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VOORWOORD  

 
Over de KNNV  

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 

Vereniging, KNNV, is een vereniging van mensen 

die iets hebben met de natuur. Ze willen de natuur 

beleven, proberen te begrijpen en beschermen. 

Daarom zijn de leden van de KNNV vaak buiten in 

het veld te vinden. De KNNV is al meer dan 100 jaar 

de vereniging voor veldbiologie in Nederland.  

Het beschermen en bewaken van de natuur in ons 

land zien wij als een belangrijke taak voor alle 

natuurorganisaties. Wij zijn van mening dat de 

natuur pas effectief beschermd kan worden door de 

natuur te onderzoeken. De afdelingen van de KNNV 

richten zich daarom vooral op natuurstudie via 

werkgroepen van planten, insecten, vogels, mossen enz.  

 

De KNNV is een veelzijdige vereniging. Belangstelling voor en kennis van de natuur gaan 

hand in hand. Jong en oud kunnen er terecht. Zowel vakmensen als liefhebbers die meer 

willen weten, zijn er te vinden. Leden van de KNNV ontvangen het verenigingsblad Natura, 

dat zes keer per jaar verschijnt. Hierin staan informatieve artikelen over natuur, 

natuurbescherming, boekbesprekingen en het laatste nieuws uit de vereniging. Daarnaast 

ontvangen leden van KNNV Amersfoort e.o. het afdelingsblad de Konvo, dat 8 tot 10 maal 

per jaar verschijnt. Dit blad staat ook in digitale vorm op de website.  

KNNV-leden krijgen forse kortingen op boeken uit de eigen landelijke KNNV-Uitgeverij.  

Meer informatie over de landelijke vereniging is te vinden op http://www.knnv.nl en over de 

Amersfoortse KNNV op http://www.knnv.nl/amersfoort.  

 

Afdeling Amersfoort en omgeving  

De Amersfoortse afdeling is opgericht in 1911. Behalve de stad Amersfoort omvat de 

afdeling ook een vrij groot gebied eromheen. Er zijn zo’n honderd leden uit Amersfoort en 

wijde omgeving. De hoofdactiviteiten van de afdeling bestaan uit cursussen, 

inventarisatieprojecten, werkgroep bijeenkomsten, natuurlezingen en excursies. Wij werken 

daarbij samen met het IVN Amersfoort en het milieucentrum Landgoed Schothorst in 

Amersfoort van de gemeente Amersfoort. 

 

Arie van den Bremer 
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1. INLEIDING 
 

Eind 2014 heeft de gemeente Amersfoort, vertegenwoordigd door mevrouw Renée van 

Assema, aan de KNNV afdeling Amersfoort e.o. gevraagd de natuurwaarden van het gebied 

Paardenwed te onderzoeken. 

Aan dat verzoek is graag voldaan omdat dit type onderzoek geheel past in de doelstellingen 

van de KNNV, namelijk natuurbeleving, studie en onderzoek naar flora en fauna en 

kennisoverdracht. De KNNV heeft het onderzoek niet beperkt tot planten (inclusief bomen en 

struiken) maar ook gekeken naar vleermuizen, broedvogels, paddenstoelen , amfibieën en 

meer. Het onderzoek is door eigen leden uitgevoerd. Soms ook  in nauwe samenwerking 

met leden van het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) die overigens vaak 

ook KNNV-lid zijn.   

 
Het onderzochte gebied is Paardenwed. Dit is een oud stukje bosje dat voor 1978 in gebruik 

was van de Willem lll-kazerne en begrensd wordt door de Flierbeek,  J.Wagenaarstraat en 

de achtertuinen van de woningen aan het Catharina van Rennespad. Tussen dit bosje en 

parallel aan Flierbeek ligt een voet-fietspad met dezelfde naam.  

 

Voor wie weet waar je naar kijken moet is het kazerneverleden van het gebied nog goed te 

zien. Daarom zal behalve de natuurwaarden ook een stuk geschiedenis worden beschreven 

 

 
 



Natuuronderzoek Paardenwed 
 

 

2 
 

2. HISTORIE PRINS WILLEM III - KAZERNE  
 
De Prins Willem lll-kazerne lag op de kruising van de Heiligenbergerweg en de Stadsring en 

is in 1883 gebouwd voor de cavalerie. De Stadsring was toen nog een gracht langs de 

buitenste stadswal. Een groot deel van de kazerne lag aan de overkant van de Stadsring op 

de plek waar nu de Beestenmarkt is (parkeergarage met daarboven woningen). Zie foto 2.1. 

Tot 1978 bleef de kazerne in gebruik en daarna is ze afgebroken. Op het vrijkomende terrein 

zijn daarna veel woningen gebouwd. Wat nog herinnert aan deze periode zijn de 2 rijen witte 

(na renovatie) woningen die vroeger officierswoningen waren. Wat van het terrein overbleef 

was een stuk oefenterrein dat nu de naam Paardenwed heeft. Er ligt een fietspad langs de 

Flierbeek met de zelfde naam. 

 

Toelichting op foto’s 2.1 en 2.2  van de Willem lll- kazerne hieronder 

Op de foto loopt van onder naar boven de Flierbeek die uitkomt in de toenmalige gracht 

langs de buitenste stadswal. Links van de 

Flierbeek de Willem lll-kazerne en aan de 

overkant van de stadsgracht  de 

paardenstallen van de kazerne (nu 

Beestenmarkt). Waar de Flierbeek een 

bocht maakt staan rechts daarvan  twee 

blokken officierswoningen die nu nog 

woningen zijn (na renovatie wit 

geschilderd). Het terrein rechts van de 

Flierbeek was oefenterrein voor soldaten 

en hun paarden. De buitenste ring was de 
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galopeerbaan. De binnenste ring was een gracht rondom de munitiebunker. De bunker met 

aanvoerroute zijn op de foto goed te zien. Tegen de Flierbeek ligt een trapeziumvormige 

plas. Die plas was een oefenplaats voor ruiters die hun paarden moesten  leren door water 

te galoperen. Het was geen drink- of wasplaats want dat gebeurde op de kazerne op de 

Beestenmarkt .  

 

Toelichting op foto 2.3. en 2.4 van het Willem lll-terrein hieronder 

 

De foto is na het jaar 1973 gemaakt 

want op deze foto is te zien dat de 

kazerne op de Beestenmarkt wordt 

afgebroken. Het munitiegebouw 

staat er nog maar goed te zien is dat 

het terrein zelf al grotendeels niet 

meer in gebruik is omdat de bomen 

blijkbaar al ongehinderd kunnen 

doorgroeien. Met name het gebied 

waar het onderzoek zich nu op richt 

is al flink verbost. Het enige vaste 

punt voor een vergelijking van de 

situatie is de plas. Daarvoor eerst 

kijken op foto 2.1. naar de locatie 

van de plas. Daarna de locatie van de plas op de gekleurde foto. Die is net te zien links in de 

hoek van het driehoekige bosje Paardenwed. Hieruit blijkt dat de bomen in de Paardenwed 

al heel oud zijn. De enige onzekerheid is dat niet bekend is wanneer het terrein in onbruik is 

geraakt. Dat kan al ver voor het tijdstip van sloop van de kazerne zijn geweest. De huidige 
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grenzen  zijn niet aan te geven op de oude kaarten omdat het stedenbouwkundig plan 

destijds zijn eigen dynamiek heeft doorgemaakt en zich waarschijnlijk niet erg veel heeft 

aangetrokken van de destijds aanwezige fysieke grenzen in het terrein.  

 

Fotoverantwoording: 

De zwart-wit foto’s zijn beschikbaar gesteld door “Historische collectie cavalerie” in de Prins 

Bernardkazerne in Amersfoort.  
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Enkele sfeerfoto´s  van Paardenwed 

foto’s Arie van den Bremer
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3. VOORGENOMEN GEMEENTELIJK BELEID   

 
Het bos in Paardenwed vormt samen met de Flierbeek en de daarnaast liggende groene 

zone één van de aders van de samenhangende stedelijke ecologische groenstructuur van 

Amersfoort. Het behoud van natuurlijke eenheden in deze zone is van belang om planten en 

dieren die typisch zijn voor de oorspronkelijke Amersfoortse natuur een plek in de stad te 

geven. Zowel het type natuur als de soorten die daarbij horen dragen bij aan de identiteit van 

de stad. De oorspronkelijke landschappelijke ondergrond laat zich weer even “zien”.  

