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Inleiding

1.1
Aanleiding
In mei 2010 is het eigendom van het Von Gimborn Arboretum in Doorn overgegaan van de
Universiteit Utrecht naar de Stichting Von Gimborn Arboretum. In het Von Gimborn
Arboretum zijn duizenden bomen en struiken samengebracht. De stichting heeft zich ten
doel gesteld deze unieke collectie te behouden ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek, het behoud van zeldzame soorten en educatie. Met deze drie taken vervult het
arboretum een belangrijke maatschappelijke functie. In de nabije toekomst wil de stichting
vooral de eductieve functie van het park versterken met als doel de bezoeker op een
aansprekende manier kennis te laten maken met de grote verscheidenheid aan soorten
(biodiversiteit) en met het belang en het functioneren van bomen en andere houtige
gewassen. Het versterken van de educatieve functie moet er tevens toe bijdragen dat er
meer bezoekers naar het arboretum komen, zodat er voldoende geld binnenkomt om het
park op een rendabele wijze in stand te houden en te beheren. De stichting onderzoekt
daarom op dit moment verschillende mogelijkheden om te komen tot een rendabele
exploitatie van het park, waarbij onder andere gedacht wordt aan het organiseren van
evenementen die passen binnen de aard en de sfeer van het park en haar omgeving. Een
en ander gebeurt in samenspraak met de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Om te kunnen komen tot een goede beoordeling van de activiteiten die binnen het park
kunnen worden ontplooid en georganiseerd, is er behoefte aan een jaarrond onderzoek
naar de ecologische waarden van het gebied. Op grond van de uitkomsten van dit
onderzoek kunnen randvoorwaarden worden opgesteld voor toekomstige activiteiten,
zodanig dat deze voldoen aan de vereisten van de ‘groene’ wet- en regelgeving, in het
bijzonder de Flora- en Faunawet en het nee, tenzij-regime dat bescherming biedt aan de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Kenmerkend beeld van de parkachtige aanleg van het Von Gimborn Arboretum: een afwisseling van kleine
bospercelen, boomgroepen, solitaire bomen, struwelen van sierheesters en gazons (HV)
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1.2
Opdracht
In december 2011 heeft de Stichting Von Gimborn Arboretum opdracht gegeven tot het
uitvoeren van een ecologisch onderzoek van het park. Deze opdracht is tweeledig en bestaat
uit de volgende onderdelen:
 het uitvoeren van een jaarrond onderzoek naar de natuurwaarden van het
Von Gimborn Arboretum, en
 het formuleren van randvoorwaarden voor een aantal toekomstige activiteiten binnen
het park, zodanig dat deze voldoen aan de vereisten van de Flora- en Faunawet en het
nee, tenzij-regime.

Het huidige educatieve programma van het Von Gimborn Arboretum omvat onder andere kleinschalige
manifestaties, gemarkeerde wandelroutes en het babbelende bomenpad. Langs de routes staan er op diverse
locaties in het park informatiepanelen (WH)
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Het onderzoek

2.1
Bezoeken
In de periode februari tot december 2012 zijn negentien, deels gecombineerde bezoeken aan
het gebied gebracht (tabel 1). Tijdens de meeste bezoeken is onderzoek uitgevoerd naar
meer groepen (gecombineerde bezoeken). Drie bezoeken vonden plaats in de late avond en
nacht.
Bezoekdatum

Tijdstip

Weersomstandigheden

Duur

Groepen

8-feb-12
15-mrt-12
27-mrt-12
3-apr-12
27-apr-12
2-mei-12
21-mei-12
5-jun-12
14-jun-12
4-jul-12
6-jul-12
1-aug-12
2-aug-12
9-aug-12
23-aug-12
5-sep-12
13-okt-12
19-okt-12
12-dec-12

09:30-12:15
14:00-18:15
09:45-17:15
10:00-17:00
12:00-17:30

geheel bewolkt, -7- -2 oC, NO 2-3
onbewolkt, 14-16 oC, OZO 1-2
onbewolkt, 5-18 oC, NNW 1-3
half bewolkt, 7-14 oC, Z 1-2
half-geheel bewolkt,vanaf 15:00 regenbuien, 14-15 oC, NW 2-3

2,75
4,25
7,50
7,00
5,50

11:30-16:30
09:00-17:30
10:00-19:15
13:30-18:00
20:00-02:15
14:30-20:30
11:00-16:00
20:45-00:30
11:00-15:00
18:30-02:30
09:30-12:00
09:00-13:00
10:00-14:00
11:30-14:00

licht-half bewolkt, 17-19 oC, NO 1-3
half-licht bewolkt, 14-25 oC, NO-NNW 2-3
half-zwaar bewolkt, 8-16 oC, Z 0-2
o
half-geheel bewolkt, 15-17 C, N 3-4
o
licht bewolkt, 27-19 C, O 0-2
licht-half bewolkt, 21-23 oC, ZZO 2-3
vrijwel onbewolkt, 18-26 oC, ZO 1-3
licht-half bewolkt, 19-14 oC, WZW 1-2
licht bewolkt, 16-21 oC, N 1-2
licht bewolkt, 22-15 oC, WZW 0-2
half-geheel bewolkt, 14-18 oC, NW 0-1
geheel bewolkt, vanaf 12:30 lichte regen, 8-10 oC, ZZW 2-3
half-geheel bewolkt, 14-18 oC, ZO 0-2
half-geheel bewolkt, -1-3 oC, ZW 1-3

5,00
8,50
9,25
4,50
6,25
6,00
6,00
3,75
4,00
8,00
2,50
4,00
4,00
2,50

zo,vo
fl,zo,vo,re,amf,ins
fl,zo,vo,re,amf,ins
fl,zo,re,amf,ins
fl,zo,vo,re,amf,ins
fl,zo,vo,re,amf,ins
fl,zo,vo,re,amf,ins
fl,zo,vo,re,amf,ins
fl,zo,vo,re,amf,ins
zo,vl,vo
fl,zo,vo,re,amf,ins
fl,zo,vo,re,amf,ins
zo,vl,vo
fl,zo,vo,re,amf,ins
zo,vl,vo
fl,zo,vo,re,amf,ins
pad
pad
zo,vo

Totaal

Tabel 1.

101,25

Bezoekdata en -tijden, de weersomstandigheden tijdens de veldbezoeken en
de groepen die tijdens de bezoeken zijn onderzocht
fl = flora; pad = paddenstoelen; zo = zoogdieren; vl = vleermuizen; vo = vogels; rep = reptielen;
amf = amfibieën; ins = insecten

2.2
Flora
Tijdens het veldonderzoek zijn van de groeiplaatsen van de aanwezige beschermde en
bijzondere plantensoorten (Rode of Oranje Lijstsoorten, soorten die indicatief zijn voor
bepaalde milieus) de exacte coördinaten opgenomen met een GPS (Garmin GPSMap 60csx).
Van elke groeiplaats is een schatting gemaakt van het aantal aanwezige exemplaren (schaal
van Tansley) en, indien van toepassing, een schatting van de omvang van de groeiplaats.
Tevens is een lijst opgesteld van alle in het gebied aangetroffen soorten.
2.3
Paddenstoelen
Het onderzoek naar paddenstoelen is specialistisch werk; veel soorten kunnen alleen met
microscopisch onderzoek van onder andere de sporen op naam worden gebracht. Om die
reden is P.J. Keizer, een specialist op het gebied van paddenstoelen, gevraagd twee
bezoeken aan het gebied te brengen met als doel een indruk te krijgen van de in het gebied
aanwezige paddenstoelenflora. De bezoeken hebben plaatsgevonden in oktober 2012. Ter
aanvulling op het onderzoek in oktober zijn tijdens alle veldbezoeken gegevens verzameld
van een aantal goed herkenbare soorten.
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Het onderzoek naar het voorkomen van paddenstoelen is verre van volledig. Om een
gedetailleerd beeld te kunnen krijgen van de paddenstoelen die in een gebied voorkomen,
zijn meer bezoeken verspreid over verschillende maanden nodig. Omdat lang niet alle
soorten elk jaar vruchtlichamen vormen, moet een dergelijk onderzoek zich over een reeks
van jaren uitstrekken. De gegevens die in het kader van dit onderzoek verzameld zijn, geven
een globaal beeld van de soorten die in het Von Gimborn Arboretum kunnen worden
aangetroffen.
2.4

Zoogdieren

Zoogdieren, exclusief vleermuizen De gegevens over het voorkomen van zoogdieren zijn
verzameld aan de hand van zichtwaarnemingen van individuen, sporen, nesten, holen en
burchten, vondsten en onderzoek van enkele aangetroffen braakballen.
Voor het onderzoek naar het voorkomen van zoogdieren zijn bovendien gedurende enkele
weken op enkele locaties in het onderzoeksgebied zogeheten cameravallen opgesteld (figuur
1). Dit zijn camera’s die in werking worden gesteld door een beweging en vervolgens
automatisch opnamen maken. Deze opnamen die zowel overdag als ’s nachts worden
gemaakt, worden opgeslagen op een geheugenkaart in de camera. Om dieren binnen het
bereik van de camera te krijgen, worden op een object in de nabijheid van een camera
gewoonlijk verschillende lokstoffen aangebracht.

Cameraval aan een meerstammige esdoorn in het Von Gimborn Arboretum, juni 2012 (CA)

Vleermuizen Voor het onderzoek naar vleermuizen is het gebied in totaal driemaal bezocht,
waarbij het zwaartepunt lag in de periode half mei tot half juni. Tijdens de veldbezoeken is
gewerkt met twee Pettersson batdetectoren (D250x en D1000x). Met dit laatste type
(D1000x) zijn tijdens verschillende bezoeken de echolocatiegeluiden van vleermuizen
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opgenomen. Deze opnamen zijn vervolgens op de computer geanalyseerd met het
programma Batsound.
Het onderzoek naar vleermuizen had een oriënterend karakter en tot doel na te gaan welke
soorten in het Von Gimborn Arboretum voorkomen, welke functies het gebied voor
vleermuizen vervult en wat voor vleermuizen de belangrijkste terreindelen zijn.
2. 5 Vogels
Tijdens zestien van de in totaal negentien bezoeken zijn gegevens over het voorkomen van
vogels genoteerd. Specifiek op broedvogels gerichte bezoeken zijn afgelegd op 15 en 27
maart, 3 en 27 april, 2 en 21 mei, 14 juni en 6 juli. Het veldwerk is uitgevoerd conform de
richtlijnen van het SOVON-Broedvogel Monitoring Project (Van Dijk 1996), met dien
verstande dat, omdat het veldwerk veelal is gecombineerd met andere werkzaamheden,
geen bezoeken in de zeer vroege ochtend zijn afgelegd.
De interpretatie en uitwerking van de veldgegevens heeft eveneens plaatsgevonden conform
de richtlijnen van het SOVON-Broedvogel Monitoring Project (Van Dijk 1996).
2. 6 Reptielen
Tijdens twaalf bezoeken is onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van reptielen door het
gericht afzoeken van geschikt biotoop. Deze werkwijze heeft een behoorlijk aantal
waarnemingen van de ringslang opgeleverd, maar voor de hazelworm was deze methode
vermoedelijk niet toereikend. Met name voor het onderzoek naar deze laatste soort zijn
verspreid over het terrein vijftien tapijttegels uitgelegd (figuur 1). Hazelwormen maar ook
andere reptielen (en soms amfibieën) kruipen hieronder om op te warmen. De tegels hebben
van augustus tot oktober in het veld gelegen en zijn viermaal gecontroleerd.
2.7
Amfibieën
Tijdens twaalf bezoeken is onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van amfibieën door
het gericht afzoeken van geschikt biotoop, in het bijzonder de wateren en oevers. Tijdens de
bezoeken in de periode maart tot en met mei zijn de watergangen gericht afgezocht op
parende dieren, eiklompen en -snoeren, en larven. In juli is het land in de omgeving van de
waterpartijen onderzocht op de aanwezigheid van juveniele dieren.
Met name voor salamanders zijn de vijvers en enkele kwelsloten steekproefsgewijs bemonsterd met een net. Voorts zijn in augustus aan de rand van de noordelijke vijver en in de
zuidelijke vijver amfibieënfuiken geplaatst (figuur 1). Met deze fuiken worden niet alleen
amfibieën gevangen, maar ook sommige vissoorten.
2.8
Vissen
Tijdens het veldbezoek op 2 mei zijn de vijvers en enkele kwelsloten steekproefsgewijs
bemonsterd met een net. Tijdens zes andere bezoeken zijn aanvullende gegevens verzameld
over het voorkomen van vissen. Voorts zijn in augustus aan de rand van de noordelijke vijver
en in de zuidelijke vijver amfibieënfuiken geplaatst. Met deze fuiken worden niet alleen
amfibieën gevangen, maar ook sommige vissoorten.
2. 9 Insecten
Tijdens de twaalf veldbezoeken die overdag plaatsvonden, is onderzoek uitgevoerd naar het
voorkomen van insecten, in het bijzonder dagvlinders, waterjuffers en libellen, sprinkhanen
en wilde bijen. De gegevens van deze groepen zijn verzameld door gericht grazige en
bloemrijke begroeiingen en de oevers van de waterpartijen af te zoeken.
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Figuur 1. Locaties van de gebruikte onderzoeksmaterialen
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3

Gebiedsbeschrijving

3.1
Ligging en begrenzing
Het Von Gimborn Arboretum ligt ten zuiden van het buurtschap Palmstad ten westen van de
bebouwde kom van Doorn (figuur 2).
In het noorden grenst het arboretum aan een open grasland waarvan de meest oostelijke
strook, aan de achterzijde van de bedrijven langs de Velperengh, is ingericht als ecologische
verbindingszone, aan enkele bedrijfskavels op het bedrijventerrein Vossenstein en aan de
milieustraat van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Op de locatie van de milieustraat bevond
zich eertijds de waterzuiveringsinstallatie van Doorn.
In het oosten grenst het gebied aan de onverharde Vossensteinsesteeg, die de verbinding
vormt tussen de Oude Rijksstraatweg en de Gooyerdijk. De sloot die tussen het park en de
steeg ligt, voerde vroeger het effluent van de waterzuivering af naar de Gooyerwetering. Ten
oosten van de Vossensteinsesteeg liggen de bossen van de landgoederen Leeuwenburg en
Moersbergen.
In het zuiden wordt het Von Gimborn Arboretum begrensd door de Gooyerdijk en de
Gooyerwetering. Ten zuiden hiervan ligt het kleinschalig, halfopen cultuurlandschap van het
Langbroekergebied.
In het westen grenst het arboretum aan open graslanden met een agrarisch gebruik.
Het Von Gimborn Arboretum heeft een oppervlakte van ca. 26,5 ha.

Figuur 2. Ligging van het plangebied (blauw omlijnd)

Schaal ca. 1 : 20.000.
Data by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license.
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3.2
Historie
In 1924 liet inktbaron Max von Gimborn het arboretum aanleggen. Het park werd aangelegd
in Engelse landschapsstijl naar een ontwerp van Gerard Bleeker (van Groningen 1999;
www.gimbornarboretum.nl ). Het toenmalige arboretum had een oppervlakte van 23 ha,
maar moest uiteindelijk een oppervlakte van 46 ha gaan beslaan. De uitbreiding van het park
is echter nooit gerealiseerd, net zo min als de bouw van het geplande landhuis.
Na het overlijden van Max von Gimborn werd het park eigendom van de universiteit van
Utrecht die het gebruikte voor onderwijs en onderzoek. In het kader van bezuinigingen
besloot de universiteit het arboretum van de hand te doen. In mei 2009 werd het park
overgedragen aan de stichting Von Gimborn Arboretum (www.gimbornarboretum.nl).
3.3

Inrichting en gebruik

Inrichting In het arboretum is een grote collectie bomen en struiken samengebracht. De
bomen zijn aangeplant in kleine bospercelen, in groepen en als solitair, de struiken in meer
aaneengesloten struwelen of in groepen. In het park zijn de bomen en struiken gerangschikt
per familie of geslacht, hoewel sommige bomen verspreid door het gehele park voorkomen.
Zo is er in het westen van het arboretum een terreindeel waar verschillende soorten
esdoorns zijn aangeplant en zijn in het uiterste zuidoosten van het park diverse soorten
essen aangeplant. In het noorden van het park ligt een heidetuin waar een groot aantal
verschillende soorten heide zijn samengebracht.

