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1 Inleiding 

 
1.1 Waarom een Natura 2000 beheerplan voor Kolland & Overlangbroek?  

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. 

De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn belangrijke instrumenten om deze doelstelling te realise-

ren. In deze richtlijnen is bepaald dat de lidstaten belangrijke natuurgebieden voor de kwets-

baarste soorten en habitattypen aanwijzen. Deze Natura 2000-gebieden zijn gebieden die ge-

schikt zijn om het duurzaam voortbestaan van de meest bedreigde soorten en habitattypen te 

verzekeren. De Natura 2000-gebieden vormen gezamenlijk het Natura 2000 netwerk. De lidsta-

ten nemen alle maatregelen die nodig zijn om een gunstige staat van instandhouding van soor-

ten en habitattypen van communautair belang te realiseren. Bij de vormgeving en de keuze van 

deze maatregelen wordt rekening gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultu-

reel gebied, alsmede met regionale en lokale bijzonderheden. 

 

In Nederland gaat het om 162 unieke natuurgebieden die behoren tot het Europese samenhan-

gende Natura 2000 netwerk. Eén van deze gebieden is het Natura 2000-gebied Kolland en 

Overlangbroek. De Natura 2000-gebieden liggen vrijwel geheel binnen de Ecologische Hoofd-

structuur (EHS). Daarmee vormen de EHS en Natura 2000 een stevige basis voor het behoud 

en herstel van waardevolle natuur. Voor alle Natura 2000-gebieden moet op grond van de Na-

tuurbeschermingswet 1998 een beheerplan worden opgesteld. Dit moet gebeuren binnen drie 

jaar na aanwijzing van het gebied als Natura 2000-gebied.  

 

Het Natura 2000-gebied Kolland en Overlangbroek is in mei 2003 aangemeld als Habitatricht-

lijngebied en is in september 2008 in ontwerp aangewezen (landelijk gebiednummer 81). Het 

ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van 11 september 2008 tot en met 22 oktober 2008. 

Naar verwachting wordt de aanwijzing voor Kolland en Overlangbroek in 2010 definitief (zie pa-

ragraaf 1.3). 

 
1.2 Functie beheerplan 

Beheerplannen hebben in grote lijnen de volgende functies (Ministerie van LNV, 2005): 

1. Instandhoudingsdoelstellingen: het beheerplan werkt de instandhoudingsdoelstellingen voor 

het Natura 2000-gebied verder uit in ruimte en tijd en geeft daarmee duidelijkheid over de 

doelstellingen, zoals benoemd in de aanwijzingsbesluiten. Het beschrijft de resultaten die 

bereikt dienen te worden om het behoud of herstel van de instandhoudingsdoelstellingen 

mogelijk te maken. 

2. instandhoudingsmaatregelen: Het beheerplan geeft een overzicht op hoofdlijnen van in-

standhoudingsmaatregelen die in de planperiode genomen moeten worden om de beoogde 

doelstellingen te handhaven en/of te bereiken. De maatregelen zijn gerelateerd aan de in-

standhoudingsdoelstellingen, zoals opgenomen in de aanwijzingsbesluiten.  

3. bescherming: het beheerplan geeft minimaal aan welke bestaande activiteiten niet schade-

lijk zijn in relatie tot het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen met betrekking tot 

de natuurwaarden waarvoor het gebied is aangewezen. Het kan ook aangeven of voorge-

nomen activiteiten niet schadelijk zijn. Of een activiteit niet schadelijk is, zal op grond van 

objectieve gegevens en op basis van de best beschikbare kennis moeten blijken.  
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Het beheerplan vormt in aanvulling op het aanwijzingsbesluit een handvat voor het afwegings-

kader voor de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Op die 

manier wordt duidelijkheid geboden aan beheerders, gebruikers en belanghebbenden ten aan-

zien van de vraag welke activiteiten in en bij het Natura 2000-gebied in ieder geval schadelijk 

zijn en alleen in uitzonderingssituaties zijn toegestaan na toetsing overeenkomstig artikel 19j 

van de Natuurbeschermingswet (Habitattoets) en welke activiteit op wettelijke gronden geen 

vergunning behoeven. 

 

De looptijd van een beheerplan is maximaal zes jaar. 

 
1.3 Status en vaststellingprocedure van het plan 

Dit document heeft de status van een concept beheerplan. De Minister van LNV wil op grond 

van de concept beheerplannen de definitieve aanwijzingsbesluiten vaststellen. In de concept 

beheerplannen kunnen gemotiveerd voorstellen worden gedaan voor het aanpassen van het 

ontwerpbesluit (de zogenaamde omkering). De Minister van LNV heeft de provincies de moge-

lijkheid geboden deze omkering toe te passen omdat in feite pas bij het opstellen van de be-

heerplannen goed kan worden beoordeeld welke doelen haalbaar en betaalbaar zijn. Het aan-

wijzingsbesluit over de instandhoudingsdoelstellingen en de begrenzing zal dan daarna defini-

tief wordt vastgesteld. 

 

Na de definitieve aanwijzing wordt het concept beheerplan als ontwerp beheerplan in de in-

spraak gebracht. Het beheerplan wordt uiteindelijk vastgesteld door het College van Gedepu-

teerde Staten van Utrecht in overeenstemming met de Minister van LNV. 

 
1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 van dit rapport gaat in op de instandhoudingsdoelstelling voor het Natura 2000-

gebied Kolland en Overlangbroek. Een gebiedsbeschrijving van Kolland en Overlangbroek is 

gegeven in hoofdstuk 3. Het betreft een beschrijving van de abiotische en biotische gebieds-

kenmerken. In hoofdstuk 4 is het huidig gebruik beschreven evenals het bestaand beleid en 

plannen. De instandhoudingsdoelstellingen zijn in hoofdstuk 5 in ruimte en tijd uitgewerkt. Te-

vens bevat dit hoofdstuk een beschrijving van de ecologische kansen en knelpunten. Een toet-

sing van het huidig gebruik op de instandhoudingsdoelstellingen is opgenomen in hoofdstuk 6. 

In hoofdstuk 7 is uitgewerkt hoe de instandhoudingsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden 

gezien de ecologische kansen en knelpunten die in hoofdstuk 5 zijn gesignaleerd en de effecten 

van het bestaand gebruik zoals in hoofdstuk 6 beschreven. In dit hoofdstuk worden de instand-

houdingsmaatregelen beschreven. De maatregelen zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 8, het 

uitvoeringsprogramma. Dit hoofdstuk biedt tevens een handreiking voor communicatie en moni-

toring.  

 
1.5 Adressen en contactgegevens bevoegd gezag 

Voor het Natura 2000-gebied Kolland en Overlangbroek is de Provincie Utrecht bevoegd gezag 

in het kader van de vergunningverlening als bedoeld in de Natuurbeschermingswet. De con-

tactgegevens van Provincie Utrecht zijn weergegeven in tekstkader 1.1. 

 

Bij de totstandkoming van dit concept beheerplan is een projectgroep betrokken geweest be-

staande uit vertegenwoordigers van de Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden, Staatbosbeheer, Landgoed Kolland bv, LTO en een aantal particuliere eigenaren en 

gebruikers. De gemeente Wijk bij Duurstede en de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben als 

agendalid zitting gehad in de projectgroep. Daarnaast zijn informatie avonden georganiseerd 

waarin de omgeving is geïnformeerd over de voortgang en de resultaten. 
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Tekstkader 1.1 Contactgegevens Provincie Utrecht 

 

Provincie Utrecht 

Afdeling vergunningverlening 

(AVV)vergunningenloket@provincie-utrecht.nl 
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2 Instandhoudingsdoelen 

2.1 Begrenzing van het Natura 2000 gebied Kolland en Overlangbroek 
 
2.1.1 Landschappelijke context en kenmerken begrenzing 
Kolland & Overlangbroek behoort tot het Natura 2000-landschap ‘Rivierengebied’. De begren-
zing van het Habitatrichtlijngebied Kolland & Overlangbroek is bepaald aan de hand van de lig-
ging van de natuurlijke habitats en de leefgebieden van de soorten waarvoor het gebied is aan-
gewezen. Daarnaast omvat het begrensde gebied ook natuurwaarden die integraal onderdeel 
uitmaken van de ecosystemen waartoe de betreffende habitattypen en leefgebieden van soor-
ten behoren alsmede nieuwe natuur indien dit noodzakelijk wordt geacht om bedreigde en 
schaarse habitattypen en leefgebieden van soorten te herstellen. Bij de keuze en de afbakening 
van de gebieden is geen rekening gehouden met andere vereisten dan die verband houdend 
met de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (Ministerie van 
LNV, 2008, ontwerpbesluit). 
 
2.1.2 Begrenzing en oppervlakte 
De begrenzing van het Natura 2000-gebied is aangegeven in figuur 1.1 (Ministerie van LNV, 
2008, ontwerpbesluit).  
 

Figuur 1.1  Begrenzing Natura 2000-gebied Kolland en Overlangbroek 
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Op hoofdlijnen omvat het Natura 2000-gebied Kolland & Overlangbroek twee gebieden tussen 
Wijk bij Duurstede en Amerongen. Beide gebieden liggen aan de Ameronger wetering (Kolland 
ten zuiden en Overlangbroek ten noorden daarvan). Het Natura 2000-gebied is gelegen in de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug (Kolland) en de gemeente Wijk bij Duurstede (Overlangbroek).  
  
Het Natura 2000-gebied beslaat een oppervlakte van 176 ha dat is aangewezen onder de Habi-
tatrichtlijn. Dit cijfer betreft de bruto-oppervlakte omdat bij de berekening geen rekening is ge-
houden met niet op de kaart, tekstueel uitgesloten delen (Ministerie van LNV, 2008).  

 
2.2 Kernopgave en Sense of Urgencies 

De kernopgave laat zien wat de belangrijkste bijdrage van een gebied is aan de landelijke doel-

stelling. De kernopgave van Kolland en Overlangbroek is overgenomen uit het Natura-2000 

doelendocument (Ministerie van LNV, 2006). 

 

Kernopgave Kolland en Overlangbroek: 

3.07 W Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen en Essen-

Iepenbossen) *H91E0_A en *H91E0_B uitbreiden  

 

Toelichting (LNV doelendocument, 2006): 
Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen en Essen-Iepenbossen) zijn prioritair op bijlage I 
van de Habitatrichtlijn. Internationaal van belang voor zachthoutooibossen vanwege centrale 
ligging en groot aandeel. Met name Essen-Iepenbossen op termijn weer van nationaal belang 
voor bedreigde bossoorten, momenteel zeer zeldzaam voorkomend subtype. 

Voor Kolland en Overlangbroek geldt een wateropgave (W). Een wateropgave (W) is toebe-

deeld als de watercondities in meer of mindere mate niet op orde zijn (kansen- en knelpunten-

analyse door Kiwa Water Research/EGG consult, 2007).  

 
Voor het natura 2000 gebied Kolland en Overlangbroek geldt geen ‘Sense of Urgency’ opgave. 
Een ‘Sense of Urgency’ is toegekend als binnen de eerste beheerplanperiode mogelijk onher-
stelbare schade ontstaat (LNV, leeswijzer essentietabel).  

 
2.3 Instandhoudingsdoelstellingen 

 
2.3.1 Instandhoudingsdoelstellingen aanwijzingsbesluit 
 
Algemene doelen ontwerpbesluit (LNV, Ontwerpbesluit) 
Behoud en indien van toepassing herstel van: 
1. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 2000 
zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie 
2. de bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie, die zijn 
opgenomen in bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde bijdrage van 
het gebied aan het streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van instandhouding voor 
de habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is aangewezen 
3. de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van de eco-
logische structuur en functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het gebied is 
aangewezen 
4. de op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en soorten 
waarvoor het gebied is aangewezen 

 

Instandhoudingsdoel voor Natura 2000 gebied Kolland en Overlangbroek: H91E0 *Bossen op 

alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae). Verkorte naam Vochtige alluviale bossen. Het betreft het subtype: H91E0B Vochtige 

alluviale bossen (Essen-Iepenbossen) 
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Doel: Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige alluviale bossen, Essen-Iepenbossen 
(subtype B).  

Toelichting: Het betreft hier essenhakhoutbossen van het habitattype vochtige alluviale bos-
sen, Essen-Iepenbossen (subtype B). Het subtype verkeert landelijk in een zeer 
ongunstige staat van instandhouding. Het essenhakhout op kleibodem zoals in 
Kolland en Overlangbroek voorkomt, vormt een in Europa unieke vorm van dit 
subtype. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteit vormen de epifytische mos-
sen (Ministerie van LNV, 2008, ontwerpbesluit). 

 
In tabel 2.1 zijn de instandhoudingsdoelstellingen samengevat.  

 

De staat van instandhouding van het habitattype vochtige alluviale bossen, Essen-Iepenbossen 

(subtype B) is op de aspecten oppervlakte en kwaliteit beoordeeld als zeer ongunstig (ontwerp-

besluit). De landelijke doelstelling van het habitattype Vochtige alluviale bossen, Essen-

Iepenbossen (subtype B) is uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit, voor de Kolland en 

Overlangbroek zelf geldt een behouddoelstelling (voor oppervlak en kwaliteit).  

 

Tabel 2.1 Instandhoudingsdoelstellingen Kolland en Overlangbroek (gebiednummer 081) 

Habitattype  Doel oppervlak Doel kwaliteit Landelijk Staat van 

Instandhouding (SVI) 

H91E0B Vochtige alluviale 

bossen (Essen-

Iepenbos) 

Behoud (=) Behoud (=) Zeer ongunstig (--) 

 

In intermezzo 2.1 is het habitattype nader toegelicht (Ministerie van LNV, 2008; profielendocu-

ment) 

 

Intermezzo 2.1 Toelichting habitattype Vochtige alluviale bossen (Essen-Iepenbos). Bron: Profie-

lendocument (Gebiedendatabase Natura 2000, ministerie van LNV en bijbehorende leeswijzer (LNV 

Directie Kennis, 2008)  

Kenschets 

De kleiige, hoge delen van de uiterwaarden zijn van nature de standplaatsen van het hardhoutooibos, waarin 

gewone es domineert. In de uiterwaarden is dit bos momenteel alleen nog in gedegradeerde vorm aanwezig, als 

populierenaanplant. Dit tweede type van alluviaal bos, het vochtige hardhoutooibos, komt in ons land ook voor 

op landgoederen en als essenhakhout (o.a. langs de Waal, Kromme Rijn en Vecht). Die bossen staan echter 

alleen nog indirect onder invloed van de rivier (door stijging van grondwater tijdens rivierhoogwater). 

 

Europees belang: zeer groot 

Vooral de alluviale bossen in het rivierenlandschap (van subtype A en B) van ons land zijn van groot internatio-

naal belang. Onze rivierbegeleidende Essen-Iepenbossen (van subtype B) zijn van zeer grote Europese beteke-

nis omdat zulke bossen een beperkt verspreidingsgebied hebben (de Noordwest-Europese laagvlakte). Daarbij 

is de vorm met Essenhakhout uitsluitend uit ons land bekend. 
 
Definitie Essen-Iepenbos 

Code vegetatietype Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Kwaliteit van het 

vegetatietype)* 

Beperken-

de crite-

ria** 

43Aa2 Essen-Iepenbos Fraxino-Ulmetum Goed mits op 

alluviale 

bodem en 

onder 

invloed van 

beek of 

rivier 

43-RG1 Rompgemeenschap met 

Fluitekruid van het 

Onderverbond der 

Iepenrijke Eiken- 

RG Anthriscus 

sylvestris-[Ulmenion 

carpinifoliae] 

Matig mits op 

alluviale 

bodem en 

onder 
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Essenbossen invloed van 

beek 

of rivier 

* Bij elk vegetatietype staat een G of een M in de kolom kwaliteit. Hieruit blijkt of het vegetatietype een 
goede of matige kwaliteit van het habitat(sub)type vertegenwoordigt. Strikt genomen betreft het hier de 
vegetatiekwaliteit van het habitat(sub)type; soms kan een ‘matige’ vegetatie wèl bijdragen aan een goede 
kwaliteit voor de fauna van het habitat(sub)type. Mede daarom moet dit kwaliteitsbegrip onderscheiden 
worden van de beoordeling van de kwaliteit van het habitat(sub)type als geheel, zoals die gedefinieerd staat in 
de profielen. De aanduiding G of M is daarvan (slechts) een onderdeel. 

** In de kolom ‘beperkende criteria’ is vermeld in welke gevallen het vegetatietype tot een bepaald 

habitat(sub)type behoort (bijvoorbeeld specifieke gebiedskenmerken) 

 
Typische soorten 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soortgroep Categorie 

Grote ijsvogelvlinder Limenitis populi Dagvlinders K* 

Groot touwtjesmos Anomodon viticulosus Mossen K 

Spatelmos Homalia trichomanoides Mossen K 

Bloedzuring Rumex sanguineus Vaatplanten K 

Grote bonte specht Dendrocopos major ssp. 

pinetorum 

Vogels Cb 

Matkop Parus montanus ssp. rhena-

nus 

Vogels Cb 

Nachtegaal Luscinia megarhynchos ssp. 

megarhynchos 

Vogels Cab 

Cb = constante soort goede biotische structuur; Cab = constante soort goede abiotische toestand en goede biotische 

structuur; K = karakteristieke soort; * Verdwenen soort 

 

Overige kenmerken van een goede structuur en functie 

• Periodieke overstroming met rivier- of beekwater 

• Dominantie van wilgen, zwarte populier, gewone es, iep of zwarte els 

• Bedekking van exoten < 5% 

• Veel op het hout groeiende soorten (epifyten) 

• Hakhoutbeheer (in gecultiveerde typen van bos) 

• Gevarieerde bosstructuur en gemengde soortensamenstelling (subtype B en C) 

• Aanwezigheid van oude levende of dode dikke bomen en/of oude hakhoutstoven 

• Optimale functionele omvang: vanaf tientallen hectares (alle subtypes). 

 

Vochtige hardhoutooibossen met Gewone es (subtype B) groeien op hoge, kleiige of zavelige, tamelijk kalkarme, 

relatief ver van de rivier gelegen delen van de uiterwaard. Daar is de overstromingsdynamiek laag. Overstromin-

gen treden hier gemiddeld 1 tot 10 dagen per jaar op. De grondwaterstanden liggen in het voorjaar minimaal 

enkele decimeters onder maaiveld. De standplaatsen zijn vochtig en hooguit zwak zuur. De voedselrijkdom is 

wel groot, maar duidelijk minder dan in de regelmatig overstroomde en veelal op nog kleiiger substraat groeien-

de zachthoutooibossen. Vanwege de door menselijk ingrijpen toegenomen hydrodynamiek en voedselrijkdom 

nemen Essen-Iepenbossen in het gebied van de grote rivieren slechts een zeer geringe oppervlakte in. Het 

zwaartepunt ligt daarom in binnendijkse gebieden. Daar zijn de bossen onder sterke menselijke invloed ont-

staan, vaak gaat het om park- en stinzenbossen. Ook het essenhakhout zoals dat in het rivierengebied lokaal 

voorkomt wordt onder dit bostype gerekend. Deze hakhoutbossen zijn vaak bijzonder rijk aan epifytische mos-

sen. Essenhakhout is voor de instandhouding afhankelijk van hakhoutbeheer. 

 

De zeldzaamheid van het type wordt versterkt doordat geschikte standplaatsen ook zeer geschikt zijn voor land-

bouw en er dus in het verleden nauwelijks bos op is aangeplant of tot ontwikkeling gekomen. Verwachting is dat 

allerlei jongere bosaanplanten op kleigrond zich op den duur ook tot dit bostype zullen ontwikkelen. De toch al 

trage ontwikkeling naar vochtige hardhoutooibossen met een hoge kwaliteit en rijke ondergroei wordt bovendien 

geremd door de overmaat aan voedingsstoffen, die met name in bossen met een hoog lichtaanbod jaarlijks leidt 

tot een uitbundige brandnetelgroei. Een lange tijd voor de ontwikkeling is dan ook essentieel. 
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Kwaliteitseisen omgeving 

Laagdynamische condities over voldoende oppervlakten zijn van belang. Deze situaties komen met 

name voor op de flanken van hogere zandgronden, plaatselijke zandruggen en oeverwallen; de overgang van 

droge hardhoutooibossen naar lager gelegen, vochtiger delen van de uiterwaarden. Juist deze overgangen met 

laagdynamische condities zijn grotendeels verdwenen en op de resterende locaties is veelal geen bos aanwezig, 

hoewel er wel initiële ontwikkelingen in die richting optreden. Belangrijke knelpunten zijn hier niet zozeer ecolo-

gisch van aard, als wel ingegeven vanuit de veiligheid. Voor de ontwikkeling van vochtige hardhoutooibossen op 

grotere schaal moet er, vanwege de opstuwende werking van de ooibossen, dus elders meer open ruimte be-

schikbaar komen. Beperkingen treden op door grote wisselingen in vochttoestand door ingesneden rivierloop en 

lage waterpeilen binnendijks (afname kwelinvloed). Subtype B is gevoelig voor stikstofdepositie. 

 

 

 
2.3.2 Huidige staat van de instandhoudingsdoelstellingen 
Het Essen-Iepenbos kan in principe in het gehele rivierengebied voorkomen.  
 
In tabel 2.2. is een beoordeling van de huidige landelijke staat van instandhouding gegeven. 
 

Tabel 2.2 Beoordeling landelijke staat van instandhouding 
Aspect 1994 2004 2007 

Verspreiding Zeer ongunstig Zeer ongunstig Zeer ongunstig 

Oppervlakte  Zeer ongunstig Zeer ongunstig Zeer ongunstig 

Kwaliteit Zeer ongunstig Zeer ongunstig Zeer ongunstig 

Toekomstperspectief Matig ongunstig Matig ongunstig Matig ongunstig 

Beoordeling staat van 
instandhouding 

Zeer ongunstig Zeer ongunstig Zeer ongunstig 

 
2.3.3 Toekomstige relatieve bijdrage aan landelijke instandhoudingsdoelen 

De toekomstige relatieve bijdrage van de instandhoudingsdoelen van Natura 2000 gebied Kol-

land en Overlangbroek aan de landelijke instandhoudingsdoelen zijn weergegeven in tabel 2.3.  

  

Tabel 2.3 Relatief belang en staat van instandhouding habitattypen (Ministerie van LNV, 

2006, Doelendocument) 

Relatief 

belang 

SVI Totaal Verspreiding Oppervlakte  Kwaliteit Toekomst 

Zeer Groot Aanzienlijk Aanzienlijk Aanzienlijk Aanzienlijk Matig On-

gunstig 

 

 
2.4 Ecologische vereisten van het habitattype Essen-Iepenbos 

De ecologische vereisten van de instandhoudingsdoelen voor Overlangbroek en Kolland zijn 

afgeleid van de beschrijving van ecologische vereisten zoals weergegeven op de website van 

het Ministerie van LNV. Deze zijn weergegeven in tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4 Ecologische vereisten instandhoudingsdoel  H91E0B (Vochtige alluviale bossen 

(Essen-Iepenbos))(Bron: (Gebiedendatabase Natura 2000, website ministerie van LNV)  

Overstroming Vocht  Voedselrijkdom Zout  Zuurgraad 

Nooit of inciden-

teel met zoet 

water. 

Vochtig. Optimaal GVG > 40 

cm –mv, suboptimaal GVG 

25-40 cm –mv. GLG < 109 

cm –mv (zware klei) of GLG 

< 189 cm –mv (lichte klei-

grond). De GLG is een kriti-

sche grens in verband met 

vochtleverantie en hangt 

samen met het optreden 

van droogtestress 

Matig voedselrijke en 

zeer voedselrijke 

bodem (voedselrijke 

zavel of kleigrond) 

Optimaal zeer zoet 

(< 150 Cl mg/l), 

suboptimaal zoet 

(150-300 mg Cl/l) 

Matig zuur tot basisch (van 

pH 5 tot pH > 7,5). Buffering 

vindt plaats door de bodem 

(kalkrijke zavel of kleigrond). 

Aanvullende buffering via 

inundatie en kwel. Dit laatste 

is vooral van belang wanneer 

de buffercapaciteit van de 

bodem afneemt 
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Uit de tabel blijkt dat voor wat betreft de kritische Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) 

er een onderscheid is tussen delen van Kolland en Overlangbroek. Overlangbroek ligt geheel in 

een kom met zware klei, Kolland ligt deels in de kom met zware klei, deels op een oeverwal met 

zware zavel en deels in de overgang van kom naar Utrechtse heuvelrug met bodems van zavel 

en lichte klei (Kiwa Water Research/EGG Consult, 2007). Deze verschillen in bodemtype leiden 

tot een andere kritische GLG.  

 

Op basis van de ecologische vereisten van het habitattype vochtige alluviale bossen (Essen-

Iepenbos), valt af te leiden dat het hier gaat om een habitattype dat nooit of incidenteel over-

stroomt. Kenmerkend voor het Essen-Iepenbossen zijn de sterke schommelingen in de water-

stand (Stortelder et al, 1999). Het uitzakken van het grondwater in het groeiseizoen is van be-

lang voor de doorluchting van de toplaag van de bodem.  

 

Het habitattype komt verder voor onder vochtige, matig voedselrijk tot voedselrijke omstandig-

heden. De voedselrijkdom van het systeem wordt voornamelijk gestuurd door de bodem: deze 

bestaat uit een voedselrijke zavel- of kleigrond. Verder komt het habitattype voor onder zeer 

zoete tot matig zoete, matig zure tot basische omstandigheden. Evenals de voedselrijkdom 

wordt de basenrijkdom van de standplaats bepaald door de bodem (kalkrijke zavel of klei). 

Daarnaast speelt regelmatige aanvoer van bufferende stoffen een randvoorwaarde voor het 

duurzaam op peil houden van de (zuur)buffercapaciteit van het bodemcomplex. Dit zal in Kol-

land en Overlangbroek plaats moeten vinden door de aanvoer van bufferende stoffen (waaron-

der kalk) via het grondwater (kwel vanuit de rivier of de Heuvelrug).  

 
 

Naast bovengenoemde ecologische vereisten is beheer een cruciale factor voor het behoud van 

het habitattype Essen-Iepenbos waarvan in Kolland en Overlangbroek sprake is (Bosgroepen 

Midden Nederland, 2009). 

  

Een karakteristieke natuurwaarde van Overlangbroek: oude essenstoof met een goed ontwikkelde 

mosvegetatie behorend tot het Touwtjemosgezelschap (foto: H.C. Greven) 

 

De essenhakhoutbossen staan op kalkloze kleibodem. Op dit moment heeft de standplaats in Kolland en Over-

langbroek nog een hoge basenrijkdom. De hoge basenrijkdom hangt samen met de afzetting van klei in een 

basenrijk milieu en vroegere inundatie met basenrijk oppervlaktewater. De klei werd weliswaar kalkloos afgezet, 

de bezetting met basische kationen op het grote adsorbtiecomplex was echter hoog. Door het grote adsorbtie-

complex is de buffercapaciteit tegen verzuring groot en vroegere overstromingen met basenrijk oppervlaktewater 

hielden de basenverzadiging hoog. Reeds lange tijd treedt echter geen inundatie meer op. In het zuidelijk deel 

van Kolland kan de hoge basenrijkdom worden gehandhaafd door kwel vanuit de Nederrijn. Op de andere plek-

ken kan door zuurproductie in de bodem en atmosferische depositie de buffercapaciteit afnemen.  

Productie van basenrijk strooisel door de essen kan verzuring van de bodem echter mogelijk afremmen. 

 

Bron: gebiedsinformatie bij de standplaatsfactor zuurgraad in de gebiedendatabase Natura 2000, Gebiedendata-

base Natura 2000, website Ministerie van LNV  
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Belangrijke waarden van het essenhakhout (habitattype Essen-Iepenbos) van Kolland en Over-

langbroek zijn de epifytische mossen van de essenstoven. Het gaat hier om het Touwtjesmos-

gezelschap (het Anomodonto-Isothecietum). Deze mosgemeenschap is gebonden aan een 

specifiek microklimaat dat wordt aangetroffen in het essenhakhout.  

 
De standplaats voor het Touwtjesmosgezelschap is een neutrale tot basenrijke, ruwe schors 
(oudere exemplaren van es, iep). Een oude stoof met veel microreliëf en hierdoor drogere en 
nattere delen (regenbanen) en lichte en meer beschaduwde plekken biedt soorten van deze 
gemeenschap een juist habitat. Vochtige, voldoende lichte omstandigheden zijn noodzakelijk. 
Het hakhoutbeheer mag geen omlooptijd hebben minder dan zes jaar, want dan maakt een 
sterke verruiging van de ondergroei een einde aan het Anomodonto-Isothecietum.  