 

Tussen 1978 en 2005 is er weinig veranderd in Paardenwed. De natuur kon vrij zijn gang 

gaan en nu is het een bijna ondoordringbaar bos geworden.  

 

Het project Flierbeek (van de gemeente Amersfoort) heeft als doel het beleefbaar maken van 

de beek en het versterken van de ecologische waarde. Deze doelen wil de gemeente 

behalen door de aanleg van een wandelroute langs de beek en een zonering van natuur. 

Een wandelroute door alle groenstructuren langs de Flierbeek zou deze groene ader in de 

stad meer bekendheid geven.  

 

Het bosje is waardevol als onderdeel van de stedelijke groenstructuur en vanwege de 

kenmerkende natuurwaarden. Deze natuurwaarden maken een stukje oorspronkelijk 

landschap in de wijk beleefbaar. Het gebied heeft de kenmerken van een elzenbroekbos op 

vochtige, voedselrijke grond overgaand naar een droger biotoop langs de randen met eik. 

Het gebied bestaat voornamelijk uit zachte houtsoorten (zoals els, wilg en populier). Er zijn 

nog oude essenstoven in het gebied aanwezig. Tijdens stormen zijn enkele grote bomen 

omgewaaid. Verjonging vindt slechts op kleine schaal plaats, waardoor er weinig variatie is 

aan verschillende leeftijden. De poel is aan het dichtgroeien en zit vol met kroos, waardoor 

deze bijzondere plek steeds meer aan het zicht wordt onttrokken. De sloten zijn overgroeid 

door beplanting en daardoor moeilijk schoon te houden. Ook in de rest van het gebied zijn 

weinig doorzichten aanwezig. Dit komt de belevingswaarde van het gebied niet ten goede. 

De randen langs de oever van de Flierbeek en het fietspad zijn door de zonexpositie van 

belang voor vlinders. 

 

Het gebied is geschikt voor extensieve recreatie, zoals wandelen en de hond uitlaten. Deels 

is het hondenlosloopgebied en deels aanlijn- en opruimgebied. De hoofdpaden zijn 

nauwelijks meer herkenbaar in het terrein, omdat ze zijn overwoekerd door begroeiing. In het 

gebied zijn op meerdere plekken een aantal invasieve exoten aanwezig. Het gaat tenminste 

om de Japanse duizendknoop en de Reuzenbalsemien. Deze soorten moeten bestreden 

worden, omdat ze zich sterk uitbreiden. Dit gaat anders ten koste van inheemse soorten en 

de ecologische waarde van het gebied. 
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4. WATERHUISHOUDING 
 
Paardenwed wordt omsloten door een  sloot aan de noord- en westzijde en de  Flierbeek 

aan  zuid-en oostzijde. De sloot  voert alleen regenwater af vanuit de naast gelegen 

woongebieden Randenbroek en Willem 3 terrein. De Heilgenbergerbeek voert haar water af 

via de Stadsgrachten naar de Eem. Bij Monnikendam (waterpoort) is er aftakking  die 

plaatselijk te duiden is aan de hand van een brug met blauwe leuningen (zie foto 4.1.) en een 

sterk stromende artesische bron. Vanaf dat punt gaat er een stroompje richting Flierbeek. 

Dat stroompje heet Zuring. De Zuring stopt nu bij de Heiligenbergerweg  en gaat dan 

ondergronds verder via een duiker met een diameter van 80 cm. Zie cirkels op tekening 4.1. 

Die buis komt uit in de Flierbeek . Een functie van de Zuring en duiker is de afvoer van 

regenwater van de wijk Randenbroek. In deze wijk ligt een gescheiden rioolstelsel, waarbij al 

het regenwater loost op de Flierbeek en via de stadsgrachten afstroomt naar de Eem. 

De betonnen duiker heeft ook als functie doorspoeling van de Zuring en hij ligt waarschijnlijk 

in de voormalige watergang tussen Flierbeek en Heiligenbergerbeek. 

  

 
Kaart 4.1. Verbinding Heiligenbergerbeek en Flierbeek   
(bron  Jan van ’t Klooster  gem. Amersfoort) 
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Foto 4.1.Blauwe brug bij splitsing Heiligenbergerbeek-Zuring  
 

 
Deze bypass (“Flierbeek-verbinding”) is waarschijnlijk in de tweede helft van de 16e eeuw 

gegraven en zo ontstond toen het Blekerseiland. Dit eiland, dat omsloten werd door de 

Zuring, Flierbeek en Stadsgracht stond vroeger bekend om zijn wasserijen De Hoop en De 

Vlijt die na de 2e oorlog zijn gesloopt. Meer water kwam naar Amersfoort, nadat de turf in de 

buurt van Veenendaal in hoog tempo was afgegraven. Vandaar de aanleg van deze extra 

afvoermogelijkheid van het water. 

 

Bron: Met de voeten in het water of het belang van de tweede beek. Artikel in: Flehite. 

Historisch jaarboek voor Amersfoort en omsteken 2003, M. Mijnssen-Dutilh, blz. 143. 
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5. VEGETATIEONDERZOEK 

Veldwerk en plantenstreeplijst   
Er heeft een volledige planteninventarisatie plaatsgevonden in de lente, zomer en herfst van 

2015. 

Veel planten zijn in de lente nog een te pril groeistadium om ze te zien of te herkennen. In de 

herfst of zomer blijkt dat vaak veel makkelijker te zijn. De planten zijn dan volgroeid en vaak 

is er nog een al of niet verdorde bloeiwijze aanwezig. Er zijn dan maar weinig planten echt 

verdwenen. In de praktijk betekent dit vaak een race tegen het maaien. Als er gemaaid is 

dan is er geen onderzoek meer uit te voeren. Voor de registratie van de plantensoorten is 

een zogenaamde streeplijst gemaakt waarop kan worden aangegeven welke soorten planten 

voorkomen en met welke abundantie (hoe vaak komt een plantensoort voor). De streeplijst is 

per vak ingevuld. De abundantie wordt met een code weergeven. Zie tabel 5.1. 

 
Tabel 5.1. Abundantiecodering 
 
Ter verduidelijking een voorbeeld. Stel dat in een vak de abundantie van Gestreepte witbol 
“a” is. Dat houdt in dat er veel Gestreepte witbol voorkomt, verspreidt over het hele vak maar 
niet dominant. Als de aanwezigheid veel is maar plaatselijk dan wordt de abundantie “ld”. 

Betekenis  
van de code 

Omschrijving 
NDFF 

 Aantal 
planten 

Betekenis 
van code 
(Engels) 

 Toelichting 

sporadisch s 1-3 sporadic, 
sparse 

de soort is zeer 
zeldzaam, slechts enkele 
exemplaren aanwezig 

zeldzaam r 4-10 rare de soort is zeldzaam 

verspreid o 11-20 occasional de soort wordt zo nu en 
dan aangetroffen en is 
verspreid aanwezig 

lokaal / vrij talrijk lf 11-20 local frequent plaatselijk frequent 

vrij talrijk f 21-100 frequent de soort wordt frequent 
aangetroffen en is vrij 
talrijk 

lokaal veel 
aanwezig 

la 21-100 local abundant plaatselijk talrijk 

veel aanwezig a >100 abundant de soort is talrijk, veel 
aanwezig maar nooit (co-
)dominant 

lokaal dominant ld >100 local dominant plaatselijk overheersend 

co-dominant c   codominant de soort is overheersend 
samen met een klein 
aantal (één of twee) 
andere soorten (soms 
wordt de code od gebruikt 
in plaats van c) 

dominant d   dominant de soort is overheersend 
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Vakindeling   
Ten behoeve van het onderzoek is een vakkenindeling gemaakt. Per vak is vastgesteld 

welke soorten planten daar in voorkomen en met welk abundantie. Alle vakken zijn in drie 

seizoenen bezocht maar naar mate het later in het jaar werd, werd het steeds moeilijker de 

vakgrenzen in het veld terug te vinden. Veel paden kregen door de dichte bodemvegetatie 

het karakter van olifantpaden. 