De bodem onder deze zwarte berken is begroeid met een gesloten mat van Pachysandra (HV)
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Afgezien van de bomen die zijn aangeplant in bosperceeltjes of in grotere groepen, staan de
meeste bomen in een zeer ruim plantverband waardoor ze alle ruimte hebben om uit te
groeien. De bodem onder deze bomen is veelal begroeid met gras of met aangeplante
bodembedekkers, zoals Gaultheria. In de bosperceeltjes en grotere boomgroepen is door een
gebrek aan licht vaak geen ondergroei aanwezig. De opgaande beplantingen worden
omringd door kleine gazons en grasstroken. Grotere oppervlakten met een grazige
begroeiing zijn onder andere aanwezig ten oosten van de middelste vijver en ten zuidwesten
van de zuidelijke vijver.
In het park ligt een drietal vijvers die met elkaar verbonden zijn door enkele noord-zuid
verlopende watergangen. De verschillende delen van het park zijn ontsloten door een vrij
dicht net van slinger- en boogpaden. De aard van de verharding van deze paden verschilt
nogal. Sommige paden zijn verhard met asfalt, sommige paden zijn verhard met puin en
aarde en sommige paden zijn in het geheel niet verhard.

Het park is ontsloten met een vrij dicht net van slinger- en boogpaden (HB)

Op korte afstand van de ingang van het arboretum ligt het entreegebouw met pal ten
noorden hiervan een parkeerterrein. Even ten noorden van de middelste vijver staat een
bijenstal en verder liggen er verspreid over het park vier houten tuinhuisjes, waar bezoekers
van het gebied even kunnen uitrusten of schuilen voor een regenbui. In het zuidwesten van
het park ligt een door een coniferenhaag omringde kwekerij met enkele koude bakken.
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Gebruik In de periode dat het arboretum eigendom was van de universiteit, werd het
gebruikt voor onderwijs en onderzoek. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd het
park opengesteld voor het publiek. Daarvoor was het gebied alleen tijdens excursies te
bezoeken. In de laatste jaren was het park wel openbaar toegankelijk, maar moest bij de
ingang entreegeld worden betaald.
Na de overdracht van het park aan de stichting Von Gimborn Arboretum 2010 is aan de
toegankelijkheid en het gebruik van het park niets veranderd en dat zal ook in de toekomst
niet gebeuren. De stichting stelt zich ten doel het arboretum in zijn huidige opzet te
behouden en uit te breiden. De functie van onderwijs en onderzoek zal nieuw leven worden
ingeblazen met educatieve activiteiten voor bijvoorbeeld scholieren en de faciliteiten voor
mensen met een visuele beperking zullen verder worden uitgebreid en verbeterd. Om een
gezonde exploitatie van het park mogelijk te maken, zullen voorts kleinschalige culturele
activiteiten worden georganiseerd en een kleinschalige voorzieningen worden gerealiseerd
die in een directe relatie staan tot de doelstellingen van het arboretum.
Het arboretum heeft op jaarbasis ca. 13.000 bezoekers. Het streven is dit te verhogen naar
ca. 30.000 in een periode van 3 jaar. Dit aantal is mede bepaald door de logistiek van de
omgeving (parkeren, wegen, etc.) en de noodzakelijke inkomsten voor een gezonde
exploitatie.
3.4

Bodem

Bodem De bodems in het grootste deel van het arboretum worden gerekend tot de hoge
zwarte enkeerdgronden in leemarm en zwak lemig fijn zand. De bodems in een klein deel in
het uiterste zuiden van het park worden gerekend tot de beekeerdgronden in leemarm en
zwak lemig fijn zand (Alterra, Bodemdata.nl; Stiboka 1981).
Geomorfologie Het Von Gimborn Arboretum ligt vrijwel in zijn geheel in een zone met
gordeldekzandwelvingen aan de voet van de Heuvelrug. Alleen het uiterste zuidwestpuntje
van het gebied ligt in een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden (Stiboka 1986).
Hoogteligging Het uiterste noordoosten van het gebied ligt op een hoogte van ca. 4,3 meter
+NAP, terwijl het zuiden van het gebied op een hoogte van ca. 3,2 meter +NAP ligt.
3.5

Water

Grondwater Het plangebied ligt aan de rand van een gebied waar het grondwater aan de
oppervlakte treedt. In het verleden werden de watergangen in het gebied, inclusief de grote
vijver, voor een belangrijk deel gevoed door grondwater. Door verdroging is de zone waar
kwel optreedt naar het zuiden opgeschoven en is het aandeel van neerslagwater in de
watervoorziening toegenomen. Er komt echter nog steeds relatief veel kwel voor in het
gebied. Dit blijkt uit het optreden van kwelverschijnselen in de watergangen (bacterievliezen,
ijzerafzettingen), de rijkdom aan plantensoorten die gebonden zijn aan het optreden van
kwel (zie paragraaf 5.1.1) en het ook bij strenge vorst openblijven van sommige delen van
de waterpartijen in het gebied. Dit laatste wordt ten dele ook veroorzaakt door de relatief
sterke stroming die in sommige delen van de waterpartijen optreedt.
Het grondwater bevindt zich op minder dan 40 cm onder maaiveld (GHG) tot meer dan
120 cm onder maaiveld (GLG; grondwatertrappen III en VI; Alterra 2012).
Oppervlaktewater In het noordelijke deel van het gebied liggen drie (kwel)sloten die bij de
noordelijke vijver bijeenkomen en als een sloot naar de middelste en zuidelijke vijver lopen.
Vanaf de middelste vijver loopt nog een sloot naar het westen waar deze aansluit op het
slotenstelsel in het agrarische cultuurland. Vanaf de zuidelijke vijver voert een (kwel)sloot
het water uit het gebied af naar de Gooyerwetering. Via de Langbroekerwetering komt dit
water uiteindelijk terecht in de Kromme Rijn.
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Onder invloed van uittredend grondwater en een relatief sterke stroming bevroren delen van de waterpartijen in
het Von Gimborn Arboretum ook tijdens de felle koudegolf in februari 2012 niet (HB)

Het Von Gimborn Arboretum kampt in toenemende mate met de gevolgen van verdroging,
waardoor de waterpartijen in het gebied regelmatig geheel of gedeeltelijk droogvallen. Om
dit tegen te gaan werd grondwater opgepompt met een pomp langs de oostelijke kwelsloot.
In 2012 is het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden begonnen met de uitvoering van
een project dat een meer duurzame oplossing voor de verdroging moet bieden (kader)
(www.hdsrprojecteninbeeld.nl):
Binnen het park zijn twee dammen gemaakt met daarin een overstortput met duiker.
Deze stuwen zijn met behulp van schotbalkstuwen op hoogte te stellen zodat het
waterpeil te regelen is. De stuw vlak voor de Gooyerwetering is tevens voorzien van een
terugslagklep zodat, wanneer het waterpeil in het park te laag is en de Gooyerwetering
voldoende water heeft, er water wordt ingelaten.
Vanaf het rioolstelsel in de Velperengh is een verbinding gemaakt vanaf het verbeterd
gescheiden rioolstelsel, zodat het park bij forse neerslag met het overtollige schone water
gevoed wordt.
In de watergang langs het Arboretum zal bij de kruising van de Vossensteinsesteeg en de
Gooyerdijk een derde schotbalkstuw worden geplaatst. Deze houdt het waterpeil in deze
sloot op peil.
Bron: www.hdsrprojecteninbeeld.nl
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Bij de opzet van dit project is de mogelijkheid gecreëerd dat gebiedsvreemd, en potentieel
vervuild, water vanuit de Gooyerwetering kan worden ingelaten. Gezien de uitstekende
waterkwaliteit van het water in het arboretum en de hoge natuurwaarden van de wateren en
hun oevers, is het inlaten van water uit de Gooyerwetering ecologisch ongewenst.

De middelste vijver is de grootste in het Von Gimborn Arboretum (HB)

3.6

Planologische status

Bestemmingsplan In het bestemmingsplan Buitengebied Doorn 2011 (gemeente Utrechtse
Heuvelrug 2011) is aan het Von Gimborn Arboretum de bestemming ‘tuin - arboretum’
toegekend. Deze bestemming laat geen mogelijkheden voor de bouw van kleinschalige
voorzieningen zoals een boomhut.
Ecologische Hoofdstructuur Het Von Gimborn Arboretum ligt in zijn geheel binnen de groene
contour (EHS; zie paragraaf 4.3, figuur 3).
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4

Bescherming van soorten en leefgebieden: wet- en regelgeving

4.1
Bescherming van de wilde flora en fauna
De wilde flora en fauna worden beschermd door verschillende internationale en nationale
verdragen, richtlijnen en wetten. De belangrijkste hiervan zijn de Vogelrichtlijn, de
Habitatrichtlijn en de Flora- en Faunawet.
De Vogelrichtlijn is een Europese richtlijn die bescherming biedt aan de inheemse wilde
vogels en hun leefgebieden (middels de aanwijzing van Vogelrichtlijngebieden) binnen het
grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.
De Habitatrichtlijn, eveneens een Europese richtlijn, biedt bescherming aan de leefgebieden
van de wilde flora en fauna door de aanwijzing van zogeheten Habitatrichtlijngebieden en
aan bepaalde individuele soorten. Deze soorten zijn ondergebracht in een aantal bijlagen
waarvoor verschillende beschermingsregimes gelden. Voor soorten die zijn opgenomen in
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt het zwaarste beschermingsregime. Indien in een te
ontwikkelen gebied een soort voorkomt die is opgenomen in Bijlage IV, kan deze
ontwikkeling alleen plaatshebben als voldaan wordt aan een aantal strikte voorwaarden.
De Flora- en Faunawet is een Nederlandse wet waarin een aantal oude wetten (onder
andere de Jachtwet, de Vogelwet en de Natuurbeschermingswet) is samengevoegd en
waarin tevens belangrijke bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn
opgenomen. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de belangrijkste bepalingen
van de Flora- en Faunawet.
Rode Lijsten. Naast deze wetten en richtlijnen waarin de bescherming van de inheemse wilde
planten en dieren wordt geregeld, zijn ook de zogeheten Rode Lijsten nog van betekenis.
Rode Lijsten zijn lijsten met soorten die in hun voortbestaan bedreigd worden en zijn een
uitvloeisel van de Conventie van Bern uit 1982. Ze worden gezien als een belangrijk
instrument voor soortbescherming. Soorten die op een Rode Lijst zijn opgenomen, zijn niet
automatisch beschermd maar krijgen in het natuurbeleid wel extra aandacht. Ruimtelijke
ontwikkelingen die gepland zijn in gebieden waar groeiplaatsen of leefgebieden van Rode
Lijst-soorten aanwezig zijn, dienen zeer zorgvuldig te worden uitgevoerd.
Oranje Lijsten. Dit zijn lijsten met soorten, zowel planten als dieren, die in de provincie
Utrecht in hun voortbestaan bedreigd worden dan wel potentieel bedreigd worden. In de
Oranje Lijsten is tevens aangegeven welke soorten speciale aandacht krijgen in het
natuurbeleid van de provincie Utrecht (aandachtsoorten en prioritaire soorten).
4.2

De Flora- en Faunawet

4.2.1 De Flora- en Faunawet en ruimtelijke ontwikkelingen
In de Flora- en Faunawet zijn twee belangrijke principes vastgelegd en wel (1) dat dieren
ook beschermd dienen te worden omdat hun bestaan waardevol is en (2) dat een ieder de
plicht heeft voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en planten
en voor hun directe leefomgeving (zorgplichtbepaling). Hieruit voortvloeiende zijn in de wet
verbodsbepalingen opgenomen. Hiervan zijn, zeker in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen,
de verbodsbepalingen op handelingen die het voortbestaan van planten en dieren in gevaar
kunnen brengen, de belangrijkste (zie kader).