 

De meest ideale omstandigheden worden aangetroffen in hakhout dat 4 tot 7 jaar geleden is 

afgezet. In recent afgezet essenhakhout is het microklimaat minder ideaal (veel licht, geringe 

luchtvochtigheid) en gaat de mosgemeenschap achteruit. In deze omstandigheden is veel on-

dergroei aanwezig hetgeen ongunstig is voor de ontwikkeling  van de mosflora op de essensto-

ven. In hakhout dat doorschiet (meer dan 10 jaar geleden afgezet) bestaat de kans dat de sto-

ven beschadigd raken bij storm. Bovendien neemt de vitaliteit van het Anomodonto-

Isothecietum af doordat het essenhakhout onder deze omstandigheden opener wordt waardoor 

de luchtvochtigheid wordt verlaagd.  

 

Hoewel het Anomodonto-Isothecietum zeer gevoelig is voor verzurende luchtverontreiniging 

(SOx) ligt het accent wat betreft atmosferische depositie in het afgelopen decennium vooral op 

de nadelige gevolgen van ammoniak waardoor stikstofminnende soorten de overhand krijgen 

en de matig voedselrijke kensoorten van het Anomodonto-Isothecietum verdringen. 

 

Pm: kritische depositiewaarden opnemen
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3 Gebiedsbeschrijving 

3.1 Kolland 

 
3.1.1 Abiotiek en biotiek Kolland 

 

Eigendom en beheer 

Natura 2000 gebied Kolland is grotendeels in eigendom van Landgoed Kolland bv (bijlage 1). 

De meest oostelijke percelen behoren tot landgoed Zuylestein. Daarnaast is er nog een ander 

perceel met een particuliere eigenaar.  

 

Het overgrote deel van de graslanden die behoren tot landgoed Kolland zijn in reguliere pacht 

uitgegeven. Ongeveer zes hectare is in eenmalige pacht uitgegeven. 

 

De bosopstanden worden beheerd door Landgoed Kolland bv. Een uitzondering hierop zijn de 

bosopstanden die behoren tot landgoed Zuylestein: deze worden door de eigenaar van het 

landgoed beheerd.  

 

Landschappelijke impressie van Kolland: afwisseling van hakhout, grasland en laanbeplanting 

 
 

Bodem en hoogteligging 

Kolland ligt in een komkleigebied van de Kromme Rijn, dat in het Holoceen de voornaamste 

stroomtak van de huidige Rijn vormde en bij overstromingen sediment afzette. Als gevolg van 

de ontstaansgeschiedenis en de ligging zijn op Kolland verschillende bodemtypen aanwezig. 
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Kolland ligt deels in de kom met zware klei. Dit gebied ligt circa 4,2 meter boven NAP. Een an-

der deel van Kolland ligt op een oeverwal met zware zavel, dat circa 5 tot 5,5 meter boven NAP 

ligt. Het maaiveld loopt op in noordoostelijke richting (richting Utrechtse Heuvelrug). Tevens ligt 

het landgoed voor een deel in de overgang van kom naar Utrechtse Heuvelrug met bodems van 

zavel en lichte klei en waar van oorsprong zand begint tussen 40 en 120 onder maaiveld (Kiwa 

Water Research & EGG, 2007). De bodem is tot op grote diepte omgezet en gekarakteriseerd 

als kalkloze poldervaaggronden (Stiboka, 1973).  

 

De afzettingen van de Kromme Rijn worden gerekend tot de Echteldformatie. Dit zijn op de lo-

catie van Kolland de bovenste vijf meter van het eerste watervoerende pakket. Het eerste wa-

tervoerende pakket ligt tot een diepte van circa twintig meter beneden NAP, waar een slecht 

doorlatende laag ligt die tot de Sterkselformatie behoort. 

 

Onder de bovenlaag van het eerste watervoerende pakket ligt een laag die tot de Boxtel forma-

tie behoort. Deze laag bestaat uit zeer fijn tot matig grof, siltig zand dat in de ondergrond van 

Kolland kalkloos is. Onder deze zandlaag liggen lagen die tot de Kreftenheye formatie gerekend 

worden. Deze lagen bestaan vooral uit matig fijn tot uiterst grof grindhoudend zand. Verder ko-

men er kleilagen in voor en soms dunne veenlagen.  

 

Hieronder liggen nog bodemlagen die tot de Woudenberg- en Eemformatie behoren en even-

eens deel uitmaken van het eerste watervoerende pakket. De Woudenbergformatie komt aan 

de rand van de Eemformatie voor. De Woudenbergformatie is een laag die voornamelijk bestaat 

uit mineraalarm, amorf veen. De Eemformatie bestaat uit grove zanden, fijne zanden en dikke 

kleilagen. De kleilagen worden op een diepte van 10 meter beneden NAP aangetroffen. (Beze-

mer et al., 2008). 

 

Grondwaterhuishouding 

Kolland ligt in het Langbroekerweteringgebied, het gebied ten zuiden van Utrecht tussen de 

Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn. De grondwaterstroming in het Langbroekerwetering-

gebied is (zuid)westwaarts gericht van de Utrechtse Heuvelrug naar het Kromme Rijngebied. 

Op de Utrechtse Heuvelrug infiltreert neerslagwater door het goed doorlatende zandpakket. 

Een deel van het geïnfiltreerde water kwelt op aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. Een 

ander deel volgt een langere weg door de diepe ondergrond, in het eerste of tweede watervoe-

rende pakket, en kan plaatselijk opkwellen in meer westelijk gelegen gebied (HDSR, 2008, wa-

tergebiedsplan). De stijghoogten van het grondwater lopen af in zuidwestelijke richting, de iso-

hypsen lopen parallel aan de Utrechtse Heuvelrug.  

 

Ter hoogte van Kolland is er een verschil tussen het stuwpeil van de Rijn (6 m +NAP) en de  

hoogte van het maaiveld (ca. 4,2-5,5 m +NAP). Dit veroorzaakt een permanente kweldruk. De 

gemiddelde kweldruk is hier ongeveer 2,7 mm/dag. Dit uit zich in het terrein door kwelverschijn-

selen als roest en continue afvoer van water. In het zuidelijk deel van Kolland, dat direct aan de 

Rijndijk grenst, is de grondwaterstand in de jaren ‘60 van de vorige eeuw gestegen door de 

aanleg van de stuw bij Maurik in de Rijn. De stuw ligt iets meer dan 1 km stroomafwaarts van 

het landgoed. In het noordelijke deel van Kolland is de invloed van de Rijnwaterstanden waar-

schijnlijk minder groot (Kiwa Water Research/EGG consult, 2007).  
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Figuur 3.1 Geschatte gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en gemiddelde laagste grond-

waterstand (GLG)(2008)Bron: Tauw, 2009 

 
 

Kolland is plaatselijk nat. De geschatte GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand) is in een 

deel van Kolland ondieper dan 25 cm –mv. Verder komt een GVG tussen de 40 en 75 cm – mv 

vrij veel voor. Plaatselijk –ter plekke van een maaiveldverhoging- ligt de GVG dieper dan 1 m. 

De geschatte GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand) ligt in het grootste gedeelte van Kol-

land tussen de 40 en 70 cm –mv. Plaatselijk is de GLG ondieper (< 25 cm –mv) en ter plaatse 

van de eerder genoemde maaiveldverhoging dieper (tot > 150 cm – mv). Het verschil tussen 

GVG en GLG is niet erg groot. Dit hangt samen met de nabijheid van de Nederrijn met een 

stuwpeil van 6 m +NAP. Hierdoor zakt de grondwaterstand in de zomer niet ver weg.  

 

De kleigronden hebben een geringe waterberging, waardoor in de winter het grondwater gauw 

tot aan het maaiveld staat. In de omgeving van het Kolland zitten een aantal grondwateronttrek-

kingen voor drinkwater: Leersum (1,0 km noordoost van Kolland), Doorn (7 km noordwest van 

Kolland) en Driebergen (9 km noordwest van Kolland). 

 

Oppervlaktewaterhuishouding 

Het Langbroekweteringgebied ligt op de overgang van een vrij afwaterend systeem op de Heu-

velrug, waarbij watergangen in een deel van het jaar droog vallen, en een systeem met geregu-

leerde waterpeilen en permanent watervoerende watergangen. In figuur 3.2 is een overzicht 

gegeven van Kolland en de belangrijkste watergangen in de buurt.  
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Kolland ligt in de hoek van de Kollandsloot en de Amerongerwetering. Noordelijker van het ge-

bied parallel aan de Amerongerwetering ligt de Leersumerwetering.  

 

Figuur 3.2 Overzicht watersysteem Kolland 

 

 
 
De Kollandsloot en de Leersumerwetering wateren af op de Amerongerwetering, die onder vrij 
verval afwatert in westelijke richting. De Amerongerwetering is één van de belangrijke hoofdwa-
tergangen van het Langbroekerweteringgebied. Halverwege splitst een deel zich af naar de 
Langbroekerwetering en een ander deel naar het gemaal bij de Kromme Rijn. Via de Ameron-
gerwetering kan ook water vanuit de Kromme Rijn het Langbroekerweteringgebied worden in-
gelaten. Vanwege de hoogteverschillen kan het inlaatwater niet overal komen. Ter plekke van 
Kolland komt de Amerongerwetering echter nooit droog te staan. De Kollandsloot vangt veel 
kwelwater vanuit de Heuvelrug af. Dit kwelwater wordt via de Amerongerwetering afgevoerd. Uit 
kwaliteitsmetingen blijkt dat dit zeer voedselrijk water betreft (vooral stikstofrijk). 
 
De peilen die het waterschap handhaaft zijn vastgelegd in het peilbesluit. Het gebied van Kol-
land ligt in een peilgebied met een vast maximaal praktijkpeil van 3,83 m +NAP (HDSR, 2008). 
Volgens de plannen van het waterschap zal er een bovenpeil worden ingevoerd van 3,83 m 
+NAP (ongewijzigd) en geen onderpeil. Dit betekent dat het peil mag fluctueren tussen de 3,83 
m +NAP en lager. Er is geen onderpeil aangegeven, wat betekent dat er geen water wordt inge-
laten en het water kan wegzakken. Het gebied wordt gevoed met regenwater en kwel en door 
de geringe berging van de kleigronden staat het grondwater in de winter gauw tot in het maai-
veld (Kiwa, 2007). Op het landgoed Kolland zorgt een stelsel van greppels en perceelsloten 
voor de afvoer van water uit Kolland. Deze watergangen zijn voornamelijk van zuidoost naar 
noordwest gericht. De watergangen wateren af op de Amerongerwetering langs de noordgrens 
van het gebied (Bezemer et al., 2008)(Figuur 3.3). De greppels in de bospercelen (waaronder 
het essenhakhout) zijn al vele jaren niet meer opengehaald en zijn dichtgegroeid met vegetatie. 
Greppels bevatten nog wel water maar de waterafvoer vanuit de greppels naar de sloten is ge-
stagneerd. 

Amerongen 

Leersum 
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Figuur 3.3 Detailwaterhuishouding Kolland (informatie: leggerkaart HDSR) 

 
 
Op de Leersumerwetering loost een riooloverstort. Deze komt echter even voorbij Kolland in de 
Amerongerwetering terecht, achter de stuw. Water vanuit de overstort kan daarom niet in het 
bovenstroomse gedeelte van de Amerongerwetering terecht komen. 

 

Oppervlaktewaterkwaliteit 

Fysisch en chemisch 

De watergangen in Kolland zelf zijn niet bemonsterd. Wel liggen net buiten de begrenzing van 

Kolland twee monsterpunten die zijn beoordeeld in het kader van de Kaderrichtlijn Water. De 

resultaten geven daarom slechts een indicatie van de waterkwaliteit van Kolland. Monsterpunt 

ab22 ligt ten zuiden van het gebied in een kleisloot (sloot Avezaat) en monsterpunt a81 ligt ten 

noorden van het gebied in een zandsloot (Amerongerwetering)(zie figuur 3.2). Beide monster-

punten maken deel uit van het meetnet voor het waterlichaam Langbroekerwetering (M1a, ge-

bufferde sloten) en zijn in 2006 en 2007 bemonsterd en geanalyseerd op verschillende fy-

sisch/chemische parameters. De meetgegevens staan weergegeven in tabel 3.1 (inclusief toet-

sing aan de MTR).  

 

Tabel 3.1 Fysisch/chemische oppervlaktewaterkwaliteit monsterpunten ab22 en a81 

Einddatum   2006   2007 

          

Algemene Parameters MTR-norm a81  ab22 a81  

totaal fosfaat (mg/l) Zomergemid. 0,15 0,16 0,32 0,22 

stikstof totaal (mg/l) Zomergemid. 2,2 8,42 2,28 8,25 

Ammoniak (mg/l) 90-percentiel 0,02 0,002 0,007 0,003 

chlorofyl-a (ug/l) Zomergem. 100 7,8 34,0 6,3 

Zuurstof (mg/l) 10-percentiel 5 2,9 2,7 3,3 

Doorzicht (dm)   1,8 2,1 1,5 

Zuurgraad 90-percentiel   7,4 7,2 7,5 
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De nutriënten totaal stikstof en fosfaat overschrijden in beide jaren de MTR-norm (normen: stik-

stof 2,2 mg N/l en fosfaat 0,15 mg P/l). De belangrijkste bron voor de verhoogde concentraties 

stikstof en fosfaat vormt de af- en uitspoeling vanuit de landbouw (HDSR, 2008). Hoge nutriën-

ten concentraties kunnen leiden tot de ontwikkeling van overmatige algenbloei. De gemiddelde 

chlorofyl-a concentratie die hier een indicator voor is, is echter laag gebleven. De zuurstof con-

centratie is in beide jaren bij beide monsterpunten beneden de MTR-norm van 5 mg/l gemeten. 

Bij de zware metalen is overschrijdt koper de norm in 2006. De overige zware metalen en be-

strijdingsmiddelen zijn niet boven de MTR-norm gemeten. 

 

Ecologisch 

Monsterpunt ab22 en a81 zijn in 2006 en 2007 bemonsterd en geanalyseerd op de biologische 

parameters vegetatie en macrofauna. Vissen zijn niet bemonsterd. In beide jaren scoorden bei-

de parameters “matig” en was de eindbeoordeling voor de ecologische kwaliteit ook matig voor 

het waterlichaam.  

 

Overig 

In Kollland zijn eenmalig pH en EGV metingen in het oppervlaktewater verricht (Bezemer et al, 

2008). De zuurgraad van het oppervlaktewater ligt op basis van de metingen op 19 oktober 

2007 voornamelijk tussen 5,5 en 6,5. Er is geen ruimtelijk patroon te ontdekken. De EGV in het 

oppervlaktewater varieert op basis van de metingen op 19 oktober 2007 tussen 100 en 1100 

µS/cm. De EGV op de meeste meetpunten ligt de EGV tussen 500 en 900 µS/cm. Het valt op 

dat in het zuidwestelijk deel van het landgoed de EGV over het algemeen hoger is dan 700 

µS/cm en in het noordoostelijk deel lager is. De hogere waarden in het zuidwestelijk deel van 

Kolland hangt mogelijk samen met de kwel van ionenrijk rivierwater. 

 

Grondwaterkwaliteit 

In Kollland zijn pH en EGV metingen van het grondwater verricht (Bezemer et al, 2008). De pH 

in de boorgaten varieert uitgaande van de metingen op 15 oktober en 21 november 2007 tus-

sen 4 en 6. Het grootste deel van de waarden is tussen de 4,5 en 5,5. Er is geen duidelijk ruim-

telijk patroon te onderscheiden. Het grondwater is hiermee te kwalificeren als matig zuur.  

 

De EGV in boorgaten varieert uitgaande van de metingen op 15 oktober en 21 november 2007 

tussen 100 en 1200 µS/cm. Op 21 november zijn over het hele gebied lagere waarden gemeten 

dan in oktober. Dit kan samenhangen met verdunning door neerslag. Waarden van rond de 

1200 µS/cm duiden op ionenrijk grondwater. Dusdanig hoge EGV aarden kunnen niet direct uit 

de bronnen (neerslag, kwel vanuit de Heuvelrug of rivier) worden verklaard.  

 

De grondwaterkwaliteit in het zuidelijk deel van Kolland vertoont op een diepte van 2 meter wat 

betreft verhoudingen in macro-ionen gelijkenis met rivierwater (Bezemer et al, 2008). In het 

noordelijk deel van Kolland wordt op deze diepte grondwater aangetroffen dat wat betreft ver-

houding macro-ionen gelijkenis vertoont met door kalk aangerijkt grondwater. Over de kwaliteit 

van het ondiepe grondwater (ondieper dan 50 cm –mv) zijn geen gegevens bekend.  

 
3.1.2 Natuurwaarden van Kolland 

 

Hogere planten 

Het essenhakhout in Kolland wordt geklassificeerd als behorend tot het Elzen-

Vogelkersverbond (Alno-Padion) met in de ondergroei Ruwe smele, Gele dovenetel, Groot hek-

senkruid, Bloedzuring en Gewoon nagelkruid (Kiwa Water Research/EGG-consult, 2007). Tot 

het Elzen-Vogelkersverbond behoort het Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)(Stortelder et 

al, 1999). Waarschijnlijk komt deze vorm vooral voor in het essenhakhout in Kolland (Gebie-

dendatabase, website Ministerie van LNV).  Plaatselijk heeft Ruw beemdgras een hoge bedek-

king, hetgeen duidt op eutrofe omstandigheden. Vooral in de iets drogere hakhoutbosjes in het 

middengebied komen in de ondergroei ook veel Bosanemoon en lokaal ook Bosandoorn voor. 

Langs de oevers van sloten groeit Elzenzegge. Verder is er sprake van opslag van braam, riet-

gras en sleedoorn.  
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De noordelijker gelegen eikenbossen en populierenbossen van Kolland zijn droger dan het es-

senhakhout met veel Braam en Ruwe smele in de ondergroei, lokaal ook met Groot heksen-

kruid. Langs en in de greppels staan veel Wijfjesvaren en IJle zegge, lokaal ook Bosbies en 

Elzenzegge. De tussen de bosjes in gelegen graslandgebieden worden landbouwkundig ge-

bruikt. De aanwezigheid van soorten als Holpijp en Waterviolier kan samenhangen met kwel.  

 

Voor de beschrijving van de samenstelling van de boomlaag van het hakhout in Kolland, zie 

paragraaf 3.1.3. 

 

Mosvegetatie 

Een belangrijke en kenmerkende waarde van het essenhakhout in het Langbroekerwetering 

gebied is de unieke epifytische mosgemeenschap van het essenhakhout en dan met name het 

Touwtjesmosgezelschap, ofwel Anomodonto-Isothecietum. De aanwezigheid van de soorten uit 

dit gezelschap is sterk afhankelijk van het microklimaat in het bos. Dit microklimaat wordt onder 

andere bepaald door de mate van begroeiing van de essen. De toestand van de mosgemeen-

schap is een goede indicator voor de toestand van het essenhakhout.  

 

Figuur 3.4 Kwaliteit Touwtjesmosgezelschap (Greven, 2008) 

 
In maart 2008 is de mosvegetatie van essenhakhout percelen op Kolland gekarteerd (Greven, 

2008). Hierbij is specifiek onderzoek verricht naar de aanwezigheid van het voor het essenhak-

hout specifieke Touwtjesmosgezelschap. De resultaten van de kartering zijn weergegeven in 

figuur 3.4. Uit dit onderzoek komt naar voren dat in 2008 op de vier percelen de mossoorten 

van het Touwtjesmosgezelschap zwak tot matig vertegenwoordigd zijn op de essenstoven van 

Kolland (figuur 3.4). Groot touwtjesmos zelf (Anomodon viticulosus) – een van de kensoorten 

van het Touwtjesmosgezelschap- is niet aangetroffen op Kolland.  

 

In het centraal gelegen perceel dat niet recent is afgezet, zijn grote stoven aanwezig met onder 

ander Gewoon thujamos (Thuidium tamariscinum). Het perceel is rijk aan Bosanemoon. De 

kwaliteit van het Touwtjesmosgezelschap is hier beoordeeld als matig vertegenwoordigd. In de 

overige percelen –die in 2008 recent waren afgezet- is de kwaliteit van het Touwtjesmosgezel-

schap beoordeeld als zwak vertegenwoordigd. In alle essenhakhoutpercelen is veel opslag 

aangetroffen. 
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Essenhakhout met opslag van onder andere riet 

 
 

Ten opzichte van 1988 is de mosflora sterk verarmd (Greven, 2007). Als oorzaak hiervoor wordt 

genoemd de verruiging met sleedoorn, braam, riet en andere hoge grassen. De in 1988 nog 

waargenomen Oranje Lijstsoorten Anomodon viticulosus, Porella platyphylla en Radula com-

planata werden in 2003 niet meer waargenomen en het aantal epifyten daalde van 32 naar 23. 

In hun niet gepubliceerd rapport "Mossen van het landgoed Kolland" (Bax et al. 2001) hebben 

de auteurs slechts één stoof gevonden met een goed ontwikkelde vegetatie van Anomodon 

viticulosus, maar ook toen werden Porella platyphylla en Radula complanata, ondanks 

aandacht voor deze soorten, niet gevonden. Bij een tweede bezoek werd één stoof gevonden 

met Neckera complanata. In maart 2007 is het essenhakhout van Kolland opnieuw onderzocht. 

Het bleek dat nog steeds een groot deel was verruigd met sleedoorn, braam en riet. Dat Kolland 

potentieel grote waarde heeft kon worden waargenomen aan de gemarkeerde stoof waar de 

Rode lijstsoort Neckera complanata zich had uitgebreid.  

 

In de periode tussen 1974 en 1988 is de epifytische mosflora verbeterd waarschijnlijk als gevolg 

van een reductie van luchtverontreiniging met zwaveldioxide (Greven, 2007). 

 

Beschermde diersoorten 

In Kolland zijn verschillende algemeen beschermde soorten aangetroffen (Tabel 1 Flora- en 

faunawet). Ree en Bruine kikker werden in Essenhakhout aangetroffen en Gewone pad in het 

overige bos (bron: fauna inventarisatie provincie Utrecht, 1991/1992). Daarnaast is de aanwe-

zigheid van broeihopen van Ringslangen hier bekend. Verder zijn de Houtpantserjuffer, Blauwe 

waterjuffer en de Azurwaterjuffer in Kolland aangetroffen.  

 

Op Kolland zijn recent zeer grote aantallen jagende Rosse vleermuizen en Laatvliegers waar-

genomen en een enkele Gewone grootoorvleermuis (Bron: ongepubliceerde data VZZ, Eric 

Jansen, 2008). Ook werden veel jagende Gewone dwergvleermuizen vastgesteld. Tevens zijn 

in het gebied aanwijzingen voor verblijfplaatsen van Gewone en Ruige dwergvleermuizen vast-

gesteld. Aan de rand van het gebied werden enkele passerende Watervleermuizen op route 

vastgesteld. 

 

In 2004 zijn 44 broedvogelsoorten met 300 territoria geïnventariseerd (KNNV, 2004). Alle in 

Nederland voorkomende Europese inheemse vogelsoorten zijn beschermd via de Flora- en 

fauna wet. Negen soorten staan tevens op de Rode lijst (boerenzwaluw, groene specht, huis-

mus, koekoek, matkop, ringmus, spotvogel, wielewaal, zomertortel). Tijdens de inventarisatie in 

2004 werden meer soorten gezien in vergelijking met de inventarisatie uit 1999. Het aantal 

moerasvogel territoria was toegenomen, terwijl het aantal bosvogel territoria enigszins was af 

genomen. De exacte locaties van de territoria zijn onbekend. Door het goeddeels ontbreken van 

oud opgaand en structuurrijk bos is de bosvogelstand van het landgoed relatief laag. 
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In tekstkader 3.1 staat de ecologische rijkdom van het essenhakhout in het Kromme Rijngebied 

beschreven. Het geeft een indruk van de mogelijke ecologische waarden in Kolland. Opgemerkt 

dient te worden dat inventarisatie gegevens van Kolland (met uitzondering van mossen) beperkt 

beschikbaar zijn. Zo ontbreken gegevens van insecten en paddenstoelen bijna volledig, terwijl 

de potenties hiervoor groot zijn in het essenhakhout.  

 

Tekstkader 3.1 Ecologische rijkdom van het essenhakhout in het Kromme Rijngebied (Geerdes et 

al, 2001) 

 
 
3.1.3 Voorkomen habitattype Essen-Iepenbos in Kolland 

Door de Bosgroepen Midden Nederland is het voorkomen van het essenhakhout in Kolland ge-

karteerd (Bosgroepen Midden Nederland, 2009). Het habitattype Essen-Iepenbos is in Kolland 

aanwezig als essenhakhout. Het voorkomen van het habitattype Essen-Iepenbos is weergege-

ven in figuur 3.5. Daarnaast zijn er delen van percelen waarin elzenhakhout voorkomt en ande-

re soorten zijn bijgemengd. Desondanks kunnen deze als Essen-Iepenbos worden gekarakteri-

seerd. Het totale oppervlak bedraagt 22,2 ha. 

 

Figuur 3.5 Huidig voorkomen van het habitattype Essen-Iepenbos 

 

In de essenhakhoutbossen van het Kromme Rijngebied hebben in de laatste twintig jaar circa 65 vo-

gelsoorten gebroed. Parallel met de periodieke hakbeurt vertoont de broedvogelbevolking een cy-

clisch verloop. Het hakhoutbeheer zorgt ook voor een unieke soortensamenstelling. Het zijn voorna-

melijk vogels die aan struikachtige situaties gebonden zijn, die in deze bossen in hoge dichtheden 

voorkomen. De broedvogeldichtheid kan oplopen tot 250 paar per tien hectare. Daarmee behoort het 

essenhakhout tot de rijkste bostypen van het Kromme Rijngebied. Specifieke soorten die in andere 

bostypen niet voorkomen, zijn de Boompieper, Nachtegaal, Sprinkhaanrietzanger en de Geelgors. 

 

Ook voor amfibieën en reptielen is het essenhakhout een belangrijk biotoop. Er komen vier Rode lijst-

soorten voor, namelijk de Heikikker, Poelkikker, Hazelworm en Ringslang. De Hazelworm lijkt binnen 

het Kromme Rijngebied geheel beperkt te zijn tot het essenhakhout. De Heikikker en Ringslang heb-

ben een duidelijke voorkeur voor dit biotoop. De vegetatie en de ontwikkeling daarvan hebben een 

belangrijke invloed op het biotoop van de genoemde soorten. 
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In de winter van 2008/2009 is een veldkartering uitgevoerd waarbij de toestand van het essen-

hakhout in beeld is gebracht (Bosgroepen Midden Nederland, 2009). De resultaten van de veld-

kartering zijn hier kort gerapporteerd. Voor een uitgebreide beschrijving per perceel wordt ver-

wezen naar het basisrapport van de Bosgroepen Midden Nederland. 

 

Boomsoort(en) 

Ongeveer 77% van het hakhoutareaal heeft de Gewone es (Fraxinus excelsior) als hoofdboom-

soort, 18% wordt gedomineerd door Zwarte els (Alnus glutinosa) en 5% door Zomereik (Quer-

cus robur). In het gebied worden zowel de Es als Els actief als hakhout beheerd.  

 

De menging bestaat voornamelijk uit Es en Els. In de vakken waar es de hoofdboomsoort is ligt 

het mengingspercentage gemiddeld hoger dan 40%. Dit hoge percentage wordt veroorzaakt 

door een groot perceel aan de oostzijde waar relatief veel els voorkomt. Laten wij dit perceel 

buiten beschouwing, dan ligt het mengingspercentage gemiddeld tussen de 21-30%. Op de 

plaatsen waar es voorkomt als mengboomsoort (ca. 20%) neemt deze een aandeel in variërend 

tussen 21-30%. 

 

Leeftijd en toestand 

De hakhoutstoven op landgoed Kolland zijn allemaal ouder dan 10 jaar en verkeren in een goe-

de toestand. Naast de leeftijd van de stoven is de leeftijd van de uitlopers geïnventariseerd. De 

leeftijdscategorie van 3-7 jaar komt met 82% het meest voor in het gebied. Daarna volgt de leef-

tijdscategorie >7 jaar met 11% van het totale areaal hakhout. En als laatste komt met 7% de 

categorie 0-3 jaar in het gebied voor. Een verwaarloosbaar percentage stoven van 0,12% is 

doorgeschoten. 

