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iNleidiNG
op 1 januari 2011 is het Subsidiestelsel voor Natuur- en landschapsbeheer (SNl) 
volledig in werking getreden, nadat dit een jaar eerder al voor agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer van kracht was geworden. dit stelsel vervangt het programma 
beheer dat vanaf 1 januari 2000 van kracht was. het SNl bestaat uit twee subsidiever-
ordeningen: de ‘Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie utrecht’ 
(SVNl) en de ‘Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie utrecht’ 
(SKNl), beiden vastgesteld door provinciale Staten van utrecht op 20 april 2009. 

ten behoeve van de uitvoering van de SNl stelt de provincie een natuurbeheerplan 
op. het natuurbeheerplan geldt als toetsingskader voor subsidieaanvragen op basis 
van de genoemde subsidieverordeningen. in een natuurbeheerplan begrenzen gede-
puteerde Staten gebieden waar subsidiëring van beheer van natuur, agrarische na-
tuur en landschapselementen plaats kan vinden. 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 toe-
passing zijn en stelt het natuurbeheerplan zo nodig aanvullende eisen ten aanzien van 
het uitvoeren van bepaalde beheermaatregelen. 

het natuurbeheerplan vormt een belangrijk instrument voor de realisering van het 
rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid, waaronder de realisatie van de 
ecologische hoofdstructuur (ehS). de ehS vormt een duurzaam en samenhangend 
netwerk van natuurgebieden. daartoe worden nog te ontwikkelen natuurgebieden 
ontwikkeld en wordt de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden veiliggesteld en 
zo nodig verbeterd. met de vaststelling van dit natuurbeheerplan wordt de ehS niet 
vastgesteld of gewijzigd. de ehS is vastgesteld in de provinciale structuurvisie 2013-
2028. in de ambitiekaart van het natuurbeheerplan is aangegeven wat de gewenste 
beheertypen binnen de diverse deelgebieden binnen de provincie zijn.

1.1 Waarom een natuurbeheerplan?
 met de komst van het Subsidiestelsel Natuur- en landschapsbeheer is een natuurbe-

heerplan ontwikkeld wat betreft opbouw en structuur heel anders in elkaar zit dan 
 de eerdere natuur- en beheersgebiedplannen, die tussen 2000 en 2008 zijn opgesteld. 

 Zo is met de komst van natuurbeheerplannen een geheel nieuwe taal van natuur-
typen en beheertypen geïntroduceerd: de index Natuur en landschap. dit is een 
landelijk uniforme index met natuurtypen, agrarische natuurtypen en landschaps-
elemententypen (zie § 3.1). daarnaast zijn de beheertypenkaart (hoofdstuk 5) en 
de ambitiekaart (hoofdstuk 6) nieuw.

 in dit natuurbeheerplan staat aangegeven waar welke natuur aanwezig is of 
ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd kan worden en welke mogelijk-
heden er worden geboden voor landschapsonderhoud.

1.2 Status en doel van het natuurbeheerplan
 dit Natuurbeheerplan provincie utrecht 2015 treedt na vaststelling door gede-

puteerde Staten in werking en vervangt daarmee het op 17 september 2013 
gewijzigd vastgestelde Natuurbeheerplan provincie utrecht 2013. 

 dit natuurbeheerplan vormt een belangrijke bouwsteen van het provinciale 
natuurbeleid. het is een beleidsplan waarvan getracht wordt de doelen te reali-
seren door middel van subsidies voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en 
landschapsbeheer volgens de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbe-
heer. in dit natuurbeheerplan is alle bestaande en nog te ontwikkelen natuur be-
grensd. op de subsidiekaart die gedeputeerde Staten elk jaar rond september 
vaststellen als onderdeel van het openstellingsbesluit voor het subsidiestelsel 
SNl wordt aangeduid welke natuur dat jaar in aanmerking komt voor subsidie. 

 grondaankopen ten behoeve van natuur en voor functieverandering van agra-
risch gebruik naar (particuliere) natuur is mogelijk binnen de gebieden begrensd 
als nog te ontwikkelen natuur. Subsidies worden op vrijwillige basis aange-
vraagd. dit betekent dat agrariërs en particuliere beheerders zelf de keuze ma-
ken of ze al dan niet gebruik maken van de mogelijkheden deel te nemen aan 
natuurbeheer met of zonder subsidie of de grond aan de overheid te verkopen.

 het natuurbeheerplan bevat geen bindende richtlijnen voor de burger. eigenaren 
en gebruikers van gronden die zijn begrensd als natuurgebied of agrarisch na-
tuurgebied hebben de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het beheer 
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van deze terreinen. er is dus geen sprake van aantasting van eigendoms- en 
gebruiksrechten. 

 het natuurbeheerplan heeft geen planologische consequenties of consequenties 
voor bestemmingsplannen. de begrenzing van natuurgebieden heeft geen con-
sequenties voor de uit een vigerend bestemmingsplan voortvloeiende bestaande 
gebruiksmogelijkheden van begrensde gronden en ook niet voor daarnaast ge-
legen gronden. de gebruiksmogelijkheden van een perceel met een agrarische 
bestemming wordt uitsluitend bepaald door het vigerende bestemmingsplan. 
een natuurbeheerplan heeft dus geen enkele invloed op bestaande gebruiksmo-
gelijkheden. het natuurbeheerplan en het bestemmingsplan zijn verschillende 
toetsingskaders waarbinnen de betrokken bestuursorganen een eigen bevoegd-
heid tot belangenafweging toekomt.

 Nieuwe kennis of beleidsontwikkeling kan in de toekomst leiden tot wijziging van 
het natuurbeheerplan. het plan zal periodiek worden herzien, afhankelijk van 
maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen. 

1.3 Gevolgde werkwijze, procedure en inspraak

 1.3.1 Werkwijze bij het natuurbeheerplan 2015
 afgelopen jaar hebben er grote beleidswijzigingen plaatsgevonden 

rondom natuurbeheer. het landelijke beleid is gewijzigd en dat heeft 
geresulteerd in het bestuursakkoord Natuur tussen het rijk en de pro-
vincies. als reactie op de landelijke bezuinigingen op het natuurbeleid 
heeft de provincie samen met maatschappelijke organisaties gewerkt 
aan een akkoord van utrecht. in dit akkoord hebben de partijen afge-
sproken om tot 2018 nog 1506 ha van de resterende ehS-opgave van 
6000 ha te realiseren. Volgens deze afspraken komen 3000 ha in de 
zogenaamde groene contour te vallen en komt de overige 1500 ha 
geheel te vervallen. de afspraken die vastgelegd zijn in het akkoord 
van utrecht zijn doorgevoerd in de provinciale ruimtelijke Structuurvisie 
2013 – 2028 (aanpassing van de beleidsmatige ehS). op 4 november 
2013 hebben provinciale Staten het Natuurbeleid 2.0 (utrecht, netwerk 
van natuur) vastgesteld. dit nieuwe natuurbeleid heeft geleid tot een 
geheel nieuwe werkwijze voor de ambitiekaart waarbij meer vanuit 
systemen gedacht wordt. 

 Naast deze grote wijzigingen zijn er kleine wijzigingen doorgevoerd die 
voortkomen uit subsidieaanvragen SKNl en SVNl en zijn fouten op de 
beheertypenkaart gecorrigeerd.

 ook de in ipo verband afgesproken zaken zoals het intekenen van 
lanen als vlakken in plaats van lijnen zijn meegenomen.

1.3.1.1 Wijzigingen op het Natuurbeheerplan 2015
 het natuurbeheerplan is volledig herzien op het gebied van 

natuurbeheer en de algemene teksten. het agrarisch natuur-
beheer is minimaal gewijzigd.

 er zijn wijzigingen doorgevoerd in de beheertypekaart, de 
ambitiekaart, de toeslagenkaart, de landschapzoekgebieden-
kaart en de begrenzingenkaart. 

 Ambitiekaart
 de ambitiekaart is geheel opnieuw opgebouwd. de ambities 

zijn nu bepaald per deelgebied in plaats van per perceel. de 
teksten per deelgebied met bijbehorende tabel zijn leidend 
voor de ambities. 

 Beheertypekaart
 op de beheertypekaart zijn wijzigingen doorgevoerd waarbij de 

begrenzingen zoveel mogelijk conform het informatiemodel Na-
tuur zijn doorgevoerd. 

 Natuur- en landschapsbeheer: Wij hebben deze kaart grondig 
doorgelopen en hebben wijzigingen doorgevoerd in de toede-
ling van beheertypen. Zie paragraaf 5.2.1.1 voor een uitgebrei-
der overzicht van de wijzigingen. 

 agrarische beheertypen: Wij hebben agrarisch natuurbeheer in 
de groene contour toegevoegd en kleine grenscorrecties door-
gevoerd om doorsnijding van gewaspercelen te voorkomen.

 Landschapszoekgebied
 de gehele provincie minus de natuurgebieden en het stedelijk 

gebied zijn aangewezen als landschapszoekgebied. inhoude-
lijk is dit geen wijziging ten opzichte van andere jaren.
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 Toeslagen
 de begrenzingen van de toeslagen zijn mee veranderd met 

de begrenzing van het beheertype waar de toeslag op van 
toepassing is.

 Begrenzingenkaart
 de begrenzing van natuurgebieden is geheel opnieuw opge-

bouwd. alle gebieden met een natuur of landschapstype zijn 
begrensd als natuurgebied. de begrenzing van nog te ontwik-
kelen natuur en groene contour is afgestemd op het akkoord van 
utrecht en verzoeken tot wijziging door aVp-programmabureau’ s 
zijn verwerkt indien deze verzoeken pasten in onze visie. 

 Correctie beheertypen
 om subsidies op basis van de SVNl op de juiste wijze en de 

juiste plaats te verstrekken, is een correcte beheertypenkaart 
noodzakelijk. in 2010, 2011 en 2012 zijn wijzigingsverzoe-
ken van de beheertypenkaart aangeleverd. de reacties zijn 
beoordeeld op juistheid en er is afgewogen of deze binnen 
het beleid van de provincie passen. dit heeft bij het onderdeel 
natuur tot wijzigingen op de beheertypenkaart en ambitie-
kaart geleid. 

 Agrarisch natuurbeheer in de Groene Contour
 agrarisch natuurbeheer is mogelijk gemaakt in de groene 

contour conform de motie van pS bij het vaststellen van het 
Natuurbeleid 2.0.

 1.3.2 Procedure 
 Vaststelling van het natuurbeheerplan door gedeputeerde Staten 

van utrecht vindt plaats op basis van de SVNl en de SKNl. gedepu-
teerde Staten hebben besloten om de procedure toe te passen die 
in afdeling 3.4 van de algemene wet bestuursrecht wordt geregeld. 
Voordat de vaststellingsprocedure werd gestart, zijn beheersor-
ganisaties en andere belangenorganisaties die belangen verte-
genwoordigen betrokken in het proces van het opstellen van het 
natuurbeheerplan. bij de vaststelling worden de volgende formele 
procedurestappen doorlopen:

1. ontwerpbesluit: gedeputeerde Staten hebben op 20 mei 2014 be-
sloten om het ontwerp-natuurbeheerplan provincie utrecht 2015 ter 
inzage te leggen.

2. terinzagelegging: het ontwerp-natuurbeheerplan ligt na het besluit zes 
weken ter inzage. de periode waarin de stukken ter inzage liggen, is 
in het ad versie utrecht en op de provinciale website aangekondigd. 
gedurende deze periode heeft eenieder de mogelijkheid om zijn of 
haar zienswijze op het ontwerpplan kenbaar te maken.

3. inspraaknota: de zienswijzen zullen worden gebundeld en beantwoord 
in een inspraaknota. Naar aanleiding van de beantwoording van de 
zienswijzen kunnen wijzigingen doorgevoerd worden in het natuurbe-
heerplan.

4. Vaststellen van het natuurbeheerplan: gedeputeerde Staten van de pro-
vincie utrecht zullen vervolgens het Natuurbeheerplan provincie utrecht 
2015 al dan niet gewijzigd, samen met de inspraaknota vaststellen. Na 
bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan door belanghebbenden 
beroep worden aangetekend bij de rechtbank utrecht.

1.4 Wijzigingsprocedure voor volgende versies van het 
 natuurbeheerplan
 de systematiek van beheertypenkaart en ambitiekaart maakt het noodzakelijk 

dat het natuurbeheerplan regelmatig wordt geactualiseerd. de onderstaande 
wijzigingsprocedure maakt het mogelijk om met beheerders wensen en behoef-
ten af te stemmen voordat het natuurbeheerplan wordt vastgesteld of ter inzage 
wordt gelegd. de procedure is als volgt:
1. Voor 1 januari maken beheerders of andere belanghebbenden kenbaar dat 

wijzigingen in het natuurbeheerplan gewenst zijn, bijvoorbeeld in begrenzin-
gen voor nog te ontwikkelen natuur of op de beheertypen- en ambitiekaart.

2. Vervolgens vindt er overleg plaats tussen de aanvrager en de provincie over 
haalbaarheid van de wens. Zo nodig vindt daarbij overleg plaats met bijvoor-
beeld beheerders, aVp-gebiedscommissies of agrarische natuurverenigingen.

3. gedeputeerde Staten besluiten medio april of het natuurbeheerplan volgens 
de in afdeling 3.4 van de algemene wet bestuursrecht beschreven proce-
dure ter inzage wordt gelegd of direct wordt vastgesteld. dit is afhankelijk 
van aard en omvang van wijzigingen.

4. indien de procedure voor terinzagelegging is gevolgd, wordt het natuurbe-
heerplan na verwerking van eventuele zienswijzen in augustus of september 
definitief vastgesteld.
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1.5 leeswijzer
 hoofdstuk 2 van dit plan beschrijft het bestaande europese beleid, rijksbeleid 

en provinciale beleid op hoofdlijnen.
 in hoofdstuk 3 wordt de index Natuur en landschap uitgelegd.
 in hoofdstuk 4 worden de (agrarische) natuurbegrenzingen in de provincie 

utrecht beschreven.
 in hoofdstuk 5 worden de subsidiemogelijkheden voor natuur- en landschapsbe-

heer en de beheertypenkaart besproken.
 in hoofdstuk 6 worden de subsidiemogelijkheden van de kwaliteitsimpuls, inclu-

sief functieverandering en koopplicht, en de ambitiekaart besproken.
 in hoofdstuk 7 wordt per deelgebied een karakteristiek van het gebied beschre-

ven met de gewenste ontwikkelingen voor natuur.
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beleidSKader
het natuurbeheerplan is gebaseerd op de huidige ecologische inzichten. het plan is 
afgestemd op het natuur- en landschapsbeleid van de diverse overheden (europese 
unie, rijk en provincie) en met het vigerende integrale beleid in het landelijke gebied 
voor water, milieu en ruimtelijke ordening. 

2.1 rijksbeleid en europees beleid
 het doel van natuur- en landschapsbeheer is het behoud en de verbetering van 

de natuur- en landschapskwaliteit. een belangrijke partner voor de provincie in 
het realiseren van het natuurbeleid is de rijksoverheid. richtinggevend voor het 
nationale natuurbeleid zijn de internationale doelstellingen van het biodiversiteits-
verdrag, de millennium development goals en het beleid van de europese unie. 

 2.1.1 Bestuursakkoord Natuur
 het rijk heeft in 2010 in het regeerakkoord aangekondigd het na-

tuurbeleid verder te decentraliseren aan de provincies. Volgens dit 
regeerakkoord is het natuurbeleid een kerntaak van de provincies. 
tevens heeft het rijk een forse bezuiniging op het gehele natuurbeleid 
aangekondigd. in totaal wordt €600 mln. bezuinigd op het natuurbe-
leid, waaronder ook het natuurbeheer. het rijk verwacht hierdoor ook 
op financieel vlak een grotere verantwoordelijkheid van de provincies.

 op 20 september 2011 hebben rijk en ipo een akkoord gesloten over 
de decentralisatie van het natuurbeleid. op respectievelijk 7 december 
2011 en 8 februari 2012 zijn nadere afspraken over het akkoord en de 
uitvoering ervan vastgesteld.

 met dit bestuursakkoord komt het gehele natuurbeheer in de ehS onder 
 verantwoordelijkheid te vallen van de provincies. ook het beheer door Staats-
 bosbeheer maakt onderdeel uit van deze afspraak, evenals het faunafonds en 

de effectgerichte maatregelen. tegelijkertijd is afgesproken dat de verant-
woordelijkheid van de financiering van het natuurbeleid buiten de ehS vanaf 

 2014 onder verantwoordelijkheid van het rijk komt te vallen, die dit met de 
 middelen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (glb) wil bekostigen.

 2.1.2 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)
 het rijk zet het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in ten behoeve van een 

concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. dit via een krach-
tige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de reiziger voorop 
zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en mo-
biliteit met elkaar verbindt. hiervoor heeft het rijk beleid ontwikkeld op 
basis van een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoorde-
lijkheden, eenvoudige regelgeving en een selectieve rijksbetrokkenheid.

2.2 provinciaal beleid

 2.2.1 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
 in de provinciale ruimtelijke Structuurvisie (prS) beschrijven wij ons 

ruimtelijk beleid voor de periode tot 2028. deze periode sluit aan bij 
die in de Structuurvisie infrastructuur en ruimte van het rijk. Wij geven 
aan welke doelstellingen wij van provinciaal belang achten, welk beleid 
bij deze doelstellingen hoort én hoe wij uitvoering geven aan dit beleid. 
deels geven wij uitvoering aan ons beleid via de provinciale ruimtelijke 
Verordening (prV) welke tegelijk met de prS is opgesteld.

 in de prS is de begrenzing van de planologische ecologische hoofdstruc-
tuur (ehS)vastgelegd. op het moment van vaststellen van de prS worden 
de grenzen op de begrenzingenkaart in het natuurbeheerplan en de 
begrenzing van de ehS in de prS zoveel mogelijk op elkaar aangesloten.

 2.2.2 Natuurbeleid 2.0 (Utrecht, netwerk van natuur)
 Slimme samenwerkingsverbanden, meer focus op natuursystemen, innova-

tieve manieren om geld te verdienen en de ‘gebruiker’ van de natuur staat 
centraal. dat zijn vier belangrijke kenmerken van het natuurbeleid ‘utrecht, 
netwerk van natuur’ van de provincie utrecht. het doel van het nieuwe beleid: 
aantrekkelijke, toegankelijke en betaalbare natuur voor iedereen. provin-
ciale Staten hebben op 4 november 2013 dit natuurbeleid vastgesteld. de 
uitwerking van dit natuurbeleid vindt plaats middels dit Natuurbeheerplan.
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 2.2.3 Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen
 in de kwaliteitsgids is het landschapsbeleid van de provincie verwoord. 

de kernkwaliteiten van de diverse landschappen worden concreet 
gemaakt en er wordt inspiratie geboden voor nieuwe ontwikkelingen 
zodanig dat de kernkwaliteiten behouden of versterkt worden. Naast 
de feitelijke beschrijvingen, verhalen en analyses, worden de ambities 
beschreven en ontwikkelingsprincipes aangegeven.
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WerKWijze NatuurbeheerplaN
3.1 de index Natuur en landschap
 de basis voor het natuurbeheerplan vormt de index Natuur en landschap. dit is 

een landelijk uniforme en sterk gestandaardiseerde “natuurtaal” die in gemeen-
schappelijk overleg tussen beheerders en de overheid (interprovinciaal overleg 
en het ministerie van el&i) tot stand is gekomen.

 de index Natuur en landschap bestaat uit de onderdelen natuur, agrarische na-
tuur en landschapselementen. 

 
 in de index worden verder drie niveaus onderscheiden: 

1. natuurtypen voor de sturing en verantwoording op rijksniveau, 
2. beheertypen voor de operationele aansturing van het beheer en 
3. beheervoorschriften als instrument om de doelen te bereiken.

 Voor de begrenzing in het natuurbeheerplan en de subsidieverlening wordt het 
niveau van de beheertypen gebruikt.

 de natuurtypen zijn bedoeld als sturingsinstrument op landelijk niveau en worden 
gebruikt voor de rapportages van gedeputeerde Staten aan provinciale Staten 
en van de provincie aan het rijk. de verscheidenheid in beheer binnen elk van 
deze natuurtypen is groot, waardoor deze niet geschikt zijn om afspraken met 
beheerders te maken over het uit te voeren beheer.

 de beheertypen zijn geschikt voor de aansturing van het beheer en vormen de 
basis voor afspraken over doelen en middelen tussen provincie en beheerder.

 Voor de verwezenlijking van de gestelde doelen zijn per beheertype beheer-
voorschriften geformuleerd. Voor een natuurbeheerder geldt een algemene 
beheerverplichting en voor een agrarische natuurbeheerder worden concrete 
beheermaatregelen voorgeschreven.

 de index Natuur en landschap is daarmee het instrument voor de sturing van 
natuurdoelen door de overheid, voor de financiering van het natuur- en land-
schapsbeheer en voor monitoring. de index is daarnaast van groot belang voor 
een goede afstemming tussen beheerders onderling en tussen beheerders en 
overheden.

3.2 beheer en kwaliteitsimpulsen
 in het Subsidiestelsel voor Natuur en landschapsbeheer wordt een onderscheid 

gemaakt tussen financiering van het beheer van de bestaande natuur en eenma-
lige investeringen ter verbetering van de natuurkwaliteit (kwaliteitsimpulsen). dit 
is weerspiegeld in de twee subsidieverordeningen. ook in dit natuurbeheerplan 
komt die tweedeling tot uiting in hoofdstuk 5 en 6. 

 het onderscheid tussen beheer en kwaliteitsimpulsen wordt gemaakt op basis 
van een analyse tussen verschillen in de actuele en de gewenste situatie (am-
bitie) van een gebied. daarbij wordt gebruik gemaakt van de beheertypen in de 
index Natuur en landschap.