13

Verbodsbepalingen Flora- en Faunawet
Bepalingen betreffende planten op de groeiplaats (artikel 8):
•
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse soort, te plukken, te
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op
enigerlei wijze van hun groeiplaats te verwijderen.
Bepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving (artikel 9 - 12):
•
Het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te
verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
•
Het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort opzettelijk te
verontrusten.
•
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of
verblijfplaatsen van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te vernielen, uit te
halen, weg te nemen of te verstoren.
•
Het is verboden eieren van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te zoeken,
te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen en voor bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik
(tenzij gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode) dient vooraf beoordeeld te
worden welke negatieve gevolgen de ingrepen en/of activiteiten zouden kunnen hebben voor
de eventueel aanwezige beschermde inheemse soorten. De verantwoordelijkheid hiervoor
ligt bij de initiatiefnemer van het betreffende project.
Bij de uitwerking van plannen of bij de planning van werkzaamheden is het van belang dat
de volgende aspecten duidelijk worden:
•
Welke beschermde dier- en plantensoorten komen in en nabij het plangebied voor?
•
Leidt het realiseren van de plannen of de uitvoering van de geplande werkzaamheden
tot handelingen die strijdig zijn met de verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet
betreffende planten op hun groeiplaats of dieren in hun natuurlijke leefomgeving?
•
Kunnen de plannen of de voorgenomen werkzaamheden zodanig aangepast worden
dat dergelijke handelingen niet of in mindere mate gepleegd worden?
•
Is om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te kunnen verrichten
ontheffing (ex. art. 75 van de Flora- en Faunawet) van de verbodsbepalingen
betreffende planten op de groeiplaats of dieren in hun natuurlijke leefomgeving
vereist?
4.2.2 De ontheffing
Indien de uitvoering van de plannen en werkzaamheden leidt tot handelingen die de Floraen Faunawet verbiedt, dient hiervoor bij Dienst Regelingen, de uitvoeringsinstantie van het
Ministerie van LNV die hiermee belast is, een ontheffing te worden aangevraagd. Deze
ontheffing dient te worden aangevraagd vóórdat met de daadwerkelijke uitvoering van de
werkzaamheden wordt begonnen. Aangezien er met de beoordeling van een
ontheffingaanvraag enige tijd gemoeid is, is het verstandig deze aanvraag tijdig in te dienen.
Verstrijkt er evenwel teveel tijd (een jaar of meer) tussen de aanvraag en het begin van de
werkzaamheden, dan kunnen er zich met betrekking tot het voorkomen van planten en
dieren alweer de nodige veranderingen hebben voorgedaan.
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Bij de beoordeling van ontheffingaanvragen wordt onderscheid gemaakt in vier categorieën
van soorten:
1.
Soorten genoemd in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en ingevolge artikel 75, vijfde
lid, bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bedreigde soorten. Ontheffing
kan worden verleend, indien:
•
er geen andere bevredigende oplossing bestaat, en
•
er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip
van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige
effecten, en
•
er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van
de soort.
2.
Soorten die niet zijn opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en die niet
ingevolge artikel 75, vijfde lid, bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen,
met uitzondering van beschermde inheemse vogels. Ontheffing kan worden verleend,
indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de
soort.
3.
Beschermde inheemse vogels. De hier bedoelde dwingende redenen van groot
openbaar belang kunnen geen grond zijn voor het verlenen van een ontheffing. De
Europese Vogelrichtlijn staat dat niet toe.
4.
Voor meer algemene soorten zal een vrijstelling gelden. Dergelijke soorten mogen
dan worden verstoord, verjaagd of verplaatst van plekken waar ruimtelijk wordt
ingegrepen. Daarvoor is dan geen ontheffing vereist.
In februari 2005 is de AMvB art. 75, ook wel het Besluit Vrijstelling Beschermde Dier- en
Plantensoorten, in werking getreden. Dit besluit maakt het mogelijk dat vrijstelling wordt
verleend voor het aanvragen van een ontheffing van de Flora- en Faunawet. In de
toelichtende brochure op de ‘AMvB art. 75’ (LNV 2005) is middels tabellen - die
corresponderen met de bijlagen uit de AMvB - een handzaam overzicht gegeven van de
beschermingsregimes die gelden voor de verschillende soorten.
Voor veelvoorkomende beschermde soorten, opgenomen in Tabel 1 van de AMvB art. 75,
geldt een algemene vrijstelling, dat wil zeggen dat er voor deze soorten geen ontheffing van
de Flora- en Faunawet behoeft te worden aangevraagd. Voor soorten uit Tabel 2 van de
AMvB art. 75 geldt eveneens een algemene vrijstelling, mits de geplande werkzaamheden
worden uitgevoerd conform bepaalde richtlijnen die zijn vastgelegd in een ministerieel
goedgekeurde gedragscode. Voor soorten uit Tabel 3 van de AMvB art. 75 geldt in het geval
van bestendig beheer en gebruik een vrijstelling mits er gewerkt wordt conform de
richtlijnen van een ministerieel goedgekeurde gedragscode. Beschikt men niet over een
dergelijke gedragscode, dan dient een ontheffing van de verbodsbepalingen van de Flora- en
Faunawet te worden aangevraagd indien overtreding hiervan te verwachten is. (NB. Dit geldt
ook voor soorten uit Tabel 2 van de AMvB art. 75.) Is er sprake van ruimtelijke ontwikkeling
of inrichting in een gebied waar soorten voorkomen uit Tabel 3 van de AMvB art. 75, dan is
altijd een ontheffing nodig, mits er natuurlijk sprake is van handelingen die strijdig zijn met
de verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet.
De aanvraag van een ontheffing van de Flora- en Faunawet dient vergezeld te gaan van een
activiteitenplan. In een activiteitenplan moeten onder andere de uitkomsten van een recente
inventarisatie van planten en dieren op de geplande locatie (een lijst met de aanwezige
beschermde soorten, waarin is aangegeven op grond van welke wettelijke bepaling(en) deze
soorten beschermd zijn), een beschrijving van de te verwachten schade aan de beschermde
planten en dieren, een beschrijving hoe de schade tot een minimum beperkt kan worden,
een planning van de uit te voeren werkzaamheden en een compensatieplan zijn opgenomen.
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4.2.3 Huidige toepassing Flora- en Faunawet bij ruimtelijke ingrepen
In 2009 is de toepassing van de Flora- en Faunawet naar aanleiding van twee uitspraken van
de Raad van State betreffende de beoordeling van ontheffingen voor ruimtelijke ingrepen
aangepast. Dit is ook van belang voor ook de plannen voor het plangebied aangezien dit
werk gekarakteriseerd moet worden als een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. In de
onderstaande passages die zijn overgenomen uit een brief van Dienst Regelingen (2009)
wordt de huidige toepassing nader toegelicht.
Raad van State: bij ruimtelijke ingreep geen ontheffing belang j
Door een uitspraak van de Raad van State kunt u voor soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn
alleen nog ontheffing krijgen voor een belang dat is opgenomen in de Habitatrichtlijn. U kunt hierdoor
geen ontheffing meer aanvragen op basis van belang j ‘de uitvoering van werkzaamheden in het
kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling’. Belang j staat namelijk niet in de Habitatrichtlijn,
maar in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. Deze manier van beoordelen
stemt volgens de Raad van State echter niet overeen met de Europese regelgeving. Daarom kunnen
wij voor Bijlage IV-soorten geen ontheffing meer verlenen voor een ruimtelijke ingreep op basis van
belang j.
Raad van State: bij vogels geen ontheffing belang e en j
Tast u door een ruimtelijke ingreep nesten aan van vogels of het bijbehorende essentiële leefgebied?
Dan kunt u voor vogels naast belang j, ook geen ontheffing aanvragen op basis van belang e
‘dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten’. De Raad van State heeft in haar
uitspraak bepaald dat u voor vogels alleen nog ontheffing kunt krijgen op grond van een belang dat
staat in de Vogelrichtlijn. Belang e en j staan beide niet in de Vogelrichtlijn. Dit betekent dus dat u op
basis van deze belangen geen ontheffing meer kunt krijgen voor vogels.
Nieuwe aanpak beoordeling bij ruimtelijke ingrepen
Door de uitspraken van de Raad van State moet Dienst Regelingen de beoordeling aanpassen van de
ontheffingsaanvragen voor ruimtelijke ingrepen. Gaat u een ruimtelijke ingreep uitvoeren en zijn er
beschermde soorten in het plangebied? Dan heeft u voortaan twee mogelijkheden bij uw
ontheffingsaanvraag.
1. Voorkom overtreding van de Flora- en faunawet. U laat uw voorgenomen mitigerende
maatregelen beoordelen door Dienst Regelingen. Als deze voldoende zijn krijgt u een beschikking
met daarin de goedkeuring van uw maatregelen. De goedkeuring krijgt u in de vorm van een
afwijzing van uw ontheffingsaanvraag. U heeft namelijk geen ontheffing nodig doordat u met uw
maatregelen overtreding van de Flora- en faunawet voorkomt. U mag uw werkzaamheden dus
gaan uitvoeren.
2. Zijn mitigerende maatregelen niet mogelijk? Dan volgt een volledige beoordeling voor ontheffing.

In 2012 heeft de Raad van State een streep gezet door de bovenstaande werkwijze (ABRvS
15 februari 2012, JM 2012/54). De rechter is van oordeel dat als mitigerende maatregelen
nodig zijn, er impliciet sprake is van overtreding van de verbodsbepalingen. En dus moet er
een ‘gewone’ ontheffing worden aangevraagd. De praktijk van de zogeheten ‘positieve
afwijzing’ is hiermee van de baan. Nog onduidelijk is hoe deze uitspraak door de Dienst
Regelingen wordt toegepast op de uitvoeringspraktijk van de Flora- en Faunawet.
4.3
De bescherming van de EHS in de Structuurvisie
In de PRS 2013 is de Ecologische Hoofdstructuur, inclusief gebieden die vallen onder de
Natuurbeschermingswet en de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, aangeduid als EHS
(figuur 3). Binnen de EHS worden geen verschillende eenheden meer onderscheiden. Met de
‘groene contour’ zijn in de PRS 2013 gebieden begrensd waar de provincie zelf geen nieuwe
natuur als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur zal realiseren, maar waar wel
kansen liggen voor het realiseren van duurzame ecologische kwaliteiten, die van belang zijn
voor het functioneren van de EHS (figuur 3). Op de ‘groene contour’ is het ‘nee, tenzij’-
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regime niet van toepassing. In deze gebieden geldt als enige aanvullende beperking op het
algemene beleid voor het landelijk gebied dat de provincie zal voorkomen dat onomkeerbare
ingrepen en processen, zoals grootschalige verstedelijking, het realiseren van natuur in deze
gebieden onmogelijk maken. Zodra in deze gebieden nieuwe natuur is gerealiseerd, worden
deze opgenomen in de EHS.
Ter bescherming van de gebieden binnen de EHS is het ‘nee, tenzij’-regime van toepassing
(zie kader) en kan op gebiedsniveau de saldobenadering worden toegepast.
Nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen en in de nabijheid van deze gebieden zijn niet
toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten,
tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang
(het ‘nee, tenzij’-regime).

Een plan, project of handeling wordt als ‘nieuw’ opgevat als deze niet mogelijk is binnen het
vigerende bestemmingsplan.

Figuur 3. EHS in de omgeving van het plangebied (bron: Provincie Utrecht 2009;
ondergrond © Topografische Dienst Kadaster, 2012)

donkergroen en grijsgroen: EHS met ecologische verbindingszones; wit en grijs: gebied buiten de
groene contour; plangebied is rood omlijnd

Tot de wezenlijke kenmerken of waarden worden de onderstaande aspecten gerekend:
 kwaliteit van het ecosysteem
 aaneengeslotenheid en robuustheid
 bijzondere soorten
 essentiële verbindingen
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In hoeverre deze wezenlijke kenmerken of waarden al dan niet significant worden aangetast,
dient te worden getoetst aan onder andere de volgende punten (Provincie Utrecht 2006a,
2013a,b):
 de bij het gebied behorende natuurdoelen en -kwaliteit (systemen en soorten)
 geomorfologische en aardkundige waarden en processen
 de waterhuishouding (grond- en oppervlaktewater)
 de aanwezigheid van beschermde soorten, bedreigde soorten van de Rode Lijst en
Oranje Lijst
Nadat de wezenlijke kenmerken of waarden van een terrein zijn geïdentificeerd, kan worden
beoordeeld of een geplande ontwikkeling leidt tot een significante aantasting daarvan. In
een toelichting van de provincie Utrecht (Provincie Utrecht 2006a) op de toepassing van het
‘nee, tenzij’-regime worden enkele voorbeelden van een significante aantasting gegeven,
waarvan wij er drie noemen:





het doorbreken van natuureenheden en de robuustheid van de EHS, ook gezien naar de
toekomst;
het onderbreken van migratie- en foerageerroutes van planten en dieren;
het onderbreken van ecologische verbindingszones, vanwege de relatieve smalheid van
deze zones is in beginsel elke onderbreking niet toelaatbaar. Ook de aantasting van een
stapsteen in zo’n verbindingszone is een bedreiging voor het kunnen functioneren van
de verbindingszone.

Indien uit de analyse is gebleken dat er geen significante aantasting van wezenlijke
kenmerken of waarden optreedt, kunnen de plannen worden uitgevoerd, mits de ruimtelijke
afweging dat toestaat. Blijkt uit de analyse dat er wel een significante aantasting van
wezenlijke kenmerken of waarden optreedt, dan dient er gezocht te worden naar
alternatieven. Ontbreken die én kan aannemelijk worden gemaakt dat er sprake is van een
reden van groot openbaar belang, dan kunnen de plannen eveneens worden uitgevoerd mits
er mitigerende maatregelen worden getroffen om de gevolgen voor natuur en landschap
zoveel mogelijk te beperken. Volstaan de mitigerende maatregelen niet om de schade voor
natuur en landschap te minimaliseren, dan is er de verplichting tot compensatie
(compensatiebeginsel; Provincie Utrecht 2013b). De uitvoering van de compensatie moet
gewaarborgd zijn alvorens met de uitvoering van de plannen kan worden begonnen.
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5

Resultaten van het onderzoek

5.1
Flora
In het Von Gimborn Arboretum is een grote collectie bomen en struiken samengebracht.
Daarnaast zijn in verschillende delen van het gebied diverse soorten (bodembedekkende)
dwergstruiken en kruiden (onder andere hosta’s) aangeplant. Het gaat hierbij om soorten die
afkomstig zijn uit verschillende delen van de wereld en die zich alleen dankzij een zorgvuldig
beheer in het gebied kunnen handhaven. Van verwildering (of inburgering) is bij de meeste
van deze soorten geen sprake en ze zijn bij het opstellen van de lijst met in het gebied
voorkomende planten dan ook niet meegenomen. Maar zelfs als deze beperking wordt
aangebracht, is de scheidslijn tussen wilde en niet-wilde planten, tussen spontane vestiging
en aanplant in een terrein dat als park wordt beheerd, niet altijd even duidelijk. Daarom is
bij het opstellen van de floralijst voor het gebied vooraf gekozen welke groepen van planten
worden meegenomen.
De volgende groepen van planten zijn opgenomen in de lijst:
 bomen die in de provincie Utrecht in vergelijkbare milieus in het wild voorkomen dan wel
regelmatig in bossen zijn of worden aangeplant en zich goed kunnen handhaven;
 struiken die in de provincie Utrecht in vergelijkbare milieus in het wild voorkomen dan
wel regelmatig in bossen zijn of worden aangeplant en zich goed kunnen handhaven;
 bol- en knolgewassen die in Utrecht in het wild of als stinzenplant voorkomen en die
(vaak recent) in het terrein zijn aangeplant met de bedoeling dat ze verwilderen;
 planten van water- en oevermilieus;
 planten van grazige milieus, en
 planten die beschouwd worden als onkruiden.
In totaal zijn er in het park 336 plantensoorten vastgesteld (bijlage 2) die tot een van deze
groepen behoren. Van de aangetroffen soorten zijn er acht beschermd krachtens de Floraen Faunawet: brede wespenorchis, daslook, gewone dotterbloem, kleine maagdenpalm,
koningsvaren, wilde gagel, wilde kievitsbloem en zwanenbloem (tabel 2). Van deze soorten
zijn daslook, wilde gagel en wilde kievitsbloem strikter beschermd (Tabel 2 van de AMvB
art. 75); de andere vijf soorten zijn licht beschermd (Tabel 1 van de AMvB art. 75) en
hiervoor geldt een algemene vrijstelling. Zeven van de vastgestelde soorten zijn opgenomen
op de Rode Lijst en 30 soorten zijn opgenomen op de Oranje Lijst.
Van de acht beschermde soorten behoren er drie tot de zogeheten stinzenplanten (daslook,
kleine maagdenpalm en wilde kievitsbloem). Deze soorten zijn alle recent aangeplant. Omdat
de groeiplaatsen van deze soorten buiten het natuurlijke verspreidingsgebied liggen en er op
de groeiplaatsen ook nog geen sprake is van verwildering (of inburgering), is de bescherming krachtens de Flora- en Faunawet niet van toepassing op deze soorten. Van de overige
vijf soorten, brede wespenorchis, gewone dotterbloem, koningsvaren, wilde gagel en
zwanenbloem, zijn de groeiplaatsen naar alle waarschijnlijkheid van oorsprong natuurlijk en
deze liggen ook binnen hun natuurlijke verspreidingsgebied. Het zijn echter alle vijf licht
beschermde soorten waarvoor een algemene vrijstelling van toepassing is.
Van de soorten die in de categorieën bedreigd, ernstig bedreigd of verdwenen op de Rode of
Oranje Lijst zijn opgenomen, behoort de wilde kievitsbloem (Rode Lijst: bedreigd) zoals
gezegd tot de recent aangeplante stinzenplanten. De zevenster staat als ernstig bedreigd op
de Oranje Lijst. Op deze soort wordt in het vervolg nader ingegaan.
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Nederlandse naam
Aardbeiganzerik
Aarvederkruid
Bergbasterdwederik
Bleeksporig bosviooltje
Bosaardbei
Bosanemoon
Brede wespenorchis
Daslook
Dubbelloof
Gewone dotterbloem
Gewoon barbarakruid
Gewoon sneeuwklokje
Goudhaver
Groot streepzaad
Haaksterrenkroos
Hangende zegge
Kleine brandnetel
Kleine duizendknoop
Kleine maagdenpalm
Klimopereprijs
Koningsvaren
Kraakwilg
Lenteklokje
Maarts viooltje
Muursla
Rode bosbes
Ruw walstro
Stalkaars
Vingerhelmbloem
Vroegeling
Wilde gagel
Wilde hyacint
Wilde kievitsbloem
Winterakoniet
Witte klaverzuring
Witte waterkers
Zevenster
Zwaluwtong
Zwanenbloem

Tabel 2.