  

Ondergroei 

De meest voorkomende ondergroei op landgoed Kolland is een combinatie van braam met ruig-

te, voorkomend op ca. 72% van het hakhoutareaal. Kenmerkend voor veel percelen is de domi-

nantie van ondergroei in de periode van 3 tot 5 jaar na afzetten van de stoof. Ook op plaatsen 

waar hout is uitgereden, domineert enkele jaren daarna de ondergroei.  

 

Stamtal 

In totaal zijn er op Kolland negen proefvlakken uitgezet van 100 m
2
. In deze proefvlakken is het 

stamtal (het aantal stoven) en de afstand tussen de stoven onderling bepaald. Het stamtal van 

het areaal hakhout varieert van 1100 stuks per hectare tot 2000 stuks per hectare. Het aandeel 

es varieert van 500 stuks per hectare tot 1600 stuks per hectare. De meest voorkomende on-

derlinge afstand tussen twee stoven is 1,5 tot 2 meter. Op basis van deze bevindingen is het 

aannemelijk dat de oorspronkelijke plantafstand niet groter was dan 2 meter. 

 
3.1.4 Landschapsecologische beschrijving en overzicht sleutelprocessen Kolland 

Kolland ligt in het komkleigebied van de Kromme Rijn die in het Holoceen de voornaamste 

stroomtak was van de huidige Rijn. In het gebied worden zware kleigronden aangetroffen en 

bodems met zavel en lichte klei. De bodem is gekarteerd als kalkloze poldervaaggrond.  

 

Het grondwatersysteem in Kolland staat onder sterke invloed van de Nederrijn. Dit komt doordat 

het peil op de Nederrijn met 6 m +NAP relatief hoog is ten opzichte van het maaiveldniveau in 

Kolland (tussen de 3,5 en 5,5 m +NAP). In het zuiden van Kolland treedt kwel op vanuit de Ne-

derrijn. De grondwaterstand zakt onder invloed van het waterpeil in de Nederrijn in de zomer 

niet diep weg. In de winter en het voorjaar worden in Kolland hoge grondwaterstanden aange-

troffen. Daarnaast treedt er in Kolland kwel op vanuit de Heuvelrug die ten noordoosten van 

Kolland ligt. In grote delen van Kolland is de kwel > 2 mm/dag. Het is niet aan te geven tot hoe-

ver de invloed van de Nederrijn respectievelijk de Heuvelrug zich uitstrekken in Kolland. 

 

Het Essen-Iepenbos is een habitattype van een matig zure tot basische standplaats waarbij buf-

fering plaats vindt door een kalkrijke bodem en aanvullende buffering plaatsvindt via inundatie 
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of de aanvoer van gebufferd grondwater. De essenhakhoutbossen staan op kalkloze kleibodem. 

Op dit moment heeft de standplaats in Kolland vermoedelijk nog een hoge basenrijkdom (Kiwa, 

2007). De basenrijkdom hangt samen inundatie met basenrijk oppervlaktewater.  

Door het grote adsorbtiecomplex van de bodem is de buffercapaciteit tegen verzuring groot en 

vroegere overstromingen met basenrijk oppervlaktewater hielden de basenverzadiging hoog. 

Reeds lange tijd treedt echter geen inundatie meer op. In het zuidelijk deel van Kolland kan de 

hoge basenrijkdom worden gehandhaafd door kwel vanuit de Nederrijn. Kwel vanuit de Heuvel-

rug houdt de basenrijkdom in de rest van Kolland mogelijk op peil. Het is echter niet bekend in 

hoeverre de kwel voldoende hoog is om tegenwicht te bieden tegen zuurproductie in de bodem 

en atmosferische depositie die de buffercapaciteit kan doen afnemen. Mogelijk kan productie 

van basenrijk strooisel door de Essen eveneens de verzuring van de bodem langdurig afrem-

men (Kiwa, 2007). Onduidelijk is dus of momenteel en in de toekomst verzuring optreedt onder 

de huidige hydrologische condities. 

 

Het Essen-Iepenbos is een habitattype van een vochtige standplaats (zie tabel 2.4 voor de 

kwantitatieve beschrijving). In de huidige situatie is de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand 

(GVG) in delen van het essenhakhout ondieper dan 25 cm –mv. Dit is niet in overeenstemming 

(natter) met de ecologische randvoorwaarden die voor dit habitattype zijn gedefinieerd. Zeer 

plaatselijk (op een hoog terreindeel) zakt de gemiddeld laagste grondwaterstand dieper weg 

dan 1 m. Dit is –vooral op de zware kleigronden in het zuidwestelijke percelen van Kolland- niet 

in overeenstemming met de ecologische randvoorwaarden die voor dit habitattype zijn gedefini-

eerd. Hierdoor kan in de zomer mogelijk droogtestress optreden.  

 

Een belangrijke waarde van het habitattype Essen-Iepenbos die expliciet wordt genoemd in het 

concept-aanwijzingsbesluit, is de epifytische mossengemeenschap behorend tot het Touwtjes-

mosgezelschap die voorkomt in het essenhakhout. Het voorkomen van deze mossengemeen-

schap is gebonden aan het hakhoutbeheer. In een opgaand Essen-Iepenbos wordt deze mos-

sengemeenschap in Nederland niet waargenomen (pers. mededeling de heer Greven). Dit 

hangt samen met het microklimaat in een opgaand Essen-Iepenbos in Nederland (te lage lucht-

vochtigheid). Factoren die de ontwikkeling en het behoud van het Touwtjesmosgezelschap be-

perken zijn: 

• atmosferische depositie met verzurende stoffen en voedingsstoffen 

• een hoge lichtinval (bijvoorbeeld na kap, bij lage stamdichtheid of na uitval van stobben) 

• verruiging van de ondergroei door opslag van braam, rietgras en sleedoorn 

• een geringe luchtvochtigheid die bijvoorbeeld optreedt na kap 
 

Er is geen duidelijke relatie gevonden tussen het voorkomen van een goed ontwikkelde vorm 

van het Touwtjesmosgezelschap en de grondwaterstand in Kolland. 

 

De kwaliteit van het Touwtjesmosgezelschap gaat direct na kap achteruit maar herstelt zich 

weer. Het ideale microklimaat wordt aangetroffen in hakhout dat 4 tot 7 jaar geleden is afgezet. 

Opslag met braam en rietgras treedt normaliter op in de eerste (twee) jaren na het afzetten van 

het essenhakhout. Bij voldoende kroonsluiting verdwijnen deze soorten echter door lichtgebrek. 

Dit geldt niet voor Sleedoorn: haarden van Sleedoorn kunnen zich direct na het afzetten uitbrei-

den maar verdwijnen niet na verloop van tijd. Zo vormt Sleedoorn een mogelijke beperking voor 

de ontwikkeling van het hakhout. Tegelijkertijd is Sleedoorn een onderdeel van het ecosysteem 

met specifieke ecologische waarden als de Sleedoornpage. Andere kenmerkende waarde van 

het essenhakhout in het Kromme Rijngebied zijn de rijke vogelgemeenschap, amfibieën en rep-

tielen. De rijke vogelgemeenschap hangt samen met de hakhoutkarakteristiek. De aanwezig-

heid van amfibieën en reptielen hangt samen met de aanwezigheid van greppels, poeltjes en 

broeihopen.  

 

Ecologische sleutelprocessen voor het essenhakhout in Kolland zijn: 

• kwel vanuit de rivier en de Utrechtse Heuvelrug ten behoeve van de aanvoer van bufferende 
stoffen waarmee de buffercapaciteit van de bodem op peil kan worden gehouden; 

• een grondwaterstand die in de zomer wegzakt maar niet zover dat droogtestress optreedt en 
niet te hoge voorjaarsgrondwaterstanden; 
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• het cyclisch afzetten van het essenhakhout waarbij de omstandigheden van belangrijke eco-
logische waarden van het ecosysteem als het Touwtjesmosgezelschap geoptimaliseerd die-

nen te worden. Daarnaast zijn ecologische waarden als de rijke vogelgemeenschap, insec-

ten (waaronder Sleedoorpage), amfibieën (b.v. Heikikker), reptielen (Ringslang, Hazelworm) 

eveneens van belang. 

• pm depositie.  
 
3.2 Overlangbroek 

 
3.2.1 Abiotiek en biotiek Overlangbroek 
 

Eigendom en beheer 

Natura 2000 gebied Overlangbroek heeft verschillende eigenaren (bijlage 1). Staatsbosbeheer 

is eigenaar van het grootste gedeelte van Overlangbroek. Op enkele stukken na is het essen-

hakhout in bezit bij Staatsbosbeheer. Daarnaast verpacht Staatsbosbeheer graslandpercelen 

aan agrarische bedrijven.  

 
Bodem en hoogteligging 

Overlangbroek ligt in een door rivieren beïnvloed landschap dat in noordoostelijke richting over-

gaat in een heuvellandschap met stuwwallen. Overlangbroek is gelegen in een kom met zware 

klei. De kom kenmerkt zich door de kalkloze poldervaaggronden met veen in de ondergrond. In 

de omgeving van het kerkje van Overlangbroek is sprake van een oeverwal met drechtvaag-

gronden.  

 

Het maaiveld van Overlangbroek loopt in de richting van noordoost naar zuidwest (loodrecht op 

de lengterichting van de Utrechtse Heuvelrug) op van circa 3 m + NAP naar circa 4 m + NAP. 
 
Grondwaterhuishouding 
De algemene geohydrologie van het Langbroekerwetering is beschreven in paragraaf 3.1, bij de 
gebiedsbeschrijving van Kolland. Ter plaatse van Overlangbroek speelt rivierkwel geen rol 
meer, omdat het gebied verder van de Rijn ligt. Bovendien ligt het maaiveld hier veelal hoger 
dan het stuwpeil van de Nederrijn bij Wijk bij Duurstede van circa 3 m. Tevens zorgt de dikkere 
kleilaag hier voor een hoge weerstand (Kiwa Water Research/EGG, 2007). Tussen de Lang-
broekerwetering en de grens met het Kromme Rijngebied vindt afwisselend kwel en wegzijging 
plaats. Ter plaatste van Overlangbroek vindt nog overwegend kwel plaats. De gemiddelde 
kweldruk ligt hier gemiddeld tussen de 0 en de 2 mm per dag, maar plaatselijk treedt lichte infil-
tratie op (HDSR, 2008). De kleigronden hebben een geringe waterberging, waardoor in de win-
ter het grondwater gauw tot aan het maaiveld staat. 
 
In figuur 3.6 zijn de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en gemiddeld laagste grond-
waterstand (GLG) in Overlangbroek weergegeven. De GVG varieert in het overgrote deel van 
Overlangbroek tussen de 40 en 100 cm – mv. In het noordoosten van Overlangbroek is de 
grondwaterstand in het voorjaar plaatselijk ondieper. De GLG ligt in een groot deel van Over-
langbroek dieper dan 125 cm – mv. Een GLG dieper dan 200 cm –mv wordt niet aangetroffen. 
In het noordoosten is de GLG ondieper (40 tot 125 cm – mv).  
 
In de omgeving van Overlangbroek zitten een aantal grondwateronttrekkingen voor drinkwater: 
Doorn (6 km noordwest van Overlangbroek), Wijk bij Duurstede (1,5 km zuidwest van Over-
langbroek), Cothen (4 km west van Overlangbroek) en Driebergen (8 km noordwest van Over-
langbroek)(Kiwa Water Research/EGG consult, 2007). 



Gebiedsbeschrijving 

 

13/99093508/EdS, revisie D1

Pagina 27 van 76

 

 

Figuur 3.6 Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) en gemiddelde laagste grondwaterstand 

(GLG). Berekende waarden. Bron: Tauw, 2009 

 
 

 
 
 

Oppervlaktewaterhuishouding 

Een beschrijving van het regionale watersysteem van het Langbroekerweteringgebied is gege-

ven in paragraaf 3.1. In figuur 3.7 is een overzicht gegeven van Overlangbroek en de belang-

rijkste watergangen in de buurt. Overlangbroek wordt aan de noordzijde begrensd door Lang-

broekerwetering en aan de zuidzijde door de Amerongerwetering.  

 
Overlangbroek ligt in een peilgebied met een vast maximaal zomer praktijkpeil van 2,8 +NAP en 
een vast winterpeil van 2,7 +NAP (HDSR, 2008). In de toekomstige plannen van het water-
schap (watergebiedsplan) zal er een bovenpeil worden ingevoerd van 2,8 +NAP en geen on-
derpeil. Dit betekent dat het peil mag fluctueren tussen de 2,8 +NAP en lager. Er is geen onder-
peil aangegeven, wat betekent dat er geen water wordt ingelaten voor peilhandhaving in de 
zomer.  
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Overlangbroek wordt gevoed met regenwater en kwel. In en rondom het gebied lopen land-
bouwslootjes en greppels. De greppels hebben alleen een afwaterende werking tijdens natte 
perioden. De greppels in de bospercelen (waaronder het essenhakhout) zijn al vele jaren niet 
meer opengehaald en zijn dichtgegroeid met vegetatie. Greppels bevatten nog wel water maar 
de waterafvoer vanuit de greppels naar de sloten is gestagneerd.  
 
In natte perioden stroomt het water vanuit Overlangbroek af naar de Langbroekwetering. Tot 
ongeveer 2007, kon er via een noodpomp inlaat vanuit de Kromme Rijn plaatsvinden voor de 
watervoorziening in droge tijden. Dat is momenteel en na de realisatie van het watergebieds-
plan niet meer het geval.  
 
Water vanuit de riooloverstort in Leersum wordt via de Amerongerwetering aan de zuidkant van 
Overlangbroek afgevoerd. Water vanuit de Amerongerwetering stroomt echter niet het gebied 
binnen. 
 

Figuur 3.7 Detailwaterhuishouding Overlangbroek (informatie: leggerkaart HDSR) 

 
 

Oppervlaktewaterkwaliteit 

Fysisch/chemisch 

Net buiten de begrenzing van Overlangbroek liggen twee monsterpunten die zijn beoordeeld in 

het kader van de Kaderrichtlijn Water. Van monsterpunt ab57 ten oosten van het gebied in de 

Langbroekerwetering zijn geen recente gegevens bekend. Monsterpunt a73 ligt buiten het Natu-

ra 2000-gebied in de Melkwegwetering en maakt deel uit van het meetnet voor het waterli-

chaam Langbroekerwetering (M1a, gebufferde sloten)(figuur 3.8). De resultaten van dit meet-

punt geven daarom slechts een indicatie van de waterkwaliteit van Overlangbroek. Monsterpunt 

a73 is in 2005, 2006 en 2007 bemonsterd en geanalyseerd op verschillende fysisch/chemische 

parameters. De resultaten staan weergegeven in tabel 3.2 en zijn getoetst aan de MTR-

waarden.  
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Tabel 3.2 Fysisch/chemische oppervlaktewaterkwaliteit monsterpunten a73. Zie figuur 3.8 voor de 

ligging van de monsterpunten 

Einddatum   2005 2006 2007 

    Monsterpunt     

Algemene Parameters MTR-norm a73  a73  a73  

totaal fosfaat (mg/l) Zomergemid. 0,15 0,09 0,13 0,22 

stikstof totaal (mg/l) Zomergemid. 2,2 2,51 2,52 2,16 

Ammoniak (mg/l) 90-percentiel 0,02 0,003 0,002 0,003 

chlorofyl-a (ug/l) Zomergem. 100 8,8 9,3 12,4 

Zuurstof (mg/l) 10-percentiel 5 5,1 6,5 4,3 

Doorzicht (dm)   4,7 5,7   

Zuurgraad 90-percentiel   7,6 7,8 7,6 

 

De concentratie fosfaat overschrijdt in 2007 de MTR-norm voor fosfaat. In 2005 en 2006 over-

schrijdt de concentratie stikstof de MTR-norm. De zuurstofconcentratie is in 2007 erg laag en 

ligt beneden de norm van 5 mg/l. Van de zware metalen overschrijdt alleen koper in alle drie de 

jaren de norm. Bestrijdingsmiddelen zijn niet verhoogd boven de MTR-norm aangetroffen.  

 

Door het hele gebied wordt een kwelvlies van ijzerbacteriën aangetroffen (Kamerling et al, 

2008). Tijdens eenmalige veldmetingen zijn in de greppels EGV tussen 200 en 400 us/cm aan-

getroffen. Het water in de ondergrond heeft gemiddeld een veel hoger EGV. Dit duidt op de in-

vloed van neerslag in de greppels.  

 

Ecologie 

De monsterpunten ab73 en ab57 maken deel uit van het biologische meetnet voor het waterli-

chaam Langbroekerwetering (M1a, gebufferde sloten) en zijn in 2006 en 2007 bemonsterd op 

vegetatie en macrofauna. Vissen zijn niet bemonsterd. In beide jaren scoorden beide parame-

ters “matig” en was de eindbeoordeling voor de ecologische kwaliteit ook matig voor het waterli-

chaam. Deze score zegt iets over de minimale kwaliteit van de watergang, lokaal kan deze be-

ter zijn. 

 

Figuur 3.8 Overzicht oppervlaktewatersysteem Overlangbroek (inclusief monsterpunten) 
 

Leersum 

Gooyerwetering 

Langbroekerwetering 

Melkwegwetering 

 
 

Grondwaterkwaliteit 

In december 2007 zijn eenmalig peilbuizen bemonsterd (Kamerling et al, 2008). De peilbuizen 

met een filter op 80 cm diepte, hebben over het algemeen een hoger gehalte sulfaat, natrium en 

kalium dan het water uit de peilbuizen die tot een diepte van twee meter zijn geplaatst. Mogelijk 

zijn de ionen in het ondiepe filter afkomstig uit uitwisseling met het bodemadsorptie complex 

van de holocene deklaag.  
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Het water uit de peilbuizen die op twee meter diepte en daarmee in het eerste watervoerende 

pakket zijn geplaatst, vertoont hogere concentraties van calcium en bicarbonaat dan het water 

uit de ondiepe (80cm) peilbuizen. Het water op een diepte van twee meter kan op grond van de 

vorm van de Stiff-diagrammen worden geclassificeerd als calcium bicarbonaat water. Dit type 

water is karakteristiek voor door kalk aangerijkt grondwater vanuit de Utrechtse Heuvelrug.  

 

Daarnaast zijn pH en EGV metingen uitgevoerd in boorgaten in het gebied. Uit de metingen van 

de boorgaten komt een duidelijk patroon naar voren in zowel de EGV als pH. De boorgaten in 

het lager gelegen deel in het noordoosten van Overlangbroek hebben een beduidend lagere 

EGV dan de meeste boorgaten in het hogere deel. De pH laat een vergelijkbaar patroon zien. 

De boorgaten in het hoger gelegen deel hebben een EGV tussen 600 µS/cm en 1000 µS/cm; in 

de lagere delen 200-600 µS/cm. De pH in het lage deel ligt tussen 4,5 en 6, in het hogere deel 

tussen 6 en 7. De lagere pH-waarden en lagere EGV in het lagere deel van Overlangbroek 

(noordoosten) kunnen wijzen op een grotere invloed van neerslag. 

 
3.2.2 Natuurwaarden van Overlangbroek 

 

Hoge planten 

In opdracht van Staatbosbeheer is in 2002 de vegetatie in een gedeelte van Overlangbroek ge-

karteerd (Buro Bakker, 2002). Het essenhakhout is toen grotendeels gekarteerd als Vochtig 

Essenbos. Dit bostype is verwant aan het Elzen-Vogelkersverbond (Pruno-Fraxinetum), maar is 

soortenarmer. Dit bostype wordt ook wel beschouwd als Elzenrijk Essen-Iepenbos. Plaatselijk 

wordt droog Elzenbroekbos aangetroffen.  

 

De boomlaag in Overlangbroek bestaat voornamelijk uit Es met bijmening van Els. Groot hek-

senkruid komt plaatselijk voor in de kruidlaag en Ruwe smele is hier een algemene vochtindica-

tor, indicatief voor periodiek wisselende grondwaterstanden. Verder duiden Elzenzegge, Bos-

andoorn en Gewone engelwortel op vochtige omstandigheden. In en aan de greppels groeien 

soorten van het Elzenbroekbos als IJle zegge, Elzenzegge en Waterviolier. De kruidlaag van de 

bossen is vrij ijl. Er zijn geen indicaties dat verdroging in het hakhout van Overlangbroek een rol 

speelt.  

 

Mosvegetatie 

Een belangrijke en kenmerkende waarde van het essenhakhout in het Langbroekerwetering 

gebied is de epifytische mossengemeenschap van het essenhakhout en dan met name het 

Touwtjesmosgezelschap, ofwel Anomodonto-Isothecietum. De aanwezigheid van de soorten uit 

deze gemeenschap is sterk afhankelijk van het microklimaat in het bos. Het microklimaat wordt 

onder andere bepaald door de mate van begroeiing van de Essen. De toestand van de mosge-

meenschap is een goede indicator voor de toestand van het essenhakhout.  

 

In maart 2008 is de mosvegetatie van het essenhakhout op Overlangbroek gekarteerd 

(Greeven, 2008). Hierbij is specifiek onderzoek verricht naar de aanwezigheid van het voor het 

essenhakhout specifieke Touwtjesmosgezelschap. De resultaten van de kartering zijn weerge-

geven in figuur 3.9.  

 

In totaal zijn in Overlangbroek 26 stoven met Groot touwtjesmos (Anomodon viticulosus) aange-

troffen en op één stoof ook Glad kringmos (Neckera complanata). Dit is de enige bekende loca-

tie in dit gebied van deze kensoort van het Touwtjesmosgezelschap. 

 

Uit het onderzoek van Greven (2008) komt naar voren dat op zeven van de zestien percelen de 

soorten uit het Touwtjesmosgezelschap goed vertegenwoordigd zijn (figuur 3.9). Op de andere 

percelen zijn deze soorten zwak vertegenwoordigd en op één perceel matig vertegenwoordigd.  

 

Op de percelen waar het Touwtjesmosgezelschap zwak is vertegenwoordigd, blijkt vaak sprake 

te zijn van veel opslag. Op doorgeschoten hakhoutpercelen, is eveneens een zwak ontwikkeld 

Touwtjesmosgezelschap aanwezig.  
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Percelen waar het Touwtjesmosgezelschap goed is vertegenwoordigd, zijn percelen waar het 

essenhakhout enkele jaren geleden is afgezet en waar weinig opslag aanwezig is.  

 

Figuur 3.9 Kwaliteit Touwtjesmosgezelschap (Greven, 2008) 

 
 

Door Greven is verder de ontwikkeling van de mosflora tussen 1974 en 2007 beschreven, in 

onder andere Overlangbroek (Greven, 2007). Greven (2007) geeft aan dat in 1974 in totaal 19 

mossoorten op de essenstoven in het gebied Overlangbroek zijn aangetroffen. In 1988 en 2003 

zijn respectievelijk 25 en 26 mossoorten aangetroffen. De vooruitgang tussen 1974 en 1988 

hangt mogelijk samen met een reductie van de zwaveldioxide depositie. De mosflora in Over-

langbroek is bijzonder goed ontwikkeld; sinds 1988 is geen verarming opgetreden en hebben 

zich slechts enkele geringe wijzigingen in de aanwezigheid voorgedaan. Onderzoek uit maart 

2007 toont aan dat het kenmerkende mosgezelschap van het essenhakhout, het Touwtjesmos-

gezelschap, zich in de periode tussen 2003 en 2007 heeft uitgebreid en dat ook begeleidende 

soorten talrijker zijn geworden.  

 

Essenstoof met Groot Touwtjesmos (Anomodon viticulosus). Rechts in detail (foto’s Marcel Schrij-

vers, Staatbosbeheer) 
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Beschermde diersoorten 

In Overlangbroek zijn verschillende beschermde soorten gevonden waaronder de zwaar be-

schermde Ringslang en Heikikker. De meeste beschermde soorten werden in het Essenhak-

hout aangetroffen, de kikkersoorten bij water (bron: fauna inventarisatie provincie Utrecht, 

1991/1992).  

 

Overzicht aangetroffen soorten, fauna inventarisatie provincie Utrecht (1991/1992) 

soort (ned. naam) soort (lat. naam) locatie Bescherming 

Bruine kikker Rana temporaria sloot/grasland FF T1 

Groene kikker Rana esculenta (synklepton) sloot/grasland FF T1 

Haas Lepus europaeus essenhakhout FF T1 

Heikikker Rana arvalis sloot/grasland RL / FF T3  

Mol Talpa europaea essenhakhout FF T1 

Ree Capreolus capreolus essenhakhout FF T1 
Ringslang Natrix natrix essenhakhout RL / FF T3  

Vos Vulpes vulpes essenhakhout FF T1 

FF T1 = Tabel 1 soort  Flora-fauna wet; FF T3 = Tabel 3 soort Flora-fauna wet; RL = Rode Lijst  

 

Recent zijn in het essenhakhout de volgende vleermuizen aangetroffen: de Gewone dwerg-

vleermuis, de Franjestaart, de Gewone grootoorvleermuis, de Watervleermuis, de Laatvlieger 

en de Ruige dwergvleermuis (Bron: ongepubliceerde data VZZ, Eric Jansen, 2008). Van de 

eerste drie soorten werden regelmatig meerdere individuen waargenomen. Van de laatste drie 

werden meestal maar een of twee dieren waargenomen.  

 

Verder zijn in Overlangbroek door de provincie aangetroffen Houtpantserjuffer, verschillende 

dwergmotten, Lantaarntje, Steenrode heidelibel, Zwartsprietdikkopje en Sleedoornpage. Van 

broedvogels zijn geen inventarisatiegegevens voorhanden.  

 

In tekstkader 3.1 (paragraaf 3.1.2) staat de ecologische rijkdom van het essenhakhout in het 

Kromme Rijngebied beschreven. Het geeft een indruk van de mogelijke ecologische waarden in 

Overlangbroek. Zo blijkt uit de inventarisatie van Geerdes et al (2001) dat het essenhakhout 

een bijzonder rijke vogelgemeenschap heeft. Dit mag ook in Overlangbroek worden verwacht. 

Verder is het essenhakhout een belangrijk biotoop voor amfibieën en reptielen: dit blijkt ook uit 

de inventarisatie gegevens van de provincie Utrecht.  

 

Ringslang: een van de aangetroffen soorten in Overlangbroek 
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3.2.3 Voorkomen habitattypen Overlangbroek 

Door de Bosgroepen Midden Nederland is het voorkomen van het essenhakhout in Overlang-

broek gekarteerd (Bosgroepen Midden Nederland, 2009). Het habitattype Essen-Iepenbos is in 

Overlangbroek aanwezig als essenhakhout. Het voorkomen van het habitattype Essen-

Iepenbos is weergegeven in figuur 3.10. Het totale oppervlak van het essenhakhout bedraagt 

48 ha.  

 

Figuur 3.10 Huidige voorkomen habitattype Essen-Iepenbos 

 
 

Beschrijving van de toestand 

In de winter van 2008/2009 is door de Bosgroepen Midden Nederland de toestand van het es-

senhakhout geïnventariseerd (Bosgroepen Midden Nederland, 2009). Een opvallend gegeven 

in Overlangbroek is dat plaatselijk veel afgezet hout op de bodem aanwezig is: dit is na de kap 

niet afgevoerd (zie ook paragraaf 4.2.2). 

 

Boomsoort(en) 

Overlangbroek bestaat uit 48 ha hakhout. Ongeveer 86% van het hakhoutareaal heeft Es als 

hoofdboomsoort, 9% wordt ingenomen door els en 1% door Populier en Eik. In het gebied wor-

den zowel Es als Els als hakhout beheerd. De menging bestaat voornamelijk uit Es en Els. In 

de vakken waar Es de hoofdboomsoort is ligt het mengingspercentage gemiddeld tussen de 11-

20%. Op de plaatsen waar es voorkomt als mengboomsoort (ca. 10%) neemt deze een aandeel 

in gemiddeld variërend tussen de 31-40%. 