3.3 Kaarten
 in dit natuurbeheerplan is de begrenzing van natuurgebieden en de locaties van 

nog te ontwikkelen natuur vastgelegd op de begrenzingenkaart (hoofdstuk 4). 
de beheertypen zijn vastgelegd op de beheertypenkaart. deze kaarten vormen 
de kern van het natuurbeheerplan. de beheertypenkaart (hoofdstuk 5) geeft de 
huidige situatie weer en is de basis voor beheersubsidies. 

 de natuurambities worden beschreven per deelgebied in hoofdstuk 7. de ambi-
tiekaart (hoofdstuk 6) geeft in utrecht maar twee opties weer:
1. Natuur met mogelijkheid tot omvorming naar een hoger natuurtype
2. Nog te ontwikkelen natuur.

 op basis van de tekst in het natuurbeheerplan met bijbehorende tabel is duidelijk 
wat de mogelijkheden zijn in deze begrensde gebieden.

 aan de beheertypekaart en de ambitiekaart ligt het informatiemodel natuur 
(imNa) ten grondslag. dit is een afspraak waarin is beschreven op welke wijze 
de gegevens vastgelegd en uitgewisseld dienen te worden. hierdoor vindt er 
een eenvoudige en snelle gegevensuitwisseling plaats en kunnen op eenvoudige 
wijze de subsidies worden toegekend.

3
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Natuur- eN laNdSchapSdoeleN eN beGreNziNGeN
4.1 Natuur- en landschapsdoelen
 de natuurwaarden en landschapskenmerken in de provincie utrecht zijn uitge-

breid beschreven per deelgebied in hoofdstuk 7, gebiedsbeschrijvingen. per 
gebied is beschreven wat ons natuurdoel is.

4.2 begrenzing van natuur
 in dit natuurbeheerplan zijn natuurgebieden als volgt begrensd (zie ook kaart 1):

1. Natuur
 de begrenzing ‘Natuur’ geeft gebieden aan waar sprake is van actuele na-

tuurwaarden. hiermee worden zowel bestaande natuurterreinen als bosele-
menten bedoeld. 

2. Nog te ontwikkelen natuur 
de als ‘nog te ontwikkelen natuur’ begrensde gebieden gaan dienen als ver-
sterking en verbinding van de bestaande natuurgebieden in de ecologische 
hoofdstructuur. in het akkoord van utrecht is afgesproken dat tot 2021 nog 
1.506 hectare natuur wordt ontwikkeld. (in het akkoord van utrecht werden 
deze gebieden aangeduid als ‘Nieuwe natuur’)

3. Zoekgebied nog te ontwikkelen natuur
 Naast de concrete begrenzingen van nog te ontwikkelen natuur zijn op de 

begrenzingenkaart ook zoekgebieden aangegeven voor de begrenzing 
van nog te ontwikkelen natuur. binnen het totale aantal hectaren van een 
zoekgebied is slechts een beperkt aantal hectaren beschikbaar voor nog te 
ontwikkelen natuur. Voor deze gebieden geldt dat de provincie utrecht het 
belang van natuurontwikkeling onderkent, maar aan beheerders de keuze 
laat waar nog te ontwikkelen natuur ontwikkeld wordt. in het zoekgebied nog 
te ontwikkelen natuur is naast natuurbeheer tevens agrarisch natuurbeheer 
mogelijk. op de beheertypenkaart  staan beheertypen voor agrarisch natuur 
aangegeven. om binnen zoekgebieden als beheerder op andere locaties 
voor natuurbeheer in aanmerking te kunnen komen moet eerst de beheerty-
penkaart en daarmee het natuurbeheerplan worden gewijzigd. 

4. Groene Contour 
in een deel van ons landelijk gebied realiseren wij zelf geen ecologische 
hoofdstructuur, maar liggen er wel kansen voor het realiseren van duurzame 
ecologische kwaliteiten, die van belang zijn voor het functioneren van de 
ehS. Wij hebben deze gebieden begrensd in de “groene contour”. in en aan-
grenzend aan deze gebieden stimuleren wij de vrijwillige realisatie van nog 
te ontwikkelen natuur via onder andere het instrument rood-voor-groen. meer 
informatie over de groene contour en de mogelijkheden hier zijn te vinden in 
de provinciale ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028. in deze gebieden is 
agrarisch natuurbeheer mogelijk.

 5.   Recreatie om de Stad (RODS)
 om de relatie met de omliggende natuurgebieden te laten zien, zijn de 

rodS-gebieden indicatief aangegeven op kaart 1. de begrenzing van de 
rodS-gebieden wordt echter niet geregeld in het natuurbeheerplan, evenmin 
als de financiering van de realisatie of het beheer van deze gebieden. aan 
de opname van deze gebieden in dit natuurbeheerplan kunnen dus geen 
subsidierechten worden ontleend en er komen evenmin verplichtingen of 
beperkingen uit voort.

4.3 oppervlaktes nog te ontwikkelen natuur
 
 4.3.1 Algemeen

 Vanaf 1 januari 2011 is de opgave voor de ontwikkeling van natuur 
1.506 ha. de nog niet ontwikkelde ha hiervan zijn begrensd als “Nog te 
ontwikkelen natuur” op de begrenzingenkaart.

 daarnaast is er vanaf 1 januari 2011 nog 3.000 ha landbouwgrond 
begrensd als “groene contour”. in dit gebied zijn, op basis van de 
provinciale verordening, geen grootschalige ontwikkelingen mogelijk. 
omvorming naar natuur is mogelijk via particulier initiatief en niet via 
functiewijzigingssubsidie of grondverwerving. 

4
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 4.3.2 Begrenzingswijzigingen
 in het akkoord van utrecht is afgesproken dat er in utrecht nog 1506 

ha natuur gerealiseerd zal worden. de begrenzingen zijn in dit Natuur-
beheerplan grondig nagelopen. Water en reeds gerealiseerde natuur 
is aangegeven als natuur, kleine grens correcties en verzoeken tot 
wijziging vanuit aVp-programmabureau’s zijn verwerkt.

 4.3.3 Ecologische verbindingszones
 ecologische verbindingszones zijn in dit natuurbeheerplan niet apart 

begrensd. Verbindingszones zijn op dezelfde manier begrensd als alle 
overige (nog te ontwikkelen) natuur.

 4.3.4 Zoekgebied nog te ontwikkelen natuur
 in het deelgebied de Venen vindt in de polder groot-Wilnis Vinkeveen 

momenteel een gebiedsproces plaats dat tot een veranderde begren-
zing van nog te ontwikkelen natuur zal leiden. Vooruitlopend op de defi-
nitieve locaties van de nog te ontwikkelen natuur in dit gebied, is in dit 
natuurbeheerplan een zoekgebied nog te ontwikkelen natuur begrensd.
Na afloop van het gebiedsproces zal de definitieve begrenzing van de 
nog te ontwikkelen natuur opgenomen worden in het natuurbeheerplan. 
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SubSidieverordeNiNG Natuur- eN laNdSchapSbeheer (SvNl)

5.1 Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer
 Voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen kun-

nen beheerders in aanmerking komen voor een subsidie. deze subsidie wordt 
geregeld in de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer (SVNl) die op 
21 september 2010 door gedeputeerde Staten van utrecht is vastgesteld. het 
subsidiestelsel gaat uit van een eenvoudige manier van aanvragen, zo weinig 
mogelijk regels, vertrouwen in de beheerder en minimale administratieve lasten. 
de rijksdienst voor ondernemend Nederland (rVo.Nl), de Nederlandse Voedsel 
en Warenauthoriteit (NVWa) en medewerkers van de provincie utrecht zijn belast 
met de uitvoering van de verordening.

 in de verordeningstekst en op www.portaalnatuurenlandschap.nl wordt de sub-
sidieverordening uitgelegd, staat beschreven wie voor subsidie in aanmerking 
komt en hoe de subsidie moet worden aangevraagd.

5.2 de beheertypenkaart
 op de beheertypenkaart zijn alle bestaande, alle agrarische natuur en de bin-

nen natuurterreinen gelegen landschapselementen (indien doorgegeven door 
de beheerder) begrensd en getypeerd volgens de index Natuur en landschap. 
deze kaart is de basis voor de beoordeling, voorafgaand aan de toekenning van 
de beheersubsidie: de kaart geeft aan voor welk beheertype op een bepaalde 
locatie een beheerder subsidie kan aanvragen.

 met de beheertypenkaart stimuleert de provincie de instandhouding van de op 
die kaart aangegeven beheertypen. doordat de situatie in het veld veranderlijk is 
zal de beheertypenkaart periodiek worden aangepast en geactualiseerd. 

 
 5.2.1 Natuurbeheer

 op de beheertypenkaart staat aangegeven welke gebieden voor 
beheersubsidie in aanmerking komen en welk soort subsidie op de 
betreffende gebieden kan worden verstrekt. per locatie is slechts één 
beheertype toegekend en een beheerder komt ook alleen voor financie-
ring van het toegekende beheertype in aanmerking. 

 in principe worden alle natuurgebieden op de beheertypenkaart weer-
gegeven. de kaart is de afgelopen jaren samengesteld uit informatie 
van de natuurbeheerders en aan de hand van lopende subsidiebeschik-
kingen voor natuurbeheer. de verschillende typen natuur zijn beschre-
ven in de landelijke index Natuurbeheer. 

 de landschapselementen binnen natuurgebieden zijn op de beheerty-
penkaart allen met dezelfde kleur aangegeven. er is een aparte land-
schapselementenkaart waarop de verschillende typen zijn uitgesplitst.

5.2.1.1 Wijzigingen in het Natuurbeheerplan 2015
 Wij hebben in het natuurbeheerplan 2015 de volgende wijzi-

gingen aangebracht:
 01.03 rivier- en moeraslandschap: dit type was toege-

deeld aan de Kievitsbuurt en aan enkele snippers elders in 
het Vechtplassengebied en in de uiterwaarden. Wij hebben 
het water gewijzigd in zoete plas en de legakkers in de 
Kievitsbuurt geen beheertype gegeven; andere snippers zijn 
toegevoegd aan het aangrenzende beheertype.

 02.1 rivier: Volgens de index betreft dit alleen buitendijks 
water met zijn oevers in de uiterwaarden. Wij hebben andere 
wateren gewijzigd in zoete plas.

 04.02 zoete plas: Wij hebben al het  water in de ehS dat 
volgens de topografie breder is dan 6 m het beheertype 
zoete plas gegeven. 

 12.01 bloemdijk: betrof enkele vlakken, deze zijn gewijzigd 
in kruiden- en faunarijk grasland.

 12.04 zilt- en overstromingsgrasland: de vegetatie van de 
graslanden in de uiterwaarden wordt onvoldoende door over-
stroming beïnvloed om de graslanden tot dit type te rekenen. Wij 
hebben ze gewijzigd in kruiden- en faunarijk grasland. daarmee 
sluiten wij aan bij de situatie in de aangrenzende provincies.

5
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 14.02 hoog- en laagveenbos: bossen buiten de veenge-
bieden hebben wij gewijzigd in haagbeuken- en essenbos of 
rivier- en beekbegeleidend bos, omdat dit beter overeenkomt 
met de beschrijving in de index (de laatste o.a. in Vianen).

 17.01 vochtig hakhout en middenbos: dit is het beheer-
type met het hoogste subsidiebedrag per hectare.

 het type bestaat uit hakhout van wilg (griend), els of es. deze 
zijn verschillend in natuurwaarde en beheerkosten. in dit na-
tuurbeheerplan hebben wij deze typen daarom als subtypen 
toegedeeld. Wij zullen in interprovinciaal-verband aandringen 
op uitsplitsing en herberekening van het beheertype in de 
drie subtypen (hakhout van wilg, es en els).

 

 Natura 2000 gebieden: Wij hebben de habitattypen van de 
aanwijzingsbesluiten deels geconverteerd naar beheertypen. 
dit wordt in het Natuurbeheerplan 2016 afgemaakt.

 Schaapskuddetoeslag: Wij hebben de schaapskuddetoe-
slag mogelijk gemaakt voor alle terreinen met het beheertype 
droge heide. beheerders die hun heide door een gescheperde 
schaapskudde willen laten begrazen kunnen deze toeslag aan-
vragen, indien deze toeslag opengesteld wordt voor subsidie 
in het openstellingsbesluit. Voor andere beheertypen is er geen 
schaapskuddetoeslag (meer) beschikbaar.

 landschapselementen in natuurgebied: in een aanvraag 
voor subsidie natuurbeheer kunnen de landschapselementen 
worden meegenomen mits ze op de kaart staan. Wij voegen 
de landschapselementen toe op verzoek van de beheerder. 

 l02.02 historisch bouwwerk en erf en l02.03 histori-
sche tuin hebben wij verwijderd van de kaart of toegevoegd 
aan aangrenzend beheertype omdat wij dit type niet subsidië-
ren en de toekenning zeer onvolledig was.

 l03.01 aardwerk en groeve hebben wij gewijzigd in N12.02 
kruidenrijk grasland of l02.01 fortterrein. op de forten hebben wij de 
bebouwing uit de kaart geknipt, conform de beschrijving in de index.

 Natuur op nieuwe landgoederen (rood voor groen) heb-
ben wij een beheertype gegeven voor zover bekend. 

 op golfbanen hebben wij alleen bos groter dan 0,5 hectare 
op de kaart gehandhaafd. overige natuur- en landschaps-
elementen hebben wij verwijderd van de kaart omdat deze 
elementen in hoofdzaak betekenis hebben voor de sportbele-
ving en wij hiervoor geen subsidie geven.

 onverharde wegen smaller dan 4 m die tussen twee be-
heertypen liggen hebben wij toegedeeld aan die beheertypen. 
(half)verharde wegen, parkeerplaatsen, bebouwing, inten-
sieve recreatieterreinen, etc. hebben wij zoveel mogelijk uit 
het beheertype geknipt. alle wijzigingen zijn zoveel mogelijk 
volgens de topografische ondergrond ingetekend. dit con-
form de landelijk afgesproken tekenregels.

 Natuurterreinen die nog geen beheertype hadden hebben 
 wij een beheertype gegeven. overige door beheerders aange-
 leverde wijzigingsverzoeken hebben wij zo veel mogelijk verwerkt.
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 5.2.2 Agrarisch natuurbeheer
 Voor agrarisch natuurbeheer staat op de beheertypenkaart aangege-

ven welke gebieden voor subsidie in aanmerking komen. elk agrarische 
beheertype is onderverdeeld in meerdere agrarische beheerpakketten 
(zie index Natuur en landschap). 

 op de beheertypekaart agrarisch is aangegeven welke beheerpakket-
ten zijn opengesteld. Voor weidevogelbeheer zijn collectieve beheer-
plannen vereist. de provincie geeft bij het botanische beheer aan welke 
pakketten op welke locatie van toepassing zijn. 

 Subsidie voor agrarisch natuurbeheer kan sinds 2013 alleen nog aan-
gevraagd worden via een gebiedscoördinator. Welke gebiedscoördina-
tor in welk gebied actief is, kunt u vinden op onze website: http://www.
provincie-utrecht.nl/snl.

 de voorwaarden (spelregels) voor collectief beheer staan in § 5.3. 
hieronder volgt per agrarisch beheertype en de toeslagen een beschrij-
ving van de contouren uit de beheertypenkaart en welke pakketten per 
contour mogelijk zijn.

5.2.2.1 overzicht van de agrarische beheertypen
 hieronder volgt een overzicht van de beheertypen in de provin-

cie utrecht. per beheertype kan zijn aangegeven welke beheer-
pakketten in welk deelgebied van toepassing zijn. de agrarische 
beheertypen staan weergegeven op kaartbijlagen 3 en 4.

 a01.01 Weidevogelgebied
 op de beheertypenkaart zijn de gebieden aangegeven waar wei-

devogelbeheer mogelijk is. om voor subsidiëring in aanmerking 
te kunnen komen, is deelname aan een collectief beheerplan ver-
eist. uitleg over de collectieve beheerplannen, de opengestelde 
pakketten en de bijbehorende spelregels is te vinden § 5.3.

 a02.01 botanisch waardevol grasland: perceel- en randen-
beheer

 binnen dit beheersgebied zijn de volgende beheerpakketten 
opengesteld:

 a02.01.01 botanisch weiland;
 a02.01.02 botanisch hooiland;
 a02.01.03 botanische weide- of hooilandrand.

 
 a02.01 botanisch waardevol grasland: randenbeheer
 binnen dit deelgebied is alleen het beheerpakket voor randen-

beheer opengesteld:
 a02.01.03 botanische weide- of hooilandrand.
 a02.02 botanisch waardevol akkerland
 de gebieden met graanakkers in de provincie utrecht liggen 

in de gelderse Vallei, utrechtse heuvelrug en het Kromme 
rijngebied. het beheertype a2.02 botanisch waardevol ak-
kerland is daarom alleen hier opengesteld.

5.2.2.2 oppervlaktequota
 Voor agrarisch natuurbeheer wordt gebruik gemaakt van een 

zoekgebied: de oppervlakte aan agrarische beheertypen op 
de beheertypenkaart is ruimer omdat van tevoren niet precies 
bekend is waar beheersovereenkomsten zullen worden afge-
sloten. Voor de agrarische beheertypen zijn daarom opper-
vlaktequota bepaald (zie tabel 5.1). 

Tabel 5.1: Oppervlaktequota voor agrarische beheertypen

agrarische beheertypen zoals begrensd op beheertypenkaart Quotum

a01.01 Weidevogelbeheer (beheerpakket a01.01.01 t/m a01.01.06) 3453 ha

a02.01 botanisch waardevol grasland: randenbeheer (beheerpakket a02.01.03) 1100 ha

a02.01 botanisch waardevol grasland: perceel- en randenbeheer 
(beheerpakketten a02.01.01, a02.01.02 en a02.01.03)

2300 ha

a02.02 botanisch waardevol akkerland 200 ha

 5.2.3 Landschapselementen
 Voor subsidies landschapsbeheer en subsidies agrarisch landschaps-

beheer is aangegeven binnen welke gebieden voor welke landschaps-
beheertypen subsidies landschapsbeheer kunnen worden verstrekt. 
individuele landschapselementen die in natuurbeheergebied liggen en 
door de provincie als zodanig worden erkend, zijn op de beheertypen-
kaart aangegeven. Voor landschapselementen die buiten natuurgebieden 
liggen is op de beheertypenkaart een zoekgebied aangegeven. als gede-
puteerde Staten besluiten subsidie voor deze elementen open te stellen, 
kunnen in het hele zoekgebied de daarbinnen opengestelde landschaps-
beheertypen voor agrarisch landschapsbeheer worden aangevraagd. 

http://www.provincie-utrecht.nl/snl
http://www.provincie-utrecht.nl/snl
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  Onderdeel natuurbeheer
 binnen natuurbeheergebieden is geen landschapszoekgebied. daar 

kunnen de landschapselementen alleen één op één op de kaart staan. 
Wij hebben alle landschapselementen die door beheerders van natuur-
terreinen aan ons gemeld zijn op kaart weergegeven. het is de keuze 
van de beheerder of hij de elementen die in het veld aanwezig zijn op 
kaart wil laten zetten of dat hij deze elementen niet apart beschouwt en 
meeneemt in het omliggende natuurbeheertype.

 Voor beheerders van natuurgebieden geldt het volgende:
1. landschapselementen die niet in het natuurbeheerplan staan, 

komen niet voor subsidie in aanmerking.
2. landschapselementen die na vaststelling van het natuurbeheer-

plan worden gemeld kunnen weliswaar bij een volgende wijziging 
in het natuurbeheerplan worden opgenomen maar worden pas 
eventueel subsidiabel als de zesjarige looptijd van de overeen-
komst van het onderliggende natuurbeheertype is verstreken. 

3. de oppervlakte van de landschapselementen die in het natuurbe-
heerplan staan maar die niet voor subsidie worden opengesteld, 
komt niet voor subsidie in aanmerking. dus ook niet voor het 
aangrenzende natuurbeheertype.

 Onderdeel agrarisch natuurbeheer
 Voor het agrarische beheergebied is een zoekgebied aangewezen. aanvra-

gers kunnen daar via een gebiedscoördinator subsidie voor landschaps-
elementen aanvragen, voor zover daarvoor budget beschikbaar is gesteld 
in het openstellingsbesluit. binnen het zoekgebied voor landschapsbeheer 
buiten natuurterreinen kan subsidie verkregen worden voor alle landschap-
selementen, met uitzondering van: l1.10 (struweelrand), l1.11 (hakhout-
bosje), l1.12 (griendje), l1.14 (rietzoom en klein rietperceel), l1.15 
(natuurvriendelijke oever) en l04.01 (wandelpad over boerenland).

 Openstelling van de subsidie voor landschapselementen bij natuurbe-
heer en agrarisch natuurbeheer

 in het jaarlijkse openstellingsbesluit van de SVNl en de SKNl kan de 
provincie aangeven of budget voor landschapsbeheer ingezet wordt, 
of dit enkel verkregen kan worden voor elementen waar reeds een 
subsidieovereenkomst ligt en dat ook voor niet eerder gesubsidieerde 
elementen beheersubsidie verkregen kan worden. 

5.3 collectief beheer van weidevogelgebieden
 in dit natuurbeheerplan zijn gebieden aangewezen waarbij een collectief be-

heerplan is vereist: subsidie is dan alleen mogelijk na onderlinge afstemming en 
samenwerking tussen beheerders. een collectief beheerplan is vereist om de 
effectiviteit van beheermaatregelen te verhogen. 

 een collectief beheerplan wordt opgesteld door een, door gS aangewezen, 
gecertificeerde gebiedscoördinator. de gebiedscoördinator is verantwoordelijk 
voor het proces dat leidt tot het collectieve beheerplan en is aanspreekpunt voor 
de provincie voor de kwaliteit van het collectieve beheerplan.

 bij het weidevogelbeheer is een collectief beheerplan een voorwaarde, omdat 
onderlinge samenwerking tussen beheerders essentieel is voor het resultaat. 
een subsidieverzoek voor weidevogelbeheer kan alleen gehonoreerd worden 
wanneer de betreffende gronden zijn opgenomen in een door gS vastgesteld 
collectief beheerplan. in utrecht zijn er zeven afzonderlijke gebieden waarbinnen 
telkens één collectief beheerplan dient te worden opgesteld (zie § 5.3.2).

 hieronder wordt eerst ingegaan op het weidevogelbeheer in het subsidiestelsel. 
Vervolgens wordt ingegaan op de gebieden waar collectief beheer van weide-
vogels plaats kan vinden. tenslotte wordt ingegaan op de voorwaarden die van 
toepassing zijn op deze collectieve beheerplannen.