Wetenschappelijke naam
Potentilla sterilis
Myriophyllum spicatum
Epilobium montanum
Viola riviniana
Fragaria vesca
Anemone nemorosa
Epipactis helleborine
Allium ursinum
Blechnum spicant
Caltha palustris palustris
Barbarea vulgaris
Galanthus nivalis
Trisetum flavescens
Crepis biennis
Callitriche hamulata
Carex pendula
Urtica urens
Persicaria minor
Vinca minor
Veronica hederifolia
Osmunda regalis
Salix fragilis
Leucojum vernum
Viola odorata
Mycelis muralis
Vaccinium vitis-idaea
Galium uliginosum
Verbascum densiflorum
Corydalis solida
Erophila verna
Myrica gale
Scilla non-scripta
Fritillaria meleagris
Eranthis hyemalis
Oxalis acetoselIa
Rorippa nasturtium-aquatic.
Trientalis europaea
Fallopia convolvulus
Butomus umbellatus

Rode Lijst
KW

GE

Oranje Lijst

F&F

KW
KW
GE
KW
GE
KW

1
2

GE
1
KW
GE
GE
KW
GE
GE
GE
KW
KW
KW

1
1

GE

KW
GE
GE
KW
KW
KW
GE
GE
GE
GE
GE

BE

2
2

KW
GE
KW
EB
GE
1

Vastgestelde beschermde soorten, Rode Lijst- en Oranje Lijst-soorten
De soorten waarbij in de kolom F&F een cijfer staat, zijn beschermd krachtens de Flora- en
Faunawet; het cijfer verwijst naar de Tabel (toelichtende brochure; LNV 2005) waarin ze zijn
opgenomen en daarmee naar de striktheid van de bescherming.
De soorten waarbij in de kolommen Rode Lijst of Oranje Lijst de afkorting EB (ernstig bedreigd),
BE (bedreigd), KW (kwetsbaar) of GE (gevoelig) staat, zijn opgenomen in deze lijsten. De
aanduidingen verwijzen naar de mate van bedreiging.

5.1.1 Plantensoorten die indicatief zijn voor kwel
In en langs de oevers van de watergangen in het Von Gimborn Arboretum komen vrij veel
soorten voor die indicatief zijn voor het optreden van kwel. Geen van deze soorten is
beschermd of in een van de hogere categorieën opgenomen op de Rode of Oranje Lijst.
Omdat deze soorten gebonden zijn aan locaties met grondwaterinvloed, een milieufactor die
ruimtelijk gezien beperkt voorkomt, hebben ze een beperkte verspreiding. Op de meeste
locaties met grondwaterinvloed komen doorgaans slechts enkele kwelindicatieve planten-
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soorten voor. Eén van de bijzonderheden van het Von Gimborn Arboretum is dat het aantal
aanwezige kwelindicatieve soorten relatief groot is (tabel 3).
Nederlandse naam
Aarvederkruid
Beekpunge
Bosbies
Gewone dotterbloem
Grote boterbloem
Haaksterrenkroos
Haarfonteinkruid
Holpijp
Kleine egelskop
Paarbladig fonteinkruid
Slanke waterkers
Smalle waterweegbree
Veldrus
Waterviolier
Zompvergeet-mij-nietje

Tabel 3.

Wetenschappelijke naam
Myriophyllum spicatum
Veronica beccabunga
Scirpus sylvaticus
Caltha palustris palustris
Ranunculus lingua
Callitriche hamulata
Potamogeton trichoides
Equisetum fluviatile
Sparganium emersum
Groenlandia densa
Rorippa microphylla
Alisma gramineum
Juncus acutiflorus
Hottonia palustris
Myosotis laxa cespitosa

Water

Oever

Water en oever

Vastgestelde kwelindicatieve plantensoorten

Met een donkerblauw vlakje is de groeiplaats van een soort aangegeven

Kwelsoorten zijn in alle wateren in het Von Gimborn Arboretum aangetroffen. De meeste
soorten zijn vastgesteld in de middelste en oostelijke waterloop en nabij de meest
noordelijke vijver. De minste kwelindicatoren zijn gevonden langs de westelijke waterloop.
De verspreiding van de waterviolier (figuur 4) geeft een goed beeld van de verspreiding van
kwelsoorten.

Figuur 4.

Verspreiding van waterviolier

De watergangen waar waterviolier voorkomt, zijn hardroze gekleurd
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In de watergangen rond de noordelijke vijver komt de grote boterbloem plaatselijk massaal voor (HB)

5.1.2 Zevenster
De zevenster is een van de soorten waarvan de oorsprong in het Arboretum, natuurlijk of
aangeplant, voer is voor de nodige discussie. Zevenster komt in Nederland vooral voor in
Drenthe en op de Waddeneilanden en plaatselijk in Overijssel en op de Veluwe. De
groeiplaats in het Von Gimborn Arboretum is voor zover bekend de enige in de provincie
Utrecht. Zevenster is een typische bosplant die wortelt in de ruwe humuslaag op meest
vochthoudende zand- en leembodems. De soort is gevoelig voor uitdroging en groeit daarom
altijd op koele vochtige plekken in de schaduw van bomen, vaak op plekken die binnen het
bereik van het grondwater liggen.
De zevenster komt in ieder geval sinds de jaren zestig van de vorige eeuw in het
Von Gimborn Arboretum voor, dus al zo’n vijftig jaar. In de jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw bevonden de grootste groeiplaatsen zich in een relatief oud grove dennenbos
aan de zuidwestzijde van het park. De plant bedekte toen vele tientallen vierkante meters
van dit bos. De oudere grove dennen zijn in de jaren negentig tijdens een zware storm bijna
allemaal omgewaaid. Als gevolg hiervan is de soort in dit deel van het bos sterk achteruitgegaan. Weliswaar liggen hier nog altijd de meeste groeiplaatsen, maar het aantal planten is
beperkt en veel exemplaren komen niet tot bloei. De mooiste groeiplaats ligt nu langs de
rand van de heidetuin aan de noordwestzijde van het park.
Het valt niet meer na te gaan of de zevenster in het Von Gimborn Arboretum is aangeplant,
per ongeluk is geïntroduceerd met de kluiten van plantmateriaal of dat de soort zich hier op
eigen kracht heeft gevestigd. Volgens een van de beheerders van het park uit de jaren
zeventig is de oorsprong van de soort natuurlijk. Hoe het ook zij, de soort heeft zich in het
gebied al vijftig jaar gehandhaafd, komt jaarlijks tot bloei en heeft zich ook op nieuwe
locaties in het park gevestigd. Er is in het park dus op zijn minst sprake van inburgering.
Omdat de groeiplaatsen in het park vrij natuurlijk zijn en deze binnen het natuurlijke
verspreidingsgebied (Gelders district) van de soort in Nederland liggen, kan niet worden
uitgesloten dat de oorsprong van de soort natuurlijk is.
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Figuur 5.

Groeiplaatsen van de zevenster

De grootte van de stippen is een indicatie voor de omvang van de groeiplaats

De zevenster bloeit in de tweede helft van mei en dankt zijn naam aan de zeven puntige kroonbladen van de
kleine bloemen (HB)
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5.2
Paddenstoelen
In het Von Gimborn Arboretum komen ten minste 159 soorten paddenstoelen voor. Het
onderzoek van P.J. Keizer in 2012 leverde 115 soorten op. Tijdens de excursie van de
Nederlandse Mycologische Vereniging in 2010 zijn 94 soorten vastgesteld, waarvan 43
soorten in 2012 niet zijn waargenomen. Tijdens de overige veldbezoeken zijn nog twee extra
soorten aangetroffen, te weten grote stinkzwam en gewoon vuurzwammetje.
De resultaten van het paddenstoelenonderzoek, waarin ook een duiding wordt gegeven van
de bevindingen, zijn opgenomen in een afzonderlijk rapport dat als bijlage (bijlage 4) is
opgenomen.

In juli is langs de oever van de noordelijke vijver een grote groep vuurzwammetjes gevonden (HB)
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5.3
Zoogdieren
In het onderzoeksgebied zijn vierentwintig soorten zoogdieren vastgesteld, waaronder zeven
soorten vleermuizen (tabel 4). Alle vleermuizen zijn strikt beschermd krachtens de Flora- en
Faunawet en opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Ook waterspitsmuis, eekhoorn
en boommarter zijn strikter beschermde soorten. Vijf van de vastgestelde soorten zijn als
gevoelig of kwetsbaar opgenomen op de Rode en/of Oranje Lijst.
Nederlandse naam
Egel
Gewone/Tweekleurige bosspitsmuis
Dwergspitsmuis
Waterspitsmuis
Mol
Franjestaart
Watervleermuis
Ruige dwergvleermuis
Gewone dwergvleermuis
Rosse vleermuis
Laatvlieger
Gewone grootoorvleermuis
Haas
Konijn
Eekhoorn
Rosse woelmuis
Veldmuis
Aardmuis
Dwergmuis
Bosmuis
Bruine rat
Vos
Boommarter
Ree

Tabel 4.

Wetenschappelijke naam
Erinaceus europaeus
Sorex araneus/coronatus
Sorex minutus
Neomys fodiens
Talpa europaea
Myotis nattereri
Myotis daubentonii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Nyctalus noctula
Eptesicus serotinus
Plecotus auritus
Lepus europaeus
Oryctolagus cuniculus
Sciurus vulgaris
Clethrionomys glareolus
Microtus arvalis
Microtus agrestis
Micromys minutus
Apodemus sylvaticus
Rattus norvegicus
Vulpes vulpes
Martes martes
Capreolus capreolus

Rode Lijst

Oranje Lijst

KW

4
4

KW
KW

4

KW

4

F&F
1
1
3-I
1
3-IV
3-IV
3-IV
3-IV
3-IV
3-IV
3-IV
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3-I
1

Vastgestelde zoogdieren

De soorten waarbij in de kolom F&F een cijfer staat, zijn beschermd krachtens de Flora- en
Faunawet; het cijfer verwijst naar de Tabel (toelichtende brochure; LNV 2005) waarin ze zijn
opgenomen en daarmee naar de striktheid van de bescherming. Voor soorten die zijn opgenomen
in Tabel 3 van de AMvB art. 75 geeft het Romeinse cijfer aan of de soort wel (IV) of niet (I) is
opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn.
De soorten waarbij in de kolom Rode Lijst of Oranje Lijst de afkorting KW (kwetsbaar) of een
4 (potentieel bedreigd) staat, zijn opgenomen in deze lijsten. De aanduidingen verwijzen naar de
mate van bedreiging.

5.3.1 Gebruik van het gebied door waterspitsmuis, eekhoorn en boommarter
Waterspitsmuis Op 3 april is langs de middelste waterloop een dode waterspitsmuis
gevonden (figuur 6). Op grond van deze vondst en het aanwezige biotoop is het aannemelijk
dat de kwelsloten en -vijvers in het gebied het leefgebied vormen van een (kleine?)
populatie waterspitsmuizen. De watergangen in het gebied met hun relatief flauwe oevers en
dichte, ruige begroeiing van zeggen, bosbies, grote boterbloem, gele lis, riet en grote
lisdodde vormen een geschikt habitat voor deze soort, temeer omdat de kwelsloten mede
door de lichte stroming zelfs bij aanhoudende strenge vorst zelden helemaal dichtvriezen,
zoals bleek tijdens de zware koudegolf in februari 2012. In de sloten, vooral in de middelste
waterloop, waren plekken met open water aanwezig.
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De middelste kwelsloot met zijn dichte begroeiing van zeggen en andere water- en moerasplanten vriest in de
winter zelden helemaal dicht en vormt mede daarom een geschikt habitat voor de waterspitsmuis (HB)

Eekhoorn Het Von Gimborn Arboretum vormt voor eekhoorns een zeer geschikt leefgebied,
waar ze voedsel zoeken, zich voortplanten en overwinteren. Het grote aanbod aan boomzaden en noten maakt dat er een groot deel van het jaar een overmaat aan voedsel
beschikbaar is en de dichte naaldbomen vormen zeer geschikte nestplaatsen. De soort is dan
ook verspreid door het gehele park waargenomen (figuur 6). De meeste waarnemingen
hadden betrekking op foeragerende exemplaren. Er zijn slechts drie nesten gevonden: twee
in de oude grove dennen in het deel tussen de noordelijke en de middelste vijver en één in
een grove den in het zuidwesten. Het is echter wel zeker dat er in het park veel meer nesten
aanwezig zijn. In de dichte kronen van met name sparren zijn de bolvomige takkennesten
die al dan niet zijn gestoffeerd met blad en mos, bijna onmogelijk te vinden.
Boommarter De boommarter gebruikt het Von Gimborn Arboretum vermoedelijk alleen om te
jagen. Er zijn geen waarnemingen verricht of sporen gevonden die erop duiden dat de soort
in het gebied verblijfplaatsen heeft of zich hier voortplant. Behoudens de vondst van een
keutel op een paadje ten oosten van de noordelijke vijver zijn alle waarnemingen van
boommarters of van sporen van boommarters verricht in het zuiden van het park (figuur 6).
In juni is hier tot twee keer toe een vrouwtje waargenomen met behulp van een cameraval
en ook zijn er op twee plaatsen keutels gevonden. De boommarters die dit deel van het
gebied gebruiken, zijn vermoedelijk afkomstig uit een beukenperceel op het landgoed
Leeuwenburg, ten zuiden van de Gooyerdijk.
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Figuur 6.

5.3.2

Waarnemingslocaties van waterspitsmuis, eekhoorn en boommarter

Gebruik van het gebied door vleermuizen

Kraamkolonies en zomerverblijven
Het enige grotere gebouw in het Von Gimborn Arboretum is het gebouw bij de ingang dat
door zijn aard ongeschikt is als verblijfplaats voor vleermuizen. Er zijn in het park dan ook
geen kraamkolonies of zomerverblijven vastgesteld van soorten die hun verblijfplaatsen
hebben in gebouwen. Evenmin zijn er kraamkolonies of zomerverblijven vastgesteld van
soorten die verblijven in bomen. In maart en april zijn in het gebied de bomen met holten
opgezocht. Tijdens het vleermuizenonderzoek in de zomer zijn deze bomen onderzocht op de
aanwezigheid van vleermuizen. Er zijn evenwel geen bomen met holten gevonden waar
vleermuizen verbleven.
Winterverblijf
Er zijn in het Von Gimborn Arboretum geen winterverblijven van vleermuizen vastgesteld. Er
komen in het terrein ook geen objecten (gebouwen, ijskelders) voor die als zodanig gebruikt
kunnen worden. Evenmin zijn er aanwijzingen gevonden dat de in het terrein aanwezige
bomen met holten door vleermuizen gebruikt worden als winterverblijf.
Paarverblijven en zwermplaatsen
Van de gewone dwergvleermuis zijn in augustus op verschillende plaatsen in het gebied
baltsende mannetjes waargenomen. Paarverblijven zijn evenwel niet aangetroffen. Van de
andere soorten die in het terrein zijn vastgesteld, zijn geen baltsende of zwermende dieren
aangetroffen.
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Jachtgebieden
Jagende individuen van vijf van de vastgestelde soorten vleermuizen zijn verspreid over het
gehele gebied aangetroffen (figuur 7). Alleen het dichtbegroeide zuidwestelijke deel van het
terrein lijkt minder in trek bij jagende vleermuizen. Veruit de meeste jagende dieren zijn
waargenomen boven of langs de vijvers in het park. Jagende watervleermuizen en
franjestaarten zijn zelfs uitsluitend boven en in de omgeving van de vijvers waargenomen
(figuur 7). Op grond van het aantal soorten en het aantal individuen dat boven en rond de
vijvers jaagt en de lange tijd dat de dieren hier jagen, kan worden geconcludeerd dat de
beschut liggende vijvers voor vleermuizen belangrijke jachtgebieden vormen.
Vliegroutes
Er zijn geen waarnemingen verricht die duiden op de aanwezigheid van veelgebruikte
vliegroutes.

Figuur 7.

