
Dieren in de vrije natuur in het Park Berg en Bos 
door Henk Otto 
 
Ter voorbereiding van de toekomstplannen voor het Park Berg en Bos is in opdracht van de 
gemeente Apenheul een natuurtoets uitgevoerd. Een gedeelte van het rapport is hieronder te lezen. 
Het gehele rapport inclusief ook alle planten, foto’s en overzichtskaarten, is ook te vinden (en te 
downloaden) op de website van de gemeente Apeldoorn: 
http://www.apeldoorn.nl/data/TER/docs/leven/bouwen/bergenbos/natuurtoets_florafauna.pdf 
 
 
1 Natuurtoets  
  
Er zijn nieuwe plannen ten aanzien van een aantal gebieden rond Apeldoorn. De realisatie van deze  
plannen kan samen gaan met nadelige effecten op natuurwaarden die wettelijk beschermd zijn. Voor 
de gemeente Apeldoorn vormt dit de aanleiding om de plannen op effecten te laten toetsen door 
Adviesbureau Mertens uit Wageningen. 
Hierna vindt U een deel van dit rapport zover dat van toepassing is op Park Berg en Bos waar 
Apenheul deel van uitmaakt. Dit overzicht beperkt zich tot de fauna in dit gebied. 
 
Een groot deel van het onderzochte gebied in Berg en Bos valt onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dit 
geldt zowel bij de huidige begrenzing als bij de voorgestelde begrenzing (zie bijlage 1). Bij de huidige 
begrenzing vallen alle bosgebieden binnen het plangebied. Alleen de hoek van de J.C. Wilslaan, 
Potlaan en Asselsestraat valt buiten de begrenzing. In de voorgestelde begrenzing valt de Apenheul 
buiten het Vogel- en Habitatrichtlijngebied Veluwe.  
Dit geldt tevens voor het gebied direct ten zuidoosten van het Dierenpark (de Apenheul).   
 
2 Grondgebonden zoogdieren   
  
In Berg en Bos zijn zestien soorten grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Het betreft: 
boommarter, bosmuis, bosspitsmuis, das, edelhert, eekhoorn, egel, huisspitsmuis, konijn, 
mol, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos, wezel en wild zwijn. Boommarter is de enige soort 
die is opgenomen op de Rode lijst van bedreigde zoogdieren  
als gevoelig. Boommarter is net als das strikt beschermd onder de Flora- en faunawet. 
Edelhert, eekhoorn en wild zwijn zijn daarnaast matig beschermd onder de Flora- en 
faunawet. Deze overige grondgebonden zoogdieren zijn algemeen voorkomend, niet 
bedreigd maar wel beschermd via categorie 1 van de Flora- en faunawet.  
 
Rode lijst Flora- en faunawet  
Boommarter   Kwetsbaar  Strikt beschermd  
Bosmuis      Licht beschermd  
Bosspitsmuis     Licht beschermd  
Das      Strikt beschermd  
Edelhert     Matig beschermd  
Eekhoorn      Matig beschermd  
Egel      Licht beschermd  
Huisspitsmuis     Licht beschermd  
Konijn      Licht beschermd  
Mol       Licht beschermd  
Ree      Licht beschermd  
Rosse woelmuis     Licht beschermd  
Veldmuis      Licht beschermd  
Vos       Licht beschermd  
Wezel      Licht beschermd  
Wild zwijn      Matig beschermd  
   
Alle kleine grondgebonden zoogdieren (bosmuis, bosspitsmuis, egel, huisspitsmuis, konijn, 
mol, rosse woelmuis, veldmuis, wezel) zijn aangetroffen in de wegbermen, houtwallen en 
bos. Zij zijn gebonden aan een dekkende vegetatie die daar voornamelijk te vinden is.   
  



Van boommarter zijn totaal drie waarnemingen gedaan gedurende de laatste vijf jaar. Twee 
waarnemingen zijn gemeld door de heer Schoneveld; boswachter van Berg en Bos. 
Daarnaast is één krabspoor waargenomen in het noordwesten van het gebied.   
  
Van edelhert is een onduidelijk spoor aangetroffen ten westen van het gebied Berg en Bos. 
Uit opmerkingen van de gemeente Apeldoorn blijkt dat het edelhert ter plaatse voorkomt als 
standwild.   
  