 5.3.1 Weidevogelbeheer
 Nederland vormt een belangrijk broedgebied voor weidevogels. Zo broedt 

meer dan 50% van de West-europese gruttopopulatie in Nederland. de 
provincie utrecht levert daaraan een belangrijke bijdrage. enkele van de 
rijkste weidevogelgebieden in Nederland liggen in de provincie utrecht. 

 het gaat echter niet goed met de weidevogels. Verschillende onder-
zoeken laten zien dat de Nederlandse populatie weidevogels ondanks 
een actief weidevogelbeleid gedurende de laatste 30 jaar flink is 
afgenomen en dat deze afname nog niet gestopt is. onder andere 
uit de Vogelbalans 2008 en uit onderzoek van SoVoN Vogelonder-
zoek Nederland blijkt dat het aantal grutto’s in Nederland sinds 1990 
gehalveerd is en dat scholekster en veldleeuwerik zelfs met meer dan 
tweederde in aantal achteruit zijn gegaan. tevens is gebleken dat be-
heer, dat enkel gericht is op bescherming van nesten, onvoldoende is 
en dat een meer gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk is om de weide-
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vogels te behouden. om te komen tot een integrale systeemaanpak 
van de weidevogelproblematiek heeft het ministerie van lNV in 2005 
het initiatief genomen voor het project “Weidevogelverbond” en de 
oprichting van een landelijk kennisnetwerk weidevogels. in het kader 
van het landelijke Weidevogelverbond en het project mozaïek op maat 
in de provincie utrecht zijn verschillende pilots uitgevoerd. uit deze 
pilots is gebleken dat de resultaten van het weidevogelbeheer worden 
verbeterd wanneer een mozaïek van maatregelen wordt gerealiseerd 
gericht op kuikenoverleving en wanneer daarbij samenwerking tussen 
alle betrokken beheerders plaatsvindt.

 deze ervaring heeft geleid tot het landelijke advies “beleidsinhou-
delijke adviezen voor provincies en weidevogelkringen ten behoeve 
van planmatig en gebiedsgericht weidevogelbeheer”. de provincie 
utrecht hanteert dat advies als basis voor de inzet van het weidevo-
gelbeheer in het natuurbeheerplan. op basis van dat advies en van 
de utrechtse pilots kiezen wij daarom voor de volgende aanpak:
1. middelen voor weidevogelbeheer worden gericht op de gebieden 

met voldoende hoge dichtheden van weidevogels. het gaat dan 
om gebieden met minimaal 10 broedparen grutto per 100 ha, dan 
wel minimaal 20 broedparen van alle kritische weidevogels (kievit, 
krakeend en graspieper uitgezonderd).

2. middelen voor weidevogelbeheer worden met name ingezet voor 
maatregelen die de kuikenoverleving vergroten (het zogenaamde 
‘kuikenland’)

3. de ligging en omvang van maatregelen voor kuikenoverleving 
worden gekoppeld aan de meest recente ligging en dichtheid van 
nesten van de meest kritische soorten als de grutto

4. middelen voor weidevogelbeheer worden alleen ingezet in ge-
bieden waar sprake is van een planmatige aanpak d.m.v. een 
collectief beheerplan

 de provincie richt zich op korte termijn op het behoud van de be-
staande populaties van weidevogels. Naar verwachting zullen voor 
het behoud van de weidevogels meer maatregelen genomen moeten 
worden dan de inzet van de subsidiemogelijkheden van de SNl. 

 in de weidevogelvisie hebben gedeputeerde Staten een nadere 

invulling gegeven aan het provinciale weidevogelbeleid en de lange 
termijndoelstelling van het weidevogelbeleid. 

 5.3.2 Criteria en werkwijze bij de begrenzing van weidevogelgebieden
 uitgangspunt bij de begrenzing van de weidevogelgebieden is het 

advies van het landelijke Weidevogelverbond en de meest recente 
broedgegevens van weidevogels in de provincie utrecht. de begren-
zing van de weidevogelgebieden in het natuurbeheerplan 2009 en 
navolgende plannen is onderbouwd in het document “begrenzing van 
agrarische beheertypen in het Natuurbeheerplan provincie utrecht” 
(2009). er is bewust niet gekozen voor een ‘krappe’ begrenzing van 
de weidevogelgebieden. Zo wordt voldoende speelruimte geboden 
aan de gebiedscoördinator (zie hieronder) om een goed mozaïek in 
en rondom de weidevogelkernen te vormen en kan beter worden 

 geanticipeerd op verschuivingen in een populatie. de gebiedscoör-
dinator dient er daarbij zorg voor te dragen dat de beheersmaat-
regelen gesitueerd worden op percelen met hoge dichtheden van 
weidevogels. 

 Voor de volgende gebieden (die tevens zijn weergegeven op kaartbij-
lage 3) is een collectief beheerplan vereist: 

 - de Venen (inclusief polder mijnden)
 - lopikerwaard e.o.
 - het utrechtse deel van Vechtvallei (inclusief de aetsveldsche polder)
 - Kromme rijngebied
 - eemland

 Voor de volgende gebieden geldt dat één collectief beheerplan ge-
maakt wordt voor gronden die in de provincies utrecht en Zuid-holland 
gelegen zijn, waarbij in het plan een splitsing tussen het utrechtse en 
Zuid-hollandse deel gemaakt wordt:

 - polder lange ruige Weide
 - Vianen

 gedeputeerde Staten hebben voor ieder gebied een gebiedscoördina-
tor verzocht om een collectief beheerplan op te stellen. deze rol wordt 
met name door agrarische natuurverenigingen ingevuld.
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 5.3.3 Randvoorwaarden voor het weidevogelbeheer

 randvoorwaarden voor het collectieve beheerplan
 een subsidieverzoek voor weidevogelbeheer zal enkel gehonoreerd 

worden wanneer de betreffende gronden zijn opgenomen in een door 
gS vastgesteld collectief beheerplan. gedeputeerde Staten kunnen een 
collectief beheerplan vaststellen, indien voldaan wordt aan de volgende 
randvoorwaarden:
- het collectieve beheerplan is opgesteld onder verantwoordelijk-

heid van een gebiedscoördinator die gecertificeerd is.
- het collectieve beheerplan heeft een omvang van minimaal 100 

ha aaneengesloten beheerd gebied.
- het mozaïek bevat enkel maatregelen die gericht zijn op de 

instandhouding van de weidevogelpopulatie.
- de gebiedscoördinator dient zorg te dragen voor afstemming tussen 

beheerders van zowel natuurgronden als agrarische gronden. indien 
de gebiedscoördinator een agrarische natuurvereniging is, dan 
worden ook agrariërs die geen lid zijn van die agrarische natuurver-
eniging betrokken bij de opstelling van het collectieve beheerplan.

- een collectief beheerplan kan provinciegrensoverschrijdend zijn. 
in dat geval wordt er één plan opgesteld, met aanvragen opge-
splitst per provincie. 

- Zowel het collectieve beheerplan, als mutaties van het plan, wor-
den tijdig aangeleverd bij de provincie. de provincie maakt over 
deze termijnen afspraken met de gebiedscoördinator.

- het collectieve beheerplan is ondertekend door alle deelnemende 
landbouwers en de gebiedscoördinator. 

 het collectieve beheerplan bestaat in ieder geval uit een digitale kaart 
waarop de ruimtelijke samenstelling van de gekozen beheerpakketten 
is opgenomen. daarnaast onderbouwt de gebiedscoördinator het plan 
met een tekst waarin minimaal is aangegeven:
- een onderbouwing van de doelstelling en een verwachting over de 

gewenste populatiegroottes gedurende de beheerperiode (ambitie).
- een onderbouwing van de totstandkoming van het mozaïek in ruimte en tijd.
- de afstemming die met beheerders van natuurgrond heeft plaats-

gevonden bij de totstandkoming van het mozaïek en gemaakte 
afspraken over toekomstig beheer.

- de wijze waarop de gebiedscoördinator omgaat met flexibel 
beheer en last minutebeheer.

- op termijn zal de provincie ook afspraken maken met de ge-
biedscoördinator (en indien nodig andere gebiedspartijen) over te 
treffen inrichtingsmaatregelen, monitoring en predatie. 

  eisen ten aanzien van het mozaïek
 gedeputeerde Staten zullen het collectieve beheerplan in ieder geval 

toetsen op het budget dat voor het beheerplan beschikbaar is. daarbij 
hanteert de provincie het uitgangspunt dat het budget dat de afgelo-
pen jaren benut is voor weidevogelpakketten, binnen een op kaartbij-
lage 3 aangeduid gebied, ook in het komende jaar voor het collectieve 
beheerplan in dat gebied beschikbaar ís. de gebiedscoördinator kan 
niet meer beheermaatregelen inzetten dan dat budget toelaat.

 daarnaast zullen gedeputeerde Staten het collectieve beheerplan 
toetsen op de verwachte ecologische effectiviteit van het plan. de 
provincie utrecht gaat daarbij uit van het landelijke advies van het 
Weidevogelverbond. op basis van dat advies wordt een collectief be-
heerplan opgesteld voor gebieden met minimaal 10 broedparen grutto 
per 100 ha, dan wel minimaal 20 broedparen van alle kritische wei-
devogels (kievit, krakeend en graspieper uitgezonderd). de gebieds-
coördinator dient er daarom zorg voor te dragen dat het collectieve 
beheerplan zich binnen de ‘ruim’ begrensde weidevogelgebieden richt 
op de gebieden die voldoen aan deze kwaliteitseis. 

 de basis wordt daarnaast gevormd door het realiseren van een 
voldoende grote oppervlakte aan maatregelen die gericht zijn op het 
overleven van de kuikens (het ‘kuikenland’). daarom geldt een minimale 
eis voor de oppervlakte ‘kuikenland’. hierbij is het aandeel kuikenland 
gekoppeld aan de meest recent vastgestelde dichtheid van grutto’s 
en andere kritische weidevogels op basis van de rekenfactor 1,4 ha 
kuikenland per gruttobroedpaar (met een adequate spreiding in tijd en 
ruimte). 

 Kuikenland kan via verschillende graslandbeheersvormen worden ge-
realiseerd. iedere beheervorm heeft een andere weegfactor (zie tabel 
5.2). door waardevol kuikenland te kiezen met een factor groter dan 1, 
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 kan de netto benodigde fysieke oppervlakte kuikenland verkleind wor-
den. in het collectieve beheerplan geeft de gebiedscoördinator aan hoe 
het voorgestelde beheer op kwaliteit en kwantiteit is getoetst, bijvoor-
beeld met het model beheer op maat van alterra. ook de ruimtelijke 
spreiding (onderlinge samenhang) van het kuikenland, valt onder de 
verantwoordelijkheid van de gebiedscoördinator. het is een voorwaarde 
om het kuikenlandbeheer te situeren op percelen waar de meeste vo-
gels broeden. een derde aspect betreft de kwaliteit van het kuikenland. 
Soms is het te dicht (onaantrekkelijk, ontoegankelijk), soms biedt het te 
weinig voedsel. de gebiedscoördinator heeft als opgave om voldoende 
beheer van voldoende kwaliteit te realiseren en dient de onderbouwing 
daarvan aan te geven in het collectieve beheerplan.

tabel 5.2: diverse typen kuikenland en hun weegfactor

pakketnummer pakketten en toeslagen
Waarde als 

kuikenland in ha

a01.01.01a Weidevogelgrasland met rustperiode tot 1juni 1,2

a01.01.01b Weidevogelgrasland met rustperiode tot 8 juni 1,4

a01.01.01c Weidevogelgrasland met rustperiode tot 15 juni 1,5

a01.01.01d Weidevogelgrasland met rustperiode tot 22 juni 1,5

a01.01.01e Weidevogelgrasland met rustperiode tot 1 juli 1,5

a01.01.01f Weidevogelgrasland met rustperiode tot 15 juli 1,5

a01.01.01g Weidevogelgrasland met rustperiode tot 1 augustus 1,5

a01.01.02a Weidevogelgrasland met voorweiden tot 1 mei en 
daarna rust tot 15 juni

0,7

a01.01.02b Weidevogelgrasland met voorweiden tot 8 mei en 
daarna rust tot 22 juni

0,8

a01.01.03a plasdras van 15 februari tot 15 april 0,2

a01.01.03b plasdras van 15 februari tot 15 mei 0,8

a01.01.03c plasdras van 15 februari tot 15 juni 0,8

a01.01.03d plasdras van 15 februari tot 1 augustus 0,8

a01.01.05 Kruidenrijk weidevogelgrasland en graslandrand 1,5

a01.01.06 extensief beweid weidevogelgrasland 1,5

optionele toeslag Kuikenland 0,3 voor de gehele 
perceeloppervlakte

 Voor deze beheertypen geldt aanvullend het volgende:
- Weidevogelgrasland met een rustperiode later dan 22 juni kan 

enkel ingezet worden op percelen met zeer kritische soorten, 
zoals de watersnip

- legselbeheer wordt ingezet ter ondersteuning van het kuikenland. 
indien in een gebied geen of onvoldoende kuikenland wordt gereali-
seerd dan komt ook de mogelijkheid van legselbeheer te vervallen.

- overeenkomsten voor botanische weide- of hooilandrand (beheer-
pakket a02.01.03) kunnen meetellen als kuikenland, wanneer 
deze een breedte van minimaal 3 meter hebben en niet eerder 
dan 1 juni gemaaid worden. de weging is gelijk aan die van de 
kuikenstrook.

- overeenkomsten voor botanisch weiland of hooiland (beheerpak-
ket a02.01.01 en a02.01.02) kunnen meetellen als kuikenland, 
wanneer tevens wordt voldaan aan de beheerseisen van het 
beheerpakket Kruidenrijk weidevogelgrasland (a01.01.05). deze 
pakketten hebben een weging die gelijk is aan die van Kruidenrijk 
weidevogelgrasland (a01.01.05).

- Voor gebieden waar een natuurgebied is gesitueerd met beheer-
type Vochtig weidevogelgrasland (N13.01), Vochtig hooiland 
(N10.02) en Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) kunnen de gron-

 den in het natuurgebied deels meetellen als kuikenland, wanneer in 
het collectieve beheerplan aannemelijk wordt gemaakt dat de betref-
fende gronden de functie van ‘kuikenland’ in het mozaïek kunnen 
vervullen. in dat geval hebben deze pakketten een weging die gelijk 
is aan die van Kruidenrijk weidevogelgrasland (a01.01.05).

 flexibel en last minutebeheer
 uit de landelijke adviezen voor het weidevogelbeheer is gebleken dat 

een bepaalde mate van flexibiliteit noodzakelijk is, waarmee inge-
speeld kan worden op veranderingen in het gebruik van het gebied 
door de vogels. in dit natuurbeheerplan worden daarom mogelijkheden 
geboden voor flexibel en last minutebeheer. 

 de gebiedscoördinator kan jaarlijks voorstellen doen voor mutatie van 
het collectieve beheerplan. dit wordt het flexibele beheer genoemd. de 
gebiedscoördinator kan jaarlijks, medio oktober, een voorstel voor een 
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aangepast collectief beheerplan bij de provincie indienen. een aanpas-
sing van het collectieve beheerplan dient te worden vastgesteld door 
gedeputeerde Staten. aanpassingen van het collectieve beheerplan 
kunnen alleen worden ingediend wanneer deze tot doel hebben om te 
komen tot een hogere kwaliteit van het plan.

 tijdens het broedseizoen kan de gebiedscoördinator door middel van 
last minutebeheer op percelen met een subsidieovereenkomst een in-
tensivering van het weidevogelbeheer inzetten. met last minute-beheer 
kan de gebiedscoördinator inspelen op jaarlijkse verschuivingen in de 
weidevogelpopulatie. momenteel biedt de SNl twee mogelijkheden 
voor last minutebeheer: de inzet van kuikenstroken en het verlengen 
van een pakket met rustperiode inzetten. de provincie en de gebieds-
coördinator maken jaarlijks afspraken over het budget dat voor last 
minutebeheer beschikbaar is. Wanneer in de toekomst andere vormen 
van last minutebeheer mogelijk gemaakt worden dan zal de provincie 
ook hierover afspraken maken met de gebiedscoördinator. 

 het uitgangspunt is dat jaarlijks maximaal 20 % van het kuikenland kan 
worden gewijzigd van locatie en dat maximaal 20 % van het kuikenland 
in het mozaïek kan worden ingevuld met kuikenvelden. Jaarlijks kan 
eveneens 20% van het legselbeheer gewijzigd worden van locatie. het 
agrarische beheerpakket kruidenrijk weidevogelgrasland (a01.01.05) 
kan niet flexibel worden ingezet.

 vaststelling van het collectieve beheerplan
 het collectieve beheerplan en aanpassingen daarvan worden vastge-

steld door gedeputeerde Staten. Voor vaststelling dient een collectief 
beheerplan te voldoen aan eerder genoemde eisen en spelregels. in 
uitzonderlijke situaties kunnen gedeputeerde Staten hiervan afwijken, 
op basis van een gemotiveerde onderbouwing in het collectieve be-
heerplan waarom in een specifiek geval niet aan de eisen kan worden 
voldaan.

5.4 probleemgebieden 
 Natuurlijke omstandigheden, zoals een uitgesproken reliëf, hoge grondwaterpei-

len of onregelmatige perceelsvormen, kunnen een beperking vormen voor de 
landbouw in bepaalde gebieden. op deze gronden is bewerking moeilijker door 

de natuurlijke handicaps. door deze fysieke omstandigheden hebben de agra-
riërs een concurrentienadeel, immers de productiekosten worden hoger en het 
rendement lager. de gronden met deze natuurlijke handicaps worden probleem-
gebieden genoemd.

 in dit natuurbeheerplan is de begrenzing van de probleemgebieden in de provin-
cie utrecht opgenomen (kaartbijlage 6). de begrenzing is eerder door gedepu-
teerde Staten vastgesteld op 28 september 2004 in het beheersgebiedsplan 
provincie utrecht, herziening 2004. die begrenzing is zonder wijzigingen overge-
nomen in voorlopers van dit natuurbeheerplan. in het natuurbeheerplan 2013 is 
de begrenzing van de probleemgebieden beperkt aangepast op de percelen van 
het agrarisch areaal Nederland. Voor probleemgebiedensubsidies wordt in het 
natuurbeheerplan alleen bepaald waar eventuele subsidie kan worden verstrekt. 
in de regelingstekst en op www.portaalnatuurenlandschap.nl worden de subsidies 
voor probleemgebieden uitgelegd, staat wie voor subsidie in aanmerking komt en 
hoe de subsidie moet worden aangevraagd. of daadwerkelijk subsidie aange-
vraagd kan worden, is afhankelijk van het openstellingsbesluit dat gedeputeerde 
Staten elk jaar vaststellen. in dit openstellingsbesluit geven gedeputeerde Staten 
aan of het onderdeel probleemgebieden opengesteld is voor subsidie of niet.

5.5 toeslagen

 Gescheperde schaapskuddes 
 in de SVNl is een toeslag voor gescheperde schaapskuddes opgenomen. Kaart-

bijlage 7 geeft weer waar de toeslag van toepassing is. het betreft de gronden 
met het beheertype N07.01 (droge heide).

 vaarland
 met vaarland worden beheereenheden bedoeld die uitsluitend via het water kun-

nen worden bereikt. de beheerkosten voor vaarland zijn vanwege de moeilijke 
bereikbaarheid hoger dan voor natuurterreinen die normaal bereikbaar zijn. op 
de toeslagenkaart is aangegeven waar sprake is van vaarland (zie kaart 7). Voor 
deze gebieden kan een toeslag worden aangevraagd op de beheersubsidie.

5.6 recreatiesubsidie
 in de SVNl is een recreatiesubsidie voor openstelling voor het publiek en inrich-

tingsmaatregelen opgenomen. deze subsidie kan alleen in combinatie met een 
beheersubsidie worden aangevraagd. de recreatiesubsidie is van toepassing op 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl
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alle gebieden waar een subsidie natuurbeheer kan worden aangevraagd en waar 
voldaan kan worden aan de voorwaarden van de recreatiesubsidie.

5.7 regionaal Maatwerk en overige bestaande regelingen voor  
 natuur- en landschapsbeheer
 de SVNl biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van eigen maatwerkpakket-

ten. de provincie utrecht maakte in het natuurbeheerplan 2013 voor het eerst 
gebruik van deze mogelijkheid. gedeputeerde Staten hebben op 13 april 2010 
een uitwerking vastgesteld van de wijze waarop de provincie invulling wil geven 
aan het regionale maatwerk. in 2011 is hier invulling aan gegeven en zijn de 
ontwikkelde pakketten besproken met de taakgroep index, de landelijke groep 
die zich bezig houdt met het toetsen van de pakketten binnen de SNl. 

 in utrecht zijn er twee pakketten voor regionaal maatwerk ontwikkeld.
1 hoge dichtheid weidevogels 

de pakketten voor hoge dichtheden zijn ontwikkeld in een pilot in het gebied 
maatpolder. in dit gebied komen hoge dichtheden weidevogels voor met een 
perceelstructuur waarbij de reguliere pakketten uit de regeling niet passen. 
Voor deze situatie zijn nieuwe regionaal maatwerk pakketten ontwikkeld. 
code in de index: a01.01.04c1.ut, a01.01.04c2.ut, a01.01.04c3.ut 
gebied: maatpolder in eemland en in de Venen. Zie kaartbijlage 13. 