 

Leeftijd en Toestand 

De stoven op Overlangbroek zijn allemaal ouder dan 10 jaar en verkeren in een goede toe-

stand, ca. 11% van het hakhout is doorgeschoten. Naast de leeftijd van de stoven is de leeftijd 

van de uitlopers geïnventariseerd. De leeftijdscategorie van drie tot zeven jaar komt met 49% 

het meest voor. Daarna volgt de leeftijdscategorie nul tot drie jaar met 27% van het totale are-

aal. En als laatste komt met 24% de categorie >zeven jaar in het gebied voor. 
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Ondergroei 

De meest voorkomende ondergroei op Overlangbroek is de combinatie van Rietgras, Braam en 

Sleedoorn, dit komt op ca. 53% van het hakhoutareaal voor. De ondergroei domineert voorna-

melijk als de uitlopers een leeftijd hebben bereikt van drie jaar. Ook op plaatsen waar hout is 

uitgereden, domineert enkele jaren daarna de ondergroei.  

 

Stamtal 

In totaal zijn er, op Overlangbroek, veertien proefvakken uitgezet van 100 m
2 
 ter bepaling van 

het stamtal. In deze proefvlakken is het stamtal en de afstand tussen de stoven onderling be-

paald. Het stamtal varieert van 1100 stuks per hectare tot 2200 stuks per hectare. Het aandeel 

Es varieert van 500 stuks per hectare tot 1900 stuks per hectare. 

 

De meest voorkomende onderlinge afstand tussen twee stoven is 1 tot 2 meter. Op basis van 

deze bevindingen is het aannemelijk dat de oorspronkelijke plantafstand niet groter was dan 2 

meter. 

 
3.2.4 Landschapsecologische beschrijving en overzicht sleutelprocessen Overlangbroek 

Overlangbroek ligt in het komkleigebied van de Kromme Rijn die in het Holoceen de voornaam-

ste stroomtak was van de huidige Rijn. In het gebied worden zware kleigronden (kalkloze pol-

dervaaggronden) aangetroffen. In het noordoosten van Overlangbroek worden lichtere klei-

gronden aangetroffen.  

 

Het grondwatersysteem in Overlangbroek staat onder invloed van de Utrechtse Heuvelrug. Op 

een diepte van ongeveer 2 meter wordt dan ook kalkrijk grondwater aangetroffen. Hoger in het 

profiel is dit beeld niet zo duidelijk. De seizoensgebonden variatie in de grondwaterstand is 

aanzienlijk en bedraagt ongeveer 75 cm. De variatie in het lager gelegen noordoosten van 

Overlangbroek is geringer. In Overlangbroek treedt kwel op variërend tussen de 0 en 2 

mm/dag. Plaatselijk treedt er ook lichte infiltratie op. Een duidelijke ruimtelijke verdeling in kwel-

flux is niet te herkennen.  

 

Het Essen-Iepenbos is een habitattype van een matig zure tot basische standplaats waarbij buf-

fering plaatsvindt door een kalkrijke bodem en aanvullende buffering plaatsvindt via inundatie of 

de aanvoer van gebufferd grondwater. De essenhakhoutbossen in Overlangbroek staan op een 

kalkloze kleibodem. Op dit moment heeft de standplaats in Overlangbroek vermoedelijk nog 

een hoge basenrijkdom (Kiwa Water Research/EGG consult, 2007). De basenrijkdom hangt 

samen met inundatie met basenrijk oppervlaktewater in het verleden. Reeds lange tijd treedt 

echter geen inundatie meer op. Kwel vanuit de Heuvelrug houdt de basenrijkdom in Overlang-

broek mogelijk op peil. Het is echter niet bekend in hoeverre de kwel voldoende hoog is om te-

genwicht te bieden tegen zuurproductie in de bodem en atmosferische depositie die de buffer-

capaciteit kan doen afnemen. Mogelijk kan productie van basenrijk strooisel door de essen 

eveneens de verzuring van de bodem langdurig afremmen (Kiwa, 2007). Onduidelijk is dus of er 

op dit moment en in de toekomst verzuring optreedt onder de huidige hydrologische condities. 

 

Het Essen-Iepenbos is een habitattype van een vochtige standplaats (zie tabel 2.4 voor de 

kwantitatieve beschrijving). In de huidige situatie varieert de GVG in het overgrote deel van 

Overlangbroek tussen de 40 en 100 cm – mv. Dit is in overeenstemming met de ecologische 

randvoorwaarden die voor dit habitattype zijn gedefinieerd. In het noordoosten van Overlang-

broek is de grondwaterstand in het voorjaar plaatselijk ondieper. De GLG zakt in een groot deel 

van Overlangbroek dieper dan 125 cm weg. Dit is niet in overeenstemming met de ecologische 

randvoorwaarden die voor dit habitattype zijn gedefinieerd (namelijk ondieper dan 109 cm bij 

zware kleigronden). Door de lagere grondwaterstanden in de zomer kan er in de zomer mogelijk 

droogtestress optreden.  

 

Volgens het watergebiedsplan Langbroekerwetering (HDSR, 2008) zal er geen minimumpeil 

meer worden gehandhaafd. Dit kan ertoe leiden dat de grondwaterstand in de zomer dieper 

uitzakt. In de toekomst zal het wateroverschot vanuit SBB gronden ten noorden van de Lang-

broekerwetering naar het Natura 2000-gebied Overlangbroek worden afgevoerd (via een syfon 

onder de Langbroekerwetering): dit zorgt voor een extra watervoorziening van Overlangbroek.  
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Een belangrijke waarde van het habitattype die expliciet wordt genoemd in het concept-

aanwijzingsbesluit, is de epifytische mossengemeenschap behorend tot het Touwtjesmosgezel-

schap. Deze is bijzonder goed ontwikkeld in Overlangbroek. Het voorkomen van deze mossen-

gemeenschap is gebonden aan het hakhoutbeheer. In een opgaand Essen-Iepenbos wordt de-

ze mossengemeenschap in Nederland niet waargenomen (pers. mededeling de heer Greven). 

Dit hangt samen met het microklimaat in een opgaand Essen-Iepenbos in Nederland (te lage 

luchtvochtigheid).  

 

De volgende factoren kunnen het behoud en de ontwikkeling van het Touwtjesmosgezelschap 

beperken: 

• atmosferische depositie met verzurende en eutrofiërende stoffen 

• een hoge lichtinval (bijvoorbeeld na kap, bij lage stamdichtheid of na uitval van stobben) 

• verruiging van de ondergroei door opslag van Braam, Rietgras en Sleedoorn 

• een geringe luchtvochtigheid die bijvoorbeeld optreedt na kap 
 

In Overlangbroek is het Touwtjesmosgezelschap goed vertegenwoordigd in percelen met uit-

eenlopende grondwaterstanden. In percelen waar de grondwaterstand in de zomer diep weg-

zakt is een goed vertegenwoordigde vorm van het Touwtjesmosgezelschap aanwezig. In de 

natste percelen komt deze mosgemeenschap niet in een goed ontwikkelde vorm voor.  

 

Recent afgezet essenhakhout met watervoerende greppel (foto Marcel Schrijvers, Staatsbosbe-

heer) 

 
 

De kwaliteit van het Touwtjesmosgezelschap gaat direct na kap achteruit, maar herstelt zich 

weer. Het ideale microklimaat wordt aangetroffen in hakhout dat 4 tot 7 jaar geleden is afgezet. 

Opslag met Braam en Rietgras treedt normaliter op in de eerste (twee) jaren na het afzetten 

van het essenhakhout. Bij voldoende kroonsluiting verdwijnen deze soorten echter door lichtge-

brek. Dit geldt niet voor Sleedoorn: haarden van Sleedoorn kunnen zich direct na het afzetten 

uitbreiden maar verdwijnen niet na verloop van tijd. Zo vormt Sleedoorn een beperking voor de 

ontwikkeling van het hakhout. Tegelijkertijd is Sleedoorn een onderdeel van het ecosysteem 

met specifieke ecologische waarden als de Sleedoornpage. Andere kenmerkende waarde van 

het essenhakhout in het Kromme Rijngebied zijn de rijke vogelgemeenschap, amfibieën en rep-

tielen. De rijke vogelgemeenschap hangt samen met de hakhoutkarakteristiek. De aanwezig-

heid van amfibieën en reptielen hangt samen met de aanwezigheid van greppels, poeltjes en 

broeihopen.  
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Ecologische sleutelprocessen voor het essenhakhout in Overlangbroek zijn: 

• kwel vanuit de Utrechtse Heuvelrug ten behoeve van de aanvoer van bufferende stoffen 
waarmee de buffercapaciteit van de bodem op peil kan worden gehouden 

• een grondwaterstand die in de zomer niet zover mag wegzakken dat droogtestress optreedt 

• het cyclisch afzetten van het essenhakhout waarbij de omstandigheden van belangrijke eco-
logische waarden van het ecosysteem als het Touwtjesmosgezelschap geoptimaliseerd die-

nen te worden. Daarnaast zijn ecologische waarden als de rijke vogelgemeenschap, insec-

ten (waaronder Sleedoorpage), amfibieën (b.v. Heikikker), reptielen (Ringslang, Hazelworm) 

eveneens van belang 

• pm depositie.  
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4 Uitgangssituatie beleid en bestaand ge-

bruik 

4.1 Plannen en beleid  

 

Streekplan Provincie Utrecht 2005-2015 en beleidslijn nieuwe Wro 
Op de plankaart van het streekplan is Overlangbroek bestempeld als “Landelijke gebied 4 
(hoofdfunctie natuur)” en Kolland als “Landelijk gebied 3 (verweving van functies)” (Provincie 
Utrecht, 2004). Op 23 juni 2008 is de Beleidslijn nieuwe Wro uitgekomen. De beleidslijn bevat 
geen nieuw beleid ten aanzien van Kolland en Overlangbroek. De beleidsdoelen zoals deze zijn 
vastgelegd in het Streekplan zijn niet gewijzigd (Provincie Utrecht, Beleidslijn, 2008).  

 

De Natura 2000 gebieden zijn aangeduid als ‘Gebieden binnen groene contouren’. Het gaat in 

deze categorie om gebieden met zeldzame natuurwaarden of om gebieden die vanwege een 

goede ontwikkeling van de EHS zelf belangrijk zijn. Bij ruimtelijke ingrepen zal onderzoek moe-

ten uitwijzen of en zo ja op welke wijze de ingrepen consequenties hebben voor de leefgebie-

den. Op basis daarvan moet worden afgewogen in hoeverre de voorgenomen ruimtelijke maat-

regelen kunnen plaatsvinden (Provincie Utrecht, 2004). Verder staan de twee gebieden met 

elkaar in verbinding door middel van ecologische verbindingszones en liggen beide gebieden in 

een stiltegebied. 

 

Structuurvisie Utrechtse heuvelrug 

In concept structuurvisie Utrechtse heuvelrug zijn verschillende ontwikkelingen opgenomen die 

betrekking hebben op het gebied van Kolland en Overlangbroek, of hun directe omgeving. Ten 

oosten van Overlangbroek staat nieuwe natuur gepland. De kaart laat zien dat ten oosten van 

Overlangbroek de mogelijkheden worden onderzocht voor het verlengen van het tracé N226 en 

HOV, eventueel met een ecoduct. Het gebied ten noordwesten van Kolland staat aangegeven 

als vernattingzone en het gebied ten oosten van Kolland als gebied voor nieuwe natuur en bos. 

De dijk ten zuiden van Kolland zou mogelijk afgesloten worden voor auto’s. Verder is tussen 

Overlangbroek en Kolland een zoekzone voor verblijfsrecreatie aangewezen (Gemeente 

Utrechtse heuvelrug, 2008).  

 

Structuurvisie gemeente Wijk bij Duurstede 
In de concept verkennende structuurvisie van Wijk bij Duurstede is niets specifieks opgenomen 
over de gebieden Kolland en Overlangbroek. Wel wordt er gesproken over het Langbroekerwe-
tering gebied waar beide gebieden in liggen. De tendens is hier dat bij pachtbeëindiging door 
bedrijfsbeëindiging en dergelijke de tien grootgrondeigenaren de grond niet meer agrarisch uit-
geven maar vrijhouden voor natuurontwikkelingen en dergelijke. Meer en meer zal hier sprake 
zijn van agrarische dienstverlening in het kader van landschaps- en natuurbeheer (Gemeente 
Wijk bij Duurstede, Structuurvisie, 2002). 

 
Bestemmingsplan Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Op de bestemmingskaart buitengebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (deelplan Leer-

sum) heeft het gebied van Kolland de volgende functies: "Agrarisch gebied met landschaps- en 

natuurwaarden", "Agrarisch gebied met landschapswaarden" en "Bos met natuurwaarden".  
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Bestemmingsplan buitengebied Wijk bij Duurstede 
In het bestemmingsplan buitengebied van Wijk bij Duurstede (2003) is het gebied Overlang-
broek aangewezen als een natuurontwikkelingsgebied (zoekgebied) en zijn er ecologische ver-
bindingszones te vinden aan de grenzen van het gebied. Op de plankaart van het bestem-
mingsplan staan verschillende functies aangegeven in het gebied van Overlangbroek, zoals: 
agrarisch gebied met landschapswaarden, bos met natuurwaarden en bos multifunctioneel. Te-
vens wordt benoemd dat het gebied van belang is voor dagrecreatie. 
 
Overlangbroek is gelegen in een stiltegebied. Uit de functie van stiltegebied vloeien beperkin-
gen voort ten aanzien van het gebruik. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen dienen uit deze 
stiltegebieden te worden geweerd. Gebiedseigen geluiden, zoals bijvoorbeeld die van de land-
bouw zijn wel toegestaan. 

 

Provinciaal waterplan 2010-2015 
In het (ontwerp) Provinciaal Waterplan 2010-1015 is het gebied Kolland en Overlangbroek be-
halve als Natura 2000 gebied ook als TOP-gebied benoemd (provincie Utrecht, 2008). Veel na-
tuurgebieden, waaronder Natura 2000-gebieden, lijden op dit moment schade door grondwater-
tekorten of door wateraanvoer van onvoldoende kwaliteit. De provincie heeft een prioritering 
aangebracht in de aanpak van deze verdroogde natuurgebieden. De twaalf TOP–gebieden, 
waaronder Kolland en Overlangbroek zijn de belangrijkste verdroogde gebieden. De afspraken 
zijn vastgelegd in het Convenant Verdrogingsbestrijding in TOP-gebieden.  

 

Kaderrichtlijn Water 

Overlangbroek grenst in het noorden aan de Langbroekerwetering en Kolland grenst in het 

noorden aan de Amerongerwetering. In het kader van de Kaderrichtlijn Water horen deze wa-

tergangen bij het waterlichaam Langbroekerwetering (M1a, gebufferde sloten). Verder naar het 

westen ligt waterlichaam De Kromme Rijn (R6, langzaamstromend riviertje op zand/klei) die in 

verbinding staat met waterlichaam Langbroekerwetering. De Vogel- en Habitatrichtlijngebieden 

vallen onder de beschermde gebieden van de KRW. Daarom geldt dat, voor zover een bepaal-

de toestand van de kwaliteit en kwantiteit van het grond- dan wel oppervlaktewater nodig is voor 

het behalen van de instandhoudingdoelen van de VHR-gebieden, deze toestand ook een doel-

stelling is die onder de KRW valt. Voor de beschermde gebieden van de Kaderrichtlijn Water 

geldt daarmee een resultaatverplichting en geen inspanningsverplichting. Voor de Natura 2000-

gebieden Kolland en Overlangbroek zijn geen maatregelen in het eerste Stroomgebiedbeheer-

plan opgenomen omdat niet duidelijk was welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn.  

 

Concept Waterbeheerplan 2010-2015 Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden  

Het concept waterbeheerplan beschrijft in hoofdlijnen de belangrijkste doelen en maatregelen 

die het waterschap de komende zes jaar wil bereiken en uitvoeren (HDSR, 2008). In het plan 

staat hoe het hoogheemraadschap zorgt voor een duurzaam, schoon en veilig watersysteem. In 

dit waterbeheerplan wordt een overzicht gegeven van de ambities en doelen voor 2010 tot en 

met 2015, met een doorkijk naar de toekomst. Het plan geeft aan dat in het Langbroekerwete-

ring gebied het accent ligt op grondwater en het benutten van kwel.  

 

Watergebiedsplan Langbroekerwetering 

Het watergebiedsplan Langbroekerwetering is een integraal plan gericht op verbetering van de 

waterhuishouding (HDSR, 2008). Voor de Kolland en Overlangbroek (TOP gebieden en Natura 

2000 gebieden) heeft het waterschap met de provincie afgesproken dat een apart project ge-

start zal worden om te komen tot een (water)inrichtingsplan voor deze gebieden. Het op te stel-

len (water)inrichtingsplan zal tot stand worden gebracht in overleg met betrokken grondeigena-

ren en andere belanghebbenden. Het waterschap is in principe bereid om de waterhuishoud-

kundige maatregelen die voortkomen uit de inrichtingsplannen, in uitvoering te nemen. Indien 

blijkt dat er schade zou kunnen optreden bij omliggende functies, zullen provincie en water-

schap nader met elkaar overleggen hoe hiermee om te gaan.  

 

In afwachting van de nog uit te werken inrichtingsplannen, vinden er vooralsnog geen aanpas-

singen in de waterhuishouding of het peilbeheer plaats voor Kolland en Overlangbroek. Het 

peilbesluit voor de TOP-gebieden heeft de huidige situatie als uitgangspunt.  
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Om de ontwikkelingsmogelijkheden voor natte natuur te verbeteren, is in dit watergebiedsplan 

de mogelijkheid opgenomen om via maatwerk, in natuurgebieden maatregelen ter bestrijding 

van verdroging uit te voeren (hydrologische isolatie, vasthouden van water, peilopzet). In het 

watergebiedsplan wordt als uitgangspunt aangenomen dat omliggende functies geen onge-

wenste effecten ondervinden. 

 

Voor de directe omgeving van Overlangbroek zijn in het watergebiedsplan concrete maatrege-

len voorgesteld. Ten noorden van de Langbroekerwetering, worden een aantal percelen die in 

eigendom zijn van Staatsbosbeheer, hydrologisch geïsoleerd en in verbinding gebracht met het 

Natura 2000 gebied Overlangbroek (totale oppervlakte ca. 20 ha). Door deze maatregel kunnen 

de watergangen binnen het natuurgebied verondiept worden, zodat deze minder kwel afvangen. 

Het wateroverschot zal naar het Natura 2000 gebied Overlangbroek aan de zuidzijde van de 

Langbroekerwetering worden gevoerd. Hiertoe wordt een syfon onder de Langbroekerdijk aan-

gelegd. Om de waterafvoer van de landbouwpercelen ten noorden van het natuurgebied van 

Staatsbosbeheer te garanderen, zal deze om het natuurgebied heen worden geleid (HDSR, 

watergebiedsplan Langbroekerwetering, 2008).  

 

Gebiedsprogramma Kromme Rijn 
In het gebiedsprogramma Kromme Rijn wordt gestreefd naar behoud door ontwikkeling en ver-
groten van de belevingsmogelijkheden. Hierin spelen landbouw, cultuurhistorie, natuur, water, 
bodem en recreatie een grote rol. Wat betreft recreatie gaat het om het vergroten van de bele-
vingsmogelijkheden van het landschap door aanleg van extra fiets- en wandelpaden, kanorou-
tes, organiseren van evenementen, maar ook door het creëren van verblijfsvoorzieningen voor 
kort of lang verblijf. Dit laatste levert een positieve bijdrage aan de economische vitaliteit, zoals 
ook stimulering van ondernemerschap en verbreding binnen de landbouw dat doen. De land-
bouwsector wil binnen het gebied een rendabele bedrijfstak en drager van het landschap zijn en 
blijven en zoekt naar oplossingen voor de knelpunten op het gebied van water en natuur. De 
cultuurhistorische elementen moeten behouden blijven. Om de aanwezige natuur meer body te 
geven, kunnen aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden een bijdrage leveren, evenals 
het stimuleren van natuurbeheer door derden (eigenaren landgoederen, agrariërs)(Stuurgroep 
Kromme Rijn, 2007) 

 

De provincie Utrecht (2008) heeft het kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2007-2013 

(AVP) opgesteld. Hierin wordt toegelicht welke doelen worden nagestreefd, welke middelen 

daarvoor ingezet kunnen worden, hoe de uitvoering gestalte kan krijgen en op welke wijze mo-

nitoring en rapportage zal plaatsvinden.  

 

Natura 2000 

In de uiterwaarden van de Nederrijn is het gelijknamige Natura 2000-gebied Nederrijn gelegen. 

Het overgrote deel van het gebied is aangemeld als Vogelrichtlijngebied, een klein gedeelte is 

daarnaast ook aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Dit Habitatrichtlijngebied ligt in de uiter-

waarden juist ten zuiden van Kolland. In het ontwerp aanwijzingsbesluit zijn instandhoudings-

doelstellingen geformuleerd met betrekking tot broedvogelsoorten en niet broedvogelsoorten, 

habitatsoorten (waaronder Zeeprik, Rivierprik, Grote modderkruiper en Kamsalamander) en 

habitattypen (waaronder slikkige rivieroevers (H3270), Glanshaver- en Vossenstaarthooilanden 

(H6510A) en droge hardhoutooibossen (H91F0)). 

 

Voor het gebied wordt momenteel een Natura 2000 beheerplan opgesteld. Bevoegd gezag is 

de provincie Gelderland. 

 

Concept Natuurbeheerplan 

Op 1 januari 2010 treedt het nieuwe Subsidiestelsel voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 

in werking (Provincie Utrecht, 2009). Dit stelsel vervangt het Programma Beheer dat vanaf 1 

januari 2000 van kracht was. Het SNL bestaat uit twee subsidieverordeningen: de ‘Subsidiever-

ordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht’ en de ‘Subsidieregeling kwaliteitsim-

puls natuur en landschap provincie Utrecht’, beiden vastgesteld door Provinciale Staten van 

Utrecht op 20 april 2009. 
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Ten behoeve van de uitvoering van de beide subsidieverordeningen stelt de provincie een 

natuurbeheerplan op. In een natuurbeheerplan begrenzen Gedeputeerde Staten gebieden waar 

subsidiëring van beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen plaats kan vin-

den. Het natuurbeheerplan geeft ook aan waar kwaliteitsimpulsen voor natuur en landschap 

mogelijk zijn. Daarnaast beschrijft het natuurbeheerplan per (deel)gebied welke natuur- en 

landschapsdoelen van toepassing zijn en stelt het natuurbeheerplan zo nodig aanvullende ei-

sen ten aanzien van het uitvoeren van bepaalde beheermaatregelen. Het natuurbeheerplan 

wordt zo de opvolger van de natuur- en beheersgebiedsplannen die in het kader van de het af-

lopende Programma Beheer zijn opgesteld. Het natuurbeheerplan vervangt het Natuurgebieds-

plan Kromme Rijn. 

 

Het natuurbeheerplan vormt een belangrijk instrument voor de realisering van het rijks- en pro-

vinciale natuur- en landschapsbeleid waaronder de realisatie van de Ecologische Hoofdstruc-

tuur (EHS). Het natuurbeheerplan geldt als toetsingskader voor subsidieaanvragen op basis 

van de genoemde subsidieverordeningen. 

 

Op de bij het natuurbeheerplan behorende concept beheerplankaart, zijn in Kolland de beheer-

typen vochtig hakhout en middenbos (N17.01) en vochtig bos met productie (N16.02) onder-

scheiden. Het essenhakhout is grotendeels (maar niet geheel) onder deze beheertypen onder-

gebracht. In Overlangbroek zijn de beheertypen kruiden en faunarijk grasland (N12.02), vochtig 

hakhout en middenbos (N17.01) en Haagbeuken en Essenbos (N14.03) onderscheiden. Het 

essenhakhout is grotendeels (maar niet geheel) onder het beheertype vochtig hakhout en mid-

denbos ondergebracht. De toekenning van een specifiek beheertype heeft consequenties voor 

de beheervergoeding. 

 
4.2 Bestaand gebruik  

 
4.2.1 Kolland 

 

Natuur- en bosbeheer 

Het essenhakhout in Natura 2000 gebied Kolland wordt beheerd door Landgoed Kolland bv. 

Alleen het meest oostelijk gelegen essenhakhout perceel is onderdeel van landgoed Zuylestein 

en wordt beheerd door landgoed Zuylestein.  

 

Van oudsher werd het hakhout met behulp van een hiep afgezet en handmatig uitgedragen. De 

Sleedoornstruwelen werden teruggezet waarna de open plekken werden ingeboet (ingeplant) 

met es. Tot in de jaren tachtig werden deze werkzaamheden uitgevoerd in de periode van eind 

november (na het jachtseizoen) tot in april. Tegenwoordig wordt het hakhout in een cyclus van 

zes tot zeven jaar met de motorzaag afgezet, in de periode januari tot half maart. Beperkende 

factoren hierbij zijn de draagkracht en gevoeligheid van de bodem. Werkzaamheden moeten 

bovendien passen binnen de Flora & Faunawetgeving. Tijdens werkzaamheden wordt gebruik 

gemaakt van de motorzaag en een kleine tractor op rupsbanden, die over de aangelegde uitrij-

paden rijden. Deze uitrijpaden zijn aangelegd ten koste van oude stoven. Het hout wordt buiten 

de percelen versnipperd waarna het wordt getransporteerd en opgeslagen op een voor een 

vrachtwagen bereikbare centrale locatie. Vanaf deze plek worden de chips afgevoerd naar de 

energiecentrale. 

 

Het afgezette hout wordt momenteel gebruikt in de waterwerken, als brandhout en voor de fa-

bricage van gereedschapsstelen. Het hout wordt daarbij geleverd aan locale aannemers en 

handelaren. De laatste jaren wordt het hout vooral afgenomen door de Energiecentrale in Cuijk 

waar de houtchips worden verwerkt voor de productie van energie. 

 

Op landgoed Kolland zijn ook nog andere boselementen aanwezig. Het betreft onder andere 

eikenbos, singels, gemengd bos, poulierenbos, een hoofdlaan en vier dwarslanen. De centrale 

laan van landgoed Kolland behoeft voortdurend beheer (onder andere opsnoeien) ook uit over-

weging van veiligheid. Plaatselijk is er sprake van sterfte waarbij inplant noodzakelijk zal zijn. 

De dwarslanen behoeven eveneens normaal onderhoud. De laan langs de oostzijde van het 

Natura 2000 gebied is onderdeel van landgoed Zuylestein en recentelijk hersteld.  
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Het beheer van de bossen op het landgoed is extensief. Er wordt een geïntegreerd bosbeheer 

toegepast gericht op natuur, landschap en productie. De inkomsten uit hout zijn van betekenis 

voor het behoud van het landgoed. De elzenpercelen zijn niet toegankelijk omdat ze te nat zijn 

en worden niet beheerd.  

 

Jacht, beheer en schadebestrijding 

De jacht in Kolland is verhuurd aan dhr. Beaufort. Dit is de jachthouder. Hij doet tevens het fau-

nabeheer/ schadebestrijding. Dhr. de Beaufort is aangesloten bij de Wildbeheereenheid Krom-

me Rijn.  

 

Het hebben van het jachtrecht en de goedkeuring van de grondgebruiker biedt de mogelijkhe-

den opgenomen in onderstaand tekstkader (tekstkader 4.1). 

 

Tekstkader 4.1 Overzicht jacht, schadepreventie en schadebestrijding (stand van zaken januari 

2009) 

 
 

In Kolland is er met name sprake van faunabeheer/schadebestrijding en in veel mindere mate 

van jacht. Faunabeheer/schadebestrijding bestaat uit:  

• vossen (4 tot 5 per jaar). De noodzaak voor het beperken van de vosstand houdt verband 
met de faunistische doelstellingen voor het Vogel- en Habitatrichtlijngebied Uiterwaarden 

Nederrijn  

• reeën (3 tot 4 per jaar). De noodzaak voor het reestandbeheer houdt verband met mogelijke 
vraatschade in recent gekapte essenhakhout percelen (instandhoudingsdoel Kolland) en 

schade aan jonge aanplant (in bosopstanden, lanen en essenhakhout) 

• beperken van de stand in relatie tot de schadebestrijding: met name nijlgans 
 

Vanuit het oogpunt van schadebestrijding (hazenschade aan jonge beplanting en recente ge-

kapte essenstoven) zou er ook sprake kunnen zijn van hazenbeheer. Dit is echter nu niet het 

geval vanwege de lage stand. Verder kan in het gebied sprake zijn van afschot van grauwe 

gans en kolgans en overwinterende ganzen (schade aan agrarische graslanden). Dit is niet 

jaarlijks het geval.  