 

 
Tekening 5.1. Vakkenkaart vegetatieonderzoek Paardenwed (bron Erik van Beers) 

Resultaten vegetatieonderzoek 
Paardenwed is een klein oud bos tegen de binnenstad aan en een restant van de opgeheven 

Willem lll-kazerne van de cavalerie. Veel Amersfoorters zullen het niet kennen door de 

geïsoleerde ligging. De historie is beschreven in Hoofdstuk 2. Het was vroeg een oefenveld 

voor militairen en hun paarden maar  nadat die vertrokken zijn is het waarschijnlijk aan zijn 

lot overgelaten. Er zijn rondom nieuwe woningen gebouwd en Paardenwed is een stuk bos 

dat bij de plannenmakerij gespaard is gebleven. Voor de buurtbewoners is het een uniek 

stuk natuur met een zeer hoge belevingswaarde. Met name de vakken 8 en 9 zijn 

ondoordringbaar door het grote aantal over elkaar liggende bomen  die langzaam aan 

verrotten en  onder de mossen  verdwijnen.  

Verder vallen de volgende zaken op:  

Er zijn 141 soorten planten gevonden. In de tabel  hieronder is te zien  hoeveel soorten er 

per  vak  voorkomen. Vak 5 met 78 soorten springt er duidelijk uit en dat komt omdat hier ook 

veel watergebonden planten staan. Denk alleen al aan de verschillende soorten kroos.  

Vaknummer  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Aantal soorten planten per vak 51 55 20 38 78 38 46 30 40 52 54 
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Het bos kent duidelijk 4 vegetatielagen: bomen, struiken, planten (kruidachtige) en mossen. 

De meeste bomen zijn Eiken, Gewone en Noorse esdoorn,  Schietwilg en Zwarte els. De 

struiken zijn allemaal soorten die daar via  uitwerpselen van zaadetende vogels  terecht zijn 

gekomen. Het gaat vooral om Gewone vlier, Hulst, Wilde liguster, Eenstijlige meidoorn en 

Lijsterbes.  

Door de bewoners uit de buurt wordt af en toe tuinafval gedumpt en daar zitten soms enkele 

stinsenplanten in. 

De bodem is in de winterperiode bedekt met bodembedekkende vegetatie en als die er niet 

is met mos. Bij bodembedekkende vegetatie gaat het om Bonte gele dovenetel, Schijnaarbei, 

Klimop en Hondsdraf.  Bij mos gaat het vooral om Klein laddermos, In de lente wordt dit 

massaal op zijn kop gezet door vogels die er voedsel en nestmateriaal zoeken. 

Opvallend is de hoogte van de bomen en de dichtheid van het bos. De indruk is dat er na het 

vertrek van de militairen nagenoeg niets meer is gebeurd waardoor het ook een unieke 

karakter heeft gekregen. Alleen als de veiligheid in het geding was werd een boom geveld 

maar die bleef ook op zijn plaats liggen. Dat is met vrij veel bomen gebeurd en maakt een 

wat bizarre indruk. De belevingswaarde is daardoor wel heel groot en zou gekoesterd moet 

worden. 

 

 

Er zijn 2 formele paden en de overige zijn min of meer olifantpaadjes. In de zomer en in het 

najaar zijn die bijna onbegaanbaar door de onstuimige groei van Grote brandnetel en 

Gewone braam. Maar wel leuk voor “recreatieve” doeleinden.  

  



Natuuronderzoek Paardenwed 
 

 

12 
 

 

   
Gewoon speenkruid Fluitenkruid Bonte gele dovenetel 

   
Schijnaarbei Eenstijlige meidoorn Lijsterbes 

 
   Foto’s Arie van den Bremer 
 



Natuuronderzoek Paardenwed 
 

 

13 
 

6. DE POEL (AMFIBIEËN)  

Inleiding 
Kort na het verzoek om de poel in stadspark Paardenwed te inventariseren op de aanwezig-

heid van amfibieën wordt eerst een oriënterend bezoek aan de poel gebracht, te weten op 

vrijdag 10 april 2015 rond 11:00 uur. De poel aan de rand van stadspark Paardenwed blijkt 

vrij groot te zijn, ca. 35m x 16m. De poel geeft wel de indruk voor lange tijd niet of nagenoeg 

niet onderhouden te zijn geweest. Waterplanten lijken er niet te zijn; oeverplanten evenmin. 

Wel veel takken in het water. De poel wordt dan ook aan drie zijden omringd door struiken en 

bomen. 

Poel aan de rand van het stadspark Paardenwed gezien vanaf het wandel-/fietspad 

 

Langs de zuidwest-oever, waar ook nog een hoge boom staat, loopt een wandel-/fietspad. 

Veel mensen maken gebruik van dit pad om hun hond uit te laten. De smalle groenstrook 

tussen het pad en de poel ligt dan ook vol met hondenpoep. Aan de andere zijde van het pad 

ligt de Flierbeek. Het water van de Flierbeek blijkt via een duiker in verbinding te staan met 

het water in de poel. De duiker loopt van de Flierbeek onder het wandel-/fietspad door om 

aan de andere zijde van het pad in het meest zuidelijke deel van de poel uit te monden. 
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Duiker aan de zijde van de Flierbeek Duiker aan de zijde van de poel 
“Paardenwed” 

Daar de bomen en struiken nog niet in blad staan, kan de zon een deel van de poel goed 

bereiken; vooral de west- / zuidwestoever wordt goed beschenen. Daar zien we veel Bruine 

kikkers, naar schatting wel 20 stuks. De Bruine kikkers zijn nagenoeg allemaal  in 

opperbeste paarstemming. Even verderop zijn de eerste grote klompen kikkerdril al afgezet. 

Besloten wordt om op het verzoek in te gaan en de poel de komende maanden te 

inventariseren op amfibieën. 

 

 
De (zonnige) zuidwestzijde van de poel 
met… 

 
…parende Bruine kikkers temidden van 
kikkerdril 

 

Resultaat 
Na het oriënterend bezoek in april zijn twee vervolgbezoeken geweest, het eerste op 18 juni 

en de tweede op 4 augustus. De poel geeft in juni een geheel andere aanblik. Bomen en 

struiken zijn volop in blad en langs de zuidwest-oever staan de Brandnetels méér dan een 

meter hoog. Ook de Braam voelt zich hier thuis. De oever van de poel is niet te bereiken; 

eerst moeten de vele brandnetels weggehaald worden. Een groot deel van de poel (ca. 70%) 

blijkt bovendien bedekt met Klein kroos met hier en daar wat Veelwortelig kroos.  
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De poel in juni met dichtbegroeide oevers 
en… 

 
…een weelderig groeiend kroosdek 

 
De poel toont weinig leven, behalve dan de vele dikkopjes die regelmatig naar het 

wateroppervlak komen voor een hapje lucht. Groene kikkers heb ik niet gehoord (of zien 

wegspringen), libellen of waterjuffers niet gezien. 

Aan de zuidwestzijde, waar vorige keer de klompen kikkerdril dreven, heb ik enkele keren 

geschept. Bij het scheppen langs de bodem, komt een donkere wolk slib naar boven met in 

het schepnet veel dode bladeren e.d. Het scheppen vanaf de kant wordt bemoeilijkt door de 

vele dode takken, die in het water liggen. In totaal is niet meer dan vier keer geschept. 

Behalve het scheppen langs de bodem is ook een keer geschept direct onder het drijvende 

kroos. 

 
Het beeld tijdens het bezoek in augustus is niet veel anders. Ondanks dat de zon schijnt, 

blijkt het zonlicht het water in de poel nauwelijks te kunnen bereiken door de vele hoge 

bomen die rondom de poel staan. Ook blijkt de poel inmiddels volledig dichtgegroeid te zijn 

met kroos. Slechts één Wilde eend en één Waterhoen zitten in de poel. Verder zie of hoor ik 

geen leven. Ook wanneer ik de oever van de poel nader, zijn er geen (wegspringende) 

kikkers te horen of te zien. Het dichte kroosdek, de vele (grote) takken in het water en de 

troep die de mensen in en nabij de poel hebben achtergelaten nodigen niet uit om te 

scheppen. Na enkele pogingen met takken, veel dode bladeren en kroos als belangrijkste 

vangst, besluit ik het voor gezien te houden. Voor de resultaten zie tabellen  6.1 en 6.2 
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Soort  Code abundantie Opmerking  

Bruine kikker – dikkopjes 4 achterpoten aanwezig 

Tiendoornige stekelbaars 2 
 Zoetwaterpissebed 2 
 Dans- of vedermug – 

larven 3 
 Watervlo (Daphnia spec.) 4 
  

Tabel 6.1.Resultaat (met name gebaseerd op de inventarisatie uitgevoerd op 18 juni 2015) 
 
 
 

Code  abundantie Aantal Toelichting 

1 1 Eén exemplaar aangetroffen 

2 2 – 10 Enkele exemplaren aangetroffen 

3 10 – 50 Geregeld enkele ex. aangetroffen 

4 50 – 100 Veel exemplaren aangetroffen 

5 > 100 Zeer veel exemplaren aangetroffen 

 
Tabel 6.2.Legenda voor tabel 6.1. 