Waarnemingslocaties van vleermuizen

5.4
Vogels
In het onderzoeksgebied zijn 49 soorten broedvogelsoorten vastgesteld (tabel 5; bijlage 3).
Voorts zijn er 33 vogelsoorten vastgesteld die het Von Gimborn Arboretum uitsluitend
gebruiken om er te foerageren of te rusten (tabel 6).
Alle Nederlandse (broed)vogels zijn gedurende het broedseizoen strikt beschermd krachtens
de Europese Vogelrichtlijn (en de Flora- en Faunawet). Vijf van de vastgestelde broedvogels
zijn opgenomen op de Rode Lijst en twee soorten zijn opgenomen op de Oranje Lijst.
Onder de vastgestelde broedvogels zijn zes soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd
zijn. De nestlocaties van drie van deze soorten (buizerd, havik en kerkuil) liggen echter naar
alle waarschijnlijkheid buiten het park. Deze soorten gebruiken het gebied uitsluitend om te
foerageren en te rusten, maar het gebied maakt een wezenlijk onderdeel uit van hun
territorium. De waarnemingen binnen het Von Gimborn Arboretum voldoen aan
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Nederlandse naam
Appelvink
Boomklever
Boomkruiper
Boompieper
Bosuil
Buizerd
Fitis
Gaai
Gekraagde roodstaart
Glanskop
Goudhaantje
Goudvink
Grauwe vliegenvanger
Groene specht
Groenling
Grote bonte specht
Grote gele kwikstaart
Grote lijster
Halsbandparkiet
Havik
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Kerkuil
Kleine bonte specht
Kleine karekiet
Kneu
Koolmees
Kuifmees
Meerkoet
Merel
Pimpelmees
Putter
Ransuil
Roodborst
Sperwer
Staartmees
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Vink
Vuurgoudhaantje
Waterhoen
Wilde eend
Winterkoning
Zanglijster
Zwarte kraai
Zwarte mees
Zwarte specht
Zwartkop

Tabel 5.

Wetenschappelijke naam
Coccothraustes coccothraustes
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Anthus trivialis
Strix aluco
Buteo buteo
Phylloscopus trochilus
Garrulus glandarius
Phoenicurus phoenicurus
Parus palustris
Regulus regulus
Pyrrhula pyrrhula
Muscicapa striata
Picus viridis
Chloris chloris
Dendrocopos major
Motacilla cinerea
Turdus viscivorus
Psittacula krameri
Accipiter gentilis
Prunella modularis
Columba oenas
Columba palumbus
Tyto alba
Dendrocopos minor
Acrocephalus scirpaceus
Carduelis cannabina
Parus major
Parus cristatus
Fulica atra
Turdus merula
Parus caeruleus
Carduelis carduelis
Asio otus
Erithacus rubecula
Accipiter nisus
Aegithalos caudatus
Phylloscopus collybita
Sylvia borin
Fringilla coelebs
Regulus ignicapillus
Gallinula chloropus
Anas platyrhynchos
Troglodytes troglodytes
Turdus philomelos
Corvus corone
Parus ater
Dryocopus martius
Sylvia atricapilla

Vastgestelde broedvogels

Aantal
34
14
15
2
4
1
1
9
1
2
52
49
19
1
46
1
10
3
1
1
46
1
40
1
1
1
1
38
20
2
150
30
5
1
85
1
8
69
3
113
55
1
4
45
81
3
17
1
72

Rode Lijst

Oranje Lijst

GE
KW

4

KW

3

GE

KW

In de kolom Aantal is het aantal vastgestelde territoria aangegeven.
De nesten van soorten met een donkergroene achtergrond zijn jaarrond beschermd.
De soorten waarbij in de kolom Rode Lijst of Oranje Lijst de afkorting KW (kwetsbaar) of
GE (gevoelig) of een 3 (bedreigd) of 4 (potentieel bedreigd) staat, zijn opgenomen in deze lijsten.
De aanduidingen verwijzen naar de mate van bedreiging.
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de criteria voor een territorium. Van drie soorten (grote gele kwikstaart, ransuil en sperwer)
bevinden de nestlocaties zich vermoedelijk wel in het gebied.
5.4.1 Samenstelling broedvogelbevolking
Als de broedvogels worden ingedeeld in ecologische groepen (Sierdsema 1995), blijkt de
broedvogelbevolking gedomineerd te worden door twee groepen: vogels van opgaand bos
en vogels van struwelen (figuur 8).

Open water
Riet en moeras
Grazige milieus
Struweel
Bosrand
Opgaand bos

Figuur 8.

Samenstelling van de broedvogelbevolking ingedeeld naar ecologische
groepen (Sierdsema 1995)

Opmerkelijk is het hoge aandeel van de groep vogels van struwelen, omdat ‘echte’ struwelen
in het park nauwelijks voorkomen. Het hoge aandeel struweelvogels komt vrijwel geheel op
het conto van soorten uit de zogeheten winterkoning-groep (Sierdsema 1995). Deze groep
bestaat uit goudvink, merel, roodborst, staartmees, winterkoning, zanglijster en zwartkop,
soorten die broeden in de struiklaag in bossen en in jong bos. In het Von Gimborn
Arboretum wordt deze struiklaag gevormd door Pontische rododendron en allerlei
aangeplante coniferen en heesters. De bomen die als solitair of in groepen in het park zijn
aangeplant, vormen eveneens een struiklaag. Doordat ze veel groeiruimte hebben en vaak
niet zijn opgekroond, dragen veel bomen, vooral sparren, takken die doorlopen tot aan of
net boven de grond. Deze takken vormen een dichte, lage kroon die kennelijk zeer geschikt
is als nestlocatie voor vogels van struwelen. De meeste soorten uit deze groep bereiken in
het park zeer hoge dichtheden. De opzet van het park, waarbij kleinere gesloten
bospercelen, boomgroepen, solitaire bomen en heestergroepen afwisselen met open terrein
(gazons, grasland), vormt voor deze groep van soorten klaarblijkelijk een optimaal habitat.
Soorten uit deze groep komen gelijkmatig verspreid over het gehele park voor (figuur 9).
Alleen in de grotere open terreindelen ontbreken ze.
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Figuur 9.

Verspreiding van de territoria van soorten uit de winterkoning-groep

In het Von Gimborn Arboretum zijn dankzij de vele naaldbomen ook soorten van opgaand
naaldbos ruim vertegenwoordigd. Twee soorten die een voorkeur aan de dag leggen voor
bossen met grote sparren van het geslacht Picea, bereiken in het park uitzonderlijk hoge
dichtheden. Het gaat hierbij om goudvink, die al bij de bespreking van de vogels van
struwelen aan de orde is gekomen, en om vuurgoudhaan. De talrijkheid van deze soort
wordt mede bepaald door de afwisselende structuur en de aanwezigheid van loofbomen. De
dichtheid in het Von Gimborn Arboretum (20 terr./10 ha) behoort tot de hoogste dichtheden
die op de Heuvelrug zijn vastgesteld.
5.4.2 Niet-broedvogels
Tijdens het onderzoek zijn 33 vogelsoorten vastgesteld die in het gebied foerageerden of
rustten (tabel 6). Er zijn van deze soorten geen waarnemingen verricht die wezen op de
aanwezigheid van een territorium of een broedgeval. Drie soorten komen in andere jaren
vermoedelijk wel als broedvogel in het Von Gimborn Arboretum voor, te weten ijsvogel,
kruisbek en sijs. Het aantal broedende ijsvogels in de regio is sinds 2009 afgenomen onder
invloed van een reeks koudere winters. Deze afname én het ontbreken van geschikte
nestgelegenheid zijn er vermoedelijk de oorzaak van dat er in 2012, in tegenstelling tot de
periode vóór 2009, geen ijsvogels in het gebied gebroed hebben. Gedurende het onderzoek
is in het gebied tweemaal een ijsvogel waargenomen. Deze waarnemingen voldeden
evenwel niet aan de criteria voor een territorium (Van Dijk 1996) en hadden vermoedelijk
betrekking op rondzwervende vogels uit de omgeving.
Kruisbek en sijs zijn twee soorten waarvoor het terrein een zeer geschikt broedbiotoop vormt
en die in het verleden ook regelmatig in het park hebben gebroed. Het hoofdverspreidingsgebied van beide soorten ligt ten noorden en oosten van ons land. Van de kruisbek wordt
het aantal broedparen in Nederland in hoge mate bepaald door het optreden van invasies.
Tijdens dergelijke invasies trekken grote aantallen vogels van deze soort naar het zuiden,
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waaronder Nederland. Een deel van deze vogels komt in de daaropvolgende jaren in ons
land tot broeden. Het aantal broedparen is in het voorjaar volgend op een invasie doorgaans
het grootst en neemt in de daaropvolgende jaren steeds verder af. In de winter van 2012
waren er maar heel weinig kruisbekken en in het daaropvolgende voorjaar zijn er in Utrecht
ook bijna geen broedgevallen van kruisbekken vastgesteld.
Voor de sijs ligt de situatie iets anders. Deze soort overwintert jaarlijks in Nederland, al
kunnen de aantallen van jaar tot jaar sterk fluctueren. Het aantal broedgevallen van deze
soort in ons land fluctueert ook aanzienlijk, maar lijkt niet direct gerelateerd te zijn aan het
aantal vogels dat hier de winter doorbrengt. Mogelijk hangt het aantal paren dat in
Nederland blijft broeden samen met de weersomstandigheden in het voorjaar. In het
voorjaar van 2012 zijn de sijzen al vroeg weggetrokken en zijn er in Utrecht voor zover
bekend geen broedgevallen geweest.
Nederlandse naam
Aalscholver
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Bokje
Boomvalk
Ekster
Fazant
Gierzwaluw
Grote zilverreiger
Houtsnip
Huiszwaluw
IJsvogel
Kauw
Keep
Kleine barmsijs
Knobbelzwaan
Koekoek
Koperwiek
Krakeend
Kramsvogel
Kruisbek
Matkop
Nijlgans
Raaf
Rietgors
Ringmus
Sijs
Spreeuw
Turkse tortel
Waterpieper
Watersnip
Wespendief
Witte kwikstaart

Tabel 6.

Wetenschappelijke naam
Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
Hirundo rustica
Lymnocryptes minimus
Falco subbuteo
Pica pica
Phasianus colchicus
Apus apus
Casmerodius albus
Scolopax rusticola
Delichon urbica
Alcedo atthis
Corvus monedula
Fringilla montifringilla
Carduelis cabaret
Cygnus olor
Cuculus canorus
Turdus iliacus
Mareca strepera
Turdus pilaris
Loxia curvirostra
Parus montanus
Alopochen aegyptiacus
Corvus corax
Emberiza schoeniclus
Passer montanus
Carduelis spinus
Sturnus vulgaris
Streptopelia decaocto
Anthus spinoletta
Gallinago gallinago
Pernis apivorus
Motacilla alba

Rode Lijst

Oranje Lijst

GE
KW

GE
GE

KW

GE
GE
GE

4

GE

BE

2
4

Vastgestelde niet-broedvogels
De soorten waarbij in de kolom Rode Lijst of Oranje Lijst de afkorting KW (kwetsbaar),
GE (gevoelig) of BE (bedreigd) of een 2 (sterk bedreigd) of 4 (potentieel bedreigd) staat, zijn (als
broedvogel) opgenomen in deze lijsten. De aanduidingen verwijzen naar de mate van bedreiging.

Onder de soorten die in het Von Gimborn Arboretum foerageren en rusten, bevinden zich elf
soorten die min of meer gebonden zijn aan water. Vijf van deze soorten (bokje, grote
zilverreiger, houtsnip, waterpieper en watersnip) maakten tijdens de koudegolf in februari
gebruik van het open water in de kwelsloten in het gebied.
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Foeragerende watersnip in het open water van een kwelsloot tijdens de koudegolf in februari 2012 (HV)

5.5
Reptielen en amfibieën
Tijdens het onderzoek zijn verspreid over het gebied diverse ringslangen waargenomen. De
meeste waarnemingen zijn verricht in de omgeving van de middelste, grootste vijver
(figuur 10). Opvallend is dat bij de zuidelijke vijver geen enkele ringslang is waargenomen.
Niettemin is het aannemelijk dat de ringslang in de omgeving van alle waterpartijen in het
Von Gimborn Arboretum voorkomt. Op grond van de waarnemingen tijdens het
veldonderzoek is het aannemelijk dat in het gebied een deelpopulatie van enkele tientallen
dieren aanwezig is. Deze deelpopulatie is onderdeel van de populatie die aanwezig is op de
landgoederen aan weerszijden van de Langbroekerwetering (Hardenbroek, Leeuwenburg,
Moersbergen). Het Von Gimborn Arboretum ligt in een noordelijke uitloper van het
verspreidingsgebied van de populatie die tevens de landgoederen Beukenrode en HydeparkLa Fôret ten noorden van de Driebergsestraatweg omvat.
Het onderzoek heeft geen antwoord kunnen geven op de vraag of de ringslang zich ook
voortplant in het Von Gimborn Arboretum. Een van de weinige geschikte voortplantingsmogelijkheden in het park zijn de composthopen ten westen van de kwekerij. Deze hopen
zijn regelmatig onderzocht op de aanwezigheid van ringslangen (volwassen dieren, eieren en
juvenielen). Die zijn evenwel nooit aangetroffen. Wel is begin augustus op een van de hopen
een vervellingshuid van een ringslang gevonden. Dat betekent dat deze hopen dus wel door
ringslangen bezocht worden.
Er is tijdens het onderzoek eenmaal een hazelworm waargenomen: begin september onder
een tapijttegel aan de rand van de heidetuin. Ook voor de hazelworm geldt dat de soort
vermoedelijk overal in het park voorkomt. De dichtheden van deze soort, die ook in de
aangrenzende bossen van Leeuwenburg en Moersbergen aanwezig is, zijn vermoedelijk zeer
laag.
Zowel ringslang als hazelworm zijn strikt beschermd krachtens de Flora- en Faunawet en
beide zijn opgenomen op de Oranje Lijst. De ringslang is tevens opgenomen op de Rode Lijst
(tabel 7).
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Figuur 10.

Waarnemingslocaties van ringslang en hazelworm

Zonnende ringslang op het naaldenstrooisel onder een groep dennen (HB)
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Nederlandse naam
Reptielen
Hazelworm
Ringslang
Amfibieën
Kamsalamander
Kleine watersalamander
Gewone pad
Heikikker
Bruine kikker
Poelkikker
Middelste groene kikker
Groene kikker complex

Tabel 7.

Wetenschappelijke naam
Anguis fragilis
Natrix natrix
Triturus cristatus
Triturus vulgaris
Bufo bufo
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana lessonae
Rana klepton esculenta
Rana esculenta (synklepton)

Rode Lijst

Oranje Lijst

F&F

KW

4
4

3-I
3-I

KW

3

3-IV
1
1
3-IV
1
3-IV
1

2
4

Vastgestelde reptielen en amfibieën

De soorten waarbij in de kolom F&F een cijfer staat, zijn beschermd krachtens de Flora- en
Faunawet; het cijfer verwijst naar de Tabel (toelichtende brochure; LNV 2005) waarin ze zijn
opgenomen en daarmee naar de striktheid van de bescherming. Voor soorten die zijn opgenomen in
Tabel 3 van de AMvB art. 75 geeft het Romeinse cijfer aan of de soort wel (IV) of niet (I) is
opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn.
De soorten waarbij in de kolom Rode Lijst of Oranje Lijst de afkorting KW (kwetsbaar) of een
2 (sterk bedreigd), een 3 (bedreigd) of een 4 (potentieel bedreigd) staat, zijn opgenomen in deze
lijsten. De aanduidingen verwijzen naar de mate van bedreiging.