2 toeslag Zwarte Stern 
Zwarte sternen komen voor in het Veenweidegebied van de provincie 
utrecht. door aangepast oeverbeheer worden voedsel en schuilplaatsen 
voor de kuikens verkregen. door het uitleggen van vlotjes in sloten wordt 
nestgelegenheid geboden aan zwarte sterns. om dit mogelijk te maken 
is een regionaal maatwerkpakket ontwikkeld als toeslag op het reguliere 
randen pakket. 
code in de index: t9.ut en t10.ut 
gebied: Veenweidegebied in het westen van de provincie utrecht. Zie kaart-
bijlage 13. 
 

in bijlage 1 is een beschrijving van deze pakketten opgenomen.
in kaartbijlage 13 is aangegeven waar deze regionale maatwerkpakketten mogelijk zijn.



                                                                       NatuurbeheerplaN utrecht 2015  - 22

KWaliteitSiMpulSeN Natuur eN laNdSchap6

dit hoofdstuk beschrijft welke gebieden voor subsidies uit de Subsidieverordening 
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie utrecht (SKNl) in 
aanmerking komen. bij de kwaliteitsimpulsen gaat het veelal om een kwantitatieve of 
kwalitatieve opgave om in een bepaald gebied, onafhankelijk van het type beheerder, 
de natuurkwaliteit te verbeteren door:
- verwerving van gronden voor natuurontwikkeling;
- (her)inrichting van terreinen;
- functieverandering van landbouwgrond naar natuurgrond;
- herstel van milieu- en watercondities;
- kwaliteitsverbetering van bestaande natuur.
Subsidies voor Kwaliteitsimpulsen Natuur en landschap worden verstrekt op basis van 
de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie utrecht. de subsi-
dieaanvragen worden door de provincie getoetst aan de doelen van de ambitiekaart.
in dit natuurbeheerplan is een deelgebiedenkaart opgenomen. per deelgebied is in 
hoofdstuk 6 en 7 aangegeven wat de doelen zijn die wij nastreven. ook is er een 
ambitiekaart opgenomen. deze ambitiekaart geeft aan waar kwaliteitsverbetering 
van bestaande natuur mogelijk is en waar wij nog extra natuur willen ontwikkelen. 
de ambitiekaart is een middel om te bepalen welk terrein voor een kwaliteitsimpuls 
in aanmerking zou moeten komen.

6.1 de ambitiekaart 
 op de ambitiekaart staan de natuurdoelen weergegeven. deze kaart is van belang 

voor de ontwikkeling van landbouwgrond naar natuur (subsidie voor functieverande-
ring en inrichting) en voor initiatieven die gericht zijn op verbetering van de bestaan-
de natuur (bijvoorbeeld verdrogingsbestrijding en omvorming bestaande natuur). 

 de natuurdoelen zijn niet meer op perceelsniveau, maar op deelgebiedsniveau 
bepaald. Voor elk deelgebied is een prioritering van natuurdoelen aangegeven. 
daarmee wordt minder gedetailleerd gestuurd dan voorheen, conform het 
nieuwe Natuurbeleid 2.0. 

 de ambities zijn weergegeven in onderstaande tabel. deze tabel is één op één 
verwerkt in de ambitiekaart. 

 de tabel wordt toegelicht in de gebiedsbeschrijvingen van hoofdstuk 7.
 de ambities zijn weergegeven in onderstaande tabel. deze tabel is één op één 

verwerkt in de ambitiekaart. 
 de tabel wordt toegelicht in de gebiedsbeschrijvingen van hoofdstuk 7.
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ambitietabel voor nog te ontwikkelen natuur en omvorming van bestaande natuur

beheertype
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02.01 rivier                 3      

04.01 kranswierwater     2 2   2            

05.01 moeras 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2  

06.01 veenmosrietland en moerasheide     1 1   1            

06.02 trilveen (via laagveenontwikkelingsreeks)     1 1   1            

06.04 vochtige heide   1                   1

06.05 zwakgebufferd ven   1                   1

06.06 zuur ven of hoogveenven   2                   2

07.01 droge heide   2                   2

07.02 zandverstuiving                       2

10.01 nat schraalland 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1

10.02 vochtig hooiland 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2  

11.01 droge schraalgraslanden   2   2         1   2 2

12.02 kruiden- en faunarijk grasland 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12.03 glanshaverhooiland 2       2   2 2 1 2 2  

12.05 kruiden- en faunarijke akker   1*   1*         3* 3* 1* 1*

13.01 vochtig weidevogelgrasland 1**       1** 1** 1** 1**        

14.01 rivier- en beekbegeleidend bos 3 3 3       3 3 3 3    

14.02 hoog- en laagveenbos       3 3 3 3          

14.03 haagbeuken- en essenbos         3   3 3     3 3

15.02 dennen-, eiken- en beukenbos 3 3 3 3             3 3

Voor niet vermelde beheertypen geldt geen uitbreidingsambitie

werkwijze voor te ontwikkelen natuur:

1 eerste prioriteit; indien niet realiseerbaar dan:

2 tweede prioriteit; indien niet realiseerbaar dan:

3 derde prioriteit

werkwijze voor bestaande natuur:
omvorming mogelijk naar type met hogere prioriteit
1* voor botanische doelen alleen op historische akkerlocaties
1** alleen in weidevogelkerngebieden
*) = inclusief de flanken van de heuvelrug



                                                                       NatuurbeheerplaN utrecht 2015  - 24

 6.1.1 Nog te ontwikkelen natuur
 bij de omvorming van landbouwgrond naar natuur wordt gestreefd naar 

een zo groot mogelijke oppervlakte van de natuurbeheertypen met 
de hoogste prioriteit voor dat deelgebied. dit is de natuur met grote 
internationale en nationale waarde. het is vaak zeer soortenrijke 
natuur, zoals trilveen en nat schraalland en/of zeer specifieke en 
daardoor zeldzame natuur, zoals vochtige heide. het is ook de na-
tuur die het meest kenmerkend is voor het systeem en het meest 
cruciaal voor het functioneren van het natuurnetwerk. Vaak zijn er 
meerdere natuurdoelen met dezelfde prioriteit. dat houdt verband 
met de diversiteit in de deelgebieden en de verschillende functies 
in het systeem. in de deelgebiedsbeschrijvingen wordt beschreven 
welke plek de types in het systeem hebben. initiatiefnemers zoeken 
in de eerste plaats naar mogelijkheden om de typen met de hoog-
ste prioriteit te realiseren. 

 als op de betreffende locatie geen van de typen met de hoogste 
prioriteit gerealiseerd kan worden, wordt bekeken of een type met de 
tweede prioriteit gerealiseerd kan worden. als ook dat niet mogelijk is 
wordt teruggevallen op de derde prioriteit.

 Wat wel of niet mogelijk is op een locatie wordt in de eerste plaats 
bepaald door de abiotische omstandigheden en de mogelijkheden om 
deze te verbeteren. daarbij gaat het bijvoorbeeld om de fosfaatge-
halten van de bodem en de hydrologische situatie. daarnaast speelt 
de landschappelijke en cultuurhistorische situatie een belangrijke rol. 
daarbij is van belang dat de deelgebieden niet geheel éénvormig zijn: 
het voornamelijk natte deelgebied Noorderpark bijvoorbeeld, bevat ook 
de drogere overgang naar de utrechtse heuvelrug, waar natuurakkers 
één van de natuurdoelen zijn. de aanleg van nieuw bos heeft een lage 
prioriteit. toch kan in een natuurgebied de realisatie van nieuw bos 
langs storende bebouwing of infrastructuur de voorkeur krijgen boven 
een ander type natuur om daarmee een visuele buffer te creëren. ook 
combinaties met andere doelen, zoals waterberging en recreatie, kan 
leiden tot natuur met een lagere prioriteit. Zo zal de combinatie met 
waterberging mogelijk niet kunnen leiden tot nat schraalland, maar wel 
tot vochtig hooiland. 

 deze benadering biedt betrokkenen bij natuurontwikkeling de moge-
lijkheid om te komen tot maatwerk. uitgangspunt blijft dat de nieuwe 
natuur zijn rol in het systeem en het natuurnetwerk kan vervullen. de 

deelgebiedbeschrijvingen van hoofdstuk 7 bieden hiervoor een hand-
vat. er is bovendien veel informatie beschikbaar in de vorm van diverse 
publicaties en rapporten, voor alle gebieden waar nieuwe natuur is 
voorzien.

 de tabel omvat niet alle typen natuur die op dit moment aanwezig 
zijn. Voor beheertypen die niet vermeld zijn geldt geen uitbreidings-
doelstelling. 

 6.1.2 Bestaande natuur
 Soms is de natuur die nu aanwezig is niet de natuur die het meest bij-

draagt aan het systeem als geheel. in die gevallen is omvorming naar 
een ander type gewenst. als dat niet via geleidelijke weg (beheer) kan 
worden gerealiseerd zijn inrichtingsmaatregelen nodig. op basis van 
het natuurbeheerplan kan daarvoor subsidie worden aangevraagd mits 
daarvoor budget beschikbaar is gesteld in het openstellingsbesluit. 

 omvorming van bestaande natuur is mogelijk naar een beheertype met 
hogere prioriteit in de tabel. aanwezige beheertypen die niet in de tabel 
staan, zoals ruigteveld en productiebos, komen eveneens voor omvor-
ming in aanmerking. dit wil uiteraard niet zeggen dat alle beheertypen 
met een lagere prioriteit per definitie moeten worden omgevormd naar 
beheertypen met een hogere prioriteit. 

 een voorbeeld van de omvorming van bestaande natuur is de inrichting 
van kruiden- en faunarijk grasland (prioriteit 3) tot vochtig hooiland 
(prioriteit 2) of nat schraalland (prioriteit 1). het overgrote deel van 
de natuurgraslanden bestaat op dit moment uit kruiden- en faunarijk 
grasland. dit type grasland heeft relatief lage natuurwaarden. de tabel 
maakt omvorming naar vochtig hooiland of nat schraalland mogelijk als 
dat op een specifieke locatie gerealiseerd kan worden via bijvoorbeeld 
hydrologische maatregelen in combinatie met het afgraven van de 
voedselrijke bovengrond.

 een ander voorbeeld is de omvorming van bos (prioriteit 3) naar heide 
(prioriteit 2) op de utrechtse heuvelrug. omvorming is mogelijk als 
daardoor op bepaalde plaatsen de kwaliteit van het natuurnetwerk als 
geheel kan worden verbeterd. 

 Net als bij de te ontwikkelen natuur uit landbouwgrond kunnen ook bij 
de omvorming van bestaande natuur de abiotische situatie en combi-
naties met andere doelen, zoals recreatie en cultuurhistorie, een rol 
spelen.
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6.2 Kwaliteitsimpuls: investeringssubsidie
 in paragraaf 6.1 is een tabel opgenomen met de mogelijkheden voor omvorming 

van het ene type natuur naar een ander type met een hogere prioriteit. Voor 
dergelijke ingrepen biedt de SKNl de mogelijkheid voor investeringssubsidie 
(kwaliteitsimpuls). Na het toekennen van de subsidie en het uitvoeren van de 
maatregelen zal de beheertypenkaart in het natuurbeheerplan worden aange-
past. Zodat er voor heide beheersubsidie kan worden verkregen volgens de 
SNl. de investeringssubsidie kan gericht zijn op:
a. maatregelen voor verbetering van de natuurkwaliteit in een bestaand natuur-

terrein, waarbij het beheertype niet verandert;
b. inrichtingsmaatregelen in een bestaand natuurterrein, waarbij van het aanwezige 
 beheertype wordt overgestapt naar het gewenste beheertype;
c. inrichtingsmaatregelen, waarbij landbouwgrond wordt omgevormd naar 

natuurterrein;
d. inrichtingsmaatregelen op landbouwgrond om de kwaliteit van een aanwezig 
 agrarisch beheertype te verhogen;
e. inrichtingsmaatregelen op landbouwgrond met als doel om nieuwe land-

schapselementen aan te leggen.
 Voor de specifieke voorwaarden met betrekking tot de verlening van een inves-

teringssubsidie wordt verwezen naar de verordeningstekst of naar 
 www.portaalnatuurenlandschap.nl. per jaar bepaalt gS of er geld beschikbaar 

gesteld zal worden voor investeringssubsidies en voor welk type investering.

6.2 particulier natuurbeheer en subsidie voor functiewijziging
 particulier natuurbeheer is in alle gebieden mogelijk die in dit natuurbeheerplan 

zijn begrensd als nog te ontwikkelen natuur en zoekgebied nog te ontwikkelen 
(zie hoofdstuk 4). de particulieren zijn en blijven in dat geval eigenaar van de 
gronden. landbouwgronden worden daarbij definitief omgezet in natuur, waarbij 
de waardevermindering van de grond wordt vergoed. dit is subsidie functiever-
andering. de subsidie voorziet in de compensatie van de waardevermindering 
van de grond als gevolg van deze omvorming.

 de subsidie voor functiewijziging kan alleen worden verstrekt indien de beoogde ter-
reinen worden ingericht voor de natuurdoelen, zoals opgenomen op de ambitiekaart.

 Voor de verdere specifieke voorwaarden met betrekking tot de verlening van een 
subsidie voor functiewijziging wordt verwezen naar de Subsidieregeling kwaliteits-
impuls natuur en landschap provincie utrecht of naar www.provincie-utrecht.nl/snl. 

6.3 Grondverwerving
 de mogelijkheid van grondverwerving is van toepassing op alle gronden die in 

dit natuurbeheerplan zijn begrensd als nog te ontwikkelen natuur en zoekgebied 
nog te ontwikkelen natuur (zie hoofdstuk 4). tot eind 2010 had bbl namens 
de provincie een koopplicht binnen de alsnog te ontwikkelen natuur begrensde 
natuurgebieden, indien de gronden worden aangeboden aan bbl/provincie. in 
dat geval diende bbl/provincie de grond tegen agrarische waarde te verwer-
ven. deze koopplicht was een verwervingsplicht voor bbl/provincie, maar geen 
plicht voor de grondeigenaar om de grond te koop aan te bieden. eind 2010 is 
deze koopplicht opgeschort i.v.m. de bezuinigingen. het is de bedoeling dat de 
koopplicht dit jaar weer van kracht wordt; hiertoe zal een verzoek neergelegd 
worden bij de staatssecretaris. 

 
 realisatie van nog te ontwikkelen natuur gebeurt op basis van vrijwilligheid. 

buiten de begrensde natuurgebieden kan bbl/provincie eveneens gronden 
verwerven (als ruilgrond) voor de realisatie van de natuurgebieden. Naast grond-
verwerving vindt realisatie van nieuwe natuur ook plaats via functieverandering, 
waarbij de eigenaar van agrarische grond omvormingssubsidie aanvraagt en de 
waardedaling tot natuurgrond vergoed krijgt. gronden die binnen de begrenzing 
liggen en eigendom zijn van bbl/provincie worden verkocht aan een eindbeheer-
der. daarbij wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om de grond te kopen. 
uitgangspunten daarbij zijn marktconformiteit en gelijkberechtiging (gelijke 
kansen voor een ieder onder gelijke omstandigheden).

 eind 2014 is er sprake van een nieuwe situatie door de opheffing van dlg 
(waarbij taken over zullen worden genomen door de provincies) en het uit bbl 
treden van de provincie utrecht. de provincie utrecht streeft ernaar voor 1 
januari 2015 alle bbl-gronden (voor zover afgesproken in de vaststellingsover-
eenkomst) op naam van de provincie utrecht te plaatsen.

6.5 overgangsbeheer
 op sommige gronden, die zijn begrensd als nog te ontwikkelen natuur, bestaat 

de mogelijkheid om als vorm van ‘overgangsbeheer’ agrarisch natuurbeheer 
uit te voeren. het gaat om gronden die begrensd zijn als nog te ontwikkelen 
natuur, waar verwerving of functieverandering nog niet heeft plaatsgevonden 
en waar agrarisch natuurbeheer een bijdrage levert aan de realisatie van het 
einddoel. 

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl
http://www.provincie-utrecht.nl/snl
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 overgangsbeheer is mogelijk:
•	 In	nog	te	ontwikkelen	natuurgebieden	met	op	de	ambitiekaart	een	weidevo-

geldoelstelling (beheertype N13.01), voor zover er een reële mogelijkheid 
bestaat een functionerend weidevogelmozaïek te realiseren. agrarisch 
natuurbeheer heeft in deze gebieden de doelstelling om bestaande weidevo-
gelpopulaties te behouden; het is echter niet het beoogde eindbeheer. op de 
beheertypenkaart zijn deze gebieden begrensd met het agrarische beheer-
type a01.01. het betreft enkele gebieden in de Venen.

•	 In	het	gebied	Groot	Wilnis	Vinkeveen	is	met	de	gebiedspartijen	afgesproken,	
dat voorafgaande aan de realisatie van nog te ontwikkelen natuur botanisch 
agrarisch natuurbeheer mogelijk is.

 
6.6 Natuurbrandbeheersing
 bij de inrichting en het onderhoud van uw terrein kunt u rekening houden met 

het vermijden of het verminderen van brandrisico’s en kunt u ervoor zorgen dat 
de brandweer een eventuele brandhaard succesvol kan bestrijden. dit geldt 
vooral voor terreindelen met een hoog ontstaan- of escalatierisico, eventueel 
in combinatie met een hoog veiligheidsrisico. bij inrichting en onderhoud ten 
behoeve van brandrisicobeheersing zal overigens altijd naar een goede balans 
met de lange termijn natuurdoelstellingen gezocht moeten worden. de effectivi-
teit van bepaalde beheermaatregelen, zoals het wel of niet weghouden van tak- 
en tophout van wegen en paden, staat deels nog ter discussie. Zolang gericht 
onderzoek hiernaar nog geen eensluidend antwoord heeft gegeven, wordt aan 
de voorgestelde maatregelen het voordeel van de twijfel gegeven. overigens 
denkt men tegenwoordig steeds vaker dat tak- en tophout minder brandbaar en 
vuurgeleidend is dan eerder werd gedacht. ook hier geldt dat lokaal maatwerk 
nodig is, want geen gebied en geen situatie is in bos en natuur hetzelfde. 

        pas inrichting en onderhoud aan
•	 zorg	in	brandgevoelige,	risicovolle	terreingedeelten	voor	een	netwerk	van	

hoofdpaden van waaruit gemakkelijk kan worden geopereerd door zware 
blusvoertuigen van vrij grote omvang en onderhoud dit netwerk

•	 beperk	recreatieve	voorzieningen	(toegangen,	wandelroutes,	parkeerplaat-
sen, picknickplaatsen, campings, horecaondernemingen) in of nabij risico-
volle vegetaties

•	 maai	brandgevoelige	vegetatie	of	verwijder	tak-	en	tophout,	brandbaar	strooi-
sel, en ander fijn brandbaar materiaal in een strook van 10-20 m rond pick-
nick- en parkeerplaatsen om het aandeel brandbaar materiaal te verminderen,

•	 vermijd	het	ontstaan	van	stapels	tak-	en	tophout	die	zo	hoog	zijn	dat	zij	
loopvuur kunnen overbrengen naar de boomkronen

•	 overweeg	om	bij	de	werkomschrijving	van	houtoogstwerkzaamheden	de	
aannemer te verzoeken het tak- en tophout niet te hoog te stapelen en bij 
voorkeur minimaal 10-20 m van in ieder geval de drukbezochte plekken 
(picknickplaatsen, speelvelden, grenzend aan campings) en veelbelopen 
paden te houden. dit zal bij een tijdige voorbereiding weinig tot geen meer-
kosten opleveren

•	 bekijk	waar	een	onbeheersbare	brand	eventueel	vanuit	vegetaties	met	een	
hoog escalatierisico kan worden ‘opgevangen’ door het aanleggen van 
brandstroken en brandsingels met een weinig brandbare vegetatie

•	 tracht	grenzend	aan	gevoelige	objecten	(zoals	campings,	picknickplaatsen,	
en dergelijke)

•	 vermijd	zo	mogelijk	een	struiklaag	of	ondergroei	van	naaldhoutsoorten	op	
overgangsgebieden tussen heide/grasvegetaties en voor kroonbrand gevoe-
lig naaldbos

•	 bedenk	bij	het	afsluiten	van	wegen	of	de	brandweer	daardoor	gehinderd	kan	
worden in haar brandbluswerkzaamheden.

•	 bedenk	waar	de	aanleg	van	open	water	tevens	de	brandveiligheid	kan	bevor-
deren.

 Neem voor meer informatie over natuurbrandbeheersing contact op met uw 
locale brandweer of kijk op: 

 http://www.brandweerkennisnet.nl/thema%27s_bkn/index/
 http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/Dossier/1/natuurbrandenwildfires.html 
 http://www.bosschap.nl/bedrijfsvoering/detail/detail.php?11 

http://www.brandweerkennisnet.nl/thema%27s_bkn/index/
http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/Dossier/1/natuurbrandenwildfires.html
http://www.bosschap.nl/bedrijfsvoering/detail/detail.php?11
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GebiedSbeSchrijviNGeN

in dit hoofdstuk worden de natuur- en landschapsdoelstellingen per deelgebied be-
schreven (zie kaartbijlage 9). de opbouw per deelgebied:
•	 Gebiedskarakteristiek	–	systeembenadering:	een	beschrijving	van	de	omstan-

digheden die bepalend zijn voor de natuur- en landschapswaarden, zowel het 
“systeem” van bodem en water, als de rol van de mens. 

•	 Gebiedskarakteristiek	–	ecologische	kernkwaliteiten:	een	beschrijving	van	de	
belangrijkste natuurwaarden in het deelgebied. 

•	 Gebiedskarakteristiek	–	landschap:	een	beschrijving	van	de	landschappelijke	
kernkwaliteiten.

