel 11  Verandering van de aandachtsoorten van de Plas Lage Weide 

 Gebieden 

 1 2a 2b 

Aantal soorten in 
2014/2016/2018 

41/0/47 56/51/66 0/49/58 

1 Brede wespenorchis G   

2 Gewone agrimonie  T  

3 Grote kattenstaart G   

4 Heelblaadjes G T T 

5 Jakobskruiskruid T T T 

6 Kale jonker    

7 Kleine leeuwentand  T  

8 Rood guichelheil nieuw G V 

9 Wouw    

 ongewenste soorten    

10 Braam spec. T A T 

11 Gestreepte witbol nieuw G nieuw 