Conclusie: 
De huidige poel of vijver aan de rand van stadspark  Paardenwed wordt door veel struiken 

en (hoge) bomen omgeven. Alleen aan de west-zuidwestzijde is een groenstrook, dat tot aan 

het water reikt. Echter, deze groenstrook raakt in het voorjaar al snel begroeid met 

stikstofminnende ruigte-kruiden, zoals Brandnetel en Braam. Behalve in het vroege voorjaar 

bereikt relatief weinig zonlicht de oevers en het water. De poel lijkt de afgelopen jaren niet of 

nagenoeg niet te zijn onderhouden, gelet op de vele dode takken in het water en de laag 

dood blad op de bodem van de poel. Waterplanten en oeverplanten zijn er niet of nauwelijks, 

met uitzondering van (voornamelijk) Klein kroos en Veelwortelig kroos die in de loop van het 

voorjaar en zomer een vrijwel geheel gesloten kroosdek vormen. De macrofauna vertoont 

weinig diversiteit en op basis van de biotische index zou de waterkwaliteit zelfs “slecht” 

genoemd mogen worden (zie voor uitleg en eenvoudige bepaling: 

http://www.ivnvechtplassen.org/bisel/Bio_3_addendum.pdf). Wat amfibieën betreft is alleen 

de Bruine kikker aangetroffen, zowel eitjes, larven als volwassen dieren.  

Helaas was het niet mogelijk de poel in het voorjaar vaker te inventariseren. Mogelijk dat in 

het (vroege) voorjaar meer dieren zouden zijn waargenomen. 

 

Foto’s Theo van de Water 

  

http://www.ivnvechtplassen.org/bisel/Bio_3_addendum.pdf
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Inleiding uit : http://www.ivnvechtplassen.org/bisel/Bio_3_addendum.pdf).  

 

http://www.ivnvechtplassen.org/bisel/Bio_3_addendum.pdf
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7. PADDENSTOELEN 

Werkwijze 
Paardenwed is in 2015 totaal 5x bezocht om de aanwezige paddenstoelen te inventariseren.  
Paddenstoelen  komen voor op de bodem en op hout van dode bomen. Veel voorkomende  
bomen zijn wilgen , eiken,  elzen en esdoorns. Veel voorkomende struiken  zijn hulst, vlier en 
meidoorn.   Bijzonder voor Paardenwed is dat er veel oud hout is. Zowel afgestorven nog 
staande bomen als omgezaagd bomen die niet zijn afgevoerd. In potentie dus een voor 
paddenstoelen kansrijk gebied. Bij de bezoeken zijn alle paden langs gelopen. Tot laat in het 
jaar bleef de bodemvegetatie groen waardoor de paddenstoelen op sommige delen van de 
bodem en op liggend hout  moeilijk te vinden waren.  
De meeste soorten gevonden paddenstoelen zijn saprofyt (opruimers) en een enkele zijn 
symbiont (samen werkers). 

Gevonden soorten 
Tijdens de bezoeken zijn de volgende 27 soorten gevonden: 
Geel = foto’s aan eind van dit hoofdstuk 
  

 Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Vaknummer 
Zie tekening 

4.1. 

    

1 Bruine suikerzwam Exidia saccharina 9 

2 Dakloze huiszwam Serpula himantioides 3 

3 Donzige korstzwam Cylindrobasidium evolens 3 

4 Echte Honingzwam Armillaria mellea 9 

5 Echt Judasoor  Auricularia auricula-judea 4 

6 Echte tonderzwam Fomes fomentarius 9 

7 Eikentrilzwam Exidia truncata 3 

8 Fopelfenbankje Lenzitus betulinus  4 

9 Geweizwam Xylaria hypoxlylon 9 

10 Gewoon elfenbankje Tramestes versicolor 1 

11 Gewoon fluweelpoot Flammulina velutipes 9 

12 Gewone Oesterzwam Pleurotus ostreatus 7 

13 Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare 9 

14 Glimmerinktzwam Coprinus truncorum 9 

15 Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta 7 

16 Grote parasolzwam Macrolepiota procera 5 

17 Korsthoutskoolzwam Hypoxylon deustum 9 

18 Meniezwammetje Nectria cinnabarina 9 

19 Nevelzwam Lenebularispista  3 

20 Roestbruine kogelzwam Hypoxylon fragiforme 3 

21 Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa 2 

22 Ruig elfenbankje Tramestes hirsuta 1 

23 Sombere Honingzwam Armillaria ostoyae 5 

24 Streepsteel Mycena Mycena polygramma 9 

24 Waaier korstzwam Stereum subtomentosom 1 

25 Witte Bultzwam Tramestes gibbosa 7 

26 Witte tandzwam Schizopora paradoxa 4 

27 Witte vlierkorstzwam Hyphodontia sambuci 4 
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Enkele foto’s van waargenomen paddenstoelen  

 
Foto’s  Leendert Smit 
 
 
 
 

  

  

                            
Echt Judasoor 

                        
Grote parasolzwam 

               
Echte tonderzwam 

                        
Geweizwam 

                 Grijze buisjeszwam                   Gewone Oesterzwam 
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8. VOGELS 

Werkwijze 
In 2015 is onderzoek gedaan naar de vogels in het gebied Paardenwed. Dit bosgebiedje ligt 

ingeklemd tussen aan de ene kant flats, aan de andere klant een paar lagere woningen met 

tuin en de Flierbeek. Buiten de Flierbeek is geen enkele sprake van een ecologische zone 

waar vogels gebruik van kunnen maken. Het bosgebied wordt ook wel gebruikt voor 

activiteiten als huttenbouw. Er lagen diverse restanten van activiteiten als planken en afval 

op verschillende plaatsen. 

Het terrein is tien maal een half uur bezocht op verschillende tijden. Alle aanwezige en 

overvliegende vogels zijn geteld. Het onderzoek is niet jaarrond, waardoor mogelijk niet alle 

winteraktiviteiten mee genomen zijn. Wel is het gehele broedseizoen mee genomen volgens 

de regels van het Broedvogel Monitoring Project (B.M.P)  van Sovon. 

Alle tellingen hebben ongeveer een half uur geduurd en zijn allemaal te voet uitgevoerd. 

Resultaten 

Ondanks de aanwezigheid van flats en andere woningen op zeer korte afstand is het over 

het algemeen erg rustig in dit gebied. De meeste mensen lopen of fietsen op het pad langs 

de Flierbeek. 

Door de ligging en de bijna niet aanwezige corridor naar andere gebieden is het aantal 

vogelsoorten dat hier aanwezig is of zelfs broedt niet erg groot. De vogelsoorten die hier 

gevonden zijn kun je in iedere stadstuin vinden. De meest spectaculaire vogels zijn de Grote 

Bonte Specht en de Boomklever. Niet vanwege hun zeldzaamheid, maar meer door de 

kleuren. 

Er zijn 24 soorten vogels aangetroffen, waarvan een aantal slechts een of twee keer. Zie 

tabel 8.1. 

De meest voorkomende vogels zijn de Merel en de Koolmees. Van de zomergasten hebben 

Zwartkop en Tjiftjaf hier gebroed. Overige broedvogels zijn: Grote Bonte Specht, 

Boomklever, Boomkruiper, Pimpelmees, Roodborst en Winterkoning. 