•	 Ambitie	Natuurbeheer:	geeft	weer	welke	natuurbeheertypen	we	in	dit	deelgebied	
met prioriteit willen realiseren. dat kan zowel vanuit nog te ontwikkelen natuur, 
als door omvorming van bestaande natuur. de tekst is een toelichting op de ta-
bel in paragraaf 6.1, die het overzicht biedt van de te ontwikkelen beheertypen 
in de afzonderlijke deelgebieden. 

•	 Ambitie	Agrarisch	Natuurbeheer:	dit	onderdeel	wordt	nog	niet	ingevuld	in	het	
natuurbeheerplan 2015. het wordt wel toegevoegd aan tekst in het natuurbe-
heerplan 2016 als het project Vernieuwing agrarisch Natuurbeheer afgerond is.

•	 Ambitie	Landschapsbeheer:	geeft	de	ambitie	m.b.t.	het	landschap	voor	dat	
deelgebied weer. dit onderdeel wordt nog niet ingevuld in het natuurbeheerplan 
2015. het wordt wel toegevoegd aan de tekst in het natuurbeheerplan 2016 als 
het project Vernieuwing agrarisch Natuurbeheer afgerond is.

7.1 utrechtse heuvelrug

 Gebiedskarakteristiek - Systeembenadering
 de utrechtse heuvelrug is vooral gevormd in de voorlaatste ijstijd, het Saalien 

(zo’n 150.000 jaar geleden). de gletschers stuwden niet alleen zand op maar 
zorgden ook voor aanvoer van keileem, een wat kalkrijker mengsel van klei, 
zand en stenen. in de laatste ijstijd, die zo’n 10.000 jaar geleden eindigde, 
bereikte het landijs Nederland niet maar werd door de wind, op deze nog zowat 
kale stuwwal en eromheen, dekzand afgezet, dat tamelijk voedsel- en kalkarm 
is. afsmeltende sneeuw gaf hier nog meer relief aan door smeltwaterdalen uit te

 snijden zoals de pijnenburgerlaagte en darthuizerpoort. Na de ijstijden raakte de 
heuvelrug bebost en vormden zich aan de flanken ervan  veengebieden zoals bij 
baarn en Soest en in de randzone naar de gelderse Vallei. reeds in de bronstijd 
leidde het kappen en branden van bos tot het lokaal ontstaan van heidevelden. 
door een sterke bevolkingstoenema vanaf de 11e eeuw nam de ontbossing 
sterk toe, vooral voor energievoorziening en ijzerwinning was veel hout nodig. 
door die ontbossing tijdend de middeleeuwen kreeg de wind opnieuw vat op 
een deel van het zand waardoor uitblazingsvlakten ontstonden zoals de leer-
sumse plassen en grote stuifzandgebieden. de veengebieden werden eveneens 
ontgonnen waarbij het veen door special hiervoor gegraven turfvaarten werd 
afgevoerd, zoals de praamgracht bij baarn. de heuvelrug is rijk aan sporen in 
het landschap die de ontstaansgeschiedenis laten zien, zowel op het gebied van 
geologie als op het gebied van cultuurhistorie.

 de heuvelrug kent tegenwoordig behalve meer bebouwing en wegen ook weer 
veel meer bos naast heideterreinen en nog enkele stuifzandgebieden. de heu-
velrug functioneert als een groot infiltratiegebied voor regenwater. het geinfil-
treerde water kan hier diep wegzakken, het grondwaterniveau ligt dan ook ver 
buiten het bereik van de vegetatie. afhankelijk van allerlei locale factoren treedt 
het grondwater op lager gelegen plaatsen uit. tijdens het transport door de 
bodem worden ijzer, voedingsstoffen en soms ook kalk opgenomen waardoor 
kwelwater een ander karakter heeft dan regenwater. ter plekke van uittredend 
kwelwater ontstaat een diversiteit aan natte biotopen. dat kan een bovenloop 
van een beek richting de gelderse Vallei zijn, een kwelmoeras (anderstein bij 
maarn), het kan gegraven sprengen op de landgoederen van schoon water voor-
zien (heidestein) en zorgt voor een specifieke flora en fauna in de kwelsloten op 
de overgang naar het Kromme rijngebied en de gelderse vallei. 

 Gebiedskarakteristiek - ecologische kernkwaliteiten
 de belangrijkste ecologische waarde van de heuvelrug is, hoewel geregeld 

doorsneden door wegen, de grote aaneengeslotenheid van de natuurfuncties 
in combinatie met de variatie in bodem en vochtcondities en aan biotopen. het 
niveauverschil van de heuvelrug betekent een gradiënt van hoog naar laag, van 

7
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droog naar nat en van voedselarm naar voedselrijker. het natuurbeleid is dan 
ook gericht op het versterken van de ecologische samenhang over grote op-
pervlakten en op het behoud en ontwikkeling van de variatie. het motto heel de 
heuvelrug is dan ook veelzeggend. 

 bos, droge heide en stuifzand
 Vanaf de late middeleeuwen tot in de 19e eeuw bestond de heuvelrug vooral uit 

uitgestrekte heidevelden en zandverstuivingen. er was wel bos maar dat bleef 
heel laag doordat het intensief cyclisch behakt werd voor brandhout en eiken-
schorswinning. dit gebruik resulteerde wel in overleving van vooral autochtone 
zomer- en wintereikbegroeiing. hier resteren de waardevolle oude boskernen 
van met hun oorspronkelijk inheemse vegetatie die tot schilderachtige opgaande 
bossen uitgegroeid zijn. het zijn belangrijke genenbronnen van waaruit bij natuur-
herstel herkolonisatie kan plaatsvinden en waaromheen ruimte voor uitbreiding 
gewenst is. Ze bevinden zich vaak tussen de bebossing die vanaf de 19e eeuw 
geplant is om de zandverstuivingen te bedwingen en als productiebos dan wel 
als bij de buitenplaatsen aangelegd werden. gestreefd wordt naar een samenhan-
gend bosgebied waarbij ook grotere bosdieren niet Veel monotoon productiebos 
is in de laatste 30 jaar veranderd richting natuurlijker bos qua soortensamenstel-
ling, structuur, aandeel dood hout en leeftijdsopbouw. belemmerd worden in hun 
verspreiding. het droge bos op de heuvelrug is nu nog vaak soortenarm. de 
oude boskernen en de bossen op oude bosbodems kennen een wat soortenrij-
kere kenmerkende flora met dalkruid en blauwe bosbes. die is ook zichtbaar op 
de met doorgeschoten hakhout begroeide boswallen die oude functiescheidingen 
aangeven en vaak veel ouder zijn dan het aangrenzende bos. Zowel loof- als 
naaldbossen op iets leemhoudende bodem, daar waar zich dankzij het relief geen 
strooisel ophoopt, kunnen rijk zijn aan paddenstoelen. omvorming van dichte bos-
sen naar opener bos is zowel bij loof- als naaldbos bevorderlijk gebleken voor de 
biodiversiteit evenals vrijstelling van jeneverbesstruwelen en openheid aanbren-
gen op de overgang van bos naar stuifzand (Korte duinen). de nog aanwezige 
stuifzanden kunnen alleen actief stuivend zand houden als ze incidenteel kaal 
gemaakt worden zoals in het als aardkundig monument aangewezen gebied de 
lange duinen gebeurt. Stuifzand vertegenwoordigt een geheel eigen biotoop die 
specifiek is voor een aantal zeldzame kortsmossen en paddenstoelen. 

 de grote heideterreinen die nog resteren zijn de leusderheide, het leersumse 
veld en Soesterberg, daarnaast zijn nog vele kleine heideterreinen verspreid 
aanwezig. Voor de instandhouding van heide is actief beheer noodzakelijk. het in-
gezette heideherstelbeleid heeft zowel als doel om het areaal heide te vergroten 
als om de terreinen onderling te verbinden. Veel hiervan is inmiddels gerealiseerd. 

 op de heuvelrug zijn veel maatregelen genomen die de versnippering van 
natuurlijke leefgebieden moeten tegengaan: vooral de aanleg van ecoducten 
over autosnelwegen en spoorwegen en veel kleine faunapassages zijn belang-
rijke stappen in het vormen van ecologische verbindingen. hierdoor worden de 
beperkingen in verspreiding van dieren die door (spoor)wegen en bebouwing 
veroorzaakt wordt, enigszins opgeheven. grote ecoducten zijn o.a. de treeker 
Wissel die de leusderheide met de recent uitgebreide heide van den treek 
verbindt,  het ecoduct beukbergen en diverse ecoducten over de a12 die 
hebben geleid tot uitbreiding van het Nationaal park tot 10.000 ha.door deze 
maatregelen neemt het leefgebied voor karakteristieke heidesoorten kwalitatief 
en in oppervlakte toe terwijl ze grotere bosdieren meer mogelijkheden voor hun 
verspreiding bieden. de zandhagedis is een voorbeeld van een karakteristieke 
soort van droge heide die profiteert van het heideherstel. 

 Natte heide, nat schraalland en ven
 op de lagere delen van de heuvelrug en op delen waar zich slecht doorlatende 

lagen in de ondergrond bevinden zijn vennen en natte heideterreinen te vinden. 
deze biotopen zijn zeldzaam op de heuvelrug. een deel ervan wordt voorna-
melijk gevoed door regenwater, een deel door lokaal kwelwater terwijl ook de 
combinatie voorkomt. al deze varianten hebben een kenmerkende flora en 
fauna. in de lager gelegen smeltwaterdalen zoals de laagte van pijnenburg kan 
het aandeel kwelwater in sloten en vijvers aanzienlijk zijn en nat schraallandont-
wikkeling is hier kansrijk. Vanwege de vochtige omstandigheden is de laagte van 
belang als natte ecologische verbinding tussen de valleien van de eem en Vecht. 

 Grasland en akker
 de meeste graslanden liggen vooral in de overgangszone van het droge zand 

naar de wat vochtiger dekzandgebieden van eemland, de gelderse Vallei, het 
binnenveld, het Kromme rijngebied en het Noorderpark. Ze zijn niet specifiek 
soortenrijk, wel vaak in de perceelsranden waar soorten als dauwnetel en 
reukgras aangetroffen worden. in tegenstelling tot de graslanden scoren de 
natuurakkers op de heuvelrug met name qua akkerflora redelijk goed. door dun 
te zaaien en weinig mest te gebruiken zijn deze wintergraanakkers een belang-
rijke groeiplaats voor de sterk bedreigde akkerflora geworden. de natuurakkers 
op het leersumse veld en op de laarsenberg zijn bijzonder vanwege hun grote 
populatie Korensla, een zeldzaam akkerkruid van schrale bodem. de engen van 
de flankdorpen zijn vooral kansrijke plekken voor een rijke akkerflora. diverse 
natuurakkers zijn te vinden op de engen van leersum, elst en amerongen. de 
achterbergse eng ligt op de puinwaaier van de stuwwal bij rhenen en is vooral 
als grasland in gebruik.



                                                                       NatuurbeheerplaN utrecht 2015  - 29

 droog schraalgrasland is veel zeldzamer dan droge heide en specifiek van be-
lang voor vlindersoorten als de kommavlinder. de voormalige vliegbasis Soester-
berg is het grootste droge schraalgrasland van de heuvelrug, ook met overgan-
gen naar droge heide, waar de grootste populatie veldleeuwerik voorkomt van 
de provincie.  

 op de noordflank van de heuvelrug ligt tussen Soest en amersfoort een oud cul-
tuurlandschap met houtwallen, schaapsdriften en enkele natuurakkers. midden 
in het dorp Soest ligt de Soestereng, een gevarieerd complex van akkers met 
paden erdoor. 

 Gebiedskarakteristiek - landschap
 de kernkwaliteiten van de utrechtse heuvelrug zijn:  robuuste eenheid, reliëf-

beleving en extreme historische gelaagdheid. op de utrechtse heuvelrug zijn 
vijf deelgebieden te onderscheiden: beboste toppen, Zuidflank, achterflank, de 
laagten en ‘t gooi. 

 Zie het katern heuvelrug van de Kwaliteitsgids utrechtse landschappen: https://
www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/utrecht-
se-heuvelrug/ 

 robuuste eenheid
 de kernkwaliteit ‘robuuste eenheid’ komt vooral tot uitdrukking in het bos als 

drager van het landschap van de heuvelrug. het bos bindt alle deelgebieden van 
de heuvelrug met elkaar samen en is overal in meer of mindere mate aanwezig.  
de beleving heeft verschillende aspecten: vanuit het bos zelf en vanuit open 
plekken, paden en wegen en vanaf hoge uitkijkpunten. een bijzonder aspect van 
deze kernkwaliteit is de beleving van de robuuste eenheid vanuit de omliggende 
landschappen. de heuvelrug is vaak markant aan de horizon te zien, omdat ze 
door het bos en reliëf hoog boven het omliggende landschap uitsteekt. 

 reliëfbeleving
 de reliëfbeleving als kwaliteit hangt nauw samen met de robuuste eenheid, 

omdat de heuvelrug zo hoog boven de omliggende landschappen uitsteekt. 
maar de reliëfbeleving is veel meer dan dat, omdat alle ruimtelijke kenmerken 
erdoor worden beïnvloed. de bosvloer, wegprofielen en open plekken zitten vol 
microreliëf. Wegen glooien in de lengte. langs de randen van de stuwwal krijgt 
de reliëfbeleving een extra dimensie door de doorzichten naar en panoramische 
uitzichten over de omliggende landschappen. deze kwaliteit is het sterkst in de 
Zuidflank, met zijn steilrand en doelbewust gemaakte zichtrelaties de helling 
af. Vanaf de achterflank en de randen van ‘t gooi zijn de uitzichten op het lager 
gelegen ommeland meer geleidelijk. tot slot is een bijzonder aspect van de 

reliëfbeleving het vrijwel afwezig zijn van water. in alle landschappen van utrecht 
speelt water een belangrijke rol. maar op de heuvelrug is het juist droog. Water 
komt op de hoge delen alleen voor in sporadische, geïsoleerd liggende plas-
sen (vennen, zandwinplassen). aan de randen wordt het water wat frequenter, 
in smalle slootjes en watergangen en -partijen van landgoederen. de laagten 
vormen de enige gebieden met doorgaande watergangen. 

 extreme historische gelaagdheid 
 de gelaagdheid is vooral een verhalende kwaliteit in het landschap. de ruimte-

lijke kenmerken geven wel een scala aan aanleidingen om de extreme histori-
sche gelaagdheid te herkennen. de combinatie van heidevelden, stuifzanden en 
naaldbossen verwijst direct naar het oude landbouwsysteem en de teloorgang 
daarvan. de verschillende bossoorten geven hints naar diverse verhalen. den-
nenbossen, vooral in combinatie met chalet-architectuur, geven een ‘Zwitserse’ 
sfeer, hooggewaardeerd in de negentiende eeuw. Sterrenbossen en landschap-
pelijke parkbossen tonen de aanwezigheid van landgoederen en buitenplaatsen. 
de omvorming van productiebos naar natuurlijk bos laat een maatschappelijke 
verandering in natuurbeleving zien. in elk landschap komen bebouwingskernen 
voor met daarbuiten een meer losse, veelal agrarische bebouwing. in het geval 
van de heuvelrug is de losse bebouwing juist vooral niet agrarisch. er is een 
grote hoeveelheid aan statige landhuizen, gedenk-bouwsels, monumentale 
instituten, villaparken, militaire bouwwerken en campings, veel meer dan in 
andere utrechtse landschappen. al deze bouwwerken verwijzen naar bijzondere 
kenmerken van de heuvelrug: de hoge ligging met uitzicht, de ontspanning van 
bos, de droge zandgrond zonder de ziekteverwekkers van zompige gebieden, 
de beschikbaarheid van grond omdat het niet erg vruchtbaar is voor landbouw. 
Ze zijn gerelateerd aan verschillende historische ontwikkelingen en verhalen die 
allemaal door elkaar heen het landschap van de heuvelrug hebben beïnvloed.

 
 ambitie Natuurbeheer 
 de natuurambitie voor de heuvelrug ligt - afgezien van het behoud en de verbe-

tering van de omvang en aaneengeslotenheid – hoofdzakelijk in afwisseling en 
verdere kwaliteitsverbetering van de verschillende beheertypen. een belangrijke 
factor hierin is de tijd: voor bosbegrippen is het bos op de heuvelrug nog steeds 
overwegend jong, op de oude boskernen, de met bomen begroeide historische 
wallenstructuren en oude buitenplaatsbossen met lanen na. daarnaast heeft 
het beheer grote invloed in het sturen op ecologische kwaliteit, bijvoorbeeld 
door omvormen van uitheemse naar inheemse hoofdboomsoort, bestrijden van 
amerikaanse vogelkers, vrijstellen van oude boskernen en natuurgericht beheer. 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/utrechtse-heuvelrug/ 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/utrechtse-heuvelrug/ 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/utrechtse-heuvelrug/ 
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de afwisseling betreft onder andere de verschillende bostypen. Naast inheems 
(natuur)bos waarin weinig wordt ingegrepen, vertegenwoordigt ook een zeker 
aandeel uitheems (productie)bos natuurwaarden. het belangrijkste bostype is 
dennen-, eiken- en beukenbos. op enkele plekken wordt droog hakhout in ere 
gehouden. 

 de afgelopen tien jaar zijn veel heideterreinen ecologisch met elkaar verbonden 
en vergroot. Voor diverse kenmerkende heidesoorten is de situatie daardoor 
verbeterd. grote omvormingen van bos naar heide zijn niet meer voorzien. op 
kleine schaal kan het omvormen van bos naar droge of vochtige heide op ge-
schikte plaatsen bijdragen aan de afwisseling en biodiversiteit van het systeem 
als geheel. daarbij kan ook een combinatie met cultuurhistorische of recreatieve 
doelen of het beperken van het gevaar voor bosbranden aan de orde zijn. 

 enkele specifieke typen natuur zijn belangrijke natuurdoelen: de stuifzanden, 
 vennen, vochtige heiden en droge schraalgraslanden. in de laagte van pijnen-

burg liggen potenties voor natte schraallanden (kleine zeggenmoeras).
 op de flanken, met name aan de kant van de gelderse Vallei, zijn hier en daar 

gronden begrensd voor de ontwikkeling van natuur, meestal in de groene con-
tour. daar liggen kansen voor versterking van het natuursysteem van de heuvel-
rug. Kruiden- en faunarijke akkers vormen een van de natuurdoelen, met name 
op de engen van de flankdorpen. op deze oude akkerlocaties ligt de prioriteit bij 
de akkerflora (wintergraan), elders, of in combinatie, zijn natuurakkers gewenst 
voor akkervogels (‘s winters overstaand zomergraan).  ook droge schraalgras-
landen en houtwallen, houtsingels en lanen versterken het overgangslandschap.

7.2 uiterwaarden

 Gebiedskarakteristiek - Systeembenadering
 uiterwaarden vormen samen met de rivier een continu lint door het landschap 

met veel parallelle lijnen (de rivier, de zomerkade en de winterdijk). Ze maken 
deel uit van het rivierenlandschap zoals dat is ontstaan door meandering en 
sedimentatie van de rivier  waardoor oeverwallen en kommen ontstonden. later 
werd de ruimte voor de rivier bedwongen met dijken (12e eeuw) waarbij de 
winterdijk de harde grens tussen binnen- en buitendijkse gronden wordt en er 
alleen nog sedimentatie plaatsvindt in de uiterwaarden. de uiterwaarden onder-
scheiden zich in winter- en zomerbed, onderling gescheiden door zomerkaden 
en/of oeverwallen. Ze worden door de klei-afzettingen steeds hoger en de dijken 
moeten regelmatig worden aangepast aan de verminderde afvoercapaciteit van 
de uiterwaarden en de toename van de hoeveelheid water ten gevolge van ver-

beterde drainage van het achterland. ten behoeve van herstel, onderhoud en op-
hoging van de winterdijk werd vroeger klei gegraven in een strook langs de dijk. 
hierdoor ontstond buitendijks een zone van ondiepe kleiputten. Sinds de aanleg 
van de dijken heeft de mens steeds meer invloed op de uiterwaarden gekregen. 
Na aanleg van de zomerkade werd de uiterwaard in agrarisch gebruik genomen. 
Vloedbossen maakten plaats voor griend en graslandpercelen. bij normaal rivier-
peil was er extensief agrarisch gebruik. Waar grotere delen afgegraven werden 
voor kleiwinning ten behoeve van de baksteenindustrie werden de uiterwaarden 
geëgaliseerd en veel intensiever agrarisch gebruikt. plaatselijk vond tot op grote 
diepte zandwinning plaats. door verdergaande kanalisatie en de aanleg van 
stuwen (amerongen en hagestein) werd het natuurlijk karakter van de rivier sterk 
beperkt. in de zomer is de afvoer van water door de rivier meestal gering en 
stroomt de rivier in haar zomerbed. in de winter en het voorjaar kan de afvoer 
van (smelt-)water zo sterk toenemen dat de rivier buiten haar oevers treedt en 
het winterbed vult.

 bovenstrooms van stuw amerongen is de rivier gestuwd. het stuwpeil bij norma-
le rivierafvoer is daar 6m + Nap. Voor het stuwpand hagestein (tussen ameron-
gen en hagestein) is dat 3m + Nap. benedenstrooms stuw hagestein staat de 
rivier onder invloed van de getijdenwerking. het gemiddelde laagwaterpeil is ca. 
0,25m + Nap. bij vloed is het gemiddelde peil ca. 1,25m + Nap. bij hoge afvoer 
(meer dan 4000 m3/sec bij lobith) wordt, nadat de stuwen bij driel en ameron-
gen geopend zijn, stuw hagestein geopend, zodat de rivier vrij afstromend 
wordt. het rivierpeil waarbij de uiterwaarden overstromen is voor iedere waard 
anders en wordt bepaald door het laagste punt in de zomerkade. de afgesloten 
nevengeulen bevatten bij normale rivierpeilen veelal regenwater. Na perioden 
van overstromingen bestaat het oppervlaktewater veelal uit een mengsel van 
rivierwater en regenwater. de kleiputten langs de winterdijk zijn weliswaar door 
menselijk ingrijpen ontstaan, maar vormen een abiotisch en ecologisch waarde-
volle zone. Vaak bevatten ze en combi van regenwater en kwelwater vanuit de 
stroomrug waar bij hoge rivierstand tevens een flux rivierwater aan toegevoegd 
wordt. door hun verschil in ligging onderscheiden ze zich onderling in een grote 
diversiteit.  

 in de oostelijk gelegen uiterwaarden treedt kwel op vanuit de aangrenzende 
stuwwal. 

 benedenstrooms van de stuw hagestein staat de rivier onder invloed van het 
getijde. door de sterke sedimentatie zijn over een aanzienlijke lengte aanwassen 
en gorzen gevormd. gorzen zijn met riet begroeide en nu nog steeds bij hoge 
vloedstand onderlopende terreinen. de met de rivier in open verbinding staande 
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geulen vallen droog bij eb. bij vloed wordt in deze getijdenkreken veel zand 
afgezet (graafse waard). de aanleg van strekdammen heeft uitbreiding van de 
uiterwaarden tot gevolg gehad. in het oosten van de Willige langerakse waard 
is de strekdam verbonden met een zandplaat ‘de bol’. hier is een geul ontstaan 
die aan één kant is afgesloten, waardoor de werking van het getij merkbaar is 
geworden. tegen de zandplaat zijn oeverwal(achtige) afzettingen gevormd. daar 
waar het zand niet begroeid is en ten gevolge van de wind verplaatst wordt is 
er sprake van een rivierduin. in de honswaard passeert de Nieuwe hollandse 
Waterlinie de uiterwaarden met twee karakteristieke en cultuurhistorisch waarde-
volle fortificaties: fort honswijk en fort everdingen.