Eekhoorn komt verspreid voor in het bos. Er zijn beperkt sporen en nesten gevonden; de 
dichtheid aan eekhoorn is derhalve vermoedelijk laag.   
  
Wild zwijn komt zeer veel voor. Verspreid over bijna het gehele gebied Berg en Bos kunnen 
sporen van zwijnen worden aangetroffen. De sporen van wild zwijn kunnen zelfs naast de 
Apenheul en langs wegen worden aangetroffen. 
 
Das is van oudsher bekend uit Berg en Bos (mondelinge mededeling de heer Schoneveld, 
Cuppen, 1996). Gedurende onderhavig onderzoek zijn er op meerdere plaatsen holen van 
dassen en sporen aangetroffen. Deze holen kunnen worden ingedeeld in burchten met één 
pijp en burchten met meerdere pijpen. Deze burchten met  
meerdere pijpen zijn aangemerkt als hoofdburcht. Als wordt gekeken naar de ligging van de 
burchten kunnen drie groepen worden onderscheden:   
1. In het noorden een kleine groep met enkele burchten met één pijp. Mogelijk gaat het hier 
om één of enkele dieren.  
2. In het zuidwesten een tweetal grotere burchten met enkele bijburchten.   
3. In het zuidoosten een tweetal grotere burchten met enkele bijburchten.   
 
3 Vleermuizen  
  
Zomersituatie  
In totaal zijn zes soorten vleermuizen waargenomen in de zomer. Het betreft gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis , rosse vleermuis en 
grootoorvleermuis. Alle vleermuizen zijn foeragerend vastgesteld en van watervleermuis en 
laatvlieger zijn kolonies aangetroffen.  
  
Gewone dwergvleermuis is veruit het meest aangetroffen in Berg en Bos. Met name boven 
en in de nabijheid van  de waterpartijen werden veel foeragerende watervleermuizen 
aangetroffen.   
  
Van ruige dwergvleermuis werden enkele foeragerende dieren vastgesteld. Met name in het 
gebied van de Apenheul werden de waarnemingen verricht.   
  
Van laatvlieger werden grote aantallen rondvliegende dieren (ca. 15 dieren) waargenomen op 
één plaats in de Apenheul, nog voordat het donker was.  
Na het invallen van het donker waren deze laatvliegers grotendeels vertrokken.  
Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat zich in een gebouw (de laatvlieger is alleen 
gebouw bewonend) een kolonie bevindt.   
  
Van watervleermuis werd een kolonie aangetroffen in het noordwesten. De kolonie bevond 
zich in een beuk en telde 18 uitvliegers. In de kolonie bleven geluiden aanwezig dat wijst op 
een kraamkolonie. Watervleermuizen zijn aangetroffen boven de grote vijver.   
  
Van rosse vleermuis zijn enkele foeragerende dieren waargenomen. De rosse vleermuizen 
werden met name rond de waterpartijen foeragerend vastgesteld.   
  
Verspreid werden drie foerageerplaatsen van grootoorvleermuis vastgesteld.  
Mogelijk bevinden zich in het gebied meer foerageerplaatsen omdat de grootoorvleermuis 
een zeer zachte sonar heeft die moeilijk is waar te nemen met een detector.   
 
Herfstsituatie  
Gedurende de herfst zijn zes vleermuizen waargenomen. Het betreft gewone 



dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis , rosse vleermuis en 
grootoorvleermuis. Al deze soorten zijn foeragerend vastgesteld. Van gewone 
dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis zijn daarnaast paarplaatsen gelokaliseerd. In figuur 
20 staan de waarnemingen weergegeven.   
  
Wintersituatie  
Gelet op het feit dat zowel in de zomer als herfst verschillende soorten zijn vastgesteld is het 
aannemelijk dat deze soorten ook overwinteren in het gebied. Zo kunnen grootoorvleermuis 
en rosse vleermuis overwinteren in holle bomen. Laatvlieger en dwergvleermuis zouden 
kunnen overwinteren in gebouwen. Van ruige dwergvleermuis is bekend dat deze soort 
wegtrekt naar de baltische staten om aldaar te overwinteren.  
Watervleermuis overwinterd doorgaan is ijskelders, grotten en bunkers e.d. en zal derhalve 
buiten het plangebied overwinteren.     
  