 

Het jachtwild op Kolland bestaat uit fazant, haas en wilde eend. Hier mag, als de stand het toe-

laat, op worden gejaagd. De afgelopen jaren werd op een laag niveau bejaagd. In de toekomst 

wordt verwacht dat een herstel van de populaties aan de orde zal zijn waardoor de jacht naar 

een normaal niveau zal terugkeren.  

 

In het gebied vindt muskusrattenbestrijding plaats. Dit betreft het plaatsen van speur- en klem-

werk. Dit vindt minimaal 1x per jaar plaats in de periode november tot mei. Tijdens de trekperio-

de (in het voorjaar in maart, in het najaar van september tot en met half oktober ) worden enke-

le fuiken/kooien geplaatst ter opvang van mogelijke trekratten. Daarnaast worden enkele 

"schijnduikers" geplaatst ter signalering van de aanwezigheid van muskusratten. Deze schijn-

duikers staan in principe jaarrond vangend en worden regelmatig nagekeken.  

Jacht: het doden van haas, wilde eend, houtduif, fazant, konijn. 

 

Landelijke vrijstelling: het doden van kraai, kauw, houtduif, konijn, vos, canadese gans. 

 

Provinciale aanwijzing: het doden van verwilderde duif, verwilderde kat, verwilderde gedomesti-

ceerde gans, nijlgans. 

 

Ontheffingen volgens F.B. plan: het doden van onder andere ree, vos, overzomerende ganzen en-

zovoort. 

 

Alle mogelijkheden staan in relatie tot schadepreventie en schadebestrijding en kunnen afhankelijk 

van de omstandigheden worden ingezet. 
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Er wordt alleen met voertuigen op de paden gereden. Bij de activiteiten ontstaat geen schade 

aan de aanwezige elzenstoven. 

  

Waterwinning 

Op enige afstand van Kolland zijn drinkwaterwinningen aanwezig (bijvoorbeeld Doorn en Co-

then). Daarnaast zijn er ook andere (vergunde) grondwaterwinningen aanwezig (Royal Hasko-

ning, 2009).  

 

Daarnaast is er in een straal van 2 km
1
 rondom Kolland sprake van meldingen in het kader van 

de grondwaterwet. Dit zijn kleine en/of tijdelijke onttrekkingen die niet vergunningsplichtig zijn 

maar die wel bij de vergunningverlener (provincie) moeten worden gemeld. In 2005 betrof het 

bron- en sleufbemalingen voor aanleg of herstelwerkzaamheden van minimaal 30 tot maximaal 

85 m
3
/uur voor een periode die varieerde tussen de 1 week en 3 maanden. Het maximale de-

biet wordt voor tijdelijke werkzaamheden een aantal malen overschreden in de daarop volgende 

jaren (maximaal 100 m
3
/uur). Daarnaast is er vanaf 2007 sprake van diverse permanente ont-

trekkingen ten behoeve van veedrenking en het schoonmaken van een stal (maximaal 7 

m
3
/uur), beregening van een siertuin (maximaal 7 m

3
/uur) en brandputten (maximaal 90 m

3
/uur).  

 

Landbouw 

Natura 2000 gebied Kolland is grotendeels in eigendom van landgoed Kolland bv. Het overgrote 

deel is in reguliere pacht uitgegeven. Ongeveer vijf hectare is in eenmalige pacht uitgegeven. 

Daarnaast is er nog sprake van 2 andere eigenaren binnen Kolland. 

 

Voor twee percelen is door de pachter een overeenkomst in het kader van botanisch perceel-

beheer afgesloten (de twee meest noordwestelijke percelen). Een aantal lijnvormige elementen, 

knotwilgen en singels vallen deels onder de subsidie agrarisch natuurbeheer. Uit historische 

overwegingen is er nabij de boerderij de Ark een hoogstamboomgaard aangelegd en zijn plaat-

selijk in grasland een aantal fruitbomen aanwezig.  

 

Het grootste deel van de percelen binnen en direct buiten Kolland bestaat uit grasland. De gras-

landpercelen worden gebruikt voor beweiding door melkvee en in mindere mate ook schapen, 

paarden, varkens en jongvee. Daarnaast worden graslandpercelen gebruikt als hooiland. Zowel 

binnen als direct buiten Kolland worden enkele percelen gebruikt als maïsakker. Ten noordoos-

ten van Kolland is een fruitteeltbedrijf aanwezig.  

 

De agrarische bedrijven in de directe omgeving van Kolland hebben een veestapel die voorna-

melijk bestaat uit koeien, varkens en schapen. Varkensstallen worden vooral aangetroffen ten 

noorden en noordoosten van Kolland.  

 

Er vindt indien nodig diepe grondbewerking plaats in Kolland en de directe omgeving (bijvoor-

beeld doordat er na moeizame oogstwerkzaamheden structuurbederf is ontstaan. Drainage is 

binnen Kolland niet aanwezig. Afwatering van de percelen vindt via greppels plaats.  

 

Onkruid wordt binnen het Natura 2000 gebied zoveel mogelijk mechanisch bestreden, plaatse-

lijk wordt onkruid handmatig chemisch bestreden. Dit geldt voor de graslandpercelen. Op de 

maïspercelen wordt het onkruid volvelds bestreden. Indien de onkruiddruk te groot wordt, wordt 

er ook op het grasland een chemische volveldse bestrijding toegepast (conform wetgeving Be-

strijdingsmiddelen). Denk hierbij aan bestijding van Jacobskruiskruid, Berenklauw, Akkerdistel, 

Zuring e.d.  

 

Bemesting vindt plaats conform de Mestwetgeving. Zowel binnen als buiten het Natura 2000 

gebied wordt zowel stalmest als drijfmest verwerkt.  

                                                                  
1
 2 km is een inschatting van de maximale effectafstand van meldingen in het kader van de 

Grondwaterwet op de Natura 2000 gebieden Kolland en Overlangbroek. Onder effect wordt ver-

staan een grondwaterstandsdaling > 1 cm  
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Het uitrijden vindt plaats binnen het groeiseizoen (conform de Mestwetgeving), waarbij gebruik 

wordt gemaakt van de sleepvoet/sleepstang. Bemesting met kunstmest vindt eveneens plaats, 

binnen de grenzen van de Mestwetgeving. 

 

Het tijdstip van maaien van de graslanden varieert sterk tussen de graslandpercelen onderling, 

maar valt binnen het normale gebruik van de graslanden als hooiland of weiland. Het gebied 

wordt beweid met voornamelijk schapen en runderen. Heel incidenteel wordt er beregend uit 

oppervlaktewater, bijvoorbeeld als er na opkomst van zaaigoed droogte heerst.  

 

Alle bebouwing is gerioleerd. Onderhoud van de watergangen vindt plaats conform de schouw 

en door een loonwerker. Voor de scheisloten geldt dat deze beurtelings in opdracht van de 

pachter en eigenaar worden geschoond. Greppels op de graslandpercelen worden (bijna) jaar-

lijks opengehaald. Dit omdat het vee vanwege de drassigheid de greppels snel stuk trapt en 

een goede afvoer wel is gewenst (eveneens vanwege de drassigheid van de percelen). De 

greppels in de bospercelen worden niet onderhouden. 

 

Recreatie 

Kolland is een natuurschoonwet landgoed. De onverharde en verharde wegen en paden van 

het landgoed zijn opengesteld voor wandelaars van zonsopgang tot zonsondergang. Er is ech-

ter ook tussen zonsondergang en zonsopgang sprake van de aanwezigheid van met name 

jeugd in het gebied. Mogelijk gaat het om uitloop vanuit de mini-camping de Boterbloem.  

 

In Kolland is een klompenpad aanwezig. Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarische 

cultuurlandschap. Ze voeren over onverharde paden via boerenland en landgoederen. Het 

klompenpad in Kolland vormt een onderdeel van het pad dat begint in Amerongen en via de 

Lekdijk – Kolland – Leersum – slot Zuylestein weer eindigt in Amerongen. Het klompenpad 

loopt onder andere langs de essenhakhout percelen en wordt vooral gebruikt door natuurlief-

hebbers. Dit vindt plaats doordeweeks en in het weekend, in de periode tussen Pasen en de 

herfstvakantie. Het klompenpad is niet zeer drukbezocht maar de recreatiedruk neemt wel toe. 

Bezoekers zorgen tot nu toe niet voor overlast of rommel voor de omwonenden. Zwerfvuil is 

punt van aandacht langs de Lekdijk: dit komt echter niet vanuit recreatie maar vanuit het auto-

verkeer. Punt van aandacht is het parkeren. Buiten een klein parkeerterrein langs de Ameron-

gerwetering, is er is geen parkeergelegenheid nabij Kolland.  Vandaar dat auto’s in toenemende 

mate in bermen parkeren. Parkeergelegenheid t.b.v. het klompenpad is onder andere aanwezig 

in het nabij gelegen Leersum. Hiervan wordt echter lang niet altijd gebruik gemaakt omdat de 

afstand tot het Klompenpad te groot wordt geacht. 

 

Het beheer van het Klompenpad op landgoed Kolland bestaat uit tweemaal per jaar maaien en 

het onderhoud van hekken, bankjes, borden en de slagboom die de centrale laan afsluit. Hier-

voor wordt een beheervergoeding ontvangen. 

 

De hoofdlaan door landgoed Kolland was tot voor kort onderdeel van het landelijk fietspaden-

net. Aan weerzijden van de laan is een fietspaden knooppunt aanwezig. Recentelijk (2008) is 

mede naar aanleiding van een ernstig ongeluk besloten de Kollandlaan voor alle verkeer af te 

sluiten. De fietsroute komt daarmee te vervallen. De handhaving van deze afsluiting blijkt in de 

praktijk echter een probleem te zijn.  

 

Ten noordoosten van Kolland is recreatieboerderij de Boterbloem aanwezig. Deze boerderij 

bevat een minicamping en een horecagelegenheid. Op de graslanden die behoren bij de recre-

atieboerderij wordt boerengolf gespeeld. 

 

In de zomer landen er soms ballonnen vooral op de grotere graslandpercelen binnen en buiten 

het Natura 2000 gebied. Het is in feite de laatste ‘stop’ voor de Nederrijn.  

 

Trend 

Landgoed Zuylestein wordt in relatie tot de cultuurhistorische waarden van het landgoed mo-

menteel recreatief ontwikkeld. De laan die behoort tot dit landgoed is recentelijk hersteld. Het 

klompenpad loopt door deze laan.  
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Wonen en verblijven 

Binnen het Natura 2000 gebied is een woonhuis aanwezig (Lekdijk 3). Aan de noordkant van 

Kolland zijn langs de Amerongerwetering ongeveer zes woonhuizen aanwezig. Aan de zuidkant 

van Kolland zijn langs de Lekdijk eveneens ongeveer zes woonhuizen aanwezig. Het gaat veel-

al om boerenbedrijven met stallen bij gebouwen. Ten noordoosten van Kolland op ongeveer 

500 meter afstand bevindt de bebouwing van Leersum. 

 

Trend 

Door Kolland bv is aangegeven dat in de toekomst bij intensivering van het beheer de behoefte 

kan ontstaan om een beheerschuur te bouwen op het landgoed, buiten de essenhakhout perce-

len.  

 

Verkeer 

Het gebied is zelf niet toegankelijk voor verkeer met uitzondering van verkeer voor het bos- en 

natuurbeheer en agrarisch gebruik. 

 

Aan de noordkant van Kolland loopt de Amerongerwetering. Dit is de verbindingsweg tussen 

Wijk bij Duurstede en Leersum. Op de weg zijn personenauto’s en vrachtverkeer (de laatste 

alleen als bestemmingsverkeer) toegestaan. De weg wordt gebruikt door bestemmingsverkeer 

en streekverkeer.  

 

Aan de zuidkant van Kolland bevindt zich de Lekdijk. De weg is op de dijk gelegen. De weg is 

verboden voor vrachtwagens en de maximale snelheid is 60 km/uur. De Lekdijk verbindt 

Amerongen en Wijk bij Duurstede met elkaar. De weg wordt als sluiproute gebruikt voor verkeer 

tussen Rhenen en Wijk bij Duurstede. Daarnaast bevindt zich vooral bij mooi weer recreatief 

verkeer op de dijk waaronder motoren.  

 

Verkeerstellingen van de Langbroekerwetering en Amerongerwetering (bron gemeente Wijk bij 

Duurstede en gemeente Utrechtse Heuvelru, mei 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trend 

In het kader van de Structuurvisie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is onderzoek gedaan 

naar de mogelijkheden om de N226 van Leersum door te trekken naar Wijk bij Duurstede. Hier-

voor is vooralsnog weinig draagvlak. Het idee leeft in gemeente Wijk bij Duurstede en Heuvel-

rug om na gereed turborotonde N229 Cothen een spitsafsluiting in te voeren.  

 

Waterbeheer 

In paragraaf 3.1.1 is het peilbeheer van Kolland beschreven. De Amerongerwetering wordt door 

het Hoogheemraadschap onderhouden (hoe is het beheer/vraag waterschap). De overige wa-

tergangen (perceelsloten en greppels) worden door de eigenaren en pachters onderhouden. 

Het onderhoud bestaat uit het periodiek openhalen van greppels, het periodiek schonen van de 

watergangen en het maaien van de oevervegetatie. Het vrijgekomen materiaal wordt op de kant 

gezet (niet jaarlijks afgevoerd). 

 

In Leersum is een riooloverstort aanwezig die via de Amerongerwetering wordt afgevoerd. 

Amerongerwetering, motorvoertuigen gemiddeld per: 

- etmaal ca 1140 

- weekend ca 1100; 

- nacht 270 

- aandeel vrachtautos ca 6%. 

 

Lekdijk, telingen wegverkeer: 

• Dinsdag 8 Mei 2007, 986 heen en 1250 terug maakt 2236 auto's op een dag. 

• Zaterdag 12 Mei 2007, 1042 heen en 1300 terug maakt 2342 auto’s op een dag. 

• Zondag 13 Mei 2007, 1092 heen en 1043 terug maakt 2135 auto’s op een dag. 
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Trend 

Voor het Langbroekerwetering gebied is in juli 2008 een watergebiedsplan gereed gekomen. 

Hierin is de GGOR voor het Langbroekerwetering gebied vastgesteld. Voor Overlangbroek is 

het huidige peil gehandhaafd met de kanttekening dat het Natura 2000 beheerplan mogelijker-

wijs leidt tot peilaanpassingen zowel binnen als buiten het plangebied. Dit in het geval blijkt dat 

duurzaam behoud van het instandhoudingsdoel bij de huidige peilen niet mogelijk blijkt. 

 

Monitoring 

In de Amerongerwetering aan de noordgrens van Kolland is een meetpunt oppervlaktewater-

kwaliteit van HDSR aanwezig (meetpunt a81). Een tweede meetpunt bevindt zich langs de Lek-

dijk, eveneens buiten het Natura 2000 gebied Kolland. Bovendien zijn in Kolland twee perma-

nente grondwater meetpunten aanwezig. 

 

Vliegen 

Vliegactiviteiten van betekenis vinden niet plaats in de nabijheid van Kolland.  

 
4.2.2 Overlangbroek 

 

Natuur- en bosbeheer 

Het beheer van het essenhakhout is in handen van SBB. SBB besteed het hakhoutbeheer uit 

aan een aannemer. Daarnaast zijn er nog een beperkt aantal andere, particuliere beheerders 

(voor zover bekend dhr. Bergmans en de fam. Roosegaarde Bisschop - van Zinnicq Berg-

mann). 

 

Staatsbosbeheer richt zich bij het afzetten van hakhout op “het zo effectief mogelijk uitvoeren 

van het beheer en zo weinig mogelijk schade aanrichten” (Bosgroep Midden Nederland, 2009). 

Het afzetten van het hakhout vindt plaats in een cyclus van acht jaar, waarbij per jaar ongeveer 

5 hectare wordt afgezet in de periode van 15 juli tot 15 maart. Afzetten gebeurt met een motor-

zaag. Over de hakhoutomloop van de particuliere percelen is weinig bekend.  

 

In de afgelopen periode is op drie verschillende manieren het afgezette materiaal afgevoerd.  

Voor 2000 werd het hout ingebonden, uitgedragen en verder via afvoerpaden, met behulp van 

een tractor met kieper, uitgereden. Na 2001 begonnen de terreinomstandigheden en padbreed-

te de in te zetten machines te bepalen. Hierbij werden in de percelen meanderende paden aan-

gelegd, waar relatief kleine machines overheen konden en zo dus dichter bij het werk konden 

komen. Menselijke inspanning bij het uitdragen was zodoende niet meer nodig. Vanaf 2002 

worden de afgezette staken door middel van een rupskraan naar het werkpad gehaald, waarna 

een kleine tractor het hout verder afvoert naar de plek waar het hout gesnipperd kan worden. 

 

Uiteindelijk is er een proef geweest, waaruit bleek dat het beter is om buiten het perceel te 

chippen, omdat de bodemdruk bij uitrijden van chips zwaarder is dan bij het uitrijden van de 

staken. Naast de proef met chips is er ook gekeken naar het behoud van zo goed mogelijke 

terreincondities door vrijgekomen hout ter plekke te laten liggen. De gedachte hierbij was dat 

het afgezette hout gedurende de kapcyclus vanzelf zou vergaan en dat gebruik van minder ma-

chines minder schade zou betekenen. Zo werd het hout op het transportpad op rillen gelegd. Dit 

heeft er echter toe geleid dat plaatselijk verruiging is opgetreden en dat het essenhakhout bo-

vendien plaatselijk ontoegankelijk werd. Er is in 2007 dan ook alsnog begonnen met het chip-

pen en afvoeren van het hout. Deze methode zal dan ook niet meer worden toegepast.  

Het afgevoerde hout wordt voornamelijk als energiehout afgezet. 

 

Aanvullend op het essenhakhoutbeheer wordt de Sleedoornopslag teruggezet t.b.v. de Slee-

doornpage. Buiten het essenhakhout wordt er beheer gevoerd in de bospercelen en graslanden 

die onderdeel uitmaken van het natuurgebied. De graslandpercelen die in beheer zijn bij Staat-

bosbeheer worden (deels) verpacht waarbij het beheer van deze percelen mede is gericht op 

de ontwikkeling van botanische waarden. In de pachtcontracten zijn maaidata, bemesting, be-

weidingsperiode, graasdruk etc. vastgelegd. Het betreft driejarige contracten.  
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In het huiskavel van de familie F.A.P. La Porte (geen essenhakhout) wordt af en toe hout ge-

kapt ten behoeve van eigen gebruikt (haardhout).  

 

Jacht/schadebestrijding 

In dit gebied zijn gronden gelegen in eigendom van Staatsbosbeheer en in eigendom van parti-

culieren. 

Dit is van invloed op de uitvoering van jachtschadepreventie en schadebestrijding. 

 

De gronden in eigendom van Staatsbosbeheer 

Voor deze gronden is het standpunt van SBB “geen jacht tenzij” en “goed nabuurschap in geval 

van schade bij de buren”.  

 

De gronden in eigendom van particulieren 

Op deze gronden zijn door de eigenaren/grondgebruikers jachthuurovereenkomsten zonder 

beperkingen afgesloten met derden. Het betreft dan het reguliere jachtrecht, schadepreventie, 

schadebestrijding via de landelijke vrijstelling, provinciale aanwijzing en ontheffingen in het ka-

der van het Provinciale Faunabeheerplan (zie hiervoor het overzicht in tekstkader 4.1). 

 

In het gebied vindt muskusrattenbestrijding plaats. Dit betreft het plaatsen van speur- en klem-

werk. Dit vindt minimaal 1x per jaar plaats in de periode november tot mei. Tijdens de trekperio-

de (in het voorjaar in maart, in het najaar van september tot en met half oktober ) worden enke-

le fuiken/kooien geplaatst ter opvang van mogelijke trekratten. Daarnaast worden enkele 

"schijnduikers" geplaatst ter signalering van de aanwezigheid van muskusratten. Deze schijn-

duikers staan in principe jaarrond vangend en worden regelmatig nagekeken. Er wordt alleen 

met voertuigen op de paden gereden. Bij de activiteiten ontstaat geen schade aan de aanwezi-

ge elzenstoven. 

 

Waterwinning 

Op enige afstand van Overlangbroek zijn drinkwaterwinningen aanwezig (bijvoorbeeld Doorn en 

Cothen). Daarnaast zijn er ook andere (vergunde) grondwaterwinningen aanwezig (Royal Has-

koning, 2009).  

 

Daarnaast is er in een straal van 2 km rondom Overlangbroek sprake van meldingen in het ka-

der van de grondwaterwet. Dit zijn kleine en/of tijdelijke onttrekkingen die niet vergunningsplich-

tig zijn maar die wel bij de vergunningverlener (provincie) moeten worden gemeld. In 2005 be-

trof het bron- en sleufbemalingen voor aanleg of herstelwerkzaamheden van minimaal 1 tot 

maximaal 80 m
3
/uur voor een periode die varieerde tussen de 5 dagen en 6 maanden. Het 

maximale debiet wordt voor tijdelijke werkzaamheden een aantal malen overschreden in de 

daarop volgende jaren (maximaal 200 m
3
/uur). Daarnaast is er vanaf 2007 sprake van perma-

nente onttrekkingen ten behoeve van beregening (maximaal 5 m
3
/uur) en brandputten (maxi-

maal 90 m
3
/uur).  

 

Landbouw 

Natura 2000 gebied Overlangbroek heeft verschillende eigenaren. Op enkele stukken na is het 

essenhakhout in bezit bij Staatsbosbeheer. Daarnaast verpacht Staatsbosbeheer percelen aan 

agrarische bedrijven. Verder zijn er nog verschillende andere eigenaren binnen Overlangbroek 

die de percelen zelf gebruiken. 

 

Naast essenhakhout zijn er in het Natura 2000 gebied graslanden aanwezig, een maïsakker, 

een paardenren en een boomgaard (kersenboomgaard SBB). Buiten het Natura 2000 gebied 

zijn in de directe omgeving voornamelijk graslanden aanwezig. De graslandpercelen worden 

gebruikt voor beweiding door melkvee en in mindere mate ook schapen en paarden. Daarnaast 

worden graslandpercelen gebruikt als hooiland. De agrarische bedrijven in de directe omgeving 

van Overlangbroek hebben een veestapel die voornamelijk bestaat uit koeien, varkens, pluim-

vee en schapen. Recentelijk is direct buiten de gebiedsgrens van Overlangbroek, langs de 

Langbroekerdijk een geitenstal in gebruik genomen met zo’n duizend geiten.  
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SBB verpacht binnen Overlangbroek landbouwgrond. De overige eigenaren gebruiken de grond 

zelf. Het grasland dat niet in eigendom is van SBB kan in principe in maïs worden omgezet. Dit 

is vergunningsplichtig (aanlegvergunning) maar wordt in de regel gedoogd. Bij omvorming naar 

boomgaard is wel een veranderingsvergunning nodig. 

 

Diepe grondbewerking vindt niet plaats, omdat hiermee de zware klei in de ondergrond naar 

boven wordt gehaald. Er is geen drainage aanwezig. Afwatering van de percelen vindt plaats 

door middel van greppels die afwateren naar de omliggende sloten. De greppels worden perio-

diek opengehaald. 

 

In de akkerpercelen wordt onkruidbestrijdingsmiddelen (o.a. tegen Zuring) toegepast volgens de 

algemene voorwaarden die hieraan worden gesteld (conform wetgeving Bestrijdingsmiddelen). 

Bemesting van de graslandpercelen van SBB vindt plaats met ruige stalmest (1x per seizoen). 

Op de graslandpercelen die niet bij SBB in eigendom zijn, wordt zowel binnen als buiten het 

Natura 2000 gebied stalmest als drijfmest verwerkt. Het uitrijden van de mest vindt plaats bin-

nen het groeiseizoen (conform Mestwetgeving) waarbij gebruik wordt gemaakt van de sleep-

voet/sleepstang. De bemestingshoeveelheid vindt plaats conform de Mestwetgeving.  

 

De graslanden van SBB worden 1x/jaar gemaaid na 15 juni. Op de andere percelen wordt vanaf 

begin mei gemaaid en daarna elke 6-8 weken afhankelijk van de productie. Tussendoor wordt 

soms nog beweid. Er vindt geen beregening plaats met grond- of oppervlaktewater. Ook vinden 

er geen lozingen van proceswater op het oppervlaktewater plaats. Dit wordt afgevoerd via het 

riool.  

 

Recreatie 

In het Natura 2000 gebied Overlangbroek is een klompenpad aanwezig. Dit is een rondwande-

ling in het agrarische cultuurlandschap die voert over onverharde paden via boerenland en 

landgoederen. Het klompenpad in Natura 2000 gebied Overlangbroek vormt een onderdeel van 

een 11 km lang pad dat loopt via landgoed Broekhuizen en Overlangbroek. Het klompenpad 

loopt onder andere langs de essenhakhoutpercelen en wordt vooral gebruikt door natuurlief-

hebbers. Het klompenpad is niet zeer drukbezocht. Bezoekers zorgen niet voor overlast of 

rommel voor de omwonenden. Tegenover de kerk in het buurtschap Overlangbroek is een par-

keerplaats aanwezig.  

 

De Staatsbosbeheerpercelen zijn buiten de paden en tussen zonsondergang en zonsopgang 

niet toegankelijk.  

 

Klompenpad in Overlangbroek (foto: Marcel Schrijvers, Staatsbosbeheer) 
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De recreatiedruk in Overlangbroek is laag. Er is sprake van illegaal gebruik door auto’s en 

paardrijden. Voorzieningen zijn beperkt tot borden en slagbomen. Het beheer van de paden 

bestaat uit maaien van het gras en het snoeien van overhangende takken. De bebording wordt 

verzorgd door Landschaperfgoed Utrecht, het beheer door Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij 

Duurstede. Er vinden geen andere recreatievormen plaats.  

 

Trend 

In het kader van de structuurvisie gemeente Utrechtse Heuvelrug is onderzocht wat de moge-

lijkheden zijn van een fietspad door het gebied. Dit is voorlopig geparkeerd.  

 

Wonen en verblijven 

In het Natura 2000 gebied zelf is geen woning aanwezig. Buiten het Natura 2000 gebied zijn 

direct langs de gebiedsgrens wel woningen aanwezig, voornamelijk langs de wegen.  

 

Langs de Langbroekerdijk zijn woonhuizen aanwezig, vaak met stallen en andere bijgebouwen. 

Het betreft ongeveer 15 woonhuizen (al dan niet met stallen en bijgebouwen) in de directe om-

geving. Aan de zuidkant zijn langs de Amerongerwetering daarnaast nog eens ongeveer 5 

woonhuizen aanwezig, eveneens met stallen en bijgebouwen. In de zuid-westhoek van Over-

langbroek staat een schuur. 

 

Trend 

Langs de Langbroekerdijk is een bouwkavel aanwezig. Verder lopen buiten de begrenzing lo-

pen ontwikkelingen op het gebied van rood voor rood/zorg in het buitengebied (zorginstellingen 

binnen bestaande erven). Er worden verder geen nieuwe ontwikkelingen verwacht op het ge-

bied van wonen.  

 

Verkeer 

Het gebied is zelf niet toegankelijk voor verkeer uitgezonderd voor het bos- en natuurbeheer en 

agrarisch gebruik. Aan de noordkant van Overlangbroek loopt de Langbroekerdijk. Dit is geen 

doorgaande verbindingsweg. Op de weg zijn personenauto’s toegestaan. Vrachtwagens zijn 

alleen als bestemmingsverkeer toegestaan. De weg wordt vooral gebruikt door bestemmings-

verkeer.  

 

Aan de zuidkant van Overlangbroek bevindt zich de Amerongerwetering. Op de weg zijn perso-

nenauto’s en vrachtverkeer (de laatste alleen als bestemmingsverkeer) toegestaan. De weg 

wordt gebruikt door bestemmingsverkeer en streekverkeer. 

 

In bijgaand tekstkader zijn verkeerstellingen weergegeven. 

 

Verkeerstellingen van de Langbroekerwetering (2005) en Amerongerwetering (2003)(bron gemeente 

Wijk bij Duurstede)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langbroekerdijk, motorvoertuigen gemiddeld per: 

- etmaal ca 600 

- weekend ca 600; 

- nacht 120 

- aandeel vrachtautos ca 6,5%. 