 Gebiedskarakteristiek - ecologische kernkwaliteiten
 Voor de uiterwaarden is de stroomdalflora een kernkwaliteit in combinatie met 

een diversiteit aan permanente en semipermanente wateren met hun typische 
flora en fauna. 

 grote delen van de uiterwaarden hebben een natuurfunctie. daardoor kan de 
hele bodemdiversiteit, veroorzaakt door afslag en sedimentatie, goed tot uiting 
komen in de vegetatie.  

 op de drogere, meestal zandige, kalkrijke oeverwallen, rivierduinen, kaden en 
winterdijken komt een bloemrijke stroomdalflora voor die heel specifiek is voor 
de uiterwaarden. het zijn de vegetaties die af en toe overstroming goed kunnen 
gebruiken vanwege het verrijkende effect, maar niet tegen al te veelvuldige over-
stromingen kunnen. goed ontwikkelde stroomdalvegetaties zijn vooral te vinden 
in de amerongse bovenpolder West, de honswijkerwaard, dertienmorgenwaard, 
Vogelenzangsewaard en Willige langerakse waard, de bol en op de Zuidoever in 
de middelwaard en de mijnsherenwaarden op dijken en kades. 

 de bol dat als rivierduin aangewezen is als aardkundig monument is samen met 
Willige langerakse waard N2000gebied. ook een groot deel van de oostelijk 
gelegen uiterwaarden is N2000-gebied. 

 het stroomdal-graslandreservaat amerongse bovenpolder west is het grootste 
van het Nederlands uiterwaarden-gebied en behoort hier o.a. toe. op diverse 
plaatsen in de uiterwaarden komen kenmerkende meidoornstruwelen, heggen en 
knotwilgenrijen in de uiterwaarden voor. eveneens in de amerongse bovenpolder 
west bevindt zich in het oude meidoornheggencomplex een populatie van 
de zeldzame schijnkoraalmeidoorn. de door natuurontwikkeling toenemende 
ruigtenatuur is geschikt voor de kwartelkoning. in de amerongse bovenpolder 
oost is door afgraven een kleimoeras ontstaan met daarin landtongen met 
wilgenstruweel en ruig rietland. Zowel pioniersoorten als vogels van ruiger 

rietland en struweel zijn hier toegenomen. 
 de blauwe kamer is een breed uiterwaardengebied waar afgevlakt is door klei- 

en zandwinning en waar drie grote plassen zijn ontstaan. het gebied werd na de 
winning weer in gebruik genomen als landbouwgrond. Na de herinrichting door 
het utrechts landschap in 1984 waarbij een negengeul in open verbinding met 
de rivier werd aangelegd is de afwisseling in vegetatietypen, plantensoorten en 
structuur flink toegenomen. onder invloed van begrazing en de dynamiek van de 
rivier is een mozaïek van vegetatietypen ontstaan, rijk aan overgangen.

 in de natte milieus zoals kleiputten, oude rivierarmen en overstromingspoeltjes 
komen verschillende typen water- en moerasvegetaties voor. Zo’n kleiput kan 
geel zien van het groot blaasjeskruid vanwege de kwel die via een stroomrug 
onder de dijk door in de kleiput uitkomt. hier, evenals in poelen komen kamsa-
lamanders voor. de plasjes die buiten de zomerkade liggen en semipermanent 
water ten gevolge van de overstromingsdynamiek vallen op door het slijkgroen 
wat tegen onregelmatig droogvallen bestand is. ook is er een enkel nat schraal 
op klei met zeldzame soorten als addertong incidenteel te vinden. langs de 
rivieroevers komt een vochtige ruigtevegetatie voor met o.a hertsmunt. bene-
denstrooms van stuw hagestein, waar zich het getijdenverschil manifesteert, 
wordt de oevervegetatie uitbundiger. een aantal soorten is gebonden aan het 
zoetwatergetijdengebied, zoals de zeldzame drekantige bies en spindotterbloem 
die een enkele, in open verbinding met de rivier staande, oude rivierarm bevolkt. 
de Willige langerakse Waard bestaat voor een groot deel uit rietgorzen en dot-
terbloemhooilanden. 

 grote aantallen vogels bezoeken de uiterwaarden om te fourageren. in het 
najaar en in de winter zijn het met name de ganzen, eenden en meerkoeten die 
de uiterwaarden bevolken. in het voorjaar zijn het vooral steltlopers die in grote 
aantallen op de plas-dras situatie afkomen. er komen zeven soorten amfibieën 
in de uiterwaarden voor. Vooral de kleiputten langs de winterdijk vormen belang-
rijke voortplantingsplaatsen voor amfibieën.

 de ecopassage bij de plantage Willem iii is van belang als verbinding tussen de 
uiterwaarden en de heuvelrug.

 Gebiedskarakteristiek - landschap 
 de kernkwaliteiten van het rivierengebied zijn: schaalcontrast van zeer open naar 

besloten, samenhangend stelsel van rivier – uiterwaard - oeverwal – kom, samen-
hangend stelsel van hoge stuwwal - flank - kwelzone - oeverwal – rivier en de 
Kromme rijn als vesting en vestiging. in het rivierengebied zijn vijf deelgebieden 
te onderscheiden: flank, langbroek, Kromme rijn, Schalkwijk en Nederrijn/lek.
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 ook de lekzone van het groene hart behoort tot de uiterwaarden.
 Zie de katernen rivierengebied en groene hart van de Kwaliteitsgids utrechtse 

landschappen: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwer-
pen/kwaliteitsgids/rivierengebied/  en

 https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/
groene-hart/

 Schaalcontrast van zeer open naar besloten
 het gebied kent een opeenvolging van verschillende langgerekte parallelle 

landschappen, zogenoemde lineaire landschappen. deze verschillen onderling 
sterk in de mate van openheid. de uiterwaarden zijn samen met de kommen het 
meest open. de flanken van de utrechtse heuvelrug, de langbroekerwetering 
en het Kromme rijngebied vormen halfopen landschappen. de beboste utrecht-
se heuvelrug is het meest besloten landschapstype. het is vooral van belang 
om deze verschillende vormen van openheid te behouden en te versterken. 

 Samenhangend stelsel van rivier - uiterwaard - oeverwal - kom
 de dynamische geschiedenis van de rijn is af te lezen aan de huidige loop 

van Nederrijn, lek en Kromme rijn, aan de oeverwallen ter plaatse van oude 
rivierlopen en aan de kommen, die zijn ontstaan in oude overstromingsvlakten. 
de zichtbaarheid wordt versterkt door de onderling variërende hoogteligging en 
het bijbehorende grondgebruik. binnendijks langs de Nederrijn en de lekdijk ligt 
bebouwing en beplanting. de uiterwaarden hebben een multifunctioneel karak-
ter; naast natuur, landbouw en extensieve recreatie zien we specifieke functies 
(veerstoep, kleiwinning, steenfabriek e.d.)

 Samenhangend stelsel van hoge stuwwal - flank - kwelzone - oeverwal - 
rivier

 de gebiedsopbouw is ontstaan in de ijstijd en na die tijd door de inwerking van 
de rijn. bij rhenen is hierdoor een scherp contrast ontstaan tussen de stuwwal 
en de laaggelegen, open rivierloop. meer naar het westen bestaat de overgang uit 
een steilrand en een kampengebied op de flank van de utrechtse heuvelrug. de 
rivier loopt naar het westen toe tussen steeds smaller wordende uiterwaarden. 

 de Kromme rijn als vesting en vestiging
 de Kromme rijn is al eeuwen een gebied van verdedigen en vestigen. in de ro-

meinse tijd als onderdeel van de limes en in de middeleeuwen als transportrou-
te tussen utrecht en dorestad, waarlangs de dorpen zijn ontstaan. het gebied 
kenmerkt zich door zeer hoge archeologische waarden. belangrijk is hierbij de 
samenhang tussen de verschillende cultuurhistorische elementen en structuren. 
de rivier had ook een plaats in het defensiemechanisme van de nabijgelegen 
Nieuwe hollandse Waterlinie. hierbij werden de laaggelegen gebieden voor 

inundatie benut en werden op de hogere delen de extra versterkingen (forten) 
gebouwd.

 ambitie Natuurbeheer
 de uiterwaarden behoren grotendeels tot de ecologische hoofdstructuur (ehS). 

in combinatie met het project ruimte voor de rivier en ruimte voor de lek zijn 
veel landbouwgronden verworven voor natuurontwikkeling. Sinds de herijking van 
de ehS in 2012 zijn alleen ten oosten van Wijk bij duurstede en bij Nieuwegein 
en Vianen nog gronden begrensd als te ontwikkelen natuur in de ehS (“nieuwe 
natuur”). de overige te ontwikkelen natuur ligt nu in de groene contour.  

 de variatie in omstandigheden (bodem, overstromingsduur, sedimentatie, ingre-
pen in het verleden, beheer) biedt ruimte voor een complex aan natuurdoelen. 
Juist deze ruimtelijke en temporele variatie zorgt voor de grote biodiversiteit 
in de uiterwaarden. een doel met hoge prioriteit zijn de droge schraallanden, 
stroomdalflora en glanshaverhooilanden (stroomdalgraslanden) die zo karakteris-
tiek zijn langs de rivieren. in de lagere delen kunnen vochtige hooilanden en moe-
ras worden ontwikkeld en op de periodiek droogvallende oevers van het water 
ontstaan interessante pioniervegetaties. dit wordt afgewisseld met rivier- en 
beekbegeleidend bos. op een enkele plek vormt een kruiden- en faunarijke akker 
een goede aanvulling op de uiterwaardennatuur.

 in het kader van het tegengaan van doorstromingsweerstand is het belangrijk 
oog te hebben voor het behoud van de drogere delen van de uiterwaard waar de 
stroomdalflora zich gevestigd heeft. de ambitie voor de uiterwaarden is juist die 
zeldzame en kenmerkende natuurelementen van het rivierengebied te versterken. 

 de dijken vormen een enorme oppervlakte grasland met goede potenties voor 
soortenrijk kruiden- en faunarijk grasland of glanshaverhooiland, mits goed be-
heerd. in verband met het op stapel staande deltaplan voor de dijken is het van 
belang de huidige hotspots aan dijkflora te benutten voor herstel van die flora op 
de te vernieuwen dijkdelen. 

7.3 de venen 

 Gebiedskarakteristiek - Systeembenadering
 deelgebied de Venen is genoemd naar het grote veengebied dat van de heu-

velrug doorliep tot aan de duinen . er ligt nu een waterrijk veenontginningsland-
sap met plassen en diepe droogmakerijen. tussen de Waver en Wilnis lag van 
oorsprong een regenwatergevoed hoogveen. daar van af stroomde het overtol-
lige water radiaal alle kanten op naar de lager gelegen delen. het water kwam 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/rivierengebied/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/rivierengebied/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/groene-hart/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/groene-hart/
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terecht in de veenriviertjes de Kromme mijdrecht, amstel, Waver, Winkel, angstel 
en aa die nu met hun oeverwallen ver boven het veenontginningslandschap uit-
steken. het radiale patroon werd in de veenontginningsfase nog versterkt door-
dat er vanaf de 11e eeuw loodrecht vanaf de kleiïge oevers van de rondlopende 
veenriviertjes sloten naar het centrum van het gebied gegraven werden om zo 
het gebied geschikt te maken voor landbouw. in de 17e eeuw kwamen daar de 
vaarten om turf afte voeren bij, toen de vraag naar brandstof aanzienlijk toenam. 
rondom het ‘ronde’ hoogveenkussen was in de lager gelegen delen laagveen 
gevormd, gevoed door schoon grondwater. dit veen was minder geschikt om op 
te stoken en werd pas later afgegraven. dat was nog minder het geval met het 
kleiige laagveen langs de Kromme mijdrecht, reden waarom de ‘bovenlanden’ 
niet afgegraven werden. in grote delen van het gebied werd het bruikbare veen 
zover afgegraven dat grote plassen ontstonden waarvan nu de Vinkeveense 
plassen en botshol resteren. een deel daarvan is in de 19e en begin 20e eeuw 
drooggelegd, wat nu de droogmakerijen rond mijdrecht zijn. hier is de oude 
zeebodem van voor de tijd van het veen weer te voorschijn gekomen met kreken 
en kreekruggen. 

 de vervening van het N2000-gebied botshol vond plaats vanaf het einde van 
de 18e eeuw tot de eerste helft van de 19e eeuw. langs de oude Waver lag 
onbruikbaar riet- en bosveen en bleef agrarisch in gebruik. het verveende deel 
is inmiddels deels verland waarbij in de petgaten kraggen met moerasnatuur ge-
vormd zijn. in een klein deel van het gebied zijn de legakkers wel weggeslagen 
en liggen nu de veenplassen de Kleine en de grote Wije. , verliest het natuurge-
bied continu water aan de droogmakerij. 

 in de Vinkeveense plassen, waar de turfwinning pas aan het einde van de 19e 
euw plaatsvond, is nog een deel van het landschap van de turfwinning zichtbaar, 
met name in de Zuidplas. hier zijn de legakkers nog aanwezig waarop het veen 
dat met de baggerbeugel uit de petgaten opgehaald werd te drogen gelegd 
werd. door het steeds breder maken van de petgaten verdwenen er geleidelijk 
steeds meer legakkers en ontstond een plas. 

 tegenwoordig speelt veen nog steeds een belangrijke rol, niet in het minst 
vanwege de bodemdaling die er door ontwatering veroorzaakt wordt. afrem-
men van de bodemdaling en de realisatie van een duurzaam watersysteem zijn 
belangrijke opgaven voor het gebied.  

 de Stelling van amsterdam loopt dwars door de Venen. de forten botshol en Waver-
amstel zijn nooit afgebouwd, het is gebleven bij een aardwerk met omgrachting.

 de vervening en drooglegging van plassen heeft een omkering van het land-
schap veroorzaakt. het hoogste deel van het landschap, de hoogveenkoepel, 

is nu het laagste: polder groot mijdrecht. de laagste delen, de riviertjes, zijn nu 
het hoogste. dit heeft ook gevolgen gehad voor de grondwaterstroming. door 
de grote verschillen in waterpeilen (3-4 meter tussen de droogmakerijen en de 
omliggende polders) en door het weggraven van weerstand biedende veenla-
gen, is er een sterke grondwaterstroming op gang gekomen van de veenpolders 
naar de droogmakerijen. dit is vooral in groot mijdrecht het geval. daar zorgt de 
grondwaterstroming er bovendien voor dat licht brak fossiel zeewater (uit de tijd 
voor de veenvorming) in de droogmakerij terecht komt. dit licht brakke water 
wordt uitgeslagen op de Waver en wordt in de zomer ingelaten in polders om 
daar de watertekorten aan te vullen. die polders raken juist water kwijt door de 
grondwaterstroming richting droogmakerijen. ook in botshol wordt dat brakke 
water ingelaten, nadat eerst het fosfaat er uit gehaald wordt.

 Gebiedskarakteristiek - ecologische kernkwaliteiten
 de ecologische kernkwaliteiten worden sterk bepaald door de aanwezigheid van 

het veen. Waar nog onvergraven veen resteert is dat laagveenmoerasnatuur. in 
de diep uitgegraven veenplassen is dat water- en moerasnatuur en in de polders 
met natuurlijk polderpeil zijn weidevogels de kernkwaliteit. 

 het N2000-gebied botshol is zo’n mislukte veenafgraving die zich ontwikkeld 
heeft tot een bijzonder natuurgebied van europees belang. het is een gevarieerd 
natuurgebied waar diverse successiestadia van de laagveenverlanding aanwezig 
zijn: veenmosrietlanden, galigaanmoerassen en hoogveenbossen in mozaiek 
met gemeenschappen van open water. in het water van de veensloten en de 
laagveenplassen de Kleine en de gote Wije komen veel kranswieren, groot nimf-
kruid en groot blaasjeskruid voor. in de veenmosrietlanden groeit tussen het riet 
de welriekende nachtorchis, kamvaren en moerasviooltje en nog veel meer ken-
merkende veenmoerasflora. het herstelplan dat in uitvoering is, streeft er naar 
om ook weer jongere verlandingsstadia in het gebied zoals trilveen tot ontwikke-
ling te laten komen door het graven van nieuwe pergaten en het plaggen van de 
oude kraggen. dit gevarieerde landschap vormt het leefgebied voor een groot 
aantal dieren en planten, waarvan vele typerend zijn voor het laagveengebied. 
enkele vogelsoorten die hier broeden zijn snor, lepelaar, grote karekiet, bruine 
kiekendief en krooneend.

 de waterkwaliteit van de aangrenzende door vervening ontstane Vinkeveense 
plassen is sterk vooruitgegaan sinds de dorpen Vinkeveen en Wilnis vanaf 1979 
niet meer hun afvalwater ongezuiverd lozen op de plassen. met name in de Noord-
plas is dat te merken aan de sterke toename van kranswieren, fonteinkruiden en 
twee zeldzame licht brakwatersoorten: gesteelde zannichellia en snavelruppia. 
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ook de macrofauna neemt toe in soortenrijkdom. 
 in de Venen zijn de graslanden van diverse polders met aangepast peilbeheer 

goede weidevogelgebieden. Weidevogels als grutto, tureluur en Zomertaling 
broeden in de polders Nellestein, blokland, in delen van polder groot Wilnis-Vin-
keveen en in het gebied demmerik- donkereind-gagel.plaatselijk komen broed-
kolonies van Visdiefje en Zwarte stern voor. in ondiepe sloten met een goede 
visstand langs de Kromme mijdrecht foerageren regelmatig lepelaars. 

 in Waverveen is recent natte natuur ontwikkelt die veel water- en weidevogels 
aantrekt en een belangrijke onderdeel is in de ecologische verbindingszone die 
de natte laagveengebieden met elkaar verbindt. 

 Gebiedskarakteristiek - landschap 
 dit gebied behoort tot het groene hart. de kernkwaliteiten van dit gebied zijn 

landschappelijke diversiteit, (veen)weidekarakter, openheid en rust en stilte. in 
de Venen liggen een droogmakerij en opstrekkende verkavelingen. door het 
gebied loopt ook een deel van de Stelling van amsterdam met de hoofdweer-
standslijn,  forten en andere objecten en de inundatiegebieden.

 Zie de katernen groene hart en Waterlinies van de Kwaliteitsgids utrechtse 
landschappen: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwer-
pen/kwaliteitsgids/groene-hart/ en https://www.provincie-utrecht.nl/onderwer-
pen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/linies/  

 landschappelijke diversiteit
 landschappelijke diversiteit is een belangrijke belevingswaarde die mede be-

paald wordt door de andere kernkwaliteiten. de zichtbare contrasten tussen de 
verschillende deelgebieden spreken tot de verbeelding. de diversiteit ontstaat 
door contrasten tussen open-dicht, rust-drukte, groot-klein, droog-nat, bebouwd-
onbebouwd en hoog-laag. de beleving van diversiteit wordt versterkt door 
kleinschalige elementen en structuren (sloten, dijken, molens) en grootschalige 
structuren (waterlinies, bebouwingslinten, droogmakerijen etc.). 