Vleermuiswaarden  
In totaal zijn vijf soorten vleermuizen vastgesteld in Berg en Bos (zie tabel 5). Gesteld kan 
worden dat het gebied van speciale waarde is voor vleermuizen wegens de hoge dichtheid 
aan vleermuizen, de functie als kolonie-, paar- en overwinteringsplaats.   
  
  
Rode lijst Flora- en faunawet  
Gewone dwergvleermuis  - Strikt beschermd  
Ruige dwergvleermuis   - Strikt beschermd  
Laatvlieger     - Strikt beschermd  
Watervleermuis    - Strikt beschermd  
Rosse vleermuis    - Strikt beschermd  
Grootoorvleermuis   - Strikt beschermd  
  
Alle waargenomen vleermuizen zijn strikt beschermd onder de Flora- en faunawet, doch niet 
bedreigd volgens de Rode lijst van bedreigde diersoorten.   
 
 
4 Broedvogels  
  
In totaal zijn 30 soorten broedvogels vastgesteld in Berg en Bos. Alle soorten (uitgezonderd 
soepeend) zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. Huismus en raaf zijn beide 
opgenomen op de Rode lijst van bedreigde dieren als gevoelig. Zwarte specht en ijsvogel zijn 
kwalificerende vogels voor de Veluwe in het kader van de Vogelrichtlijn. Vogels van bos en 
opgaande begroeiing komen het meeste voor, gelet op het aantal soorten en de dichtheid.  
 
Rode lijst Flora- en faunawet  
Buizerd     2 - Strikt beschermd  
Ekster     2 - Strikt beschermd  
Fitis     3 - Strikt beschermd  
Gedomesticeerde eend   4 - niet beschermd  
Groene specht     2 - Strikt beschermd  
Groenling     3 - Strikt beschermd  
Grote bonte specht   2 - Strikt beschermd  
Havik      2 - Strikt beschermd  
Heggenmus    3 - Strikt beschermd  
Houtduif     2  - Strikt beschermd  
Huismus     1 - Gevoelig Strikt beschermd  
Kauw      1, 5 - Strikt beschermd  
Koolmees     2 - Strikt beschermd  
Meerkoet     4 - Strikt beschermd  
Merel      3 - Strikt beschermd  
Pimpelmees    2,3 - Strikt beschermd  
Raaf      2 Gevoelig Strikt beschermd  
Roodborst     2,3 - Strikt beschermd  
Sperwer     2 - Strikt beschermd  



Spreeuw     1,2 - Strikt beschermd  
Tjiftjaf     3 - Strikt beschermd  
Vlaamse gaai    2 - Strikt beschermd  
Waterhoen     4 - Strikt beschermd  
Wilde eend     4 - Strikt beschermd  
Witte kwikstaart    5 - Strikt beschermd  
Winterkoning    3 - Strikt beschermd  
IJsvogel     4 - Strikt beschermd  
Zwarte kraai    5 - Strikt beschermd  
Zanglijster     3 - Strikt beschermd  
Zwarte specht    2 - Strikt beschermd  
*Ecotoop: 1 = bebouwing, 2 = bos, 3 = struweel, 4 = oppervlaktewater, 5 = soorten met een 
brede ecologische amplitude  
  
Bosuil is niet vastgesteld gedurende onderhavige inventarisatie. Uit een reactie van de 
gemeente Apeldoorn blijkt dat er in 2006 één territorium is waargenomen. In 2005 waren dit 
er totaal zes. Van Kerkuil is één nestplaats bekend bij de dienstingang (direct ten oosten van 
de huidige camping). Het is onduidelijk of deze kerkuil in 2006  
tot broeden is gekomen. 
 
5 Amfibieën   
  
In totaal zijn vier soorten amfibieën waargenomen. Het betreft: bruine kikker, gewone pad, 
middelste groene kikker en kleine watersalamander. Bruine kikker en gewone pad zijn in lage 
dichtheid vastgesteld rond de Apenheul, de vijver en in het beekdal. Er kon alleen in de 
Apenheul voortplanting worden vastgesteld. In de meeste wateren konden larven worden 
gezien. Middelste groene kikker komt vrij veel voor in de Apenheul. De meeste zonnige 
oevers die begroeid zijn met moeras- en waterplanten en zijn gekoloniseerd door middelste 
groene kikker.  
Kleine watersalamander is gemeld in de Apenheul maar niet waargenomen gedurende 
onderhavige inventarisatie. Alle waargenomen amfibieën zijn licht beschermd en niet 
bedreigd volgens de Rode lijst.   
  