 

Amerongerwetering, motorvoertuigen gemiddeld per: 

- etmaal ca 1140 

- weekend ca 1100; 

- nacht 270 

- aandeel vrachtautos ca 6%. 
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Overige bedrijvigheid 

Ten noorden van het Natura 2000 gebied bevindt zich een kippenverwerkingsbedrijf. Deze 

wordt op korte termijn verplaatst naar industrieterrein Langshaven in Wijk bij Duurstede in het 

kader van rood voor rood/ zorg.  

 

Waterbeheer 

In paragraaf 3.2.1is het peilbeheer in Overlangbroek beschreven. De Langbroekerwetering en 

Amerongerwetering worden door het Hoogheemraadschap onderhouden (hoe is het be-

heer/vraag waterschap). De overige watergangen (perceelsloten en greppels) worden door de 

eigenaren en/of pachters onderhouden. Het onderhoud bestaat uit het periodiek openhalen van 

greppels, het periodiek schonen van de watergangen en het maaien van de oevervegetatie. Het 

vrijgekomen materiaal wordt op de kant gezet (niet afgevoerd). 

 

In Leersum is een riooloverstort aanwezig die via de Amerongerwetering (zuidzijde Overlang-

broek) wordt afgevoerd. Het water in de Amerongerwetering staat niet in contact met het water 

in Overlangbroek. 

 

Trend 

Voor het Langbroekerwetering gebied is in juli 2008 een watergebiedsplan gereed gekomen. 

Hierin is de GGOR voor het Langbroekerwetering gebied vastgesteld. Voor Overlangbroek is 

het huidige peil gehandhaafd met de kanttekening dat het Natura 2000 beheerplan mogelijker-

wijs leidt tot peilaanpassingen. Dit in het geval blijkt dat duurzaam behoud van het instandhou-

dingsdoel bij de huidige peilen niet mogelijk blijkt. 

 

Monitoring 

Er is geen structureel monitoringplan aanwezig voor het beheersobject Overlangbroek. Er vin-

den incidenteel door of in opdracht van Staatsbosbeheer inventarisaties plaats van broedvo-

gels, mossen en vlinders.  

 

Buiten het Natura 2000 gebied maar wel ter hoogte van het gebied, bevinden zich in de 

Amerongerwetering en Langbroekerwetering twee meetpunten waarin de fysisch-chemische 

waterkwaliteit wordt gemeten en jaarlijks een vegetatie opname wordt gemaakt. 

 

Vliegen 

Vliegactiviteiten van betekenis vinden niet plaats in de nabijheid van Overlangbroek.  
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5 Instandhoudingsdoelen in omvang, ruimte 

en tijd 

5.1 Uitwerking instandhoudingsdoelen in omvang, ruimte en tijd 

Voor de Natura 2000 gebieden Kolland en Overlangbroek is het instandhoudingsdoel (zie ook 

hoofdstuk 2): 

 
Doel: Behoud oppervlakte en kwaliteit vochtige alluviale bossen, Essen-Iepenbossen 

(subtype B).  
Toelichting: Het betreft hier essenhakhoutbossen van het habitattype vochtige alluviale bos-

sen, Essen-Iepenbossen (subtype B). Het subtype verkeert landelijk in een zeer 
ongunstige staat van instandhouding. Het essenhakhout op kleibodem zoals in 
Kolland en Overlangbroek voorkomt, vormt een in Europa unieke vorm van dit 
subtype. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteit vormen de epifytische mos-
sen (LNV, Ontwerpbesluit). 

 

Het behoud van de oppervlakte en kwaliteit van het Essen-Iepenbos is dus het instandhou-

dingsdoel in Kolland en Overlangbroek. In het ontwerpbesluit staat dat dit subtype in Overlang-

broek en Kolland in unieke vorm aanwezig is als essenhakhout, met de epifytische mossen als 

belangrijke kwaliteit. In dit beheerplan wordt de instandhoudingsdoelstelling dan ook vertaald in 

het behoudt van de kwaliteit en oppervlak van het essenhakhout met de daarin voorkomende 

epifytische mossen (situatie 2003, moment van aanmelding). Het gaat om 22,2 ha in Kolland en 

48 ha in Overlangbroek.  

 

 

In de figuren 3.5 en 3.10 is voor Kolland en Overlangbroek de ruimtelijke verspreiding van de 

instandhoudingsdoelstelling Essen-Iepenbos weergegeven. Het habitattype dient volgens de 

definitie in het profielendocument–direct via inundatie dan wel indirect via kwel- onder invloed te 

staan van de rivier. Op het essenhakhout in Kolland en Overlangbroek zijn een aanzienlijk aan-

tal kenmerken van goede structuur en functie van toepassing die in het profielendocument zijn 

genoemd. Het betreft bijvoorbeeld: dominantie van Es of Zwarte els, lage bedekking van exoten 

(<5%), veel op hout groeiende mossoorten (epifytische mossen), hakhoutbeheer, aanwezigheid 

van oude hakhoutstoven en functionele omvang vanaf tientallen hectares. 

 

Het essenhakhout dat in Kolland en Overlangbroek aanwezig valt onder de vochtige alluviale bossen. 

Het essenhakhout valt strikt vegetatiekundig gezien niet altijd onder het vegetatietype ‘Fraxino-

Ulmetum’ dat in het LNV profielendocument bij het essen-iepenbos (subtype B) is gedefinieerd (Ge-

biedendatabase Natura 2000, website van het ministerie van LNV). Wél wordt in het profielendocu-

ment het essenhakhout met name genoemd als zijnde een vorm waarin het habitattype Essen-

Iepenbos in het rivierengebied voorkomt. Specifiek is aangegeven dat dit type voor de instandhouding 

afhankelijk is van hakhoutbeheer.  

 

In het concept-aanwijzingbesluit voor Kolland en Overlangbroek wordt de gecultiveerde variant van 

het Essen-Iepenbos –het essenhakhout- onderscheiden als een unieke vorm van dit habitattype. 

Daarom gaan we bij de ruimtelijke begrenzing van het habitattype essen-iepenbos uit van de geculti-

veerde bosopstanden die als essenhakhout zijn gekarteerd en niet van de vegetatiekundige typering.  
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Een uitwerking van het habitattype in tijd is hier niet relevant omdat het gaat om een behouds-

doelstelling voor kwaliteit en oppervlak (zie ook Handreiking beheerplannen, Ministerie van 

LNV, 2005).  

  
5.2 Ecologische kansen en knelpunten voor de instandhoudingsdoelstellingen 

Het voortbestaan van het essenhakhout is afhankelijk van een goed hakhoutbeheer. De knel-

punten in het terreinbeheer zijn in het rapport van de Bosgroepen Midden Nederland (2009) 

beschreven:  

• de beschikbaarheid van geschikte aannemers voor het afzetten van het hakhout 

• de beperkte ontsluiting/toegankelijkheid/opslagmogelijkheden en de matige kwaliteit van de 
ontsluitingswegen 

• de afzetmarkt voor hakhout 

• de aanwezigheid van overmatige ondergroei (vooral Sleedoorn)(plaatselijk knelpunt). On-
dergroei is een onderdeel van het ecosysteem van het hakhout, vooral vlak na kap en aan 

de randen van percelen. Wanneer ondergroei ook na kroonsluiting nog in hoge bedekking 

midden in hakhoutpercelen aanwezig is of de groei van de stoven beperkt, vormt de onder-

groei een knelpunt  

• het (achterstallig) onderhoud van greppels waardoor deze niet meer watervoerend zijn en 
hun functie niet meer kunnen vervullen. 

 

Kolland 

Knelpunten voor de huidige staat van het essenhakhout in Kolland zijn (rapport Bosgroepen 

Midden Nederland, 2009): 

• plaatselijk een hoge dominantie van verruigende soorten (Rietgras, Braam en Sleedoorn) 

• plaatselijk verhoogde lichtinval door een te laag stamtal 
 

Overige potentiële knelpunten: 

• mogelijke afname van de buffercapaciteit van de bodem met als gevolg verzuring. Het is 
vooral de vraag of de toevoer van basenrijk grondwater voldoende is en of basenrijk strooi-

sel de buffercapaciteit op peil kan houden 

• plaatselijk een hoge voorjaarsgrondwaterstand (met name in de gebieden met een GVG 
ondieper dan 25 cm) en op andere plaatsen een te lage zomergrondwaterstand (GLG dieper 

dan 109 cm) 

 

De oorzaak voor de plaatselijke hoge dominantie van vooral Rietgras in Kolland is onbekend. 

De hoge dominantie duidt op een hoge voedselrijkdom in combinatie met hoge grondwater-

standen. Niet duidelijk is of de voedselrijkdom daadwerkelijk hoog is en waar de voedingstoffen 

eventueel vandaan komen. Als mogelijkheid wordt gedacht aan interne eutrofiering als gevolg 

van waterhuishoudkundige veranderingen (verhoogde grondwaterstand na peilopzet Nederrijn 

en beperkte afwatering hakhoutpercelen door dichtgeslibde greppels).  

 

Overlangbroek 

Knelpunten voor de huidige staat van het essenhakhout in Overlangbroek zijn (rapport Bos-

groepen Midden Nederland): 

• aanwezigheid van doorgeschoten voormalige hakhoutpercelen 

• plaatselijk een hoge dominantie van verruigende soorten (Rietgras, Braam en Sleedoorn) 

• aanwezigheid van grote hoeveelheden afgezet hout op de bodem dat niet is afgevoerd na 
afzetten 

 

Overige potentiële knelpunten: 

• mogelijke afname van de buffercapaciteit van de bodem met als gevolg verzuring. Het is 
vooral de vraag of de toevoer van basenrijk grondwater voldoende is en of basenrijk strooi-

sel de buffercapaciteit op peil kan houden 

• een te lage zomergrondwaterstand in het zuidwesten van Overlangbroek (GLG dieper dan 
109 cm)  

 

Pm: atmosferische depositie. Huidige depositie in relatie tot kritische depositie 
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Kansen 

Een belangrijke kans voor het duurzaam behoud van het essenhakhout is optimalisatie van het 

hakhoutbeheer en aspecten die samenhangen met het beheer van het hakhout. Belangrijke 

beheervragen zijn de oogst, afvoer, de afzet van hakhout, het beheer van de ondergroei en op-

timalisatie van het stamtal. Aanpassingen van de infrastructuur die samenhangen met ontslui-

ting, opslag en toegankelijkheid is een belangrijke manier om het vereiste hakhoutbeheer goed 

en (kosten)efficiënt te kunnen uitvoeren. 

 

Optimalisatie van de waterhuishouding biedt eveneens kansen voor het duurzaam behoud van 

de kwaliteit van het essenhakhout. Oplossingen dienen erop te zijn gericht de basenvoorraad 

van de bodem op peil te houden. Dit kan bijvoorbeeld door het afvoeren van neerslaglenzen 

(bijvoorbeeld door begreppelen) en het behoud van kwel in de wortelzone. Daarnaast moet 

voorkomen worden dat de grondwaterstand in de zomer te diep wegzakt. Voor Kolland geldt dat 

de grondwaterstand met name in de natste delen plaatselijk (en wellicht ook tijdelijk) in de win-

tersituatie bij voorkeur iets wordt verlaagd. Dit komt de beheerbaarheid van het plaatselijk natte 

hakhout ten goede.  

 

Op landgoed Kolland komen behalve de essenhakhoutpercelen ook enkele soorten opgaand 

bos voor die vallen onder het doeltype ‘Vochtige alluviale bossen’. Het gaat om opgaand essen-

, populieren- en eikenbos met de daarin voorkomende flora en fauna. Deze bostypen vormen 

samen met het essenhakhout één samenhangend geheel en maken daarmee deel uit van de 

totale natuurwaarde van het landgoed. Voor de stabiliteit van de gehele natuurwaarde van het 

landgoed is zeer wenselijk om de aandacht voor te nemen maatregelen niet geheel te richten 

op het essenhakhout, maar ook oog te hebben voor de andere natuurwaarden en de relaties 

die zij onderling en met het essenhakhout hebben. 

 

Er zijn een aantal percelen waar nieuw opgaand essenbos een waardevolle aanvulling en ver-

bindende schakel kan vormen. Er zijn verder een aantal graslandpercelen waar een functiever-

andering naar natuur een waardevolle aanvulling kan vormen. Het is ook wenselijk om de 

waarde van de verbindingen tussen de verschillende soorten bos en hakhout via wegen en la-

nen op het landgoed goed in het oog te houden en daar dusdanige maatregelen te nemen dat 

deze verbindende functie goed tot zijn recht komt. 

 

 

 

 



 

13/99093508/EdS, revisie D1

 

6 Effecten van bestaand gebruik op de in-

standhoudingsdoelen 

6.1 Toelichting op de methode 

In dit hoofdstuk worden de instandhoudingsdoelen geconfronteerd met het bestaande gebruik in 

en rond de Natura 2000 gebieden Kolland en Overlangbroek. Hierbij wordt de schadelijkheid 

en/of profijtelijkheid van bestaand gebruik en externe werking
2
 voor de instandhoudingsdoelen 

beoordeeld. Deze confrontatie vindt plaats in de volgende stappen: 

1. In eerste instantie is op basis van informatie van LNV over de gevoeligheid van de gebie-

den voor verstorende factoren, een tabel opgesteld met de verstoringsgevoeligheid van het 

habitattype Essen-Iepenbos (zie tabel 6.1). Dit is een algemene richtlijn. Per Natura 2000 

gebied kan de verstoringsgevoeligheid afwijken van hetgeen in tabel 6.1 is genoemd. Bo-

vendien zullen bepaalde aspecten ook niet in alle gebieden gelden. 

2. Vervolgens is in paragraaf 6.3 een beoordeling gemaakt van het bestaand gebruik. Hierbij 

is het bestaand gebruik ingedeeld in een aantal categorieën (tabel 6.2)(Arcadis, 2007). De 

beoordeling is toegespitst op de effecten van het bestaand gebruik voor het habitattype Es-

sen-Iepenbos uitgaande van de verstoringsgevoeligheid zoals weergegeven in tabel 6.1. Bij 

de beoordeling is tevens gebruik gemaakt van de sectornotities in de Quickscan bestaand 

gebruik en Natura 2000 (Steunpunt Natura 2000 en Arcadis, 2008). De beoordeling richt 

zich op de schadelijkheid en profijtelijkheid voor het habitattype dat voor het gebied is be-

noemd. 

 

Tabel 6.1 Gevoeligheid van het habitattype Essen-Iepenbos voor storende factoren (Bron: gebie-

dendatabase Natura 2000, website ministerie van LNV). Het betreft een niet gebiedsspecifieke in-

schatting 

   

Oppervlakteverlies   

Versnippering   

Verzuring   

Vermesting   

Verzoeting  

Verzilting   

Verontreiniging   

Verdroging   

Vernatting   

verandering stroomsnelheid   

verandering overstromingsdynamiek   

optische verstoring   

verandering in populatie dynamiek   

bewuste verandering soortensamenstelling   

Groen: niet gevoelig; oranje: gevoelig; rood: zeer gevoelig 

 

                                                                  
2
 Extern werking: extern gebruik buiten het gebied dat effect kan hebben op kritische factoren 

en ecologische vereisten (Ministerie van LNV, 2005) 
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Tabel 6.2 Categorieën van beoordeling bestaand gebruik (Bron: Sectornotities Quick-scan be-

staand gebruik, Steunpunt Natura 2000 en Arcadis, 2008)  

 
 

 
6.2 Uitwerking bestaand gebruik 

In de paragrafen 6.2.1 en 6.2.2 zijn de activiteiten die plaatsvinden in en in de omgeving van de 

Natura 2000-gebieden Kolland en Overlangbroek beoordeeld op hun schadelijkheid en/of profij-

telijkheid voor het habitattype Essen-Iepenbos.  

 

De beoordeling in relatie tot de instandhoudingsdoelstelling is een belangrijk gegeven. Het kan 

zo zijn dat illegale of ongewenste activiteiten zonder wijzigingen zijn opgenomen in het beheer-

plan omdat ze geen negatieve en schadelijke effecten hebben op de instandhoudingsdoelstel-

ling. Als voorbeeld: een illegale of ongewenste activiteit die in relatie tot de instandhoudings-

doelstelling Essen-Iepenbos niet zal worden opgenomen is de illegale kap van hakhoutstoven. 

Dit is een illegale activiteit die directe schade aan de instandhoudingsdoelstelling veroorzaakt 

(dit speelt overigens niet in Kolland en Overlangbroek). Wild kamperen bijvoorbeeld is een acti-

viteit die weliswaar illegaal is maar geen negatieve gevolgen heeft voor de instandhoudings-

doelstelling en dus ongewijzigd zou kunnen worden opgenomen in het beheerplan (speelt 

evenmin in Kolland en Overlangbroek).  

 

Voor de beoordeling van stikstofdepositie is nog geen passend toetsingskader beschikbaar. Dit 

is daarom vooralsnog buiten beschouwing gelaten.  

 

De nummers en kleurcodes verwijzen naar tabel 6.2. Daarbij moet worden opgemerkt dat niet 

alle categorieën uit tabel 6.2 bij de toetsing van bestaand gebruik Kolland en Overlangbroek 

voorkomen. 

 

 

 

1) Gebruiksvorm in beheerplan zonder wijzigingen/maatregelen  
Dit zijn bestaande gebruiksvormen waarvan aangenomen kan worden dan wel vaststaat dat ze 
geen noemenswaardig negatieve effecten hebben op de huidige Natura 2000-
instandhoudingsdoelen. Er hoeven geen wijzigingen of aanvullende mitigerende maatregelen-
plaats te vinden ten opzichte van regelingen en voorwaarden in de huidige situatie.  

 

2) Gebruiksvorm in beheerplan met wijzigingen/maatregelen  
Dit zijn bestaande gebruiksvormen die kunnen leiden tot negatieve effecten op bestaande Natu-
ra 2000-waarden en waarvoor wijzigingen of aanvullende mitigerende maatregelen nodig zijn. 
Negatieve effecten bestaan bijvoorbeeld uit verslechtering van de kwaliteit van de aangewezen 
habitatttypen of de natuurlijke habitats van de aangewezen soorten, of zijn een verstorende fac-
tor voor de soorten waarvoor de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. Een verslechtering of 
een verstoring kan worden gemitigeerd wanneer aan gebruiksvorm en algemene mitigerende 
voorwaarden in beheerplannen kunnen worden verbonden, waardoor deze gebruiksvormen niet 
structureel inwerken op de bestaande Natura 2000-waarden van het gebied. Dit kunnen zijn: 
tijdelijkheid van de activiteiten, ruimtelijke zonering, seizoensperiode en vermindering van inten-
siteit van de activiteiten.  

 

3) Gebruiksvorm niet in beheerplan, vergunningsprocedure  
Dit zijn bestaande gebruiksvormen waarbij de negatieve effecten niet met algemene regels in 
beheerplannen gemitigeerd kunnen worden. Indien de effecten van bestaande gebruiksvormen 
onvoldoende bekend zijn wordt de gebruiksvorm in eerste instantie ook in deze categorie ge-
plaatst. Dit volgt uit het voorzorgsbeginsel: als niet bekend is welk effect een gebruiksvorm 
heeft, dan moet deze eerst getoetst worden. Op basis van nader onderzoek kan de gebruiks-
vorm toch mogelijk (al dan niet met mitigerende maatregelen) in het beheerplan opgenomen 
worden (categorie 2).  

 

4) Gebruiksvorm niet in beheerplan  

Het betreft illegale of ongewenste activiteiten. Dit zijn bestaande gebruiksvormen, die onge-

wenste negatieve effecten hebben en/of überhaupt niet gewenst en/of verboden zijn.  De beoor-

deling vindt wel plaats in relatie tot de instandhoudingsdoelstelling. 
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6.2.1 Kolland 

 

Natuur- en bosbeheer 

 

Beoordeling natuur en bosbeheer activiteiten in Natura 2000 gebied Kolland   

Afzetten hakhout (gemiddeld eens per acht jaar, in periode van half oktober tot begin maart, 

werkzaamheden passen binnen Flora & Fauna wetgeving) 

1 

Afvoeren hakhout met kleine tractor op rupsbanden 1 

Versnipperen hout (buiten de percelen) 1 

Snippers transporteren en opslaan (buiten essenhakhout perceel) 1 

Snippers afvoeren uit gebied 1 

Extensief geïntegreerd beheer gericht op natuur, landschap en productie van andere bos-

elementen (eikenbos, singels, gemengd bos en populierenbos) 

1 

Beheer centrale laan (zoals opsnoeien, maaien bermen en inplant na sterfte)  1 

Normaal onderhoud dwarslanen 1 

 

Jacht, beheer en schadebestrijding 

 

Beoordeling jacht, beheer en schadebestrijding activiteiten in Natura 2000 gebied Kolland  

Het doden van zwarte kraai,  kauw, houtduif, konijn, vos, canadese gans in relatie tot jacht-

houder (landelijke vrijstelling) 

1 

het doden van verwilderde duif, verwilderde kat, verwilderde gedomesticeerde gans, nijlgans 

in relatie tot populatiebeheer ten behoeve van schadepreventie en schadebestrijding (provin-

ciale vrijstelling) 

1 

Beperken van de stand in relatie tot schadebestrijding: Nijlgans 1 

Schadebestrijding volgens de ontheffingen in het faunabeheerplan in relatie tot populatiebe-

heer ten behoeve van schadepreventie en schadebestrijding 

1 

Jacht op haas, wilde eend, houtduif, fazant en konijn door jachthouder in relatie tot popula-

tiebeheer ten behoeve van schadepreventie en schadebestrijding 

1 

Bestrijden muskusratten (plaatsen speur en klemwerk in periode november tot mei) 1 

Bestrijden muskusratten (plaatsen fuiken kooien in trekperiode maart en van september tot 

en met half oktober en plaatsen schijnduikers jaarrond) 

1 

Rijden met voertuigen op de paden ten behoeve van muskusrattenbestrijding 1 

 

Waterwinning 

 

Beoordeling waterwinning activiteiten in en rondom Natura 2000 gebied Kolland   

Drinkwaterwinningen (buiten gebied) 3* 

Grondwaterwinningen (met vergunning, buiten en binnen het gebied) 3* 

Niet vergunningsplichtige kleine en/of tijdelijke grondwateronttrekkingen met melding (zoals 

bron- en sleufbemalingen) buiten en binnen het gebied. Het betreft onttrekkingen ten behoe-

ve van aanleg- of herstelwerkzaamheden, veedrenking, stal schoonmaken, brandputten 

1 en 3* 

* zie tekstkader 6.1 voor onderbouwing 

 

Tekstkader 6.1 Effecten van onttrekkingen op Kolland en Overlangbroek 

Effecten van onttrekkingen op Kolland en Overlangbroek 

 

In de “Effectenstudie grondwateronttrekkingen Provincie Utrecht” (Royal Haskoning, 2009) zijn de effecten van verschil-

lende onttrekkingen op Natura 2000 en TOP gebieden bepaald. Bij de onderstaande beschrijving van de hydrologische 

effecten van winningen op Kolland en Overlangbroek wordt uitgegaan van hetgeen in het de effectenstudie van Royal 

Haskoning (2009) is onderzocht. Dit is aangevuld met een analyse voor de onttrekkingen die zij niet beschreven heb-

ben. 

 

Effecten onttrekkingen 

Royal Haskoning (2009) onderscheidt in haar onderzoek 8 typen onttrekkingen: 

• Industriële onttrekkingen 

• Beregening 
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• Drinkwater 

• Tijdelijke bemaling: niet gekwantificeerd 

• Grondwatersanering 

• Koude warmte opslag: niet gekwantificeerd, omdat het gesloten systemen zijn, waarbij het infiltratie- en onttrek-
kingsdebiet zo goed als gelijk zijn aan elkaar; 

• Veedrenking 

• Brandput: niet gekwantificeerd, omdat ze slechts incidenteel in bedrijf zijn en daarom geen relevant effect hebben.  

 

Royal Haskoning (2009) heeft twee varianten onderzocht, namelijk een variant met maximumdebiet 

(=vergunningcapaciteit) en één met het werkelijke onttrekkingsdebiet. Voor de beschouwde scenario’s zijn de volgende 

effecten bepaald: 

 

Gebied Effect bij  

Maximaal debiet 

Effect bij 

Werkelijk debiet 

Kolland 3 tot 11 cm verlaging, afname kwel 

< 0,6 mm/dag, geen omslag van 

kwel naar infiltratie 

2 tot 8 cm verlaging, afname kwel 

<0,4 mm/dag, geen omslag van kwel 

naar infiltratie 

Overlangbroek 6 tot 8 cm verlaging, afname kwel 

< 0,4 mm/dag, geen omslag van 

kwel naar infiltratie 

3 tot 4 cm verlaging, afname kwel < 

0,3 mm/dag, geen omslag van kwel 

naar infiltratie 

 

In Kolland heeft de berekende maximale verlaging naar verwachting geen negatief effect op de ontwikkeling van het 

habitattype Essen-Iepenbos gezien het feit dat het gebied in GVG situatie en –hoewel niet overal- in GLG situatie wordt 

gekenmerkt door relatief hoge grondwaterstanden in relatie tot de ecologische vereisten. Een licht negatief effect van de 

afname van de kwel is echter niet uit te sluiten omdat hierdoor de aanvulling van de buffercapaciteit van de bodem op 

termijn nadelig kan beïnvloeden. 

 

In Overlangbroek is de GLG in de droogste delen van het essenhakhout al laag vergeleken met de hydrologische rand-

voorwaarde. Hier is verdere verlaging in feite niet gewenst.  Een licht negatief effect van de afname van de kwel is hier 

evenmin uit te sluiten omdat hierdoor de aanvulling van de buffercapaciteit van de bodem op termijn nadelig kan beïn-

vloeden. 

 

Nadere analyse beregening 

Voor de beregening is door Royal Haskoning uitgegaan van een gemiddelde jaaronttrekking, waarbij voor het maxi-

mumdebiet van een droog jaar is uitgegaan en voor het werkelijk debiet van een gemiddeld jaar. Natuurlijk zal berege-

ning voornamelijk in de zomer plaatshebben, zodat de effecten in de zomer groter zullen zijn dan waar Royalhaskoning 

vanuit is gegaan. 

 

In de onderstaande tabel is voor een beregeningspunt het verlagingspatroon weergegeven. Uit is gegaan van een be-

regeningsput met een capaciteit van 7 m3/u. Natuurlijk zullen bij meerdere onttrekkingsputten de effecten groter zijn (2 

putten hebben een dubbel zo groot effect).  

 

Beregening vindt –voor zover bekend- in Kolland en Overlangbroek nagenoeg niet plaats en alleen onder zeer droge 

omstandigheden. Het betreft dan waarschijnlijk kortdurende beregening waarbij herstel van de grondwaterstand snel 

optreedt na beëindiging van de winning. Een negatief effect op het habitattype Essen-Iepenbos is dan ook niet waar-

schijnlijk.  

 

Verlaging grondwaterstand bij een zekere duur en op een zekere afstand bij een één beregeningsput (7 m3/u) 

                      Dagen      

Afstand (m) 7 14 21 30 60 180 

100 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.07 

250 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 

500 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tijdelijke bemaling 

Een tweede aandachtspunt is het effect van de tijdelijke bemalingen. Deze zijn over het algemeen kortdurend. Het ef-

fect is met behulp van een analytische berekening onderzocht. Hierbij zijn de volgende aannamen gedaan: 

• de uitgevoerde bronneringen van 2005 - 2009 binnen een omtrek van 2 km zijn beschouwd; 

• een gemiddeld onttrekkingsdebiet is bepaald. Een gemiddelde onttrekking bedroeg 65 m3/u. 

• een karakteristieke duur is bepaald. Een onttrekking duurde circa 2 weken.  

• De afstand van de onttrekkingen bedroeg veelal meer dan 500 m.  

 

In de onderstaande tabel is een overzicht van de effecten gegeven. 