 (veen)Weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.) 
 de (veen)weidegebieden in het groene hart zijn het meest kenmerkend voor 

dit landschap. Ze zijn ontstaan op basis van menselijke ingrepen in de fysieke 
ondergrond en waterhuishouding. Karakteristiek voor de (veen)weidegebieden 
zijn de verschillende verkavelingspatronen met smalle kavels, veel sloten en de 
aanwezigheid van kaden, dijkjes, lintdorpen, oude dorpskernen, kronkelende 
veenriviertjes, openheid, vee, (weide)vogels, rietlanden en moerassige delen. de 
veenweidegebieden zijn, ook op europees niveau, de best bewaarde cultuurland-
schappen die ingericht zijn voor de landbouw.

 openheid
 openheid wordt vooral als ‘zicht’ gedefinieerd. de mate van openheid in een 

gebied wordt bepaald door maat en schaal van het betreffende gebied, door 
elementen in en de randen van het gebied. openheid is dus meer dan een groot 
leeg weidegebied of een open watervlakte. door toevoeging van meer groot-
schalige bebouwing, windmolens en boselementen kan het gevoel van openheid 
snel worden aangetast. openheid is een kwetsbare kernkwaliteit. de openheid 
van grote delen van het groene hart is een schaars goed in de volle randstad. 
inwoners van de randstad hebben behoefte aan deze openheid, als contrast 
tot de bebouwde rand er omheen. aan de noordkant van de Venen zijn de open 
gebieden door de Stelling van amsterdam bestempeld als inundatiegebieden. 

 rust en stilte
 deze kernkwaliteit is een belangrijke gevoelswaarde van het groene hart. Zij is 

nauw gerelateerd aan openheid en (veen) weidekarakter. het vormt een belang-
rijk contrast met het leven in de stad. het kent een grote waardering en is van 
belang voor een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. 

 ambitie Natuurbeheer 
 in de Venen komt de natuur van de Nederlandse delta in vele vormen voor. deels 

gaat het om natuurwaarden die  internationaal bijzonder zijn. het doel is deze 
natuur in al zijn diversiteit kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en het hele 
palet van kenmerkende typen natuur en bijbehorende planten- en diersoorten van 
het laagland een plek te geven. daarnaast is de natuur in de Venen een schakel 
in de zone van natte natuurgebieden tussen de Nieuwkoopse plassen in Zuid-
holland en het Vechtplassengebied in Noord-holland en utrecht. 

 er zijn inmiddels voor de meeste gebieden in de Venen inrichtingsplannen 
gemaakt die invulling geven aan de natuurdoelen. een goed doordacht plan is 
noodzakelijk vanwege de vele randvoorwaarden die aan het functioneren van 
het systeem zijn verbonden, zoals de vereiste afmetingen van natuurgebieden 
(bijvoorbeeld grote rustige en waterrijke moerassen voor grondbroedende 
moerasvogels), de vereiste voedselrijkdom van de bodem (bijvoorbeeld zeer 
lage fosfaatgehaltes voor natte schraallanden) en de vereiste vochtigheid van 
de bodem (hoge grondwaterstanden voor weidevogels). ook het draagvlak in de 
streek speelt hierbij uiteraard een rol.

 Voor het N2000gebied botshol is de ambitie om te komen tot een evenwichtig 
ecologisch systeem waarin alle stadia van de laagveenverlanding een plek kun-
nen vinden. het betreft kranswierwater, trilveen, veenmosrietland en moerasbos, 
eventueel kunnen ook de moerasheide en blauwgraslanden zich herstellen. 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/groene-hart/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/groene-hart/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/linies/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/linies/
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 hiervoor is zowel de waterkwaliteit als een natuurlijker peilbeheer essentieel. 
in het kader van de paS wordt kwaliteitsverbetering van de veenmosrietlan-
den en de watervegetaties gerealiseerd door intensivering van het beheer. 
ten noorden en oosten van het natuurgebied (polder Nellestein) zijn recent 
gronden geruild. hierdoor wordt de natuur in botshol versterkt, zowel in 
hydrologisch opzicht, als wat betreft de oppervlakte natuur (vochtig hooiland, 
mede met het oog op weidevogels).

 in het aangrenzende groot mijdrecht Noordoost zijn de grootste inspanningen 
gericht op moerasnatuur voor vogels. in Waverhoek is daarvan al een deel gere-
aliseerd. er worden nog drie blokken ingericht voor dergelijke natuur. de overige 
delen van groot mijdrecht Noordoost worden ontwikkeld tot vochtig hooiland 
en vochtig kruiden- en faunarijk grasland dat het moeras in ecologisch opzicht 
ondersteunt. ten zuiden van  groot mijdrecht Noordoost ligt marickenland. hier 
variëren de natuurdoelen van moeras (rietland) tot nat schraalland en vochtige 
hooilanden. het is een schakel in de verbinding voor moerasnatuur waarbij ook 
ontsnipperingsmaatregelen voor de otter genomen worden.  

 in de bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in de bovenlanden en 
langs de Kromme mijdrecht worden botanische doelen (nat schraalland en 
vochtig hooiland) gecombineerd met behoud en versterking van de weidevo-
gels (vochtig weidevogelgrasland) en de natuur- en waterkwaliteit van de slo-
ten in het agrarische gebied. mede in verband met de behoefte om dergelijke 
graslanden periodiek te inunderen is verbetering van de waterkwaliteit erg 
belangrijk. de oostkant van de bovenlanden is onderdeel van de ecologische 
verbinding voor moerasnatuur, die verder via marickenland onderlangs de 
Vinkeveense plassen richting de nieuwe faunapassage onder de a2 naar de 
Vechtplassen gaat. rietlanden, plas-dras zones en andere vormen van moeras 
moeten deze verbinding vorm geven. 

 groot Wilnis – Vinkeveen ligt in een weidevogelkerngebied. hier worden de 
botanische doelen (nat schraalland en vochtig hooiland) gecombineerd met 
vochtige weidevogelgraslanden en stukjes moeras. in de Vinkeveense plas-
sen moet verbetering van de waterkwaliteit leiden tot kranswierwater. tussen 
de bovenlanden en groot Wilnis – Vinkeveen ligt het gebied de Sniep, dat 
grenst aan een van de laatste blauwgraslandrestanten in het veenweidege-
bied: armenland ruwiel (deelgebied midden West). hier is inmiddels een begin 
gemaakt met de ontwikkeling van nat schraalland. hier ligt een draslandver-
binding, waarmee polderreservaat Kockengen, de bovenlanden, demmerik 
en de botshol met elkaar verbonden worden. het gebied fungeert ook als 
schoonwatertoevoer voor bevloeiingswater voor armenland ruwiel.

7.4 eemland 

 Gebiedskarakteristiek - Systeembenadering
 een moerassige laagte ontwikkelt zich na de ijstijden in het driehoekige dal, dat 

hier tussen de stuwwallen Veluwe en utrechtse heuvelrug gevormd is. geleidelijk 
aan ont¬staat er een veenvlakte waardoorheen de rivier de eem water vanuit de 
hoger gelegen delen en gelderse Vallei afvoert. deze veenvlakte strekte zich ook 
uit over het gebied van de Zuiderzee. Na een aantal grote doorbraken van de zee 
in de 12e eeuw werd een deel van het veen weggeslagen, wat tevens de afvoer 
van de eem verbeterde. hiermee kwam ook de ontginning van eemland op gang, 
waarbij de eem de ontginningsas werd van waaruit het veen ontgonnen werd. 
langs de Zuiderzee werd een zeedijk en langs de eem rivierdijken aangelegd, 
maar nog tot in de 20e eeuw stonden de maatpolder en de polders te Veld iedere 
winter plasdras en geregeld met stormvloed liepen ook de andere eempolders 
onder zout water. de jonge zeeklei die vanaf de 12e tot in de 20e eeuw in deze 
eemmonding, de huidige maatpolder, is afgezet is evenals de vele wielen langs 
de Zomerdijk en de eemdijk van aardkundige waarde. Ze getuigen van de vele 
inundaties, dat is de reden waarom de wielen langs Zomerdijk in de Noordpolder 
te Veld als aardkundig monument zijn aangewezen. ook de verschillen in planten-
groei in de polders zijn nog uit het verschil in overstromingsintensiteit te herleiden: 
zeeklei werd afgezet in de lage delen van eemland, rivierklei langs de eem en 
een deel behield de veenbodem met op veel plaatsen een dun kleidek. abiotisch 
ontstond zo in dit vlakke gebied meer diversiteit. langgerekte zandopduikingen 
bevinden zich aan de randen van het gebied in de overgang naar de aangrenzende 
dekzandgebieden. dit overgangsgebied wordt gekenmerkt door een gradiënt van 
voedselarm naar voedselrijk gebied met plaatselijk uittredende kwel in de sloten. 
het eemmeer ontstond in 1968 toen in het verzoete iJsselmeer de polder Zuidelijk 
flevoland werd drooggelegd. het eemmeer ontvangt vooral water uit de gelderse 
Vallei, via de eem, en een kleiner deel vanuit de Veluwerandmeren. 

 Van oorsprong kent het eemland hoge grondwaterstanden, met vooral langs de 
randen van het gooi kwel. als gevolg van de landinrichting zijn de grondwaterstan-
den in de agrarische gebieden tegenwoordig vooral ’s zomers wat dieper.

 
 Gebiedskarakteristiek - ecologische kernkwaliteiten
 eemland is dankzij zijn natte ontstaansgeschiedenis nu een nationaal en interna-

tionaal belangrijk weidevogelgebied. de grote oppervlakte aan weidevogelland-
schap is hier succesvol dankzij maatwerk in het beheer. in de Noordpolder te 
Veld en de maatpolder zijn een hoog winterpeil en lager zomerpeil, afgevlakte 
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brede oevers die lang blank staan, maatwerk in de peilvakken en een uitgekiend 
maaibeheer, waarbij voldoende schuilmogelijkheid voor jongen overblijft, de 
succesfactoren die hier tot een positief broedsucces leiden. o.a. meer dan 100 
grutto-territoria en zeker 10 kemphaanbroedsels zijn het resultaat van de beheersa-
menwerking tussen Natuurmonumenten en de agrariërs in de omgeving. ’s Winters 
overwinteren in de polders veel kleine zwanen, die hier voldoende ruimte heeft en 
in het aangrenzende gooi- en eemmeer foerageert op de fonteinkruidenvelden. 
deze meren zijn Vogelrichtlijngebied en als broed- en foerageerbiotoop ook van 
belang voor tal van andere watervogels. de oeverzone met overjarig rietland is een 
belangrijk broedbiotoop voor moerasvogels en de combinatie met het meer is van 
belang als broed- en foerageerbiotoop voor het visdiefje. andere natte natuurge-
bieden zijn de ‘uiterwaardgraslanden‘ en rietlanden langs de eem, de wielen langs 
de dijken met moerasoevers en het broekbos de Valse bosjes, een kwel gevoed 
broekbos omgeven door vochtige graslanden en sloten in de Noordpolder te Veld. 
ook in de maatpolder zorgt het kwelwater in de sloten voor kwelkarakteristieke 
watervegetaties. in sommige delen van de eempolder komen de grote modderkrui-
per en de poelkikker in de watergangen voor. dichter naar de eem toe zijn langs 
en in sloten relicten van de zoutflora te vinden, zoals de zilte greppelrus en de zilte 
waterranonkel. de eem zelf is een belangrijke verbindingsroute vanuit de Vallei naar 
het eemmeer, zowel voor aquatisch als terrestrisch levende dieren. behalve de rivier 
met moerassige oevers betreft deze zone vochtige uiterwaardgraslanden en bosjes en 
wordt begeleid door dijken met stroomdalflora. op veel plaatsen zijn de oeverbeschoei-
ingen geschikter gemaakt om dieren te laten passeren en paaigelegenheid voor vissen 
te bieden. bij amersfoort sluit deze verbindingszone aan op de verbindingszone 
langs het Valleikanaal, die ook het stedelijk gebied van amersfoort passeert. 

 in het eemmeer zijn, na een periode met weinig waterplanten (veroorzaakt door eu-
trofiëring en daarmee een slecht doorzicht), de waterplanten sinds de jaren tachtig 
weer wat toegenomen. dit kan nog een stuk verbeteren, wanneer de afname van 
nutriëntenaanvoer via de eem doorzet. 

 een bijzondere kwelsituatie bevindt zich zuidelijker, onderlangs de heuvelrug in 
de polder middelwijk tussen Soest en de eem, waar de zeldzame klimopwater-
ranonkel in de slootjes groeit en ook zeldzame waterkevers van kwelsloten en 
beken voorkomen. 

 Gebiedskarakteristiek - landschap
 de kernkwaliteiten van het landschap eemland zijn de extreme openheid, de sla-

genverkaveling, het veenweidekarakter, de historie van de Zuiderzee, de greb-
belinie en de overgangsgebieden (kleinschalig landschap op de overgang naar 

de heuvelrug). in eemland zijn drie deelgebieden te onderscheiden: eempolder, 
eemzone en overgang.

 Zie katern eemland van de Kwaliteitsgids utrechtse landschappen: https://
www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/arkem-
heen-eemland/ 

 extreme openheid, slagenverkaveling en veenweidekarakter
 de eerste drie kernkwaliteiten zijn nauw met elkaar verweven. gezamenlijk zijn 

ze concreet in het gebied te beleven door de volgende kenmerken:
•	 Het	vlakke	grasland	tot	aan	de	horizon	is	de	drager	van	dit	Nationale	Land-

schap. er zijn vrijwel geen opgaande elementen; alleen de boerenerven 
vormen groene eilanden in het gebied.

•	 In	Eemland	krijgt	het	grastapijt	richting	en	textuur	door	de	lange	rechte	lijnen	
van wegen, sloten en kavels en verschillen in beheer per kavel. lage grasdij-
ken en natuurvriendelijke oevers nuanceren het vlak.

•	 De	openheid	wordt	scherp	afgebakend	door	duidelijk	gedefinieerde	randen	
aan de horizon. randen hebben een verschillend karakter en markeren 
de overgang tussen de openheid en de meer besloten landschappen en 
bebouwde gebieden. 

 historie van de zuiderzee en Grebbelinie
 de vierde en vijfde kernkwaliteit duiden vooral op de geschiedenis van eemland. 

in het landschap zijn allerlei elementen aanwezig die hieraan herinneren. de 
dijkdoorbraken (waaien of wielen genoemd) langs de eemdijk en de vissersha-
ven van Spakenburg zijn directe verwijzingen naar de voormalige Zuiderzee. de 
grondlichamen bij Krachtwijk verwijst naar de geschiedenis van de grebbelinie. 

 overgangsgebieden
 de zesde kernkwaliteit, de overgangsgebieden, vormen de overgang van de 

hoger gelegen delen van de utrechtse heuvelrug en gelderse Vallei. in deze 
halfopen landschapszones liggen de meeste erven en vormen kavelbeplantingen 
de perceelgrenzen. de beplanting geleidt het zicht en de ruimte loopt vloeiend 
door in de weidse openheid. 

 ambitie Natuurbeheer
 de grootste ambitie voor eemland is verdere ontwikkeling van het weidevogel-

kerngebied, in het bijzonder voor de kritische weidevogels, zoals de kemphaan. 
buiten het weidevogelgebied ligt de ehS in eemland vooral geconcentreerd 
langs de eem. deze verbindingszone kan geoptimaliseerd worden door kwali-
teitsverbetering van de graslanden, die plaatselijk tot vochtig hooiland ontwik-
keld kunnen worden, de ontwikkeling van moeras met rietlanden langs de eem 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/arkemheen-eemland/ 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/arkemheen-eemland/ 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/arkemheen-eemland/ 
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en de ontwikkeling van stroomdalgrasland op de dijken. in het Vogelrichtlijnge-
bied eemmeer is het doel de waterkwaliteit te verbeteren naar kranswierwater 
en langs de oevers de verdere uitbreiding van rietlanden. bij de Valse bosjes 
liggen kansen voor nat schraalland naast het bestaande elzenbroekbos. 

7.5 Gelderse vallei 

 Gebiedskarakteristiek - Systeembenadering
 de gelderse Vallei bestaat grotendeels uit beekdalen en daartussen liggende 

dekzandruggen een uitzondering hierop vormt de emminkhuizerberg, een hoog 
gelegen geïsoleerde stuwwal waarvan de top 21 meter boven Nap reikt en 
ongeveer 15 meter boven het omringende dekzandgebied uitsteekt. 

 de beekdalen hebben hogere grondwaterstanden dan de dekzandruggen. 
inundaties van de beekdalen kwamen tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw 
geregeld voor. tegenwoordig komen die minder vaak voor, maar in een aantal 
gebieden langs het Valleikanaal nog steeds (bijvoorbeeld de Schammer). in de 
beekdalen is kwel een algemeen verschijnsel. in het westen, tegen de heuvelrug 
aan, kan de kwel plaatselijk aanzienlijk zijn.

 tijdens de ijstijden stroomde smeltwater in westelijke richting af, waardoor in de 
permanent bevro¬ren ondergrond ondiepe beekdalen uitgesleten werden. Waar 
dekzandruggen het water verhinderde om af te stromen, ontstonden ondiepe 
plassen waarin na de ijstijden veenvorming optrad. hierdoor ontstond een afwis-
selend zand- en veengebied dat doorsneden was met oost-west verlopende 
beekdalen en dekzandruggen die al vanaf de ijzertijd in agrarisch gebruik waren. 
het voormalige veengebied is in de vroege middeleeuwen ontgonnen, wat 
resteert is het huidige veenontginningslandschap, met hier en daar nog een res-
terend veenpakket. deze laatste veengebieden zijn voor wat betreft de natuur-
waarden potentieel zeer waardevol. o.a. ten oosten en noorden van leusden en 
onderlangs de stuwwal resteren nog enkele veengebieden. griften zijn gegraven 
om het veen af te voeren (Woudenbergsche grift en de grebbe of grift), een 
deel van de beken is omgevormd tot het Valleikanaal, terwijl andere beken nog 
nagenoeg hun oorspronkelijke loop hebben, zoals de heiligenbergerbeek en de 
luntersche beek, de enige nog meanderderende beek. in grote delen van de Val-
lei komt schoon kwelwater tot dicht aan de oppervlakte. talrijk zijn de artesische 
bronnen die gebruik maken van het onder druk staande grondwater. het gebied 
heeft door de verschillen in bodemopbouw en hydrologische differentiatie een 
grote potentie voor ontwikkeling van waardevolle natuur. 

 eeuwenlang is wateroverlast in de gelderse Vallei een bron van conflicten 

geweest tussen de verschillende machthebbers. bij hoge waterstanden van de 
rijn of bij stormvloed op de Zuiderzee konden de beken uit de Vallei hun water 
niet kwijt en kwamen grote delen blank te staan. dat is de reden dat er diverse 
typen dijken nu midden door het land lopen. de grootste is de Slaperdijk, die in 
het midden van de 17e eeuw ten noorden van Veenendaal over de hele breedte 
van de Vallei aangelegd werd. deze dijk heeft evenals het complex van kaden, 
forten en inundatievelden dat rond 1800 in Noord-Zuidelijke richting als grebbe-
linie is aangelegd, bijgedragen aan, zowel de cultuurhistorie van het gebied, als 
de biodiversiteit door de toevoeging van zowel droge als natte niet agrarisch in 
gebruik zijnde biotopen. 

 daarnaast bieden ook diverse landgoederen, zoals het landgoed de boom in het 
beekdal van de heiligenbergerbeek een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit 
in het gebied. 

 
 Gebiedskarakteristiek - ecologische kenmerken
 in de gelderse Vallei is vooral het dekzandgebied een landbouwgebied dat 

waardevol is door de kleinschaligheid en de vele houtwallen. dit landschap wordt 
regelmatig afgewisseld met bossen, heideterreintjes en landgoederen. de beek-
dalen hebben een hoge natuurwaarde vanwege de kwelmilieus. in de beekdalen 
komen belangrijke biotooptypen voor als beken, vochtige en natte loofbossen, 
natte schraallanden en droge en vochtige heide op de flankerende dekzandrug-
gen. op enkele plaatsen bij stuwen zijn vistrappen aangebracht ter opheffing van 
de barriërewerking. de afwisseling van droog en nat is ook van grote betekenis 
voor de migratie van dieren tussen de Veluwe en de utrechtse heuvelrug. 

 de gelderse Vallei herbergt verschillende ecologische hotspots en natuurele-
menten van nationaal belang. met name de natte schraalgraslanden bij groot 
Zandbrink bij achterveld, het meeuwenkampje bij Veenendaal en het moeras-
bos van de Schoolsteegbosjes bij leusden zijn ecologisch van groot belang. 
het zijn gebieden waar restanten van de oorspronkelijke vegetatie en fauna 
nog in relatief goed ontwikkelde vorm aanwezig zijn. hier komen nog de 
Spaanse ruiter, vetblad, blauwe knoop, vlozegge en vele andere bijzondere 
soorten voor. deze gebieden zijn daarom beschermd via de Nb-wet. om deze 
waardevolle gebieden te behouden, die steeds geïsoleerder kwamen te lig-
gen binnen het agrarisch gebied dat andere hydrologische eisen stelt, is een 
traject van antiverdrogingsmaatregelen voor deze gebieden gestart, zoals het 
opzetten van het waterpeil en het dempen van sloten en artesische bronnen 
en door een extensivering van het grondgebruik in de omgeving. ook het 
robuuster maken van de ecologische hotspots, door natuurontwikkeling in de 
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omgeving, leidt ertoe dat deze gebieden minder gevoelig worden voor externe 
beïnvloeding. het systeem wordt veerkrachtiger en kan ook soorten herber-
gen, waarvoor het gebied nu nog te klein is. 

 de huidige ecologische hotspots zijn restanten van vegetaties die voorheen 
algemeen aanwezig waren in de gelderse Vallei. door intensivering van het 
grondgebruik en ontwatering zijn veel van deze vegetaties verdwenen. an-
derzijds zijn potenties voor herstel van deze vegetaties in grote delen van de 
gelderse Vallei aanwezig. met name langs de flanken van de heuvelrug waar 
veel kwel optreedt in de nog aanwezige veenrestanten en in delen van de 
dekzandruggen en beekdalen, kan natuurontwikkeling tot een hoge natuurkwa-
liteit leiden. recente inspanningen voor kwaliteitsverbetering zoals die op de 
flank van de heuvelrug door landgoed den treek (hopschuur) en natuuront-
wikkelingsprojecten zoals bloeidaal en het Zwarte goor die door het utrechts 
landschap nabij amersfoort uitgevoerd zijn, tonen aan dat natuurontwikkeling 
binnen enkele jaren reeds succesvol kan zijn. in het Natuurbeheerplan is op 
de abiotische meest kansrijke plaatsen ‘nog te ontwikkelen natuur’ begrensd 
zodat het natuurnetwerk hier versterkt kan worden. Veel bestaande natuurele-
menten zijn momenteel geïsoleerd van elkaar gelegen en tamelijk verspreid 
over het Valleigebied. om de mogelijkheid te behouden om deze versnippering 
op te heffen is veel oppervlakte in de gelderse Vallei, veelal rondom landgoe-
deren, aangewezen als ‘groene contour’. hier is zowel functiewijziging naar 
natuur mogelijk, als agrarisch natuurbeheer ter ondersteuning van de verbin-
dingsfunctie door de Vallei, zodat genetische uitwisseling tussen populaties 
van soorten plaats kan vinden. ook kunnen soorten zich hierdoor opnieuw ves-
tigen in gebieden waar zij eerder verdwenen zijn. de ponlijn, de grebbelinie en 
het Valleikanaal functioneren als verbindingszone. de faunapassage bij de a12 
rumelaar en de grote faunatunnel a12 bij het Valleikanaal zijn recent gereali-
seerde voorzieningen die bijdragen aan de uitwisseling van soorten tussen de 
heuvelrug en de Vallei. een grote faunapassage bij het spoor utrecht-arnhem 
bij het Valleikanaal is in voorbereiding. ten oosten van maarsbergen ligt een 
grote faunatunnel onder de a12 met poelen speciaal voor de kamsalamander. 