Rode lijst Flora- en faunawet  
Bruine kikker    Licht beschermd  
Gewone pad    Licht beschermd      
Middelste groene kikker   Licht beschermd  
Kleine watersalamander   Licht beschermd  
   
6 Vissen   
  
In de meeste wateren op de Apenheul leven siervissen of vissen die zijn ingebracht. In de 
grote vijver leeft de karper. Karpers komen in deze vijver in hoge dichtheid  
voor.   
   
7 Reptielen   
  
In totaal zijn vier soorten reptielen vastgesteld in Berg en Bos). Het betreft: ringslang, adder, 
levendbarende hagedis en hazelworm.  
Ringslang, adder en hazelworm zijn alle drie opgenomen op de Rode lijst van bedreigde 
diersoorten als kwetsbaar en zijn daarnaast strikt beschermd. Levendbarende hagedis is 
matig beschermd en niet bedreigd volgens de Rode lijst.  
In de tabel wordt een overzicht gegeven van de mate van bedreiging en de 
beschermingsstatus van de aangetroffen reptielen.   
  
Rode lijst Flora- en faunawet  
Ringslang     Kwetsbaar   Strikt beschermd  
Adder     Kwetsbaar   Strikt beschermd  
Levendbarende hagedis      Matig beschermd  
Hazelworm     Kwetsbaar   Strikt beschermd  



  
Ringslang komt vrij veel voor in Berg en Bos. Ringslang wordt regelmatig gesignaleerd in de 
nabijheid van wateren in de Apenheul, al zijn de meldingen hiervan tegenstrijdig. In ieder 
geval wordt zij regelmatig waargenomen op plaatsen waar composthopen zijn. Het betreft 
bijvoorbeeld een aangelegde composthoop voor  
de ringslang en enkele composthopen van een bedrijf waar recentelijk ca. 20 slangen werden 
waargenomen bij het omzetten van de composthoop. Gedurende onderhavig onderzoek is 
één ringslang waargenomen nabij een composthoop.  
 
Van de adder is één recente waarneming gemeld. Gedurende onderhavig onderzoek zijn 
geen adders waargenomen. Het is onduidelijk of adder echt weinig voorkomt en mogelijk 
wordt aangezien voor bijvoorbeeld ringslang. Het leefgebied in Berg en Bos is echter wel vrij 
goed voor adder.   
 
Van de levendbarende hagedis zijn twee waarnemingen verricht ten westen/ zuidwesten van 
de Apenheul. Het biotoop is hier vrij goed en het is aannemelijk dat zich ter plaatse een 
populatie bevindt.  Van de moeilijk waar te nemen levendbarende hagedis is één waarneming 
verricht gedurende onderhavig onderzoek. Gelet op het ecotoop is het aannemelijk dat de 
soort meer voorkomt. In 1995 werd de soort ook al  
gemeld (Cuppen e.a., 1995).   
  
8 Ongewervelden   
  
De gevlekte witsnuitlibel is niet aangetroffen gedurende onderhavig onderzoek. De wateren 
van de Apenheul zijn eigenlijk de enige wateren in Berg en Bos die rijk aan libellen zijn.  Met 
name de smaragdlibel en de platbuik zijn in de Apenheul opmerkelijk omdat zij veelvuldig 
boven het water foerageren. Andere waargenomen soorten zijn: bloedrode heidelibel, blauwe 
glazenmaker, paardenbijter, grote roodoogjuffer en lantaarntje.  
  
Het vliegend hert dat matig beschermd is, is enkele keren waargenomen. Er is een dood 
exemplaar langs de Wilslaan gevonden en in de Apenheul worden elk jaar wel enkele 
waarnemingen verricht.  
Deze dieren komen vermoedelijk uit de omgeving. Gedurende onderhavig onderzoek is geen 
vliegend hert waargenomen. De dichtheid aan vliegend hert is vermoedelijk ook  laag. In Berg 
en Bos en omgeving leven zeer veel zwijnen. Met hun wroetsnuit weten ze nesten met larven 
uit te graven en te verorberen.   