 

Verlaging grondwaterstand bij een zekere duur en op een zekere afstand bij een onttrekking van 65 m3/uur. Bij 

de berekeningen is uitgegaan van een doorlaatvermogen van het eerste watervoerende pakket van 700m2/dag 

en een weerstand van de deklaar van 400 dagen  

 dagen     

Afstand 

(m) 4 7 14 60 180 

100 0.29 0.36 0.44 0.54 0.56 

250 0.07 0.12 0.19 0.28 0.30 

500 0.01 0.02 0.05 0.13 0.14 

1000 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 

2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Geconcludeerd wordt dat de tijdelijke onttrekkingen over het algemeen een beperkte invloed op de natuurgebieden 

hebben gehad, gezien de afstand tot de gebieden en de duur van de onttrekking. Uit bovenstaande tabel blijkt echter 

dat bij de vergunningverlening de afstand tot de Natura 2000 gebieden en de duur kritisch in beschouwing genomen 

dient te worden. Op korte afstand kan een langdurige onttrekking namelijk tijdelijk leiden tot een aanzienlijke daling van 

de grondwaterstand waarbij (waarschijnlijk tijdelijke) effecten op het habitattype Essen-Iepenbos niet kunnen worden 

uitgesloten. Bij tijdelijke onttrekkingen zal de grondwaterstand zich ook weer herstellen na stopzetting van de onttrek-

king.  

 

Landbouw 

 

Beoordeling landbouw activiteiten in en rondom Natura 2000 gebied Kolland 

Botanisch perceelbeheer 1 

Beheer knotwilgen, singels, hoogstamboomgaard en fruitbomen in grasland 1 

Beweiding graslandpercelen door melkvee, paarden, schapen, varkens en/of jongvee 1* 

Maaien en hooien graslanden  1 

Maïsteelt (met aanlegvergunning)  1 

Fruitteelt (buiten het gebied) en lokale kleinschalige hobbyboomgaard 1 

Diepe grondbewerking  1 

Mechanische onkruidbestrijding 1 

Chemische onkruidbestrijding (conform wetgeving bestrijdingsmiddelen) plaatselijk en inci-

denteel volvelds 

1 

Bemesten met stalmest, drijfmest en/of kunstmest (conform mestwetgeving)  1* 

Beregenen graslanden met oppervlaktewater 1 

Onderhoud watergangen (perceelsloten en hoofdwatergangen) conform de schouw  1 

Openhalen greppels graslandpercelen 1 

* deze beoordeling geldt niet voor stikstofdepositie, hiervoor moet nog aanvullende toetsing plaatsvinden 
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Recreatie 

 

Beoordeling recreatie activiteiten in en rondom Natura 2000 gebied Kolland 

Wandelen op onverharde wegen en paden 1 

Gebruik van het Klompenpad door wandelaars 1 

Parkeren t.b.v. gebruik Klompenpad (buiten het Natura 2000 gebied) 1 

Gebruik van de horecagelegen, kampeerboerderij en speelgelegenheid horend bij recreatie-

boerderij de Boterbloem  

1 

Boerengolf op gronden van recreatieboerderij de Boterbloem 1 

Ballonlandingen op de graslanden binnen en buiten het Natura 2000 gebied (incidentele 

noodlanding) 

1 

Beheer en onderhoud t.b.v. het Klompenpad (tweemaal per jaar maaien, onderhoud van 

hekken, banken, borden en de slagboom aan de Kollandlaan) 

1 

 

Wonen en verblijven 

 

Beoordeling wonen en verblijven in en rondom Natura 2000 gebied Kolland 

Bewonen van huidige woningen/boerderijen binnen en buiten het gebied (inclusief bijgebou-

wen) 

1 

Bouwen nieuwe schuur buiten het essenhakhout 1 

 

Verkeer 

 

Beoordeling verkeer activiteiten in en rondom Natura 2000 gebied Kolland 

Gebruik van de Lekdijk en Amerongerwetering door streekverkeer, bestemmingsverkeer en 

recreatief verkeer 

1* 

* moet nog nader worden getoetst in relatie tot stikstofdepositie 

 

Waterbeheer 

 

Beoordeling waterbeheer activiteiten in en rondom Natura 2000 gebied Kolland 

Onderhouden Amerongerwetering door HDSR (buiten grens) 1 

Onderhouden perceelsloten en greppels door eigenaren en pachters (periodiek openhalen 

greppels, schonen watergangen, maaien oevervegetatie) 

1 

Maaisel op de kant zetten 1 

Afvoer overstortwater vanuit overstort Leersum via Amerongerwetering (buiten grens) 1 

 

Monitoring 

 

Beoordeling monitoring activiteiten in en rondom Natura 2000 gebied Kolland 

Bemonsteren meetpunten oppervlaktewaterkwaliteit Amerongerwetering 1 

 
6.2.2 Overlangbroek 

 

Natuur- en bosbeheer 

 

Beoordeling natuur en bosbeheer activiteiten in Natura 2000 gebied Overlangbroek  

Afzetten hakhout (gemiddeld eens per acht jaar met motorzaag, in periode van half oktober 

tot begin maart, werkzaamheden passen binnen Flora & Fauna wetgeving) 

1 

Met een rupskraan afgezette staken naar het werkpad halen  1 

Afvoeren hakhout door middel van een kleine tractor  1 

Vrijgekomen hakhout ter plaatse laten liggen  4* 

Versnipperen hout (buiten de essenhakhout percelen) 1 

Terugzetten sleedoorn 1 

Beheer overige bospercelen  1 

Agrarisch natuurbeheer graslanden (hooiland en standweide) 1 

Beheer graslanden door agrariërs volgens pachtcontract (maaidata, bemesting, beweidings- 1 
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periode, graasdruk etc.)  

Kap ten behoeve van eigen gebruik voor brandhout (geen essenhakhout) 1 

* dit verwijst naar de eenmalige gebeurtenis waarbij SBB grote hoeveelheden hakhout in het essenhak-

hout heeft achtergelaten. Wel is het toegestaan kleine restanten materiaal achter te laten, die na kap af te 

voeren zijn (normaal gebruik)  

 

Jacht, beheer en schadebestrijding 

 

Beoordeling jacht, beheer en schadebestrijding activiteiten in Natura 2000 gebied Overlangbroek 

het doden van kraai, kauw, houtduif, konijn, vos, canadese gans in relatie tot populatiebeheer 

ten behoeve van schadepreventie en schadebestrijding door jachthouder en met goedkeu-

ring van de eigenaar binnen particulieren percelen (landelijke vrijstelling) 

1 

het doden van verwilderde duif, verwilderde kat, verwilderde gedomesticeerde gans, nijlgans 

in relatie tot populatiebeheer ten behoeve van schadepreventie en schadebestrijding door 

jachthouder en met goedkeuring van de eigenaar binnen de particulieren percelen en SBB 

percelen (provinciale vrijstelling) 

1 

Jacht  (het bemachtigen van haas, wilde eend, houtduif, fazant, konijn) in relatie tot popula-

tiebeheer ten behoeve van schadepreventie en schadebestrijding door jachthouder en met 

goedkeuring van de eigenaar binnen de particuliere percelen 

1 

Schadebestrijding door jachthouder en met goedkeuring van de eigenaar binnen de particu-

liere percelen volgens de ontheffingen in relatie tot populatiebeheer ten behoeve van scha-

depreventie en schadebestrijding 

1 

Bestrijden muskusratten (plaatsen speur en klemwerk in periode november tot mei) 1 

Bestrijden muskusratten (plaatsen fuiken kooien in trekperiode maart en van september tot 

en met half oktober en plaatsen schijnduikers jaarrond) 

1 

Rijden met voertuigen op de paden ten behoeve van muskusrattenbestrijding 1 

 

Waterwinning 

 

Beoordeling waterwinning activiteiten in en rondom Natura 2000 gebied Overlangbroek  

Drinkwaterwinningen (buiten gebied) 3* 

Grondwaterwinningen (met vergunning, buiten gebied) 3* 

Niet vergunningspichtige kleine en/of tijdelijke grondwateronttrekkingen met melding (zoals 

bron- en sleufbemalingen) buiten het gebied. Het betreft onttrekkingen ten behoeve van aan-

leg- of herstelwerkzaamheden, beregening en brandputten 

1 en 3* 

* zie tekstkader 6.1 voor onderbouwing 

 

Landbouw 

 

Beoordeling landbouw activiteiten in en rondom Natura 2000 gebied Overlangbroek 

Beweiding graslandpercelen door melkvee, paarden en schapen  1* 

Maaien en hooien graslanden  1 

Maïsteelt (met aanlegvergunning) 1 

Gebruik bestaande kersenboomgaard 1 

Chemische onkruidbestrijding, volvelds (conform wetgeving bestrijdingsmiddelen)  1 

Mechanische onkruidbestrijding 1 

Bemesten graslandpercelen met ruige stalmest, kunstmest en drijfmest (conform mestwetge-

ving)*  

1* 

Ophalen greppels op graslandpercelen 1 

* moet nog worden onderzocht in ammoniakspoor 
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Recreatie 

 

Beoordeling recreatie activiteiten in en rondom Natura 2000 gebied Overlangbroek 

Wandelen op onverharde wegen en paden 1 

Gebruik van het Klompenpad door wandelaars 1 

Parkeren bij de kerk in het buurtschap Overlangbroek voor gebruik Klompenpad (buiten het 

Natura 2000 gebied) 

1 

Paardrijden binnen de bestaande paardenren 1 

Paardrijden binnen het essenhakhout complex 1* 

Verzorgen bebording (borden en slagbomen) door Landschaperfgoed Utrecht 1 

Beheer en onderhoud van paden (maaien van gras en snoeien overhangende takken) door 

Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede 

1 

* mits dit op de paden gebeurt, levert het geen schade op aan de instandhoudingsdoelstelling 

 

Wonen en verblijven 

 

Beoordeling wonen en verblijven in en rondom Natura 2000 gebied Overlangbroek 

Bewonen van huidige woningen/boerderijen buiten het gebied (inclusief bijgebouwen) 1 

 

Verkeer 

 

Beoordeling verkeer in en rondom Natura 2000 gebied Overlangbroek 

Gebruik paden door voertuigen 1 

Gebruik van de Langbroekerdijk en Amerongerwetering door streekverkeer, bestemmings-

verkeer en recreatief verkeer 

1* 

* moet nog worden onderzocht in ammoniakspoor 

 

Overige bedrijvigheid 

Vergunde activiteiten op erf ten behoeve van kippenverwerkingsbedrijf 1 

 

Waterbeheer 

 

Beoordeling waterbeheer activiteiten in en rondom Natura 2000 gebied Overlangbroek 

Onderhouden Amerongerwetering en Langbroekerwetering door het Hoogheemraadschap 

buiten het gebied 

1 

Onderhouden perceelsloten en greppels door eigenaren en pachters (periodiek openhalen 

greppels, schonen watergangen, maaien oevervegetatie) 

1 

Maaisel op de kant zetten 1 

Afvoeren overstortwater vanuit overstort in Leersum (buiten het gebied) 1 

 

Monitoring 

 

Beoordeling monitoring activiteiten in en rondom Natura 2000 gebied Overlangbroek 

Inventariseren broedvogels, mossen en vlinders 1 

Beheren en bemeten grondwaterpeilbuizen 1 

Monitoring oppervlaktewaterkwaliteit van de Amerongerwetering en Langbroekerwetering 

(buiten gebied) 
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7 Realisatie instandhoudingsdoelen 

7.1 Strategie 

Het beheer van het essenhakhout is een cruciale factor voor het realiseren van de instandhou-

dingsdoelstelling (zie paragraaf 3.1.5 en 3.2.5). Uit de knelpuntenanalyse blijkt dat er een aantal 

knelpunten te benoemen zijn die samenhangen met beheersaspecten en de infrastructuur (pa-

ragraaf 5.2). Tevens zijn er vele mogelijkheden om het beheer te optimaliseren (paragraaf 5.2 

en Bosgroepen Midden Nederland, 2009).  

 

Daarnaast is de hydrologie wat betreft kwaliteit en kwantiteit een belangrijke ecologische stand-

plaatsfactor (paragraaf 3.1.5 en 3.2.5). Binnen Kolland en Overlangbroek zijn knelpunten be-

noemd die samenhangen met de hydrologische gebiedskenmerken (paragraaf 5.3.). Tegelijker-

tijd zijn er echter nog een beperkt aantal onzekerheden met betrekking tot de hydrologische 

toestand. Daarmee samenhangend kunnen dan ook nog niet alle oplossingen met voldoende 

zekerheid worden gedefinieerd. 

 

‘Voorafgaande in overweging nemende wordt ervoor gekozen in de eerste planperiode voorna-

melijk in te zetten op optimalisatie van het beheer.’ 

 

Optimalisatie van het beheer is op dit moment een belangrijke factor voor het realiseren van de 

instandhoudingsdoelstelling en bovendien zijn er goede kansen aanwezig voor optimalisatie. 

Wat betreft de hydrologie worden alleen kleinschalige ‘geen-spijt’ maatregelen uitgevoerd. Uit 

de huidige informatie komt niet naar voren dat meer grootschalige hydrologische maatregelen 

noodzakelijk zijn. Daarnaast is het ook niet wenselijk om meerdere ingrepen tegelijkertijd door 

te voeren omdat de effectiviteit van de afzonderlijke ingrepen dan niet meer kan worden geëva-

lueerd. In paragraaf 7.2.1 en 7.2.2 zijn de maatregelen die behoren bij deze strategie verder 

uitgewerkt. 

 

Monitoring is een belangrijk instrument voor de eerste planperiode. De monitoring is erop ge-

richt de effectiviteit van de optimalisatie van het beheer in beeld te brengen. Daarnaast wordt 

door middel van monitoring de hydrologische toestand verder vastgesteld. Deels wordt de hy-

drologische toestand verder in beeld gebracht door middel van een specifiek eenmalig hydrolo-

gisch onderzoek (zie paragraaf 7.2.1. en 7.2.2.). Verder is monitoring een manier om aan het 

einde van de eerste planperiode te kunnen evalueren in hoeverre de instandhoudingsdoelstel-

ling daadwerkelijk wordt gerealiseerd. In paragraaf 8.3 zijn voorstellen voor de monitoring in de 

eerste planperiode verder uitgewerkt.  

  
7.2 Beschrijving van maatregelen eerste planperiode (2010-2016) 

 
7.2.1 Kolland 

In tabel 7.1 zijn de maatregelen weergegeven die in Kolland in de eerste planperiode noodzake-

lijk zijn voor het realiseren van het instandhoudingsdoelen. Daarbij is een onderscheid gemaakt 

in eenmalige maatregelen en beheermaatregelen. In tabel 7.1 zijn de maatregelen –voor zover 

mogelijk- gekwantificeerd. Tevens zijn de uitvoeringskosten toegevoegd. 
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Tabel 7.1 Maatregelen eerste planperiode Kolland 

Eenmalige maatregelen* Kwantificering Kosten per eenheid 

(ex. BTW) 

Kosten  

(ex. BTW) 

Versterken van ontsluitingswegen en aanbren-

gen (semi-)verharding  

1800 m € 30,-- € 54.000,-- 

Versterking duikers ten behoeve van de ver-

sterking infrastructuur 

5 stuks € 855,-- € 4.275,-- 

Aanleg opslagplaatsen voor het afgezette hak-

hout 

5 stuks van onge-

veer 100 m
2
 

€ 5.000,--  € 25.000,-- 

Realiseren ministuwtjes t.b.v. peilregulatie hak-

houtpercelen 

4 € 2.500,-- € 10.000,-- 

Eenmalig inboeten van percelen met een te 

laag stamtal 

15 ha € 2.250,-- € 33.750,-- 

Eenmalig verwijderen sleedoornhaarden Nog onbekend  Nog onbekend 

Hydrologisch onderzoek 1 € 30.000,-- € 30.000,-- 

Diverse voorbereidende werkzaamheden en 

directievoering 

  € 20.000,-- 

Beheermaatregelen* Kwantificering Kosten per eenheid per 

jaar (ex. BTW)*** 

Kosten per jaar 

(ex. BTW) 

Afzetten essenhakhout in cyclus van 6 tot 8 

jaar door middel van motorkettingzaag 

22,2 ha € 2.964,41** all-in € 65.800,-- 

Afvoeren van het afgezette hakhout door mid-

del van kleine uitdraagtrekkers 

22,2 ha zie all-in prijs  

Inboeten (meenemen in de kapcyclus) 22,2 ha € 750,-- € 16.650,-- 

Beheer van de ondergroei: Sleedoorn meekap-

pen in de kapcyclus 

22,2 ha zie all-in prijs  

Opschonen greppels (meenemen in de kapcy-

clus)  

22,2 ha € 325,-- (afvoer tot ver-

zamelplaats) 

€ 7.215,-- 

Onderhoud ontsluitingspaden (jaarlijks) 22,2 ha zie all-in prijs  

* in het rapport “Beheer van essenhakhout op Kolland en Overlangbroek, mogelijkheden voor een ecolo-

gisch, logistiek en bedrijfseconomisch verantwoord beheer” (Bosgroepen Midden Nederland, 2009) zijn de 

(aanbevelingen voor) de eenmalige en beheermaatregelen nader omschreven en uitgewerkt 

** standaardkostprijsberekening voor het beheertype vochtig hakhout en middenbos voor 2009 (herbere-

kening n.a.v. Commissie Verheijen, versie 30-01-2009). In de kostprijs in tabel 7.1 is de opbrengst al ver-

disconteerd 

*** kostenraming is gebaseerd op cyclus van 8 jaar 

 

Aanvullende informatie en overwegingen bij de geformuleerde maatregelen (tabel 7.1). 

 

Eenmalige maatregelen 

Om het gewenste beheer van het hakhout te kunnen voeren is het noodzakelijk de ontsluiting 

van de hakhoutpercelen te verbeteren. Het betreft het aanleggen van permanente werkpa-

den/uitrijpaden en het versterken van de bestaande ontsluitingswegen, bijvoorbeeld door het 

aanbrengen van (semi-)verharding. Daarnaast is het noodzakelijk nieuwe opslagplaatsen voor 

het afgezette hakhout te realiseren. Deze voorzieningen worden (zoveel mogelijk) gerealiseerd 

buiten het huidige essenhakhout zodat geen essenhakhout hoeft te worden opgeofferd.  

 

Op landgoed Kolland is er plaatselijk sprake van een hoge dominantie van verruigende soorten 

(Rietgras, Braam en Sleedoorn) in het essenhakhout. Factoren die te maken kunnen hebben 

met de dominerende ondergroei zijn lichttoename en veranderingen in de hydrologie. Aange-

nomen kan worden dat de lichttoename is veroorzaakt door een achteruitgang van het stamtal. 

Een stamtal van meer dan 1500 stuks per hectare met een min of meer evenredige ruimtelijke 

verdeling lijkt een goede richtlijn voor het gewenste stamtal (Bosgroepen Midden Nederland, 

2009). Plaatselijk is er sprake van een te laag stamtal, een gebiedsdekkend beeld is echter niet 

aanwezig.  
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Daar waar blijkt dat sprake is van een te laag stamtal, dient vervolgens jonge es te worden in-

geboet na afzetten (zie Bosgroepen Midden Nederland, 2009 voor keuze plantsoen en wijze 

van inboeten). Daarna wordt het inboeten van es als onderdeel van het reguliere beheer mee-

genomen (zie kopje ‘beheermaatregelen’) 

 

Wat betreft het beheer van de ondergroei is het de verwachting dat bij een optimaal stamtal (in 

ieder geval > 1500 ha) het voorkomen van soorten als Braam, Rietgras en andere ruigtesoorten 

sterk zal afnemen na kroonsluiting (Bosgroepen Midden Nederland,2009). Het bereiken van de 

kroonsluiting gaat sneller naarmate het stamtal hoger is. Voor het beheer van de bovenge-

noemde ruigtesoorten dient de aandacht dus voornamelijk uit te gaan naar het instandhouden 

van een minimaal stamtal.  

 

Sleedoorn is een soort die minder makkelijk na kroonsluiting verdwijnt en een bedreiging kan 

vormen voor de essenstoven (Bosgroepen Midden Nederland, 2009). Tegelijkertijd draagt Slee-

doorn direct en indirect bij aan de biodiversiteit en de recreatieve waarde (bloesem, vruchten en 

fauna waaronder Sleedoornpage). Bij de beslissing om Sleedoorn al dan niet te gaan bestrijden 

is het belangrijk om de positieve ecologische en recreatieve rol mee te laten wegen. De bestrij-

ding is vooral relevant als de Sleedoorn sterfte veroorzaakt onder de essen en/of de kenmer-

kende mosvegetatie bedreigt. Het eenmalig bestrijden van de soort in het hart van de opstan-

den en het ‘meekappen’ in de randen tijdens de kapcyclus is een strategie die aan de verschil-

lende belangen recht doet.  

 

In Kolland zal een hydrologisch onderzoek worden uitgevoerd (start zomer 2009, oplevering 

zomer 2011).Het hydrologisch onderzoek brengt in beeld welke hydrologische processen de 

standplaatscondities van het essenhakhout beïnvloeden, of ingrepen in het watersysteem ge-

wenst zijn en zo ja, welke ingrepen in het watersysteem kansrijk zijn voor het duurzaam in-

standhouden van het habitattype Essen-Iepenbos. De toestand van de greppels komt hierbij 

specifiek aan de orde. Daarnaast dient er meer duidelijkheid te komen over (het instandhouden 

van) de buffercapaciteit van de bodem en de nutriëntenbeschikbaarheid.  

 

Beheermaatregelen 

Onder beheermaatregelen verstaan we de maatregelen die in de toekomst als onderdeel van 

het reguliere essenhakhout beheer worden uitgevoerd. De voorgestelde maatregelen kunnen 

worden ingepast in de kapcyclus (dus frequentie eens in de 6 tot 8 jaar). Bij de afzetfrequentie 

van eens in de 6 tot 8 jaar zijn de juiste omstandigheden aanwezig voor het behoud van het 

Touwtjesmosgezelschap. Een uitzondering hierop is het onderhoud van de ontsluitingspaden, 

dit dient jaarlijks plaats te vinden. 

 

De inzet van een hooglier is een kansrijk alternatief voor het afvoeren van het afgezette hak-

hout, zeker in een moeilijk toegankelijk gebieden als Kolland (Bosgroepen Midden Nederland, 

2009)(zie figuur 7.1, tekstkader 7.1). Er is in Nederland echter nog geen hooglier beschikbaar. 

Daarom wordt in dit beheerplan nog uitgegaan van het afvoeren door middel van uitdraagtrek-

kers. Wanneer een hooglier beschikbaar komt, moet de infrastructuur van Kolland hierop wor-

den afgestemd.  
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Figuur 7.1 Werking hooglier (Bosgroepen Midden Nederland, 2009) 

 

 
 

 

 

Tekstkader 7.1 Beschrijving werking hooglier (beschrijving overgenomen uit Bosgroepen Midden 

Nederland, 2009) 

 
 

Als onderdeel van het reguliere beheer worden essen ingeboet als vervanging van afgestorven 

stoven. De eerste maal zal dit op grotere schaal moeten plaatsvinden: dit kan worden gezien 

als een eenmalige herstelmaatregel. Daarna vormt het inboeten een onderdeel van het regulie-

re beheer.  

 

 

 

Voor de houtoogst in bergachtige gebieden zijn speciale liersystemen ontwikkeld die de bomen met behulp van een hoog-
gespannen kabel verplaatsen naar de berijdbare weg (cable logging, mast/hochseilgeräte). Dit systeem wordt ook wel 
toegepast in vlakke gebieden, vooral in (zeer) natte omstandigheden, maar het is nog nooit toegepast in Nederland. Voor 
zover bekend is er (nog) geen Nederlands woord voor deze techniek, maar in dit rapport gebruiken we het woord ‘hooglie-
ren’. 
 
Voor het hooglieren zijn speciale machines ontwikkeld met een mast waaraan de draag- en treklijn zijn bevestigd. Aan de 
andere kant van het te oogsten perceel wordt de draaglijn bevestigd aan een boom of een speciaal opgezette mast. Indien 
nodig wordt de draaglijn tussendoor ook ondersteund door de bevestiging ervan aan een boom of een speciaal opgezette 
mast. Op de draaglijn wordt een lier bevestigd die heen en weer getrokken wordt door de treklijn. Er zijn talloze varianten 
op dit systeem, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.  
 
Hooglieren is niet alleen relevant voor essenhakhout, maar kan ook interessant zijn voor de oogst in broekbossen, ooibos-
sen, hellingbossen, hoogstamgrienden en natte hakhoutbossen van els en wilg.  
 
Hieronder een overzicht van de voor- en nadelen van het gebruik van kleine trekkers en de hooglier, waarbij vooral voor- 
en nadelen zijn vermeld die relevant zijn voor de vergelijking van de twee methoden.  
 

Voordelen gebruik kleine trekkers:  

• Beproefde en beschikbare methode 

• Relatief goedkope methode 

Nadelen gebruik kleine trekkers: 

• Bodembeschadiging (verdichting en verstoring profiel) 

• Verlengde uitdrogingsperiode door uitsleeppaden 

• Mogelijkheden voor creëren hoog stamtal beperkt 

• Mogelijk verlies aan stobben door creëren van uitsleeppaden 

• Vaak combinatie met zwaar, handmatig voorconcentreren en uitslepen  

• Lichte beschadiging stobben 

 

Voordelen hooglieren:  

• Geen bodembeschadiging 

• Stamtal kan zeer hoog zijn 

• Handmatig uitslepen niet noodzakelijk (wel voorconcentreren) 

Nadelen hooglieren: 

• Niet beproefde methode 

• Niet beschikbaar in Nederland (in toekomst waarschijnlijk weinig concurrentie) 

• Relatief dure methode 

• Lichte beschadiging stobben 
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Sleedoorn wordt meegekapt met de kapcyclus. Beheer van de overige ruigtesoorten (bijvoor-

beeld Braam en Rietgras) is bij het optimale stamtal waarschijnlijk niet noodzakelijk.  

 

De greppels in Kolland worden gelijktijdig met het kappen opgeschoond. Bij dit opschonen 

wordt het organisch materiaal uit de greppels verwijderd. De reden voor het opschonen is meer-

ledig: 

• Afvoer van het oppervlakkige regenwater om zodoende verzuring van de toplaag van de 
bodem tegen te gaan. Bovendien kan de aanwezige kwel door de maatregel hoger in het 

profiel doordringen 

• De aanwezigheid van watervoerende greppels leidt tot een (periodieke) hogere luchtvoch-
tigheid van de hakhoutpercelen (met name in de winter en het voorjaar) hetgeen gunstig is 

voor de aanwezige mosgemeenschap 

• De watervoerende greppels leveren een gunstig biotoop voor soorten als de Ringslang, 
Poelkikker en Heikikker die voor het essenhakhout van het Langbroekerwetering gebied 

kenmerkend zijn (Geerdes, 2001) 

• In de delen van het essenhakhout waar de GVG hoger is dan 25 cm – mv (zie figuur 3.1) 
kunnen de greppels waterafvoerend worden gemaakt mits de greppels niet te diep zijn. Het 

wateronderzoek (zie eenmalige maatregelen) dient hier meer inzicht in te geven.  

 
7.2.2 Overlangbroek 

In tabel 7.2 zijn de maatregelen weergegeven die in Overlangbroek in de eerste planperiode 

noodzakelijk zijn voor het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen. Daarbij is een on-

derscheid gemaakt in eenmalige maatregelen en beheermaatregelen. In tabel 7.2 zijn de maat-

regelen –voor zover mogelijk- gekwantificeerd. Tevens zijn de uitvoeringskosten toegevoegd. 