In het Von Gimborn Arboretum zijn zeven soorten amfibieën vastgesteld (tabel 7). Drie van
de aangetroffen soorten, kamsalamander, heikikker en poelkikker, zijn strikt beschermd en
opgenomen in Tabel 3 van de AMvB art. 75 en in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. De
overige soorten zijn licht beschermd (Tabel 1 van de AMvB art. 75). Voor deze soorten geldt
een algemene vrijstelling. De kamsalamander is zowel op de Rode als op de Oranje Lijst
opgenomen. Heikikker en poelkikker zijn opgenomen op de Oranje Lijst.
Van de kamsalamander is één exemplaar waargenomen in de door bos omgeven waterloop
tussen de noordelijke en de middelste vijver (figuur 11). Of de soort zich hier ook voortplant,
is onbekend. De kamsalamander heeft in de regio een sterk verbrokkelde verspreiding. Uit
de afgelopen jaren is de soort alleen bekend van enkele landgoedvijvers in Driebergen en
Doorn. Uit de directe omgeving zijn voor zover bekend geen recente waarnemingen.
Tijdens het veldbezoek half maart zijn in de watergang ten zuiden van de zuidelijkste vijver
twee volwassen heikikkers gezien (figuur 11). Er zijn geen eiklompen van de soort gevonden
en evenmin zijn later in het jaar in de directe omgeving van deze waterloop juveniele
heikikkers gezien. Voortplanting is dus niet bevestigd, maar de betreffende waterloop vormt
wel een geschikt voortplantingsbiotoop voor deze soort. Het Von Gimborn Arboretum sluit
min of meer aan op het verspreidingsgebied van de heikikker in het Langbroekergebied, dat
onder andere het zuidwestelijke deel van het landgoed Leeuwenburg omvat.
De poelkikker komt in het Von Gimborn Arboretum vrij algemeen voor. De meeste
exemplaren zijn gezien bij de noordelijke vijver (figuur 11); eind mei zijn hier ruim vijftig
poelkikkers geteld. In juli zijn op verschillende plekken in de omgeving van de waterpartijen
juveniele poelkikkers gezien. Hieruit mag worden afgeleid dat de soort zich in het park
voortplant. Het Von Gimborn Arboretum maakt deel uit van het gesloten verspreidingsgebied
van de poelkikker dat nagenoeg het gehele kwelgebied aan de voet van de Utrechtse
Heuvelrug omvat.
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Figuur 11.

Waarnemingslocaties van kamsalamander, heikikker en poelkikker

Poelkikker zittend op een waterlelieblad in de noordelijke vijver (HB)
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5.6
Vissen
In het Von Gimborn Arboretum zijn twaalf soorten vissen vastgesteld (tabel 8). Twee van de
aangetroffen soorten, grote en kleine modderkruiper, zijn strikter beschermd en opgenomen
in de Tabellen 2 en 3 van de AMvB art. 75. Drie soorten (grote modderkruiper, kroeskarper
en vetje) zijn opgenomen op zowel de Rode als de Oranje Lijst.
Nederlandse naam
Baars
Blankvoorn
Driedoornige stekelbaars
Grote modderkruiper
Karper
Kleine modderkruiper
Kroeskarper
Ruisvoorn
Snoek
Tiendoornige stekelbaars
Vetje
Zeelt

Tabel 8.

Wetenschappelijke naam
Perca fluviatilis
Rutilus rutilus
Gasterosteus aculeatus
Misgurnus fossilis
Cyprinus carpio
Cobitis taenia
Carassius carassius
Scardinius erythrophthalmus
Esox lucius
Pungitius pungitius
Leucaspius delineatus
Tinca tinca

Rode Lijst

Oranje Lijst

F&F

KW

3

3-I

KW

3

KW

4

2

Vastgestelde vissen
De soorten waarbij in de kolom F&F een cijfer staat, zijn beschermd krachtens de Flora- en
Faunawet; het cijfer verwijst naar de Tabel (toelichtende brochure; LNV 2005) waarin ze zijn
opgenomen en daarmee naar de striktheid van de bescherming. Voor soorten die zijn opgenomen in
Tabel 3 van de AMvB art. 75 geeft het Romeinse cijfer aan of de soort wel (IV) of niet (I) is
opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn.
De soorten waarbij in de kolom Rode Lijst of Oranje Lijst de afkorting KW (kwetsbaar) of een
3 (bedreigd) of een 4 (potentieel bedreigd) staat, zijn opgenomen in deze lijsten. De aanduidingen
verwijzen naar de mate van bedreiging.

Figuur 12.

Waarnemingslocaties van bijzondere vissen
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Van de bijzondere soorten zijn er drie vastgesteld in de zuidelijke vijver. In de middelste
vijver, waar de meeste vis aanwezig is, zijn alleen kleine modderkruiper en vetje vastgesteld
(figuur 12). In de noordelijke vijver komt weinig vis voor en is geen enkele bijzondere soort
vastgesteld. Het is aannemelijk dat de vastgestelde bijzondere soorten een ruimere
verspreiding hebben in de watergangen in het park dan uit de waarnemingen blijkt.
5.7
Dagvlinders
In het onderzoeksgebied zijn 16 soorten dagvlinders vastgesteld (tabel 9). Geen van de
vastgestelde soorten is beschermd krachtens de Flora- en Faunawet. Het groot dikkopje, een
soort van bloemrijke zomen langs bosranden, is in de categorie ‘gevoelig’ opgenomen op de
Rode Lijst.
Nederlandse naam
Atalanta
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin zandoogje
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Eikenpage
Gehakkelde aurelia
Groot dikkopje
Groot koolwitje
Icarusblauwtje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Oranjetipje

Tabel 9.

Wetenschappelijke naam
Vanessa atalanta
Pararge aegeria
Celastrina argiolus
Maniola jurtina
Gonepteryx rhamni
Inachis io
Neozephyrus quercus
Polygonia c-album
Ochlodes faunus
Pieris brassicae
Polyommatus icarus
Pieris napi
Pieris rapae
Aglais urticae
Lycaena phlaeas
Anthocharis cardamines

Rode Lijst

Oranje Lijst

F&F

GE

Vastgestelde dagvlinders

De soorten waarbij in de kolom Rode Lijst de afkorting GE (gevoelig) staat, zijn opgenomen in deze
lijst. De aanduiding verwijst naar de mate van bedreiging.

Zeven van de vastgestelde vlindersoorten (atalanta, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, groot
koolwitje, klein geaderd witje, klein koolwitje en kleine vos) kunnen in allerlei biotopen
worden waargenomen. Het zijn soorten die behalve in natuurgebieden ook in het agrarisch
cultuurland en in stedelijke omgeving algemeen voorkomen.
Vier van de aanwezige soorten (bont zandoogje, boomblauwtje, citroenvlinder en eikenpage)
zijn tot op zekere hoogte gebonden aan bossen (bosranden en open plekken) en opgaande
beplantingen. De waardplanten van deze soorten – de planten waarop de vlinders hun eieren
afzetten en de rupsen leven – groeien in bossen of andere opgaande beplantingen, zoals
houtwallen, lanen, struwelen en bosplantsoenen. Zo is de belangrijkste waardplant van de
citroenvlinder sporkehout, een soort die zowel in droge bossen als in broekbossen en
duinstruwelen voorkomt, en zet de eikenpage haar eieren af op eiken.
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Het oranjetipje is verspreid door het gehele park waargenomen. In de periode dat deze soort vliegt, is er nog niet
gemaaid en staan overal op de graslanden de pinksterbloemen te bloeien. Op de foto een mannetje rustend op
een pinksterbloem op het grasland bij de noordelijke vijver (HB)

De derde groep bestaat uit soorten die gebonden zijn aan bloemrijke graslanden en ruigten,
al dan niet omsloten door of in de nabijheid van bos of andere opgaande beplantingen. Deze
groep, die vijf soorten omvat (bruin zandoogje, groot dikkopje, Icarusblauwtje, kleine
vuurvlinder en oranjetipje), is gelet op het areaal grasland en de totale lengte aan bosranden
in het Von Gimborn Arboretum duidelijk ondervertegenwoordigd.
Niet alleen ontbreken enkele soorten die verwacht mogen worden, maar ook is het aantal
individuen van de soorten die wel aanwezig zijn laag. Zo is van het bruin zandoogje slechts
één exemplaar waargenomen, en zijn er van het Icarusblauwtje dertien en van de kleine
vuurvlinder tweeëntwintig exemplaren gezien. Het aantal waargenomen individuen van het
groot dikkopje (vijf) en het oranjetipje (zeven) is gezien de relatieve schaarste van deze
soorten, niet bijzonder laag.
Het schaarse voorkomen van vlindersoorten van bloemrijke graslanden en ruigten wordt ten
dele veroorzaakt door het wisselvallige, koele eerste deel van de zomer (KNMI 2012),
waardoor ook elders vlinders waarvan de belangrijkste vliegtijd in de zomer valt, in het
bijzonder juni en juli, schaars waren. Met uitzondering van het oranjetipje vliegen alle
soorten die tot deze groep behoren in de zomer.
De relatieve schaarste van deze soorten heeft echter ook een meer structurele oorzaak, en
wel het ontbreken van voldoende oppervlakte geschikt habitat als gevolg van het vrij
intensieve maaibeheer. De meeste grasvelden in het Von Gimborn Arboretum worden
verschillende keren per jaar tot strak langs de opgaande beplanting gemaaid. Als gevolg
hiervan zijn er weinig bloemrijke vegetaties aanwezig en blijft de ontwikkeling van bloemrijke
ruigten (zomen) langs bosranden achterwege. Alleen het grasland ten zuiden van de
zuidelijke vijver en stroken langs de zuidelijke en middelste vijver worden minder vaak
gemaaid. Op deze locaties komen wel bloemrijke vegetaties voor, zoals onder andere blijkt
uit de verspreiding van het groot dikkopje (figuur 13).
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Figuur 13.

Waarnemingslocaties van drie soorten vlinders van bloemrijke graslanden
en ruigten

Geschikte foerageermogelijkheden voor soorten als het groot dikkopje zijn vooral te vinden langs de oevers van
de vijvers; mannetje nectar drinkend op een bloemhoofdje van kale jonker (HB)
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5.8
Waterjuffers en libellen
In het onderzoeksgebied zijn 29 soorten waterjuffers en libellen waargenomen (tabel 10).
Eén soort, de gevlekte witsnuitlibel, is beschermd krachtens de Flora- en Faunawet. Deze
soort is strikt beschermd en opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Vijf soorten
(bruine winterjuffer, gevlekte witsnuitlibel, glassnijder, venwitsnuitlibel en vroege
glazenmaker) zijn opgenomen op de Rode Lijst en acht soorten (bruine winterjuffer, gevlekte
witsnuitlibel, grote keizerlibel, metaalglanslibel, noordse witsnuitlibel, tangpantserjuffer,
venwitsnuitlibel en vroege glazenmaker) zijn opgenomen op de Oranje Lijst.
Nederlandse naam
Azuurwaterjuffer
Blauwe glazenmaker
Bloedrode heidelibel
Bruine glazenmaker
Bruine winterjuffer
Bruinrode heidelibel
Gevlekte witsnuitlibel
Gewone oeverlibel
Gewone pantserjuffer
Glassnijder
Grote keizerlibel
Grote roodoogjuffer
Houtpantserjuffer
Kleine roodoogjuffer
Lantaarntje
Metaalglanslibel
Noordse witsnuitlibel
Paardenbijter
Platbuik
Smaragdlibel
Steenrode heidelibel
Tangpantserjuffer
Variabele waterjuffer
Venwitsnuitlibel
Viervlek
Vroege glazenmaker
Vuurjuffer
Watersnuffel
Zwarte heidelibel

Wetenschappelijke naam
Coenagrion puella
Aeshna cyanea
Sympetrum sanguineum
Aeshna grandis
Sympecma fusca
Sympetrum striolatum
Leucorrhinia pectoralis
Orthetrum cancellatum
Lestes sponsa
Brachytron pratense
Anax imperator
Erythromma najas
Lestes viridis
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Somatochlora metallica
Leucorrhinia rubicunda
Aeshna mixta
Libellula depressa
Cordulia aenea
Sympetrum vulgatum
Lestes dryas
Coenagrion pulchellum
Leucorrhinia dubia
Libellula quadrimaculata
Aeshna isoceles
Pyrrhosoma nymphula
Enallagma cyathigerum
Sympetrum danae

Rode Lijst

Oranje Lijst

BE

1

BE

3

F&F

3-IV

KW
4

4
4

4
KW

4

KW

4

Tabel 10. Vastgestelde waterjuffers en libellen

De soorten waarbij in de kolom F&F een cijfer staat, zijn beschermd krachtens de Flora- en
Faunawet; het cijfer verwijst naar de Tabel (toelichtende brochure; LNV 2005) waarin ze zijn
opgenomen en daarmee naar de striktheid van de bescherming. Voor soorten die zijn opgenomen in
Tabel 3 van de AMvB art. 75 geeft het Romeinse cijfer aan of de soort wel (IV) of niet (I) is
opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn.
De soorten waarbij in de kolom Rode Lijst of Oranje Lijst de afkorting BE (bedreigd) of KW (kwetsbaar) staat of een 1 (op het punt van verdwijnen), een 3 (bedreigd) of een 4 (potentieel bedreigd),
zijn opgenomen in deze lijsten. De aanduidingen verwijzen naar de mate van bedreiging.

Het grote aantal soorten waterjuffers en libellen dat in het Von Gimborn Arboretum aanwezig
is, is toe te schrijven aan de goede waterkwaliteit en de veelal rijke begroeiing van het water
en de oevers. De meeste waarnemingen van bijzondere soorten zijn verricht bij of in de
directe omgeving van de vijvers (figuur 14). Vooral glassnijders zijn ook op enige afstand
van de wateren gezien; het ging hierbij veelal om jagende exemplaren.
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Figuur 14.

Waarnemingslocaties van bijzondere waterjuffers en libellen

De meeste soorten die tijdens het onderzoek zijn waargenomen, planten zich in het park ook
voort. Dat geldt ook voor de bruine winterjuffer. Van deze soort zijn tijdens het veldbezoek
op 1 augustus langs de oostelijke oever van de middelste vijver een vers exemplaar en een
vervellingshuidje (exuvia) aangetroffen. De waarnemingen in maart en april wijzen erop dat
de soort ook in het park overwintert. De bruine winterjuffer is op de Oranje Lijst, die dateert
van het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw, nog opgenomen in de categorie ‘op
het punt van verdwijnen’, maar zo kritiek is de situatie van deze soort niet meer. In het
afgelopen decennium is de soort sterk toegenomen en kan hij in veel terreinen in het oosten
van de provincie weer worden waargenomen. Het aantal bekende voortplantingslocaties in
Utrecht is echter nog altijd (zeer) beperkt.
De witsnuitlibellen planten zich vrijwel zeker niet voort in het Von Gimborn Arboretum. De
waargenomen exemplaren hebben naar alle waarschijnlijkheid betrekking op zwervers die
gedurende enige tijd verbleven in de omgeving van de wateren in het park. De wateren in
het arboretum, in het bijzonder de noordelijke vijver, zijn als voortplantingsbiotoop voor met
name de gevlekte witsnuitlibel niet geheel ongeschikt, maar omdat er alleen mannetjes zijn
gezien, is voortplanting niet waarschijnlijk. Bovendien is de soort alleen gezien tijdens het
veldbezoek op 5 juni; als er sprake zou zijn van voortplanting, mag verwacht worden dat de
soort tijdens meer bezoeken in mei en juni gezien zou zijn.
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Veel waterjuffers en libellen die in het Von Gimborn Arboretum zijn vastgesteld, planten zich hier ook voort; een
vers exemplaar van de smaragdlibel met rechts de vervellinghuid (HB)

5.9
Sprinkhanen
In het onderzoeksgebied zijn tien soorten sprinkhanen vastgesteld (tabel 11). Geen van de
soorten is beschermd of als bedreigd of ernstig bedreigd opgenomen op de Rode of Oranje
Lijst.
Nederlandse naam
Boomsprinkhaan
Boskrekel
Bruine sprinkhaan
Gewoon doorntje
Gewoon spitskopje
Grote groene sabelsprinkhaan
Kustsprinkhaan
Ratelaar
Struiksprinkhaan
Zeggedoorntje

Wetenschappelijke naam
Meconema thalassinum
Nemobius sylvestris
Chorthippus brunneus
Tetrix undulata
Conocephalus dorsalis
Tettigonia viridissima
Chorthippus albomarginatus
Chorthippus biguttulus
Leptophyes punctatissima
Tetrix subulata

Rode Lijst

Oranje Lijst

F&F

Tabel 11. Vastgestelde sprinkhanen

Drie van de waargenomen soorten (boomsprinkhaan, boskrekel en struiksprinkhaan) zijn tot
op zekere hoogte gebonden aan opgaande beplantingen, twee soorten (gewoon spitskopje
en zeggedoorntje) komen vooral in vochtige tot natte milieus en voor één soort (grote
groene sabelsprinkhaan) wordt aangetroffen in allerlei typen ruigte. De overige soorten
komen vooral voor in graslanden en heiden. Vooral de soorten uit deze laatste groep kunnen
in geschikte terreinen in zeer hoge dichtheden voorkomen. In het Von Gimborn Arboretum is
dat echter niet het geval en waren de aantallen aan de lage kant. Net als bij dagvlinders is
dit vermoedelijk deels een gevolg van de wisselvallige, koele eerste helft van de zomer en
deels van het beheer van het terrein. Als gevolg van het beheer komen iets ruigere,
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structuurrijke en soortenrijke grazige milieus, waaraan veel sprinkhanen de voorkeur geven,
slechts mondjesmaat voor.

