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Stand van de Natuur in 
Amersfoort
In de herfst van 2019 heeft de gemeente Amersfoort een boekje 
uitgebracht onder de naam "Stand van de natuur in Amersfoort". 
In het boekje worden de bijzondere natuurgebieden binnen 
en rondom de gemeente beschreven. Daarnaast worden meer 
dan 100 kenmerkende soorten beschreven, voorzien van 
vespreidingskaartjes en mooie foto's. 

Van "onze" soortgroepen hebben vijf soorten amfibieën, vier 
soorten reptielen en zes soorten vissen een eigen beschrijving. 
Amersfoort kent een rijk en afwisselend buitengebied 
met soorten als grote modderkruiper, kamsalamander en 
zandhagedis. Uit de gegevens die in het boekje zijn verwerkt 
blijkt dat soorten als zandhagedis en ringslang vooruit gaan in 
Amersfoort, maar dat de rugstreeppad achteruit gaat. Deze soort 
is de laatste jaren niet meer waargenomen binnen de gemeente. 
Wie gaat er weer eens luisteren en zoeken naar de rugstreeppad?

Aan dit project hebben veel mensen meegewerkt, waaronder 
mensen van RAVON en de RAVON Afdeling Utrecht. Het boekje 
is af te halen bij het stadhuis of het Groene Huis in Amersfoort. 
Voor meer informatie kun je terecht op de website: 
www.hetgroenehuisamersfoort.nl/stand-van-de-natuur

Wim de Wild

Aan de slag als Coördinator Vrijwilligers
Met een schepnet in een sloot, padden overzetten bij een drukke weg, adders zoeken en herkennen en overzicht houden in de 
RAVON-bieb. Vele vrijwilligers zijn in de weer voor RAVON. 

Vanaf december ben ik aan de slag bij RAVON met op mijn to-do-lijst maar één onderwerp: 
vrijwilligers! Ik ga komende tijd aan de slag om het vrijwilligersbeleid (en alles wat daarbij hoort) 

vorm te geven. Dat betekent onder andere het stroomlijnen van processen en zorgen voor goede 
infrastructuur, maar ook horen wat er allemaal leeft bij jullie. Zodat we met z’n allen beter op 
onze soorten kunnen focussen.

In het voorjaar trek ik er ook op uit om te kijken wat jullie allemaal doen. Misschien ontmoet ik je 
een keertje in het veld! En anders zien we elkaar vast tijdens een andere RAVON-activiteit. 

Ik kijk er al naar uit!

Kaat Willemse 
k.willemse@ravon.nl

De zandhagedis doet het goed in het buitengebied van 
Amersfoort. (Foto: Angela de Wild)