  

Tabel 7.2 Maatregelen eerste planperiode Overlangbroek 

Eenmalige maatregelen*  Kwantificering Kosten per eenheid 

(ex. BTW) 

Kosten  

(ex. BTW) 

Versterken van uitrij- en werkpaden  Nog niet goed bekend: 

mogelijk ongeveer 

2000 m 

€ 30,-- Naar schatting 

ongeveer € 

75.000,-- 

Aanleg opslagplaatsen voor het afgezette hakhout Nog niet goed bekend: 

mogelijk ongeveer 5 

stuks 

€ 5.000,-- Naar schatting € 

25.000,-- 

Eenmalig inboeten van percelen met een te laag 

stamtal 

Beperkte oppervlakte  Naar schatting € 

2.000,-- 

Opruimen dood hout 5 ha € 3.000,-- € 15.000,-- 

Eenmalige kap doorgeschoten essenhakhout 5,3 ha € 6.000,-- € 31.800,-- 

Hydrologisch onderzoek 1 € 40.000,-- € 40.000,-- 

Diverse voorbereidende werkzaamheden en direc-

tievoering  

  € 20.000,-- 

Beheermaatregelen* Kwantificering Kosten per eenheid 

per jaar 

(ex. BTW) 

Kosten per jaar 

(ex. BTW) 

Afzetten essenhakhout  door middel van motorket-

tingzaag (frequentie eens in de 8 jaar**) 

48 ha € 2.964,41*** all-in € 142.272,-- 

Afvoeren van het afgezette hakhout door middel 

van kleine uitdraagtrekkers 

48 ha zie all-in prijs  

Inboeten (meenemen in de kapcyclus)(frequentie 

eens in de 8 jaar**) 

48 ha € 750,-- € 36.000,-- 

Beheer van de ondergroei: Sleedoorn meekappen 

in de kapcyclus (frequentie eens in de 8 jaar**) 

48 ha zie all-in prijs  

Opschonen greppels (meenemen in de kapcyclus) 

(frequentie eens in de 8 jaar**) 

48 ha € 325,-- (afvoer tot 

verzamelplaats) 

€ 15.600,-- 

Onderhoud ontsluitingspaden (jaarlijks) 48 ha zie all-in prijs  
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* in het rapport “Beheer van essenhakhout op Kolland en Overlangbroek, mogelijkheden voor een ecolo-

gisch, logistiek en bedrijfseconomisch verantwoord beheer” (Bosgroepen Midden Nederland, 2009) zijn de 

(aanbevelingen voor) de eenmalige en beheermaatregelen nader omschreven en uitgewerkt 

** SBB houdt een frequentie aan van eens in de 8 jaar, dit is in de kostenraming overgenomen 

*** standaardkostprijsberekening voor het beheertype vochtig hakhout en middenbos voor 2009 (herbere-

kening n.a.v. Commissie Verheijen, versie 30-01-2009). In de kostprijs zijn de opbrengsten al verdiscon-

teerd 

 

Aanvullende informatie en overwegingen bij de geformuleerde maatregelen (tabel 7.2). 

 

Eenmalige maatregelen 

Om het gewenste hakhoutbeheer te kunnen voeren is een goede ontsluiting van de hakhout-

percelen noodzakelijk. In Overlangbroek is de ontsluiting niet optimaal. Dit geldt voor de hak-

houtpercelen van Staatsbosbeheer en de Hoge Akker. Niet bekend is echter op welke schaal 

verbeteringen noodzakelijk zijn. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe opslagcapaciteit voor het 

afgezette hakhout. Ook hiervoor geldt dat niet bekend is om hoeveel opslagplaatsen het zou 

moeten gaan. In tabel 7.2 is voor deze twee maatregelen dan ook slechts een indicatieve in-

schatting van de kosten gegeven. Nader onderzoek dient plaats te vinden. De voorzieningen 

worden zoveel mogelijk gerealiseerd buiten het huidige essenhakhout zodat geen essenhak-

hout hoeft te worden opgeofferd. Een aanvullende/andere mogelijkheid is aan- en afvoer van 

materiaal via de graslanden. Schadeloosstelling/vergoeding van de landgebruiker (pachters en 

eigenaren) is dan wel aan de orde. Vanwege de vele onzekerheden is dit niet begroot in tabel 

7.2.  

 

In Overlangbroek domineert op enkele plaatsen de ondergroei (Rietgras, Braam en Sleedoorn) 

in het essenhakhout. Dit is op plaatsen waar de uitlopers een leeftijd van drie jaar hebben be-

reikt of waar hout is uitgereden. Dit hout dient zoveel mogelijk te worden afgevoerd. Wat betreft 

het beheer van de ondergroei is het de verwachting dat bij een optimaal stamtal het voorkomen 

van soorten als Braam, Rietgras en andere ruigtesoorten sterk zal afnemen na kroonsluiting 

(Bosgroepen Midden Nederland, 2009). Het bereiken van de kroonsluiting gaat sneller naarma-

te het stamtal hoger is. Voor het beheer van de bovengenoemde ruigtesoorten dient de aan-

dacht dus voornamelijk uit te gaan naar het instandhouden/realiseren van het gewenste stam-

tal. Een stamtal van 1500 stuks per ha met een min of meer evenredige ruimtelijke verdeling 

lijkt een goede richtlijn voor het gewenste stamtal (Bosgroepen Midden Nederland, 2009). 

Plaatselijk is er op beperkte schaal sprake van een te laag stamtal in Overlangbroek, een ge-

biedsdekkend beeld is echter niet aanwezig. Daar waar blijkt dat er sprake is van een te laag 

stamtal, dient jonge es te worden ingeboet (zie rapport Bosgroepen Midden Nederland (2009) 

voor keuze plantsoen en wijze van inboeten). 

 

Sleedoorn is een soort die minder makkelijk na kroonsluiting verdwijnt en een bedreiging kan 

vormen voor de essenstoven. Tegelijkertijd draagt Sleedoorn direct en indirect bij aan de biodi-

versiteit en de recreatieve waarde (bloesem, vruchten en fauna waaronder Sleedoornpage). Bij 

de beslissing om Sleedoorn al dan niet te gaan bestrijden is het belangrijk om de positieve eco-

logische en recreatieve rol mee te laten wegen. De bestrijding van Sleedoorn is vooral relevant 

als de Sleedoorn sterfte veroorzaakt onder de essen en/of de kenmerkende mosvegetatie be-

dreigt. Hiervan lijkt in Overlangbroek geen sprake van te zijn. Het ‘meekappen’ van de slee-

doorn tijdens de kapcyclus is dan ook een strategie die in Overlangbroek aan de verschillende 

belangen recht doet.  

 

In Overlangbroek zijn twee percelen aanwezig die temidden van het essenhakhout liggen maar 

al lange tijd niet meer als hakhout worden beheerd. De percelen zijn daarom doorgeschoten en 

zijn (en waren ook op het moment van aanmelding in 2003) niet meer te beschouwen als es-

senhakhout. Het kappen van deze doorgeschoten percelen zal bijdragen aan een robuustere 

structuur van het huidige essenhakhout en -daarmee samenhangend- bijdragen aan het realise-

ren van de instandhoudingsdoelstelling. Daarom wordt voorgesteld het kappen van deze perce-

len als eenmalige maatregel uit te voeren.  
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In Overlangbroek zal een hydrologisch onderzoek worden uitgevoerd (start zomer 2009, opleve-

ring zomer 2011). Het hydrologisch onderzoek brengt in beeld welke hydrologische processen 

de standplaatscondities van het essenhakhout beïnvloeden, of ingrepen in het watersysteem 

gewenst zijn en zo ja, welke ingrepen in het watersysteem kansrijk zijn voor het duurzaam in-

standhouden van het habitattype Essen-Iepenbos. De toestand van de greppels komt hierbij 

specifiek aan de orde. Daarnaast dient er meer duidelijkheid te komen over (het instandhouden 

van) de buffercapaciteit van de bodem.  

 

Beheermaatregelen 

Onder beheermaatregelen verstaan we de maatregelen die in de toekomst als onderdeel van 

het reguliere essenhakhoutbeheer worden uitgevoerd. De voorgestelde maatregelen kunnen 

worden ingepast in de kapcyclus (dus frequentie eens in de 6 tot 8 jaar). Bij de afzetfrequentie 

van eens in de 6 tot 8 jaar zijn de juiste omstandigheden aanwezig voor het behoud van het 

Touwtjesmosgezelschap. Een uitzondering hierop is het onderhoud van de ontsluitingspaden, 

dit dient jaarlijks plaats te vinden. 

 

De inzet van een hooglier is een kansrijk alternatief voor het afvoeren van het afgezette hak-

hout, zeker in een moeilijk toegankelijk gebied als Overlangbroek (ref. 2009)(zie figuur 7.1, 

tekstkader 7.1). Er is in Nederland echter nog geen hooglier beschikbaar. Daarom wordt in dit 

beheerplan nog uitgegaan van het afvoeren door middel van uitdraagtrekkers. Wanneer een 

hooglier beschikbaar komt, moet de infrastructuur van Overlangbroek hierop worden afge-

stemd. 

 

Als onderdeel van het reguliere beheer worden essen ingeboet als vervanging van afgestorven 

stoven. Daarbij wordt als richtgetal voor het gewenste stamtal minimaal 1500 per ha aangehou-

den (uitgaande van een gelijkmatige verspreiding). Sleedoorn wordt meegekapt in de kapcy-

clus. Sleedoornpage (soort die in Overlangbroek is waargenomen) is gebaat bij het regelmatig 

afzetten van de Sleedoorn omdat de eitjes afgezet worden op de jonge scheuten. Beheer van 

de overige ruigtesoorten (bijvoorbeeld Braam en Rietgras) is bij het gewenste stamtal waar-

schijnlijk niet noodzakelijk.  

 

Drooggevallen greppels gevuld met organisch materiaal (foto: Marcel Schrijvers, Staatbosbeheer) 
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De greppels in Overlangbroek worden gelijktijdig met het kappen opgeschoond. Bij dit opscho-

nen wordt het organisch materiaal uit de greppels verwijderd. De reden voor het opschonen is 

meerledig: 

• Afvoer van het oppervlakkige regenwater om zodoende verzuring van de toplaag van de 
bodem tegen te gaan. Bovendien kan eventueel aanwezige lokale kwel door de maatregel 

hoger in het profiel doordringen 

• De aanwezigheid van watervoerende greppels leidt tot een (periodieke) hogere luchtvoch-
tigheid van de hakhoutpercelen (met name in de winter en het voorjaar) hetgeen gunstig is 

voor de aanwezige mosgemeenschap 

• De watervoerende greppels leveren een gunstig biotoop voor soorten als de Ringslang, 
Poelkikker en Heikikker die voor het essenhakhout van het Langbroekerweteringgebied ken-

merkend zijn (Geerdes, 2001)  
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8 Uitvoeringsprogramma 

8.1 Uitvoering van maatregelen: verantwoordelijkheden, kosten 

In de tabellen 8.1 en 8.2 is voor Kolland en Overlangbroek weergegeven wat de kosten zijn van 

de eenmalige maatregelen en beheermaatregelen, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van de maatregelen en uit welke middelen financiering mogelijk kan plaatsvinden. De kosten 

zijn overgenomen uit de tabellen 7.1 en 7.2. 

 

Tabel 8.1 Kosten en financiering Kolland 

Eenmalige maatregelen Kosten  

(ex. BTW)  

Primair verantwoorde-

lijk voor de uitvoering 

Financiering 

Versterken van ontsluitingswegen en aanbren-

gen (semi-)verharding  

€ 54.000,-- Landgoed Kolland bv/ 

Zuylestein 

ILG 

Versterking duikers t.b.v. de versterking van de 

infrastructuur 

€ 4.275,-- Landgoed Kolland bv/ 

Zuylestein 

ILG 

Aanleg opslagplaatsen voor het afgezette hak-

hout 

€ 25.000,-- Landgoed Kolland bv/ 

Zuylestein 

ILG 

Realiseren ministuwtjes t.b.v. peilregulatie hak-

houtpercelen 

€ 10.000,-- Landgoed Kolland bv/ 

Zuylestein 

ILG 

Eenmalig inboeten van percelen met een te 

laag stamtal 

€ 33.750,-- Landgoed Kolland bv/ 

Zuylestein 

ILG 

Eenmalig verwijderen sleedoornhaarden Nog onbekend Landgoed Kolland bv/ 

Zuylestein 

ILG 

Hydrologisch onderzoek € 30.000,-- Provincie Utrecht Gegund in kader 

van EGM-

subsidies 

Diverse voorbereidende werkzaamheden en 

directievoering 

€ 20.000,-- Landgoed Kolland bv/ 

Zuylestein 

ILG 

Beheermaatregelen* Kosten per jaar 

(ex. BTW) 

Primair verantwoorde-

lijk voor de uitvoering 

Financiering 

Afzetten essenhakhout in cyclus van 6 tot 8 

jaar door middel van motorkettingzaag 

€ 65.800,-- Landgoed Kolland bv/ 

Zuylestein 

SNL 

Afvoeren van het afgezette hakhout door mid-

del van kleine uitdraagtrekkers 

Zie all-in prijs afzet-

ten 

Landgoed Kolland bv/ 

Zuylestein 

SNL 

Inboeten (meenemen in de kapcyclus) € 16.650,-- Landgoed Kolland bv/ 

Zuylestein 

SNL 

Beheer van de ondergroei: Sleedoorn meekap-

pen in de kapcyclus 

Zie all-in prijs afzet-

ten 

Landgoed Kolland bv SNL 

Opschonen greppels (meenemen in de kapcy-

clus)  

€ 7.215,-- Landgoed Kolland bv/ 

Zuylestein 

SNL 

Onderhoud ontsluitingspaden (jaarlijks) Zie all-in prijs afzet-

ten 

Landgoed Kolland bv/ 

Zuylestein 

SNL 

* kostenraming is gebaseerd op cyclus van 8 jaar 
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Tabel 8.2 Kosten en financiering Overlangbroek 

Eenmalige maatregelen*  Kosten 

(ex. BTW) 

Primair verant-

woordelijk voor de 

uitvoering 

Financiering 

Versterken van uitrij- en werkpaden  Schatting € 75.000,-- Staatsbosbeheer/ 

particuliere eigenaar 

Hoge Akker 

ILG 

Aanleg opslagplaatsen voor het afgezette hakhout Schatting € 25.000,-- Staatsbosbeheer/ 

particuliere eigenaar 

Hoge Akker 

ILG 

Eenmalig inboeten van percelen met een te laag 

stamtal 

€ 2.000,-- Staatsbosbeheer/ 

particuliere eigenaar 

Hoge Akker 

ILG 

Opruimen dood hout € 15.000,-- Staatsbosbeheer Eigen middelen 

Eenmalige kap doorgeschoten essenhakhout € 31.800,-- Staatsbosbeheer ILG 

Hydrologisch onderzoek € 40.000,-- Staatsbosbeheer Gegund in kader 

van EGM-

subsidies 

Diverse voorbereidende werkzaamheden en direc-

tievoering 

€ 20.000,-- Staatsbosbeheer/ 

particuliere eigenaar 

Hoge Akker 

ILG 

Beheermaatregelen* Kosten per jaar  

(ex. BTW) 

Primair verant-

woordelijk voor de 

uitvoering 

Financiering 

Afzetten essenhakhout  door middel van motorket-

tingzaag (frequentie eens in de 8 jaar*) 

€ 142.272,-- all-in Staatsbosbeheer/ 

particuliere eigenaar 

Hoge Akker 

LNV 

Afvoeren van het afgezette hakhout door middel 

van kleine uitdraagtrekkers (frequentie eens in de 8 

jaar*) 

Zie all-in prijs afzetten Staatsbosbeheer/ 

particuliere eigenaar 

Hoge Akker 

LNV 

Inboeten (meenemen in de kapcyclus)(frequentie 

eens in de 8 jaar*) 

€ 36.000,-- Staatsbosbeheer/ 

particuliere eigenaar 

Hoge Akker 

LNV 

Beheer van de ondergroei: Sleedoorn meekappen 

in de kapcyclus (frequentie eens in de 8 jaar*) 

Zie all-in prijs afzetten Staatsbosbeheer/ 

particuliere eigenaar 

Hoge Akker 

LNV 

Opschonen greppels (meenemen in de kapcyclus) 

(frequentie eens in de 8 jaar*) 

€ 15.600,-- Staatsbosbeheer/ 

particuliere eigenaar 

Hoge Akker 

LNV 

Onderhoud ontsluitingspaden (jaarlijks) Zie all-in prijs afzetten Staatsbosbeheer LNV 

* Staatsbosbeheer houdt een frequentie aan van eens in de 8 jaar, dit is in de kostenraming overgenomen 

 

Aandachtspunten met betrekking tot de financiering 

Er zijn een aantal aandachtspunten met betrekking tot de financiering van maatregelen: 

• De kosten voor het voorgestelde beheer in tabel 7.1 en 7.2 worden voor zover nu duidelijk 
is, niet gedekt door de vergoedingen die vanuit SNL (in geval van Kolland) en LNV (in geval 

van Overlangbroek) voor het beheer van dit bostype worden gegeven. Voor het voeren van 

het gewenste beheer is dus aanvullende financiering noodzakelijk 

• Staatsbosbeheer is van plan in Overlangbroek 5,3 ha doorgeschoten hakhout te kappen en 
weer als hakhout te gaan beheren (zie tabel 7.2 en 8.2). Voor deze 5,3 ha ontvangt Staats-

bosbeheer echter (nog) geen beheervergoeding voor hakhout. Ook hier is dus sprake van 

een financieel tekort om het gewenste beheer te kunnen voeren. Deze 5,3 ha zijn overigens 

nog niet aangemerkt als behorend tot het habitattypen Essen-Iepenbos. Dit kan eventueel in 

een volgende planperiode plaatsvinden 

• ILG dekt maximaal 95% van de uitvoeringskosten. De overige 5% moet door de beheerders 
(en tevens eigenaren) worden bijgedragen 
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• De uitvoeringskosten zijn exclusief BTW geraamd terwijl bij uitvoering van maatregelen wel 
BTW moet worden betaald 

• Over de uitwerking van een aantal maatregelen is nog onduidelijkheid: het betreft in ieder 
geval de aanpassing van de infrastructuur in Overlangbroek en het realiseren van opslag-

plaatsen in Overlangbroek. De kosteninschatting voor deze maatregelen is dus nog indica-

tief. Voor de overige maatregelen geldt echter eveneens dat er sprake is van een onzeker-

heidsmarge. Geschat wordt dat de marge op het totaal aan kosten plus of min 25% bedraagt 

 
8.2 Communicatie 

De communicatie en voorlichting is erop gericht informatie te geven over het belang van de Na-

tura 2000 gebieden Kolland en Overlangbroek, de internationale waarde, de voorkomende na-

tuurwaarden en wat je waarom wilt bereiken. Daarnaast dient het belang van de eenmalige 

maatregelen en beheermaatregelen in relatie tot de doelen voor het gebied te worden toege-

licht. Het verkrijgen van draagvlak voor natuur en natuurbeheer in Natura 2000 gebieden is de 

onderliggende doelstelling van de communicatie en voorlichting. 

 

De doelgroepen voor de communicatie zijn de directe omgeving van Kolland en Overlangbroek, 

de inwoners van het Langbroekerweteringgebied en de bezoekers van de gebieden. 

 

De communicatie en voorlichting vinden plaats via een aantal kanalen: 

• Voorlichtingsborden bij de ingangen van Kolland en Overlangbroek 

• Excursies 

• Geïllustreerde folders die worden verspreid bij de VVV’s, bibliotheken, gemeentehuizen, 
campings en andere toeristische horecavoorzieningen 

• Website Natura 2000. De bestaande provinciale Natura 2000 website voor Kolland en Over-
langbroek kan hiervoor mogelijk dienst doen. Gedacht kan worden om een filmpje te plaat-

sen op de website waarin de gebieden in vogelvlucht worden doorkruist 

• Terugmelding van de voortgang van de uitvoering van maatregelen in plaatselijke huis-aan-
huisbladen en RTV Utrecht 

 

Daarnaast dient ook communicatie naar de lagere overheden en maatschappelijke belangenor-

ganisaties plaats te vinden. Deze communicatie gaat over de consequenties van de aanwijzing 

van Kolland en Overlangbroek als Natura 2000 gebied en de inhoud van het beheerplan (op 

hoofdlijnen). 

 

Wanneer de contouren van het stikstofdepositie dossier duidelijk(er) zijn, moet hiervoor een 

apart communicatieplan worden opgesteld. Doel hiervan is de informatievoorziening naar de 

relevante gebruikers over consequenties en de implementatie van maatregelen. 

 

Aanjager en coördinator van de communicatie activiteiten is de provincie. 

 
8.3 Monitoring en evaluatie instandhoudingsdoelen en maatregelen 

De monitoring moet er in algemene zin op zijn gericht aan het einde van de planperiode te kun-

nen rapporteren over de toepassing van genomen maatregelen en de effecten van de maatre-

gelen op de staat van instandhouding van het habitattype (Ministerie van LNV, 2005). Het be-

voegd gezag (Provincie Utrecht dus) is eindverantwoordelijk voor het monitoren van de maatre-

gelen (inclusief de effectiviteit ervan) en van veranderingen in het gebied en het gebruik in en 

om het gebied (voor zover van toepassing). Tegelijkertijd dient bij de monitoring zoveel mogelijk 

te worden aangesloten bij bestaande monitoringsprogramma’s. Als uitgangspunt voor monito-

ring geldt dat deze zoveel mogelijk binnen bestaande budgetten voor monitoring past. 

 

Zoals in paragraaf 7.1 al is genoemd, is in Kolland en Overlangbroek monitoring een belangrijk 

instrument in de eerste planperiode. Specifiek voor Kolland en Overlangbroek is monitoring van 

de effectiviteit van de optimalisatie van het beheer van het essenhakhout. Daarnaast wordt door 

middel van monitoring de hydrologische toestand verder vastgesteld. De monitoring is in te de-

len in de monitoring van ecologie, abiotiek en de uitvoering van maatregelen. Tabel 8.3 bevat 

een voorstel voor de uit te voeren monitoring (inclusief taakverdeling).  
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Ecologische monitoring 

De ecologische monitoring is erop gericht de toestand (kwaliteit en oppervlakte) van het in-

standhoudingsdoel (alluviale bossen/Essen-Iepenbos) in beeld te brengen en de effectiviteit van 

de uitgevoerde maatregelen op de kwaliteit van het habitattype. De kwaliteit van het habitattype 

wordt in beeld gebracht aan de hand van de parameters die zijn gebruikt in de inventarisatie 

van de Bosgroepen Midden Nederland (2009)(zie tabel 8.3). Deze parameters geven een goed 

beeld van de kwaliteit van het essenhakhout. De kartering uit de winter van 2008/2009 kan 

daarbij als nulmeting worden gebruikt. Daaraan toegevoegd wordt een vegetatiekartering. In 

Kolland is door de provincie in de zomer van 2009 een inventarisatie van de flora en fauna uit-

gevoerd die als nulmeting kan dienen. Van Overlangbroek zijn de gegevens (nog) niet voorhan-

den. Daarnaast dient een kartering van de mosvegetatie plaats te vinden: het betreft opnamen 

van de mosvegetatie en een bepaling van de toestand van het Touwtjesmosgezelschap (con-

form Greven, 2008). Een nulmeting van de toestand van het Touwtjesmosgezelschap is reeds 

voorhanden. 

 

Abiotische monitoring 

De abiotische monitoring is er sterk op gericht de huidige hydrologische toestand verder vast te 

stellen. Dit kan leiden tot aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld in de tweede planperiode. 

Door het uitvoeren van een nulmeting en metingen aan het einde van de planperiode ontstaat 

meer inzicht in eventuele trends (is er sprake van toenemende verzuring, afname van de buf-

fervoorraad van de bodem, verdroging). Daarnaast dient er een permanente monitoring van de 

grondwaterstanden in het essenhakhout plaats te vinden teneinde meer inzicht te krijgen in de-

ze abiotische randvoorwaarden van het habitattype (zie ook tabel 8.3). 

 

Uitvoering van maatregelen 

Staatsbosbeheer, de eigenaren van de Hoge Akker, Landgoed Kolland bv en Zuylestein regi-

streren welke van de in tabel 7.1 en 7.2 aangegeven eenmalige maatregelen en beheermaatre-

gelen op welk tijdstip, door wie, waar en hoe zijn uitgevoerd. Zo kan aan het einde van de plan-

periode een relatie worden gelegd tussen het gevoerde beheer en de ontwikkeling van het es-

senhakhout. Wijzigingen in het waterbeheer worden eveneens in een logboek bijgehouden 

(aanpassingen lokale waterhuishouding door de beheerders van de essenhakhout percelen, 

aanpassingen hoofdwatersysteem door het Hoogheemraadschap).  

 

Het is wenselijk een periodiek overleg met een lage frequentie (bijvoorbeeld eenmaal per jaar) 

tussen Staatsbosbeheer, de eigenaren van de Hoge Akker, Landgoed Kolland bv, Zuylestein, 

de provincie en het waterschap te organiseren waarin informatie wordt gedeeld over het beheer 

en de uitgevoerde maatregelen. Zodoende kan van elkaars ervaringen worden geleerd.  
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Tabel 8.3 Voorstel voor monitoring 

 Toelichting Nulmeting nood-

zakelijk 

T.b.v. bepa-

ling effecti-

viteit van 

maatregelen 

Uitvoering door 

Ecologisch      

vegetatie kartering Ten behoeve van vegetatiekun-

dige beschrijving 

x (geldt voor 

Overlangbroek, 

Kolland is in de 

zomer van 2009 

uitgevoerd) 

x  Provincie/ Staatsbos-

beheer 

oppervlakte en ver-

spreiding essen-

hakhout 

Conform inventarisatie Bosgroe-

pen Midden-Nederland, 2009 

 x Provincie/ Staatsbos-

beheer 

boomsoort (inclusief 

menging) 

Conform inventarisatie Bosgroe-

pen Midden-Nederland, 2009 

 x Provincie/ Staatsbos-

beheer 

leeftijd uitlopers en 

toestand 

Conform inventarisatie Bosgroe-

pen Midden-Nederland, 2009 

 x Provincie/ Staatsbos-

beheer 

ondergroei Conform inventarisatie Bosgroe-

pen Midden-Nederland, 2009 

 x Provincie/ Staatsbos-

beheer 

Stamtal Conform inventarisatie Bosgroe-

pen Midden-Nederland, 2009 

 x  

mosvegetatie Opnamen van de mosvegetatie 

op de stoven en bepaling toe-

stand Touwtjesmosgezelschap 

conform Greven 2008 

 x Provincie/ Staatsbos-

beheer 

Abiotisch     

grondwaterstanden Peilbuizen met ondiepe filter met 

diver, permanente meetopstelling 

op verschillende plekken in het 

essenhakhout 

x x Hoogheemraadschap/ 

Provincie 

grondwaterkwaliteit Macro-ionen, ijzer, nutriënten, 

egv, pH 

Wordt met uitzon-

dering van voe-

dingsstoffen uit-

gevoerd in het 

kader van het 

hydrologisch on-

derzoek  

 

 

x Provincie/ Staatbosbe-

heer 

bodemkwaliteit Nutriënten (stikstof- en fosfaat-

fracties), kalkgehalte bodem, pH, 

basenverzadiging bodem-CEC, 

concentraties Ca, Al en Fe in de 

bodem (in verband met fosfaat-

binding aan de bodem)  

Wordt voor een 

klein deel uitge-

voerd in het kader 

van het hydrologi-

sche onderzoek  

x Provincie/ Staatsbos-

beheer 

Oppervlaktewater-

kwaliteit 

Macro-ionen, ijzer, nutriënten, 

egv, pH 

Wordt met uitzon-

dering van voe-

dingsstoffen uit-

gevoerd in het 

kader van het 

hydrologisch on-

derzoek 

 

 

 

 

x Hoogheemraadschap 
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 Toelichting Nulmeting nood-

zakelijk 

T.b.v. bepa-

ling effecti-

viteit van 

maatregelen 

Uitvoering door 

Uitvoering      

Onderhoudstoe-

stand greppels 

Conform inventarisatie bosgroe-

pen Midden-Nederland, 2009 

 x Staatsbosbeheer/ eige-

naren Hoge Akker/ 

Landgoed Kollland bv/ 

Zuylestein 

Ontsluiting Conform inventarisatie bosgroe-

pen Midden-Nederland, 2009 

 x Staatsbosbeheer/ eige-

naren Hoge Akker/ 

Landgoed Kollland bv/ 

Zuylestein 

Opslagplaatsen 

hout 

Conform inventarisatie bosgroe-

pen Midden-Nederland, 2009 

 x Staatsbosbeheer/ eige-

naren Hoge Akker/ 

Landgoed Kollland bv/ 

Zuylestein 

Eenmalige maatre-

gelen en beheer-

maatregelen  

Registratie van de uitgevoerde 

eenmalige maatregelen en be-

heermaatregelen (tabellen 7.1 en 

7.2). Aangeven wanneer, wat, 

waar en door wie is uitgevoerd. 

Tevens registratie van knelpun-

ten bij de uitvoering. 

 x Staatsbosbeheer/ eige-

naren Hoge Akker/ 

Landgoed Kollland bv/ 

Zuylestein 

Waterbeheer Logboek van wijzigingen in het 

waterbeheer (greppels, dammen, 

duikers, peilen etc) 

 x Staatsbosbeheer/ eige-

naren Hoge Akker/ 

Landgoed Kolland bv/ 

Zuylestein voor lokale 

maatregelen, Hoog-

heemraadschap voor 

aanpassingen in het 

hoofdwatersysteem 
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