In de oeverbegroeiing van de watergangen komt het gewoon spitskopje – op de foto een vrouwtje – vrij veel
voor, vooral in de delen die met russen, zeggen of bosbies zijn begroeid (HB)

5.10 Wilde bijen
In het onderzoeksgebied zijn 58 soorten wilde bijen vastgesteld (tabel 12). Geen van de
soorten is beschermd krachtens de Flora- en Faunawet. Zes soorten zijn opgenomen op de
Rode Lijst. (NB. Van deze groep is geen Oranje Lijst opgesteld.)
Onder de aangetroffen wilde bijen zijn de soorten die in het voorjaar en in de voorzomer
vliegen goed vertegenwoordigd, zowel wat betreft het aantal soorten als het aantal
individuen. Soorten die later in het jaar vliegen, komen weliswaar voor, maar meestal in
(zeer) lage aantallen. De oorzaken hiervan zijn dezelfde als bij de dagvlinders en de
sprinkhanen.
Opvallend is het voorkomen van de heizijdebij en de heidezandbij, die hun voedsel
uitsluitend (of grotendeels) verzamelen op struikhei. De verspreiding van deze soorten is
beperkt tot de heidetuin in het noordwesten van het park. Van beide soorten zijn slechts
enkele exemplaren waargenomen; vermoedelijk gaat het om kleine kwetsbare populaties die
geïsoleerd liggen ten opzichte van de populaties op de heidevelden op de Heuvelrug. Het
voorkomen van beide soorten is opmerkelijk omdat ze in heidetuinen bij woonhuizen in de
dorpen aan de voet van de Heuvelrug vrijwel nooit worden waargenomen.
Tabel 12. (volgende pagina) Vastgestelde wilde bijen

De soorten waarbij in de kolom Rode Lijst de afkorting BE (bedreigd) of KW (kwetsbaar) staat, zijn
opgenomen in deze lijsten. De aanduidingen verwijzen naar de mate van bedreiging.
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Nederlandse naam
Aardhommel s.l.
Akkerhommel
Asbij
Berijpte geurgroefbij
Bonte viltbij
Boomhommel
Bruinsprietwespbij
Donkere wespbij
Ereprijszandbij
Geeltipje
Geelzwarte wespbij
Gewone dubbeltand
Gewone dwergzandbij
Gewone geurgroefbij
Gewone koekoekshommel
Gewone maskerbij
Gewone slobkousbij
Gewone smaragdgroefbij
Gewone wespbij
Goudpootzandbij
Grasbij
Grijze rimpelrug
Grijze zandbij
Grote bladsnijder
Grote bloedbij
Grote roetbij
Grote zijdebij
Heidezandbij
Heidezijdebij
Honingbij
Kattenstaartbij
Kleine roetbij
Kortsprietwespbij
Kruiskruidzandbij
Langkopsmaragdgroefbij
Matte bandgroefbij
Meidoornzandbij
Pluimvoetbij
Roodbuikje
Roodgatje
Roodharige wespbij
Roodpotige groefbij
Rosse metselbij
Steenhommel
Tronkenbij
Tuinbladsnijder
Tuinhommel
Tweekleurige koekoekshommel
Vierkleurige koekoekshommel
Viltvlekzandbij
Vosje
Vroege zandbij
Weidehommel
Wimperflankzandbij
Witbaardzandbij
Witkopdwergzandbij
Zwartbronzen zandbij
Zwartrosse zandbij

Wetenschappelijke naam
Bombus terrestris s.l.
Bombus pascuorum
Andrena cineraria
Lasioglossum albipes
Epeoloides coecutiens
Bombus hypnorum
Nomada fuscicornis
Nomada marshamella
Andrena labiata
Nomada sheppardana
Nomada succincta
Nomada ruficornis
Andrena minutula
Lasioglossum calceatum
Bombus campestris
Hylaeus communis
Macropis europaea
Lasioglossum leucopus
Nomada flava
Andrena chrysosceles
Andrena flavipes
Andrena tibialis
Andrena vaga
Megachile willughbiella
Sphecodes albilabris
Panurgus banksianus
Colletes cunicularius
Andrena fuscipes
Colletes succinctus
Apis mellifera
Melitta nigricans
Panurgus calcaratus
Nomada fucata
Andrena denticulata
Lasioglossum morio
Lasioglossum leucozonium
Andrena carantonica
Dasypoda hirtipes
Andrena ventralis
Andrena haemorrhoa
Nomada lathburiana
Halictus rubicundus
Osmia rufa
Bombus lapidarius
Heriades truncorum
Megachile centuncularis
Bombus hortorum
Bombus bohemicus
Bombus sylvestris
Andrena nitida
Andrena fulva
Andrena praecox
Bombus pratorum
Andrena dorsata
Andrena barbilabris
Andrena subopaca
Andrena nigroaenea
Andrena clarkella
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Rode Lijst

BE

KW

KW

BE

KW

KW

Oranje Lijst

F&F

Het roodbuikje is een zandbij die in het voorjaar vliegt en uitsluitend stuifmeel van wilgen verzamelt. In het
Von Gimborn Arboretum zijn op een aantal plekken kleine kolonies (10 tot 30 nesten) van deze soort
aangetroffen. Op de foto een vrouwtje dat met een grote hoeveelheid stuifmeel terugkeert bij haar nestje in de
grond (HB)
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6

Plannen voor het Von Gimborn Arboretum

6.1
Evenementen
In het arboretum worden regelmatig betrekkelijk kleinschalige eendaagse evenementen
georganiseerd. Voor elk evenement moet in de huidige situatie een afzonderlijke vergunning
worden aangevraagd. Zowel bij bestuur en directie van het park als bij de gemeente bestaat
de wens te komen tot een meer structurele oplossing.
De evenementen die nu in het park gehouden worden, hebben globaal de volgende opzet:
 er wordt geparkeerd op het eigen parkeerterrein en bij bedrijven inclusief de
gemeentewerf;
 aanvoer van standmaterialen vindt meestal plaats tussen 08.00 en 10.00 uur;
 losse stands staan opgesteld in het eerste 5e stuk van het Von Gimborn Arboretum op
gras;
 bezoekers zijn aanwezig van ca. 10.30 – ca. 17.00; maximale verwachting van het
aantal 1500, tot nog toe reëel max. 800;
 er wordt geen versterkte muziek ten gehore gebracht (regel uit milieuvergunning), en
 alle overige wettelijke zaken zijn geregeld in de vergunning.

Figuur 15.

Plattegrond van de houtmanifestatie met looproutes en opstelling van de
stands. De houtmanifestatie is een van de kleinschalige eendaagse
evenementen die in het Von Gimborn Arboretum wordt georganiseerd
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Impressie van de houtmanifestatie in 2012 (foto: www.gimbornarboretum.nl)

6.2
Plannen voor de toekomst van het park
In 2011 is door de Stichting Von Gimborn Arboretum een projectenboek gepubliceerd. In dit
boek is een keur van projecten opgenomen, variërend van de verbetering van de entree, het
aanbrengen van hangmatten, de bouw van een educatieve boomhut tot de bouw van een
bezoekerscentrum. De realisatie van deze projecten id bedoeld om de exploitatie van het
park dekkend te krijgen.
Projecten die als eerste zullen worden aangepakt, zijn de herinrichting van het parkeerterrein
en de bouw van een boomhut waar met name jeugdige bezoekers van alles kunnen leren
over bomen en hun functioneren. Voor de realisatie van de boomhut en voor de grotere
projecten is een wijziging van het vigerende bestemmingsplan nodig en zullen afzonderlijke
ruimtelijke procedures moeten worden doorlopen, waaronder toetsing aan de ‘groene’ weten regelgeving. In hoofdstuk 7 is voor de bouw van de boomhut nagegaan aan welke
randvoorwaarden moet worden voldaan om overtreding van de verbodsbepalingen van de
Flora- en Faunawet te voorkomen en te kunnen voldoen aan de vereisten van de
bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
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7

Randvoorwaarden voor de verschillende activiteiten

7.1

Evenementen

7.1.1 Flora- en Faunawet
Om overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet te voorkomen en te
voldoen aan de zorgplicht, is het wenselijk dat bij kleinschalige eendaagse evenementen de
volgende randvoorwaarden in acht worden genomen.
Locatiekeuze
 De belangrijkste natuurwaarden worden aangetroffen in en rond de waterpartijen in het
park. Het is daarom wenselijk bij de organisatie van evenementen de waterpartijen te
ontzien. Eventuele geschikte locaties in de nabijheid van de vijvers zijn de gazons ten
noordwesten van de noordelijke vijver en ten oosten van de middelste vijver.
Frequentie
 Verstoring en aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen en van leefgebieden kan ook
optreden als er (te) vaak evenementen worden gehouden. Om dit te voorkomen, is het
wenselijk dat de frequentie waarmee evenementen gehouden worden, niet hoger is dan
eens per twee weken.
Broedseizoen van vogels
 Er worden geen stands of veel bezochte activiteiten gesitueerd direct onder bomen of
pal naast boom- en struweelgroepen met bezette vogelnesten.
 Bij evenementen die in het broedseizoen worden gehouden, wordt ervoor zorggedragen
dat er door de plaatsing van stands of anderszins geen aan- en afvliegroutes van
bezette vogelnesten worden geblokkeerd (figuur 16).

Figuur 16.

Voorbeelden van een wenselijke (A) en een onwenselijke (B) plaatsing van
stands bij evenementen rond boomgroep

Witte rechthoeken: stands; pijlen: aan- en afvliegroutes tussen nestlocaties en foerageergronden

Toelichting op figuur 16. In figuur A is een voorbeeld gegeven van een wenselijke plaatsing
van stands tijdens een evenement. De stands staan op ruime afstand van de boomgroep
(> 10 meter) en niet meer dan de helft van de boomgroep is omringd door stands.
Bovendien is er tussen de stands voldoende open ruimte aanwezig. Hierdoor kunnen vogels
ongehinderd de foerageergronden ten noorden en westen van de boomgroep benutten
(weergegeven met donkerblauwe pijlen). Soorten die weinig gevoelig zijn voor verstoring,
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zullen ook de gronden ten zuiden en westen van de boomgroep benutten (weergegeven met
lichtblauwe pijlen). Figuur B geeft een voorbeeld van een ongewenste plaatsing van stands
tijdens een evenement. De stands staan dicht op de boomgroep (< 5 meter) en driekwart
van de boomgroep is omringd door stands. Bovendien is er tussen de stands nauwelijks
open ruimte. Door de geringe afstand tussen de stands en de boomgroep zullen vogels die in
de boomgroep nestelen alarmeergedrag gaan vertonen, waarbij het risico bestaat dat ze
stoppen met broeden of met voeren van hun jongen. Bovendien kunnen vogels die in de
boomgroep nestelen alleen de foerageergronden ten noorden van de boomgroep
ongehinderd benutten (weergegeven met donkerblauwe pijlen). Veel soorten, zeker soorten
die gevoelig zijn voor verstoring, zullen geen gebruik meer maken van de foerageergronden
ten westen, zuiden en oosten van de boomgroep (weergegeven met rode pijlen).
Aanbrengen voorzieningen
 Er wordt zeer terughoudend omgegaan met verlichting.
 Er wordt geen verlichting geplaatst die op de vijvers schijnt.
 De brandduur van de verlichting wordt tot een noodzakelijk minimum beperkt.
 Indien er voor een evenement één of meer aggregaten nodig zijn, wordt gebruikgemaakt van stille aggregaten.
 Er wordt in principe geen gebruikgemaakt van versterkt geluid.
 Paden die intensief worden gebruikt voor de aanvoer van stands en materialen, worden
voorgelopen om eventueel aanwezige zonnende reptielen (ringslangen en hazelwormen)
te verplaatsen. Dit is vooral van belang in de eerste ochtenduren en in de namiddag, als
reptielen vaak op de warme paden liggen op te warmen.
7.1.2 Bescherming EHS
In het vigerende bestemmingsplan is aan het Von Gimborn Arboretum de bestemming ‘tuin arboretum’ toegekend. Het organiseren van kleinschalige eendaagse evenementen wordt in
de voorschriften behorende bij deze bestemming niet specifiek genoemd als activiteit die
behoort bij deze bestemming. Kleinschalige, eendaagse evenementen worden in de praktijk
door de gemeente wel toegestaan. Hieruit kan worden afgeleid dat de gemeente dergelijke
evenementen passend vindt binnen deze bestemming. Voor kleinschalige eendaagse
evenementen is dan geen wijziging van het bestemmingsplan vereist en dus behoeft deze
activiteit niet getoetst te worden aan het nee, tenzij-regime.
Gelet op de kleinschalige opzet en de tijdelijkheid van deze evenementen is het overigens
niet aannemelijk dat deze evenementen zullen leiden tot een significante aantasting van de
wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. Dat zal al helemaal niet het geval zijn als
wordt voldaan aan de randvoorwaarden die zijn geformuleerd in het kader van de Flora- en
Faunawet.
7.2

Bouw en gebruik van een educatieve boomhut

7.2.1 Flora- en Faunawet
Om overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet te voorkomen en te
voldoen aan de zorgplicht, dienen bij de bouw van een educatieve boomhut de volgende
randvoorwaarden in acht te worden genomen.
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Locatiekeuze
 De boomhut zal worden gebouwd om een beuk aan de oostzijde van het park. De keuze
is gevallen op een beuk, omdat vanuit veiligheidsoverweging een zekere stabiliteit van
de boom vereist is.
 De beuk is onderdeel van een rijtje van drie beuken die pal langs een pad staan. De
locatie is in de huidige situatie dus al enigermate verstoord.
 In de boom waar omheen de hut wordt gebouwd, zijn geen holten aanwezig die door
vleermuizen of boommarter als verblijfplaats kunnen worden gebruikt.
 In de boom waar omheen de hut wordt gebouwd, zijn geen nesten van vogels met
jaarrond beschermde nesten aanwezig.
 In de boom waar omheen de hut wordt gebouwd, zijn geen (bezette) eekhoornnesten
aanwezig.
Omvang van de boomhut
 De boomhut heeft een (geprojecteerd) grondvlak van 40 m2.
 De maatvoering van de boomhut is weergegeven in onderstaande schets. Een impressie
van de boomhut is opgenomen in bijlage 4.

Schetsontwerp van de te bouwen boomhut met maatvoering
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Broedseizoen van vogels
 De boomhut wordt gebouwd buiten het broedseizoen van vogels, bij voorkeur in de
periode eind augustus tot eind februari.
NB. De periode 15 maart tot 15 juli wordt in de regel aangehouden als zijnde het broedseizoen van
vogels. In de praktijk beginnen sommige soorten al (veel) eerder met broeden en gaan ook veel
langer door. Derhalve dient voorafgaand aan de start van de bouw gecontroleerd te worden of in de
boom waarin de boomhut wordt gebouwd en in de directe omgeving van de bouwlocatie geen bezette
vogelnesten aanwezig. Worden er bezette vogelnesten aangetroffen, dan wordt de start van de bouw
uitgesteld tot het moment dat de vogels het nest uit eigener beweging verlaten hebben.