Watervogels zijn opvallend weinig aangetroffen. Eigenlijk lieten alleen Waterhoen, Wilde 

Eend en Soepeend zich hier zien in zeer kleine aantallen. Broedgevallen zijn niet 

geconstateerd 

Enkele bijzondere gasten die slechts een enkele maal aangetroffen zijn, zijn de Tuinfluiter, 

die slechts eenmaal te horen was, even als de Appelvink die twee keer waargenomen is. De 

Appelvink heeft mogelijk in tuinen in de omgeving  in  oude bomen gebroed. 

Niet duidelijk is of de Turkse Tortel, de Houtduif of de Vink hier gebroed hebben. 

Overige broedvogels zijn Koolmees, Pimpelmees, Roodborst, Boomkruiper en Winterkoning. 

Conclusie 
Paardenwed is een ingeklemd stukje bos waar voornamelijk vogels zitten die in iedere 

willekeurige tuin kunnen voor komen. Ook de zomergasten zijn vogels die in bijna ieder 

gebied voor komen. Het is dan ook waarschijnlijk dat de meeste vogels vanuit de bebouwde 

gebieden deze plek hebben bereikt. Opvallend is het lage aantal watervogels dat via de 

Flierbeek in de richting van Paardenwed gekomen zijn. Nu is er geen open verbinding tussen 

Paardenwed en de Flierbeek. Maar in de Flierbeek zelf is het ook opvallend rustig met 

watervogels. De poel was een groot gedeelte van de zomer bedekt met een laag 

eendenkroos. 
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Het terrein is uitermate geschikt als speelbos waar kinderen zich kunnen uitleven.  

Het heeft geen hoge waarde voor de vogelstand. De vogels die er voor komen zijn bijna 

allemaal in tuinen te vinden en dus gewend aan mensen. 

Ook in de toekomst is niet te verwachten dat er bijzondere vogels gaan broeden. 

De holenbroeders als Grote Bonte Specht en Boomklever kunnen hier gemakkelijk aan 

holtes komen om te broeden. Ook deze soorten zijn inmiddels gewend aan mensen in hun 

nabijheid. 

Echte rustzoekers zoals de wat schuwere Tuinfluiter zullen hier waarschijnlijk niet tot 

broeden komen. 

Vogelwaarnemingen Paardenwed 

Datum 14 
mei 

30 
mei 

15 
juni 

25 
jun 

15 
jul 

31 
jul 

24  
aug 

21  
sep 

30 
sep 

21 
okt 

gem 

Appelvink  
1 

   
1 

     
Boomklever 3 1 1 2 1 

 
2 2 5 2 2 

Boomkruiper 1 1 1 
 

1 1 
   

1 1 

Ekster    
2 

   
1 1 

  
Gaai 1 

     
1 1 1 

  
Gr.Bonte 
Specht  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Houtduif 2 2 2 5 2 2 2 6 1 
  

Kauw 2 
  

11 3 3 3 4 
 

4 3 

Koolmees 2 3 2 1 4 2 7 8 6 4 4 

Merel 3 2 7 6 3 3 4 6 3 2 4 

Pimpelmees 1 1 
 

2 1 2 6 9 3 6 3 

Roodborst 1 3 4 2 
 

1 
 

3 7 4 3 

Soepeend     
3 

      
Spreeuw  

4 
         

Tjiftjaf 2 2 3 2 3 1 2 2 2 
 

2 

Tuinfluiter 1 
          

Turkse Tortel   
2 3 2 2 2 2 

 
9 2 

Vink  
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Waterhoen   
3 

 
1 

    
2 1 

Wilde Eend      
1 

  
4 

  
1 

Winterkoning  
2 2 1 1 1 1 2 4 1 2 

Zanglijster  
2 1 1 

 
1 

    
1 

Zwarte Kraai 2 
   

2 
    

2 1 

Zwartkop 2 2 3 3 2 2 
  

1 
 

2 

 
Tabel  8.1. Vogelwaarnemignen 
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Enkele foto’s van waargenomen vogels 
 

   
Boomklever Appelvink Koolmees 

   
Merel Winterkoning Grote Bonte Specht 

   
Zwartkop Tjiftjaf Roodborst 

   
Boomkruiper Pimpelmees Gaai 
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9. VLEERMUIZEN 

Werkwijze 
In 2015 is door de Werkgroep Vleermuizen Amersfoort een onderzoek gedaan naar de 

vleermuisstand in Paardenwed. Tussen de bomen is lage begroeiing aanwezig. Aan 

Paardenwed (voet-fietspad langs de Flierbeek) ligt een kleine vijver. Voor vleermuizen is dit 

gebied een ideaal foerageergebied met oude bomen en water. Ook ligt Paardenwed  tussen 

hoge gebouwen waar vleermuizen, zoals de gewone dwergvleermuis (Pipistrellis pipistrellis), 

hun verblijfplaatsen kunnen hebben. Veel bomen hebben holtes waar boombewonende 

vleermuizen als de rosse vleermuis (Nyctalus noctula) zouden kunnen verblijven.  

Het onderzoek betrof tweemaal een schemerbezoek, namelijk op 21 augustus 2015 en op 8 

september 2015 van zonsondergang tot ongeveer twee uur later. Op beide dagen was er 

geen neerslag en de temperatuur lag boven de 15 graden. Tijdens de avond op 21 augustus 

bevonden zich veel insecten in de lucht.  

Op 21 augustus is het onderzoek uitgevoerd door drie onderzoekers die ieder op een vast 

punt in het terrein zijn blijven staan. Om de echolocatiegeluiden (ultrasone geluiden) van de 

vleermuizen hoorbaar te maken is gebruik gemaakt van twee Pettersson D100 batdetectors 

en één Elekon Batlogger M.  

Het onderzoek op 8 september is uitgevoerd door twee onderzoekers die samen door het 

gebied hebben gelopen met de Pettersson-batdetector en de Elekon-Batlogger M. 

 

Het geluid dat vleermuizen maken is niet hoorbaar voor mensen. Dit geluid bestaat uit 

15.000 tot meer dan 120.000 trillingen per seconde. Dat wordt aangegeven met de eenheid 

Hz (Herz). Mensen kunnen geluiden tot 20.000 Hz (20 kHz) horen. Een vleermuis- of 

batdetector maakt de geluiden wel hoorbaar voor mensen. De uitgezonden ultrasone piepjes 

worden door de microfoon opgevangen en versterkt. Daarna wordt de frequentie zo verlaagd 

dat het geluid voor mensen hoorbaar wordt. De frequentie en de manier van roepen is per 

vleermuissoort en gedrag verschillend. De beste luisterfrequentie (piekfrequentie) voor het 

foerageren van de gewone dwergvleermuis ligt bijvoorbeeld op ongeveer 45 kHz en het 

baltsgeroep tussen 20 en 30 kHz. De piekfrequentie van de rosse vleermuis ligt op ongeveer 

20 kHz en het baltsgeroep tussen 16 en 25 kHz. Door de frequentie op de batdetector te 

variëren, kan de vleermuissoort en zijn gedrag (foerageren, baltsen etc.) worden bepaald. 

De Batlogger is een real time recorder met een ultrasone microfoon, die geluiden tussen de 

10 en 150 kHz registreert. Zodra de microfoon een vleermuisgeluid opvangt, begint het 

apparaat automatisch met een opname. Deze opname stopt ook weer automatisch zodra de 

vleermuis buiten gehoorsafstand is. De opgenomen geluiden worden opgeslagen op een 

geheugenkaart. Van elke geluidsopname worden door middel van de ingebouwde GPS-

ontvanger de coördinaten vastgelegd van de locatie waar de opname is gemaakt. Bij elke 

geluidsopname wordt ook het tijdstip en de temperatuur van de omgeving (ingebouwde 

temperatuursensor) geregistreerd en vastgelegd. Al deze gegevens komen tijdens elke 

opname in beeld op het display van het apparaat. Nadien kunnen de opnames met software 

worden geanalyseerd waardoor determinatie wordt vergemakkelijkt. De software geeft 

automatisch de vleermuissoorten aan die binnen de range van het opgenomen geluid vallen.  
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De onderzoekers hebben alleen de vleermuissoorten geregistreerd die in het gebied werden 

gehoord. Er is niet gekeken naar de aantallen  van elke soort. Tijdens de twee onderzoeken 

waren er in het bos geen wandelaars actief. 