7.2.2 Bescherming EHS
De bouw van een boomhut is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan. Om de
bouw ervan mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Dit zou
tevens kunnen betekenen dat getoetst moet worden aan het nee, tenzij-regime. Echter,
gelet op de omvang van de boomhut kan deze beschouwd worden als een ‘uitbreiding van
geringe omvang ten behoeve van een bestaande functie (educatie) op al verstoord terrein’
(Provincie Utrecht 2013 a, b). De ingreep valt dan niet onder het nee, tenzij-regime en kan
worden gerealiseerd als de ruimtelijke afweging (bestemmingsplan) dat toestaat.
7.3

Overige projecten

7.3.1 Projecten in relatie tot wet- en regelgeving
Voor de verschillende onderdelen uit het projectenboek (Stichting Von Gimborn Arboretum
2011) is nagegaan aan welke wet- en regelgeving het project getoetst dient te worden
vooraleer met de realisatie ervan begonnen kan worden. De uitkomsten van deze analyse
zijn weergegeven in tabel 13.
Project
Uitzichtpaviljoen
Relaxnesten
Wandelen op het water
Leven tussen de bomen
Dromen onder de bomen
Kabelbaan
Boomdokteren
Nieuw bezoekerscentrum
Verbouwing loods tot voorlopige exporuimte
Herinrichting parkeerterrein
Nieuwe toegangspoort met hekwerk
Houtpaviljoen
Leven onder de grond
Bouwen met hout
Waterpark
Leven in het water
Kassen: exoten en kwekerij bedreigde soorten
Werkschuur met machineloods
Klimpiramide
Entreepoort waterpark
Kunst en cultuur

Flora- en Faunawet

Nee, tenzij-regime

Tabel 13. Onderdelen uit het projectenboek in relatie tot wet- en regelgeving

Donkerblauw vlakje: project moet worden getoetst aan de betreffende wet- en/of regelgeving;
lichtblauw vlakje: project behoeft niet te worden getoetst aan de betreffende wet- en/of
regelgeving.
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In het onderstaande worden van twee projecten het hoe en waarom van de vereiste toetsing
nader toegelicht.
Wandelen op het water Uit het ecologisch onderzoek komt heel duidelijk naar voren dat de
waterpartijen en hun directe omgeving wat betreft hun natuurwaarden van grote betekenis
zijn. In en langs het water komen tal van (strikter) beschermde en bijzondere soorten voor.
De aanleg van een wandelpad over het water zal vrijwel zeker leiden tot verstoring van de
leef- en foerageergebieden van beschermde soorten in en rond het water en kan leiden tot
overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet, in het bijzonder van
artikel 11. Om realisatie van dit project mogelijk te maken, zal elders in het park nieuw
leefgebied moeten worden gecreëerd om het verlies aan leefgebied ten gevolge van
verstoring teniet te doen.
Nieuw bezoekerscentrum De bouw van een nieuw bezoekerscentrum zal bij een zorgvuldige
locatiekeuze er niet per definitie toe leiden dat vaste rust- en verblijfplaatsen van
beschermde soorten worden aangetast of vernietigd. Toetsing van het bouwplan aan de
Flora- en Faunawet is weliswaar vereist, maar leidt niet per se tot belemmeringen voor de
realisatie ervan.
De bouw van een nieuw bezoekerscentrum kan niet worden gerealiseerd binnen het
vigerende bestemmingsplan. Dat betekent dat het bouwplan moet worden getoetst aan het
nee, tenzij-regime. Met de bouw van een nieuw bezoekerscentrum zal een zekere oppervlakte worden onttrokken aan de EHS. Omdat deze oppervlakte vrijwel zeker groter zal zijn
dan de oppervlakte die geldt als niet-significant (Provincie Utrecht 2013), kan de bouw leiden
tot een significante aantasting van de aaneengeslotenheid en robuustheid van de EHS. Door
het treffen van gerichte maatregelen, bijvoorbeeld door het realiseren van vervangende
biotopen en/of verblijfplaatsen elders op het terrein, kan worden voorkomen dat er sprake
zal zijn van een significante aantasting en kan de bouw doorgang vinden.
7.4
Beheer
Om te voorkomen dat beheersmaatregelen leiden tot overtreding van de verbodsbepalingen
van de Flora- en Faunawet, in het bijzonder de artikelen 9, 11 en 12, kunnen bij het beheer
van het park de volgende richtlijnen worden gehanteerd:



het kappen van bomen en het snoeien van bomen en (dwerg)struiken worden
uitgevoerd buiten het broedseizoen van vogels;
NB. De periode 15 maart tot 15 juli wordt in de regel aangehouden als zijnde het broedseizoen
van vogels. In de praktijk beginnen sommige soorten al (veel) eerder met broeden en gaan ook
veel langer door.





eventueel kan het kappen van bomen en het snoeien van bomen en (dwerg)struiken
ook in het broedseizoen worden uitgevoerd, maar in dat geval dienen de te kappen/
snoeien bomen en struiken voorafgaand aan de werkzaamheden te worden
gecontroleerd op de aanwezigheid van bezette vogelnesten;
er worden in principe geen bomen met holten of spleten gekapt;
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als bomen met holten en spleten in verband met de veiligheid van de bezoekers van het
park toch moeten worden gekapt, dan wordt vooraf gecontroleerd of in de bomen geen
vleermuizen of boommarters verblijven en er geen vogels broeden. Is dat het geval, dan
wordt bekeken of de bomen bijvoorbeeld kunnen worden gekandalaberd of, als dat niet
mogelijk is, wordt er gezorgd voor alternatieve verblijfplaatsen;
werkzaamheden in de vijvers en watergangen worden uitgevoerd in de periode half
augustus tot half oktober;
werkzaamheden langs de oevers van de waterpartijen worden uitgevoerd in de herfst en
de winter, indien mogelijk tijdens vorst;
de composthopen bij de kwekerij worden niet omgezet tussen mei en september, en
in de nabijheid van de watergangen worden tussen half juni en eind juli geen maaiwerkzaamheden uitgevoerd.

Boomholten zijn van belang als verblijfplaats voor vleermuizen en boommarter en als slaap- en broedplaats voor
vogels. In het Von Gimborn Arboretum komen maar weinig bomen met holten voor. Het is daarom van belang
dat deze bomen zoveel mogelijk worden gespaard (HV)
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8

Aanbevelingen

Tijdens de veldbezoeken voor het ecologisch onderzoek is ook nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de natuurwaarden van het park te versterken en om het educatieve
aanbod van het park te vergroten en/of te verbeteren. De maatregelen die tot doel hebben
de natuurwaarden van het park te versterken, kunnen deels ook worden opgevoerd als
mitigerende maatregelen voor de realisatie van één of meer van de projecten.
Maatregelen ter versterking van de natuurwaarden
 Vergroten van het aanbod staand en liggend dood hout. In het park komt relatief weinig
staand en liggend dood hout voor. Staande dode stammen zijn van belang als nestplaats
voor onder andere spechten en voor insecten, onder andere verschillende soorten wilde
bijen. Liggend dood hout is van belang voor onder andere insecten en verschillende
soorten paddenstoelen. Het verdient daarom aanbeveling het aandeel dood hout, zowel
staand als liggend, te vergroten.
 Het aantal bomen met holten in het park is (zeer) beperkt. Het verdient daarom
aanbeveling de aanwezige bomen met holten te sparen en door het ringen van een
aantal bomen staande dode stammen te creëren, waar spechten holen in kunnen
uithakken. Eventueel kan er, bijvoorbeeld in het kader van een educatief programma,
een aantal nestkasten worden opgehangen.
 Delen van de gazons, bijvoorbeeld langs bosranden en watergangen, kunnen worden
omgevormd tot bloemrijk grasland of bloemrijke ruigte, door slechts tweemaal per jaar
of eenmaal per twee jaar te maaien.
 In het Von Gimborn Arboretum komt een populatie ringslangen voor. De voortplantingsmogelijkheden voor deze soort in het park zijn echter gering. Het verdient daarom
aanbeveling om in het park op enkele locaties broeihopen aan te leggen. Deze
broeihopen kunnen ten dele worden opgebouwd uit snoeihout en maaisel dat uit het
park zelf afkomstig is.
 De vijvers van het Von Gimborn Arboretum vormen een geschikt jachtgebied voor
ijsvogels. In het park zijn voor deze soort echter vrijwel geen geschikte nestplaatsen
aanwezig. Het verdient daarom aanbeveling om langs een van de sprengen in de
nabijheid van een van de vijvers een ijsvogelwand aan te leggen.
Maatregelen om het educatieve aanbod van het park te vergroten en/of te verbeteren
 Middels excursies onder begeleiding van een ter zake kundige excursieleider kunnen
bezoekers veel gerichter kennismaken met datgene wat het park te bieden heeft. Er
kunnen meer algemene excursies worden georganiseerd, waarbij deelnemers een beeld
krijgen van de collectie die in het park is samengebracht, maar er kan ook gedacht
worden aan thema-excursies waarbij tijdens de excursie een bepaald aspect onder de
aandacht wordt gebracht.
 Voor de bezoekers die liever zelf op pad gaan, kunnen in het park routes met een
bepaald thema worden uitgezet. Deze thema’s kunnen zowel betrekking hebben op
onderdelen van de collectie als op andere aspecten van het park. Met het aanbieden van
routes kan in het park ook een zonering, met drukkere, mindere drukke en rustige
delen, worden gerealiseerd.
 Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat in het park een groot aantal diersoorten aanwezig
is. In veel gevallen zal een ontmoeting met een van deze soorten voor de bezoekers
beperkt blijven tot een vluchtige waarneming. Hoe de dieren leven, blijft aan het oog
onttrokken. De levenswijze en het gedrag van sommige soorten kan heel goed worden
gevolgd met een webcam. In een webcamtheater kunnen beelden worden vertoond van
verschillende diersoorten die in het park leven.
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Conclusies

Planologische status
 In het bestemmingsplan Buitengebied Doorn 2011 is aan het Von Gimborn Arboretum
de bestemming ‘tuin - arboretum’ toegekend.
 Het Von Gimborn Arboretum ligt in zijn geheel binnen de groene contour.
Actuele natuurwaarden
 In het park zijn 336 plantensoorten vastgesteld.
 Van de aangetroffen soorten zijn er acht beschermd krachtens de Flora- en Faunawet:
brede wespenorchis, daslook, gewone dotterbloem, kleine maagdenpalm, koningsvaren,
wilde gagel, wilde kievitsbloem en zwanenbloem. Van deze soorten zijn daslook, wilde
gagel en wilde kievitsbloem strikter beschermd.
 Zeven van de vastgestelde soorten zijn opgenomen op de Rode Lijst en dertig soorten
zijn opgenomen op de Oranje Lijst.

















In het onderzoeksgebied zijn 24 soorten zoogdieren vastgesteld.
Van deze soorten zijn de vleermuizen, waterspitsmuis, eekhoorn en boommarter strikter
beschermd.
Vijf van de vastgestelde soorten zijn opgenomen op de Rode en/of Oranje Lijst.
In het gebied zijn 49 soorten broedvogelsoorten vastgesteld.
Alle broedvogels zijn gedurende het broedseizoen strikt beschermd krachtens de
Europese Vogelrichtlijn (en de Flora- en Faunawet).
Vijf van de vastgestelde broedvogels zijn opgenomen op de Rode Lijst en twee soorten
zijn opgenomen op de Oranje Lijst.
Onder de vastgestelde broedvogels zijn zes soorten waarvan de nesten jaarrond
beschermd zijn.
De nestlocaties van drie van deze soorten (buizerd, havik en kerkuil) liggen echter naar
alle waarschijnlijkheid buiten het park. Van drie soorten (grote gele kwikstaart, ransuil
en sperwer) bevinden de nestlocaties zich vermoedelijk wel in het gebied.
Naast broedvogels zijn er 33 vogelsoorten vastgesteld die het Von Gimborn Arboretum
uitsluitend gebruiken om er te foerageren of te rusten.
In het onderzoeksgebied zijn twee soorten reptielen vastgesteld: ringslang en
hazelworm.
Zowel ringslang als hazelworm is strikt beschermd krachtens de Flora- en Faunawet en
beide zijn opgenomen op de Oranje Lijst. De ringslang is tevens opgenomen op de Rode
Lijst.
In het Von Gimborn Arboretum zijn zeven soorten amfibieën vastgesteld.
Drie van de aangetroffen soorten, kamsalamander, heikikker en poelkikker, zijn strikt
beschermd.
De kamsalamander is zowel op de Rode als op de Oranje Lijst opgenomen. Heikikker en
poelkikker zijn opgenomen op de Oranje Lijst.
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In het Von Gimborn Arboretum zijn twaalf soorten vissen vastgesteld.
Twee soorten, grote en kleine modderkruiper, zijn strikter beschermd.
Grote modderkruiper, kroeskarper en vetje zijn opgenomen op zowel de Rode als de
Oranje Lijst.





In het onderzoeksgebied zijn 16 soorten dagvlinders vastgesteld.
Geen van de soorten is beschermd krachtens de Flora- en Faunawet.
Het groot dikkopje is opgenomen op de Rode Lijst.





In het onderzoeksgebied zijn 29 soorten waterjuffers en libellen waargenomen.
Eén soort, de gevlekte witsnuitlibel, is strikt beschermd.
Vijf soorten (bruine winterjuffer, gevlekte witsnuitlibel, glassnijder, venwitsnuitlibel en
vroege glazenmaker) zijn opgenomen op de Rode Lijst en acht soorten (bruine
winterjuffer, gevlekte witsnuitlibel, grote keizerlibel, metaalglanslibel, noordse
witsnuitlibel, tangpantserjuffer, venwitsnuitlibel en vroege glazenmaker) zijn opgenomen
op de Oranje Lijst.




In het onderzoeksgebied zijn tien soorten sprinkhanen vastgesteld.
Geen van de soorten is beschermd of als bedreigd of ernstig bedreigd opgenomen op de
Rode of Oranje Lijst.




In het onderzoeksgebied zijn 58 soorten wilde bijen vastgesteld.
Geen van de soorten is beschermd krachtens de Flora- en Faunawet. Zes soorten zijn
opgenomen op de Rode Lijst.

Randvoorwaarden voor de verschillende activiteiten
 Door bij kleinschalige eendaagse evenementen een aantal randvoorwaarden met
betrekking tot de locatiekeuze, de frequentie, het broedseizoen van vogels en het
aanbrengen van voorzieningen in acht te nemen, kan worden voorkomen dat de
verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet worden overtreden en kan worden
voldaan aan de zorgplicht.
 Door bij de bouw van kleinschalige educatieve voorzieningen, zoals de educatieve
boomhut, een aantal randvoorwaarden met betrekking tot de locatiekeuze en het
broedseizoen van vogels in acht te nemen, kan worden voorkomen dat de verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet worden overtreden.
 De bouw en het gebruik van kleinschalige educatieve voorzieningen, zoals de educatieve
boomhut, vallen gelet op hun geringe omvang en de ligging op reeds verstoord terrein
niet onder het nee, tenzij-regime.
 De bouw van nieuwe gebouwen en de realisatie van projecten die leiden tot verstoring
van kwetsbare delen van het park, zoals de waterpartijen, kunnen leiden tot een
significante aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS en/of tot
overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet.
 Door het treffen van gerichte maatregelen, een zorgvuldige locatiekeuze en dito
planning kan een significante aantasting, dan wel overtreding van de verbodsbepalingen
van de Flora- en Faunawet worden voorkomen.
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