Resultaten  

Bij beide bezoeken is er heel veel vleermuisactiviteit waargenomen. In de meeste gevallen 

betrof het de gewone dwergvleermuis die het bos gebruikt om te foerageren. Vaak vlogen er 

meerdere individuen door elkaar boven de open stukken in het bos. De gewone 

dwergvleermuis is in Amersfoort de meest voorkomende vleermuissoort (Van der Wal en 

Brekelmans, 2014).  

Op 21 augustus zijn er 4 soorten waargenomen, namelijk de gewone dwergvleermuis, de 

rosse vleermuis, de laatvlieger (Eptesicus serotinus) en de gewone grootoorvleermuis 

(Plecotus auritus). De gewone grootoorvleermuis is met behulp van de batlogger 

waargenomen. Dit is een gebouw- en boombewonende soort, maar er is nog maar weinig 

bekend van deze vleermuissoort in Amersfoort (Van der Wal en Brekelmans, 2014). De 

gewone dwergvleermuis en de rosse vleermuis zijn zowel met de batdetector als met de 

batlogger gehoord. Eén van de drie onderzoekers heeft de laatvlieger met de batdetector 

waargenomen aan de kant van de Johan Wagenaarstraat. Bij alle soorten was 

foerageergedrag boven het gebied het meest voorkomende gedrag. 

Op 8 september zijn er individuen waargenomen van de gewone dwergvleermuis, de rosse 

vleermuis en de laatvlieger. Het betrof hier weer foeragerende gewone dwergvleermuizen en 

een aantal overvliegende rosse vleermuizen en laatvliegers.  

Op beide dagen is er ook baltsgeroep gehoord bij een aantal gewone dwergvleermuizen. Dit 

sociale gedrag komt in de maanden augustus en september voor bij mannetjes die vrouwtjes 

roepen om te paren. Mannetjes roepen al vliegend tijdens baltsvluchten of vanuit 

zogenoemde paarverblijfplaatsen.  

Gezien het biotoop van Paardenwed  is er het vermoeden dat ook de watervleermuis (Myotis 

daubentonii) hier zou kunnen foerageren. Omdat de Flierbeek langs Paardenwed loopt 

(bomen en struiken) wat een ideaal gebied voor watervleermuizen kan zijn. Echter deze 

soort is op beide onderzoeksavonden niet waargenomen.  

Ook de ruige dwergvleermuis (Pipistrellis nathusii) is een soort die hoogstwaarschijnlijk in 

een biotoop als Paardenwed zal vertoeven. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de ruige 

dwergvleermuis in Amersfoort afhankelijk is van oude bomen met holtes (Van der Wal en 

Brekelmans, 2014). De frequentie van de echolocatie ligt dicht bij de frequentie van de 

gewone dwergvleermuis. Tijdens de onderzoeksavonden is er op de batlogger geen ruige 

dwergvleermuis gehoord. Een aantal opname zijn echter moeilijk definieerbaar. Deze 

geluiden zijn dan ook genoteerd met alleen de geslachtsnaam Pipistrellis, dus zonder 

soortnaam.  

Tijdens het onderzoek op 8 september is een verblijfplaats ontdekt in een van de woningen 

aan het Catharina van Rennespad. Hier vloog een gewone dwergvleermuis onder de 

dakpannen of spouw uit. Hoeveel vleermuizen deze plek als verblijfplaats hebben gekozen is 

niet onderzocht.  

Conclusie  

Paardenwed  is een erg vleermuisrijk gebied gezien de resultaten van de twee 

onderzoeksavonden. Ook de wandelaars in het bos gaven aan dat ze veel vleermuizen 

zagen gedurende het seizoen.  
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De gewone dwergvleermuis was alom aanwezig en foerageerde zowel individueel als met 

tientallen individuen tegelijk. Verwacht wordt dat er, buiten de vier vleermuissoorten die 

tijdens de onderzoeksavonden gevonden zijn, nog wel meerdere soorten kunnen worden 

waargenomen. Hierbij valt te denken aan de watervleermuis en de ruige dwergvleermuis. 

Een belangrijke waarneming voor Paardenwed  is de gewone grootoorvleermuis, gezien de 

schaarse waarnemingen in heel Amersfoort.  

Aangezien het onderzoek zich beperkte tot Paardenwed is er verder niet gekeken of in de 

wijk rond het terrein meerdere verblijfplaatsen zijn. Het ligt in de lijn van verwachting dat 

deze plekken er zeker zijn omdat de gebouwen erg geschikt (hoge en relatief oudere 

gebouwen) zijn voor gebouwbewonende vleermuissoorten als de gewone dwergvleermuis.  

 

Aan dit onderzoek hebben meegewerkt: Erik Broer, Mike Brooks, Harm van Dijken en 

Esmeralda Dols. 

 

Literatuur vleermuisonderzoek  

Van der Wal, S en Brekelmans, F.L.A., 2014. Vleermuisstand van Amersfoort, Gemeente 

Amersfoort en Bureau Waardenburg, Amersfoort  
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Enkele foto’s van waargenomen vleermuizen 
 

   

Gewone dwergvleermuis Rosse vleermuis Gewone 

grootoorvleermuis 

   
Laatvlieger Watervleermuis Boom met holtes 

Fotoverantwoording vleermuizen 

Gewone dwergvleermuis: “Pipistrellus flight2” by Barracuda1983 – Eigen werk. Licensed 

under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons – 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pipistrellus_flight2.jpg#/media/File:Pipistrellus_flight

2.jpg 

Rosse vleermuis: Erik Broer 

Gewone grootoorvleermuis: Erik Broer 

Laatvlieger: "Eptesicus serotinus" by Mnolf - Photo taken in Rum, Tirol, Austria. Licensed 

under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eptesicus_serotinus.jpg#/media/File:Eptesicus_sero

tinus.jpg 

Watervleermuis: Dietmar Nill / naturepl.com 

Boom met holtes: Erik Broer 
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10. MOSSEN EN KORSTMOSSEN  

Mossen  
In het bos komen maar weinig soorten mossen voor. Zie tabel 9.1. Maar de soorten die 

voorkomen komen soms wel massaal voor. Dat geldt vooral voor Fijn laddermos op de 

bodem en Gewoon dikmos op dood hout. Dood hout is er ook massaal aanwezig omdat 

oude omgezaagde bomen in het bos zijn blijven liggen. Ze hebben waarschijnlijk ook een 

recreatieve waarde. Fijn laddermos is een echt bodembedekker dat in de lente als pluizen 

door de vogels uit elkaar wordt getrokken. Er zijn totaal 8 soorten gevonden en dat is dus 

heel weinig. 

Korstmossen 
Ook korstmossen komen weinig voor, zowel in aantal soorten als hoeveelheden. Zie tabel 

10.1. Ze zitten alleen op takken hoog in de bomen en dat is te zien op de takken die uit de 

bomen zijn gewaaid. In de top van de bomen  krijgen ze licht en regenwater en dat hebben 

ze voor hun groei nodig. Onder de takken is het te droog en zeker te donker. Er zijn totaal 13 

soorten gevonden  en dat is niet veel. Er zijn geen rode lijstsoorten gevonden. 

 
Tabel 10.1. Mossen en korstmossen 

  

Mossen Korstmossen 

Gewoon dikkopmos Groot dooiermos 

Gewoon klauwtjesmos Kapjesvingermos 

Groot rimpelmos Rijp schildmos 

Muurmos Gewone poederkorst 

Gewoon sterrenmos Sierlijk schildmos 

Gewone haarmuts Blauwe steenschildmos 

Fijn laddermos Gewoon schildmos 

Gewoon haakmos Witstippelschildmos 

 
Verstop-schildmos 

 
Vals dooiermos 

 
Gewoon purperschaaltje 

 
Rond schaduwmos 

 
Witte schotelkorst 
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Enkele foto’s van waargenomen mossen en korstmossen 
 

 
Foto’s Arie van den Bremer

   
Fijn laddermos Blauwsteenschildmos Gewoon purperschaaltje 
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11. VARIA 

 
Hieronder volgen een aantal bijzonderheden die niet of weinig met de vegetatie te maken 

hebben maar  in het terrein zijn opgevallen. 

 

 

 

 
Militaire erfenis 
In het bos staan, vlak bij de 

brug over de Flierbeek, nog 3 

betonnen palen die deel hebben 

uitgemaakt van de afrastering 

van het kazerneterrein. Midden 

in het bos ligt nog een paal. Het 

is bijna cultureel erfgoed maar 

zo wordt dat nog niet 

behandeld. Bij het 

transformatorhuisje  aan de 

beek staat nog 10 tot 15 meter 

oude afrastering. Hier is sprake 

van militair erfgoed.   

  

 
 
 
 
 

  

Grof vuil 
In het terrein is veel grof vuil 

aangetroffen. Uit een gesprek 

met  buurtbewoners kwam naar 

voren dat de buurt dat jaren zelf 

opruimde en in een container 

van de gemeente gooide die in 

de J.Wagenaarstraat  stond. 

Die is  nu weg en het buurtwerk 

is gestopt. Het gevoel is  dat er 

niet meer opgeruimd wordt. Aan 

de randen van de Paardenwed 

gooien bewoners  vaak tuinafval 

neer.   
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Oude sloot 
Op de foto van de oude situatie 

is rechts een houtwal met sloot 

te zien (donkere streep). Die 

sloot is nu nog terug te vinden 

in huidige Paardenwed. Het is 

nu een ingevallen slenk die in 

natte tijden vol water staat. Op 

de luchtfoto van de huidige 

situatie is in wit de locatie van 

de sloot getekend. Op de foto 

hierboven rechts is de oude 

sloot te zien  waar helaas ook 

veel afval in wordt gegooid. 
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12. SAMENVATTING 

Werkwijze 
Door de KNNV Amersfoort e.o.  is in het terrein Paardenwed een natuuronderzoek 

uitgevoerd. Het is alleen al door zijn historie (kazerneterrein) en geïsoleerdheid een voor 

Amersfoortse begrippen uniek gebied. Maar het is ook uniek door zijn karakter; een dicht 

ondoordringbaar bos aan de rand van de oude kern van Amersfoort. Iedereen in Amersfoort 

kent het Randenbroekerbos maar  wie kent Paardenwed? Het is een restant van het 

oefenterrein van de Willem lll-kazerne dat vroeger stond op de hoek van de huidige 

Stadsring en de Heiligenbergerweg.  De kazerne is in het  jaar  1978 gesloopt en het terrein 

is bebouwd met woningen en kantoren. Er is bij de planontwikkeling een deel van het 

oefenterrein  vrijgehouden voor natuur en recreatie en kwam midden in een woonwijk te 

liggen. Daarom kent niemand het behalve de omwonenden. 

Bij het onderzoek heeft de KNNV  zoveel mogelijk deskundigen uit de vereniging betrokken 

waardoor er  onderzoek naar de volgende natuurwaarden kon worden uitgevoerd:  

 Planten 

 Vogels 

 Vleermuizen 

 Paddenstoelen 

 Amfibieën 

 Mossen en korstmossen 

Elk onderwerp is dooreen werkgroep of individueel  lid  opgepakt en heeft zijn  eigen 

hoofdstuk geschreven.  Zie colofon. 

 

Resultaten 
Er zijn 141 soorten planten aangetroffen. Het is een dicht bos met relatief veel soorten 

bomen waaronder veel oude. Er zijn relatief veel soorten planten gevonden mede omdat er 

gradiënten waren als bospaden, fietspaden en watergangen. Er komen ook meerdere 

tuinplanten voor omdat omwoners nog wel eens tuinafval in de rand van het bos deponeren. 

 

Wat amfibieën betreft is alleen de Bruine kikker aangetroffen, zowel eitjes, larven als 

volwassen dieren. De macrofauna vertoont weinig diversiteit en op basis van de biotische 

index zou de waterkwaliteit slecht genoemd mogen worden.  

 

Het aantal soorten paddenstoel was 27. De meeste  komen voor op oud hout van 

omgezaagde of gevallen  bomen die er dan ook opvallend veel  liggen.  

 

De vogelsoorten die hier gevonden zijn kan je in iedere stadstuin vinden.  Er zijn 24 soorten 

vogels aangetroffen. De meest voorkomende vogels zijn de Merel en de Koolmees.   

 

Paardenwed (en omgeving) is een erg vleermuisrijk gebied gebleken. Er  zijn 4 soorten 

waargenomen, namelijk de gewone dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de laatvlieger 

(Eptesicus serotinus) en de gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus). De gewone 

dwergvleermuis was alom aanwezig en foerageerde zowel individueel als met tientallen 
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individuen tegelijk. Een belangrijke waarneming voor  Paardenwed  is de gewone 

grootoorvleermuis, gezien de schaarse waarnemingen in heel Amersfoort.  

 

Er zijn 8 mossoorten gevonden. Enkele zoals Fijnladdermos en Gewoon dikkopmos zijn  

echte bodembedekkers. Zeer incidenteel kwamen ze op boomstammen voor. Er zijn 13 

soorten korstmos gevonden en dan bijna altijd op afgestorven  takken die naar beneden zijn 

gewaaid.  Op ooghoogte waren korstmossen zo goed als niet te vinden niet te vinden. Daar 

is het bos te donker voor. 

 

Een aardige vondst zijn de betonnen afrasteringpalen. Dat zijn palen die vroeger rond het 

kazerneterrein stonden. Ook een sloot is nog een herinnering aan het oude oefenterrein van 

de Willem111-kazerne. 

Conclusies 

Het is een uniek stuk bos vlak tegen de oude stad Amersfoort met een boeiende militaire 

historie. Uit oogpunt van flora en fauna ogenschijnlijk niet spectaculair. Maar daarmee doen 

we Paardenwed erg te kort. Het is vooral uit oogpunt van beleving een zeer waardevol 

gebied met een weldadige rust en dat zo dicht bij de binnenstad en omringende woningen. 

Vooral de boomdichtheid, onderbegroeiing en de olifantenpaadjes zorgen daarvoor. Ook de 

omgevallen en omgezaagde niet afgevoerde dikke boomstammen zorgen voor een uniek 

bos. Die boomstammen hebben een belangrijke recreatieve functie ook al gaat dat vaak 

gepaard met vervuiling. Opvallend is, en dat tot ergernis van de omwonenden, dat de 

gemeente daar weinig aan doet.  

Er staat een beheerplan op stapel en gezien het resultaat op ander locaties in de stad is de 

kans groot dat dit ook gaat leiden tot kap en uitdunning om het weer “netjes”te maken. Het is 

hier nooit netjes geweest.  Als er toch iets moet gebeuren, om welke reden dan ook, dan 

wordt gepleit voor het zeer spaarzaam verwijderen van bomen en struiken met het doel de 

grote variatie daarin veilig te stellen. Verder de plaatselijke open plekken openhouden ten 

behoeve van de bodemvegetatie. Bij de plas zal een grote ingreep nodig zijn wil het voor 

amfibieën interessant te worden. Door de vele dode bomen is  Paardenwed een paradijs is 

voor insecten.  Een derde van alle planten en dieren die in het bos leven zijn afhankelijk van 

dode bomen. Dat pleit er ook voor zoveel mogelijk dode bomen te laten liggen. Voor 

paddenstoelen is het ook een leuk gebied. 

Misschien kunnen de betonnen afrasteringpalen nog een plekje krijgen. Ze zijn immers 

militair erfgoed.  De oude sloot kan iets opgeschoond worden waardoor ingewaaid vuil 

afgevoerd kan worden en de oevervegetatie meer kans krijgt. 
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BIJLAGE 1 STREEPLIJST PLANTEN  
In de streeplijst zijn coderingen gebruikt voor de abundantie die aangeven hoeveel planten 
per soort in een vak voorkomen. De verklaring staat in hoofdstuk  4 Vegetatieonderzoek 
 

  
Vakindeling  

 

 
Soortnaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Aalbes 
   

r o 
 

o r la o 
 

2 Amerikaanse krentenboom 
     

s 
     

3 Amerikaanse vogelkers r 
  

s s s 
  

s s 
 

4 Appel 
   

s s 
   

s 
  

5 Bamboe 
    

s 
      

6 Beklierde basterdwed 
           

7 Beuk groen 
 

s 
 

s s 
 

s s s s 
 

8 Beuk rood s 
       

s 
  

9 Bijvoet 
           

10 Boerenkrokus 
     

s 
     

11 Bonte krokus 
     

s 
 

s 
   

12 Bosbies lf 
          

13 Bos hyacint 
         

s 
 

14 Bosveldkers 
 

o 
  

o 
 

o r r 
  

15 Bosvergeet-mij-nietje 
 

s 
         

16 Boswilg 
           

17 Brede stekelvaren r r 
  

s 
 

s s 
  

s 

18 Brede wespenorchis 
    

s 
      

19 Broodboom 
 

s s s 
   

s 
   

20 Bultkroos 
    

o 
      

21 Douglasspar 
    

s 
      

22 Dwergkroos 
    

ld 
      

23 Eenstijlige meidoorn r s 
 

r s s o r r o 
 

24 Engels raaigras 
           

25 Es s s s 
  

s 
  

s s s 

26 Fijnspar r s s 
 

s 
  

s 
   

27 Fioringras 
          

f 

28 Fluitenkruid c ld c ld c lf f a a c c 

29 Framboos 
 

s 
  

o 
 

o 
    

30 Geel nagelkruid r 
   

s 
 

r r o f s 

31 Gelderse roos 
     

s 
     

32 Gele dovenetel c f ld c ld lf 
 

c r o 
 

33 Gestreepte witbol o 
         

f 

34 Gevleugeld helmkruid 
         

s 
 

35 Gewone braam ld lf 
 

c f c f r 
 

ld a 

36 Gewone esdoorn r o r o r r o o o o r 

37 Gewone hennepnetel 
 

f 
 

o 
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Soortnaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

38 Gewone klit o 
  

r o 
 

r 
  

o r 

39 Gewone margriet r 
          

40 Gewone raket r 
   

o r 
   

r o 

41 Gewone vlier o 
  

o o s f o o 
  

42 Gewone vogelkers r 
  

r 
 

s 
  

s 
  

43 Gewoon sneeuwklokje 
 

o 
   

s o 
 

r 
  

44 Gewoon speenkruid ld ld ld ld ld r c ld c c o 

45 Gewoon sterrenkroos 
           

46 Gewoon struisgras 
    

o 
     

o 

47 Gewoon varkensgras o 
  

s o 
    

o la 

48 Glad walstro 
     

r 
     

49 Grauwe abeel 
    

s 
      

50 Groot hoefblad 
    

r 
     

r 

51 Grote brandnetel c d ld c c 
 

a 
 

a c a 

52 Grote weegbree r 
   

r 
  

s 
 

r 
 

53 Haagwinde 
 

r 
  

s 
    

s f 

54 Harig wilgenroosje 
   

s 
       

55 Hazelaar 
 

s s 
    

s 
   

56 Heermoes r 
          

57 Herderstasje 
     

r 
   

r s 

58 Hondsdraf a f o 
 

f f a 
 

a a o 

59 Hoog struisgras 
    

o 
     

o 

60 Hop 
 

s 
 

r o 
    

r o 

61 Hulst r o s r r 
 

o o o 
 

s 

62 Ijle dravik 
    

la 
     

la 

63 Ijle zegge 
 

r 
 

r r 
 

r 
 

r 
 

s 

64 Italiaans raaigras 
    

r 
      

65 Italiaanse arondskelk 
      

s 
    

66 Jakobskruiskruid 
          

s 

67 Japanse duizendknoop 
 

o 
 

s 
    

lf 
  

68 Judaspenning 
         

s 
 

69 Kleefkruid o 
  

f f f o f f o f 

70 Klein kroos 
    

o 
      

71 Klein springzaad f 
   

f o f 
 

a a 
 

72 Kleine varkenskers 
          

s 

73 Kleine ooievaarsbek r 
         

r 

74 Kleine veldkers 
      

o 
    

75 Klimop ld ld 
 

ld ld s c o a c r 

76 Kluwenzuring r 
    

o f 
 

a r a 

77 Knopig helmkruid 
     

s 
     

78 Kraakwilg 
    

s 
      

79 Kropaar lf r 
 

r f 
 

a r o a a 

80 Kruipende boterbloem o 
 

o r o o r 
  

r o 

81 Kruipende kardinaalsmuts 
         

s 
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Soortnaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

82 Kruipertje o 
   

o r 
    

o 

83 Kweekgras 
    

f f o 
  

la la 

84 Laurier 
      

s 
 

s 
  

85 Liggende vetmuur 
         

o o 

86 Lijsterbes r o r 
 

r 
 

r o o r 
 

87 Linde s 
          

88 Longkruid 
 

s 
         

89 Look zonder look f 0 o o f 
  

r a a f 

90 Madeliefje 
           

91 Mannetjesvaren 
      

s 
    

92 Meelbes 
 

s 
  

s 
  

s s s 
 

93 Narcis groot 
 

s 
   

r 
    

s 

94 Narcis klein 
 

r 
  

o s s 
  

o s 

95 Noorse esdoorn 
  

s s 
 

s r r o r 
 

96 Overblijvende ossentong 
   

s 
       

97 Paardenbloem r 
 

s 
 

r r r 
  

s f 

98 Paardenkastanje s 
   

s 
    

s 
 

99 Pitrus 
    

s 
     

s 

100 Ranonkelstruik 
   

s s 
      

101 Reuzenbalsemien 
         

s s 

102 Reuzenzilverspar 
    

r 
      

103 Reuzenzwenkgras 
    

s 
      

104 Ridderzuring o lf la r o 
 

s o 
 

s a 

105 Riet 
          

r 

106 Rietgras 
     

r 
   

f la 

107 Rietzwenkgras 
           

108 Rode klaver 
           

109 Rode kornoelje 
 

s r 
   

a 
    

110 Ruw beemdgras 
   

o lf 
 

a 
 

o a a 

111 Ruwe berk 
    

s 
    

s 
 

112 Schaduwgras 
      

o 
    

113 Scherpe boterbloem 
           

114 Schietwilg 
   

s r 
   

r s 
 

115 Schijfkamille 
    

r 
     

r 

116 Schijnaardbei ld f 
 

la ld o c f c c o 

117 Smalle weegbree 
           

118 Smeerwortel 
    

s 
      

119 Sneeuwbes 
    

s 
      

120 Sneeuwroem s s 
         

121 Spaanse aak s s 
  

s 
      

122 Stinkende gouwe s 
          

123 Straatgras f o 
  

f 
 

f 
  

f a 

124 Taxus 
      

s 
 

s 
  

125 Tengere rus s 
         

r 
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Soortnaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

126 Veelbloemige roos s s 
  

s 
 

s 
 

r s 
 

127 Veelwortelig kroos 
    

o s 
     

128 Veldereprijs 
 

s 
         

129 Waterzuring 
     

s 
     

130 Wijfjesvaren 
 

s 
    

s 
   

s 

131 Wilde kamperfoeli 
    

s s 
     

132 Wilde kardinaalsmuts 
    

s 
      

133 Wilde kastanje 
 

s 
  

s 
 

s 
   

s 

134 Wilde liguster f f 
 

r o s f o f f s 

135 Witte abeel 
    

s 
      

136 Witte dovenetel 
    

s s s 
   

lf 

137 Zachte berk 
    

s 
      

138 Zevenblad ld ld ld ld f 
 

a f ld a a 

139 Zomereik r 
  

s r 
   

s r 
 

140 Zomerlinde s 
          

141 Zwarte els r f o o o 
 

f f f f o 

 
Totaal per vak 51 55 20 38 78 38 46 30 40 52 54 
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Spier, J.W. van Vliet & J. Wisman (maart 1983) 

Aflevering 3   
  

Bladmossen op betonnen wegpalen tussen Amersfoort en Hoogland, door G.M. Dirkse,   J.W. 
van Vliet & V. van Laar (januari 1982) 

Aflevering 2   Libellen, waargenomen in de Bosvijver Birkhoven, door L. Boon (november 1980) 
Aflevering 1
  

Vissen in de Polder Zeldert, door G.M. Dirkse & F. van Ommen (oktober 1980) 

 



Gemeente Amersfoort
Centrum voor Natuur 
en Milieu Educatie (CNME)

Postadres
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort 

Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort

T 033 469 52 00
E cnme@amersfoort.nl
I www.hetgroenehuisamersfoort.nl 

Met de serie Natuur, Landschap en Milieu van Amersfoort 

biedt de gemeente Amersfoort aan bewoners en natuur-  

en milieuorganisaties een platform om hun onderzoeken  

te publiceren.