 Gebiedskarakteristiek - landschap 
 de kernkwaliteiten van de gelderse Vallei zijn de rijk gevarieerde kleinschalig-

heid, het stelsel van beken, griften en kanalen, de grebbelinie en de overgangs-
zone van de stuwwal naar de Vallei (luwe flank van de heuvelrug). er worden drie 
deelgebieden onderscheiden: mozaïek, Stroken en binnenveld (voor binnenveld 
zie volgende paragraaf).

 Zie het katern gelderse Vallei van de Kwaliteitsgids utrechtse landschappen: 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/
gelderse-vallei/

 rijk gevarieerde kleinschaligheid
 deze kernkwaliteit komt vooral tot uitdrukking in de vele omkaderde kavels, die 

samen een aaneenschakeling van verschillende ruimten vormen (wisselend in 
afmeting en vorm). dit raamwerk van ruimten en beplantingen vormt de basis 
van het landschap van de gelderse Vallei. de kleinschaligheid van het raamwerk 
wordt verrijkt door een grote variatie in het landgebruik, beplantingen, erven, 
gebouwtjes, waterlopen, dijkjes etc.. de gevarieerde kleinschaligheid kent in elk 
deelgebied van de gelderse Vallei een iets andere invulling. het mozaïek kent 
afwisselende vormen en afmetingen van de kavels en ruimten. dit geeft het de 
uitstraling van een labyrint. in de stroken heerst ordening vanwege de eenduidig-
heid in richting van de kavels, hoewel er nog steeds sprake is van variatie. 

 Stelsel van beken, griften en kanalen
 de beken, griften en kanalen zijn belangrijke sleutels om de structuur en ontwik-

keling van het landschap te begrijpen. de watergangen vormen een onderdeel 
van het landschappelijk raamwerk, met dezelfde soorten beplantingen. het zijn 
verborgen systemen. Van een afstand vallen ze niet op, terwijl ze van dichtbij wel 
herkenbaar zijn en oriëntatiepunten in de gelderse Vallei vormen. beken, griften 
en kanalen zijn in alle deelgebieden aanwezig. Wel zijn er accentverschillen. de 
beken zijn meer kenmerkend voor het mozaïek, terwijl de griften meer in de 
stroken voorkomen. 

 Grebbelinie
 de doorgaande lijnen van de grebbelinie, de dijk en het kanaal, hebben eenzelfde 

landschappelijke impact als de beken en griften. ook de grebbelinie is een 
verborgen systeem in het landschap van de gelderse Vallei. dijk en kanaal lopen 
bovendien soms los van elkaar door het landschap, wat bijdraagt aan de geva-
rieerde kleinschaligheid. ook de forten en inundatievelden liggen verborgen in het 
landschap. de forten gaan op in het beplante raamwerk. de grotere open ruimten 
in het raamwerk liggen veelal binnen de inundatievelden van de grebbelinie.

 overgang van stuwwal naar vallei (luwe flank) 
 Naar het noorden toe wordt de stuwwalflank steeds minder visueel bepalend in 

het landschap. alleen als de ruimten binnen het raamwerk groter zijn, is de heu-
velrug op afstand te zien. ook is de overgang tussen heuvelrug en gelderse Val-
lei minder opvallend. de besloten heuvelrug gaat over in het half-open landschap 
van de Stroken en mozaïek, zonder een voortzetting naar grote openheid zoals 
bij het binnenveld. de overgang tussen deze deelgebieden is niet op afstand 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/gelderse-vallei/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/gelderse-vallei/
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zichtbaar. bewegend door het gebied is de overgang wel duidelijk te beleven, bij-
voorbeeld aan de verandering van beplantingssoorten, grondkleur, grondgebruik 
en hoeveelheid bos. Stroken komen alleen voor langs de flank, waar kwelwater 
in de van oorsprong nattere gebieden opzijgt. het mozaïek ligt op afstand van 
de flank. 

 ambitie Natuurbeheer
 het natuurbeleid in de gelderse Vallei is gericht op behoud en versterking van 

de aanwezige natuurparels en beken, meer samenhang brengen in het natuur-
netwerk en tegelijk het benutten van de potenties. de potenties voor herstel van 
bijzondere vegetaties zijn in grote delen van de gelderse Vallei nog aanwezig. 
met name op de flanken van de heuvelrug, waar veel kwel optreedt, in de nog 
aanwezige veenrestanten en in delen van de dekzandruggen en beekdalen kan 
natuurontwikkeling tot een hoge natuurkwaliteit leiden. recente natuurontwikke-
lingsprojecten op landgoed den treek, bloeidaal, het Zwarte goor nabij amers-
foort en elders tonen aan dat natuurontwikkeling binnen enkele jaren reeds 
succesvol kan zijn. 

 Veel natuurterreinen in de gelderse Vallei zijn klein en liggen geïsoleerd binnen 
het agrarisch gebied. Verdroging, waaronder het wegvallen van kwel, is daar-
door een groot probleem. door omringende landbouwgronden om te vormen 
naar natuur kan de verdroging worden bestreden en de oppervlakte vergroot. 
dit betreft onder andere het nat schraalland van groot Zandbrink en meeuwenk-
ampje en de vochtige bossen van de Schoolsteegbosjes en de landgoederen. 
hydrologische maatregelen in combinatie met het afplaggen van de voedselrijke 
bovengrond kan op veel plaatsen zorgen voor de ontwikkeling van vochtig hooi-
land of nat schraalland vanuit kruiden- en faunarijke grasland of vanuit landbouw-
grond.

 een ander doel is het herstel van de kenmerkende biotopen op de flanken van 
de utrechtse heuvelrug. hiermee wordt het ecologisch systeem van de heuvel-
rug, inclusief zijn overgangen naar de lagere gebieden, weer compleet gemaakt. 
op de hogere delen worden droge en vochtige heide met vennen, droge schraal-
landen en kruiden- en faunarijke akkers op oude akkerlocaties ontwikkeld. lager 
worden de kwelmilieus benut voor de ontwikkeling van vochtige hooilanden, 
natte schraallanden en plaatselijk moeras. bosstroken (dennen-, eiken en beu-
kenbos respectievelijk beek- en rivierbegeleidend bos) en houtwallen versterken 
de natuur van het kleinschalige cultuurlandschap.

 ook herstel van het beekmilieu is een belangrijk doel, waaraan al volop gewerkt 
wordt. Zowel de waterkwaliteit, de beekmorfologie. als de variatie in beekbiotopen, 

wordt versterkt via natuurontwikkeling in en langs de beken. Naast de beek zelf 
met haar oeverzones wordt beekbegeleidend vochtig hooiland en bos ontwikkeld. 
lokaal is er ruimte om karakteristieke natuur in een breder deel van het beekdal te 
ontwikkelen in de vorm van vochtige hooilanden en natte schraallanden.

 in de ecologische verbinding tussen de heuvelrug en de Veluwe ten zuiden en 
oosten van leusden komen bovengenoemde ambities bij elkaar. Van de flanken 
van de heuvelrug op landgoed den treek wordt de verbinding gelegd met de 
landgoederen geerestein en de boom, waarna het natuurnetwerk verder gaat 
via de Schoolsteegbosjes, de moorster- en modderbeek en groot Zandbrink naar 
landgoed appel in de provincie gelderland. de uiteenlopende abiotische potenties 
in dit gebied worden benut, zodat een afwisselende ecologische zone ontstaat 
die voor veel planten- en diersoorten duurzame leefomstandigheden garandeert 
en gelegenheid biedt zich te verplaatsen tussen de heuvelrug en de Veluwe.

 de bestaande natuur in de gelderse Vallei bestaat voor een groot deel uit 
droog en vochtig productiebos, vaak op landgoederen. de kwaliteit van het bos 
kan – behalve door verdrogingsbestrijding - worden verhoogd door omvorming 
van uitheemse naar inheemse hoofdboomsoort, bestrijding van amerikaanse 
vogelkers en natuurgericht beheer. hakhoutbeheer van elzenbos heeft te weinig 
meerwaarde om de hoge kosten te rechtvaardigen; alleen in het beschermde 
Natuurmonument de Schoolsteegbosjes is hiervoor beheersubsidie voor vochtig 
hakhout en middenbos beschikbaar. de bestaande ecologische verbindingszo-
nes, zoals de poN-lijn, heigraaf, de dijken van de grebbelinie en het Valleikanaal 
met dijk, worden zodanig ingericht en beheerd dat ze als verbinding functioneren 
voor zowel soorten van droge, als van natte milieus.

7.6 binnenveld 

 Gebiedskarakteristiek - Systeembenadering
 het binnenveld heeft, nog sterker dan het Noordelijk deel van de gelderse Vallei, 

een nat karakter. de oorzaak daarvan ligt in de sterke kwel vanuit de Veluwe en 
de utrechtse heuvelrug en de oorspronkelijk gebrekkige afwatering. deze sterke 
kwel is de motor achter de grote natuurwaarden in het gebied. het voormalige 
veengebied ten zuiden van Veenendaal is grotendeels ontgonnen. het natuurge-
bied de hellen geeft nog een beeld van het veengebied al is dat wel secundair, 
ook hier is veen afgegraven, maar het veenpakket was te dik en de kwel te sterk 
om tot productief landbouwgebied in te richten. de waarde van dit gebied is 
vooral gelegen in de hoge grondwaterstanden, in combinatie met kwel. Veel hooi-
landen langs de grift, die gegraven is voor de afvoer van het veen, zijn pas zeer 
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recent productief geworden. Nog in de 50-er jaren zijn percelen hier bezand om 
ze beter droog te leggen. door de tamelijk korte duur van landbouwkundig gebruik 
ligt in de goede troost en de achterbergse hooilanden een grote potentie voor 
ontwikkeling tot waardevolle na¬tuur. de Kampen, net boven achterberg, is een 
wat hoger gelegen bijzonder gaaf bewaard gebleven agrarisch cultuurlandschap. 
deze slagenontginning dateert uit de 12e eeuw en bestaat uit smalle percelen met 
sloten (destijds nog zeer nat gebied) en houtwallen. rond de grebbesluis bevinden 
zich de fortificaties van de grebbelinie met bijzondere natuurwaarden.  

 Gebiedskarakteristiek - ecologische kernkwaliteiten
 het binnenveld heeft voorai bijzondere ecologische waarde in de natte delen. 

de hellen zijn bekend als bijzonder moerasgebied met een soortenrijk trilveen in 
een beekdallandschap, wat een zeldzaamheid op zich is, alsmede vanwege de 
velden waterdrieblad, het blauwgrasland en het veenmosrietland. Vanwege de 
internationale betekenis is het aangewezen als N2000-gebied. 

 Gebiedskarakteristiek - landschap
 dit gebied behoort tot de gelderse Vallei. de kernkwaliteiten van dit gebied zijn: 

de rijk gevarieerde kleinschaligheid, het stelsel van beken, griften en kanalen, de 
grebbelinie en de overgangszone van de stuwwal naar de Vallei (luwe flank van 
de heuvelrug). er worden drie deelgebieden onderscheiden: binnenveld, moza-
iek en Stroken (voor de laatste 2 deelgebieden zie vorige paragraaf).

 Zie het katern gelderse Vallei van de Kwaliteitsgids utrechtse landschappen: 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/
gelderse-vallei/ 

 rijk gevarieerde kleinschaligheid
 deze kernkwaliteit komt vooral tot uitdrukking in de vele omkaderde kavels in de 

deelgebieden mozaiëk en Stroken in de gelderse Vallei. in het binnenveld is het 
landschap meer open. 

 de wegen lopen evenwijdig of juist dwars op de heuvelrug; dit maakt de 
beleving van het landschap zeer gevarieerd. het landschap is overzichtelijk. de 
kavels met afwisseling in de kleuren van het grasland en beplante slootranden 
zorgen nog steeds voor gevarieerde kleinschaligheid, maar is subtieler. 

 Stelsel van beken, griften en kanalen
 de beken, griften en kanalen zijn belangrijke sleutels om de structuur en ontwik-

keling van het landschap in de Vallei te begrijpen. in de beleving zijn ze echter 
geen dragers van het landschap. de watergangen vormen een onderdeel van 
het landschappelijk raamwerk. het zijn verborgen systemen. Van een afstand 

vallen ze niet op, terwijl ze van dichtbij wel herkenbaar zijn. het binnenveld heeft 
een tot grift vergraven beek, die in de openheid ligt.  

 Grebbelinie
 de doorgaande lijnen van de grebbelinie hebben eenzelfde landschappelijke 

impact als de beken en griften. ook de grebbelinie is een verborgen systeem 
in het landschap van de gelderse Vallei. de grebbeberg vormt een bijzonder 
element, dat vanuit het binnenveld goed waarneembaar is. de grotere open 
ruimten liggen veelal binnen de inundatievelden van de grebbelinie.

 overgang van stuwwal naar vallei (luwe flank) 
 de kernkwaliteit van de stuwwalflank is het meest opvallend aanwezig in het 

deelgebied binnenveld. het hoogteverschil is duidelijk zichtbaar en structureert 
de inrichting en beleving van het deelgebied.

 de besloten heuvelrug (west) gaat over in het half-open landschap en zet zich 
voort naar grote openheid langs de grift (oost); van heuvelrug naar de grift 
neemt de verdichting (bebouwing en beplanting) af. bewegend door het gebied 
is de overgang duidelijk te beleven, bijvoorbeeld aan de verandering van beplan-
tingssoorten, grondkleur, grondgebruik en hoeveelheid bos. het binnenveld ligt 
tegen de flank.

 ambitie Natuurbeheer
 Voor het behoud van de waardevolle natuur in de lage delen van het binnenveld 

is het op orde brengen van de hydrologische randvoorwaarden essentieel. in de 
hellen is het doel behoud en uitbreiding van het trilveen en nat schraalland, in de 
achterbergse hooilanden is de ambitie nat schraalland. de grift is een ecologi-
sche verbindingszone waar oevers met moeras kunnen bijdragen aan de ecologi-
sche samenhang van de uiterwaarden, de achterbergse hooilanden en de hellen.

7.7 Kromme rijngebied

 Gebiedskarakteristiek - Systeembenadering
 de kern van het Kromme rijngebied wordt gevormd door een brede stroom-

ruggordel die ooit gevormd is door de rijn. Nu stroomt hier de veel smallere 
Kromme rijn door een oud cultuurgebied temidden van komkleigebieden. het 
gebied tussen de Kromme rijn en de heuvelrug bleef lang moerassig en werd in 
de 12e eeuw ontgonnen waarbij de langbroekerwetering gegraven werd om al 
het overtollige water af te voeren. het gebied heeft een besloten karakter door 
de oude landgoederen, rijen knotwilgen en talrijke hakhoutbossen. Zowel het 
landgebruik als de hydrologische gradiënten met bron- en kwelmilieus hebben 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/gelderse-vallei/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/gelderse-vallei/
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in deze overgangszone van zand naar klei geleid tot bijzondere natuurwaarden. 
het gebied tussen Kromme rijn en lek is veel opener. dit gebied werd nog lang 
door de rivier overstroomd en is eveneens in de vroege middeleeuwen ontgonnen 
nadat in de 12e eeuw de lekdijk aangelegd was. door het grillige patroon van de 
stroomruggen en komkleigebieden is veel microrelief aanwezig. hier domineert 
het open landschap, op de hogere delen vooral akkers en boomgaarden, in de 
kommen graslanden. uitgezonderd van dit beeld is het westelijk deel van het 
Kromme rijngebied waar een samenhangend stelsel van forten en dijken voor 
extra reliëf en opgaand groen in het landschap zorgt. Van Noord naar Zuid loopt 
hier de negentiende eeuwse Nieuwe hollandse Waterlinie die hier een dubbele 
fortengordel nodig heeft omdat de hoge stroomruggordel niet onder water gezet 
kon worden. het westen van het Kromme rijngebied is ook het meest versnip-
perd door bebouwing en (snel)wegen. de verbinding met het Noorderparkgebied 
is smal, maar op verschillende plaatsen al wel voorzien van faunatunnels.

 de lage delen van het Kromme rijngebied waren van oudsher nat, met inundaties 
in de winter. door “verbetering” van de Kromme rijn en de rest van het watersys-
teem behoort dit tot het verleden. over het algemeen zijn de hoogteverschillen 
in dit gebied gering zodat kwel en wegzijging ook gering zijn. het gebied rond de 
langbroekerwetering ontvangt veel kwel van de heuvelrug. bij hoogwater op de 
Neder-rijn kan er in de winter sterke kwel zijn vlak achter de rivierdijk. 

 Gebiedskarakteristiek - ecologische kernkwaliteiten
 Vooral de landgoedbossen en hakhoutbossen die een lang en steeds breder lint 

vormen vanaf de stad utrecht (oostbroek en amelisweerd) tot aan amerongen 
(Kolland en Zuilestein) behoren tot de kernkwaliteiten qua hoge natuurwaarden 
en afwisseling van biotopen. landelijk gezien zijn bossen op licht basische klei 
vrij zeldzaam omdat deze goede gronden meestal voor landbouwdoelen worden 
gebruikt. Naast een rijkdom aan vogels en planten geeft ook de aanwezigheid 
van eeuwenoude stinzenflora een extra accent aan deze bossen. Specifiek de 
wat opener delen van de landgoederen, zoals de oprijlaan en andere bomen-
lanen zijn bijzonder rijk aan zgn. mycorrhizapaddenstoelen. bij een gunstig 
maaibeheer kan de rijkdom aan paddenstoelensooren wel 200 soorten per laan  
bedragen. Van de 25 toplocaties voor deze zgn kleibospaddenstoelen in de pro-
vincie utrecht bevinden zich er 20 in het Kromme rijngebied. een andere topper 
van biodiversiteit is te vinden in de mosflora van de oude essenhakhoutpercelen. 
de oude essenhakhoutstobben vormen een specifiek substraat voor een aantal 
zeldzame soorten. deze cutuurhistorisch bepaalde biotoop is in internationaal 
opzicht zeldzaam, reden waarom het essenhakhout van overlangbroek en Kol-

land aangewezen zijn als N2000 gebied. daarnaast biedt het hakhout een goed 
leefgebied voor reeën, ringslangen en struweelvogels. Ze zijn ook buiten het 
N2000 gebied rijkelijk aanwezig en voor het merendeel in particulier bezit. het 
essenhakhoutcomplex de raaphof is Nb-wetgebied.   

 de agrarische graslanden op klei en klei op zand kunnen zich door inrichting 
en beheer (weer) ontwikkelen tot vochtige hooiland dan wel nat schraalland, 
zoals diverse particuliere natuurontwikkelingsterreinen met name in het lang-
broekerweteringgebied laten zien. tussen Zeist en bunnik is in ruimte voor een 
verbinding voorzien tussen het Noorderpark en het langbroekerweteringgebied 
die deels door landgoederen loopt en deels door het agrarisch gebied. tussen 
Vechten en houten is een nieuw bos aangelegd; Nieuw-Wulven. het is een re-
creatiegebied met als nevenfunctie natuur. het is een jong bos afgewisseld met 
graslandstroken en sloten met een ruimte voor natuurontwikkeling.

 eigen aan het Kromme rijngebied is dat dankzij de vroegere rijnloop een heel 
 brede rivierkleizone is ontstaan die nog steeds gekenmerkt wordt door een 

bloemrijke stroomdalflora welke vooral in wegbermen tot uiting komt. de 
Kromme rijn is relatief rijk aan stroomminnende vissen en libellensoorten en met 
haar natuurvriendelijke oevers en aanliggende percelen met recent uitgevoerde 
natuurontwikkeling verbindt zij de diverse natuurgebieden aan langbroekse kant 
met elkaar. langs de Kromme rijn zijn diverse faunatunnels gemaakt die intensief 
gebruikt worden. de bruggen over de Kromme rijn hebben looprichels voor die-
ren. in de zijweteringen van de Kromme rijn zijn diverse vispassages gebouwd. 
de ehS is nagenoeg beperkt tot het gebied tussen Kromme rijn en heuvelrug.

 Gebiedskarakteristiek - landschap
 de kernkwaliteiten van het rivierengebied zijn: schaalcontrast van zeer open naar 

besloten, samenhangend stelsel van rivier – uiterwaard - oeverwal – kom, samen-
hangend stelsel van hoge stuwwal - flank - kwelzone - oeverwal – rivier en de 
Kromme rijn als vesting en vestiging. in het rivierengebied zijn vijf deelgebieden 
te onderscheiden: flank, langbroek, Kromme rijn, Schalkwijk en Nederrijn/lek.

 door het gebied loopt ook een deel van de Nieuw hollandse Waterlinie met de 
hoofdweerstandslijn, forten en andere objecten en de inundatiegebieden.

 Zie de katernen rivierengebied en Waterlinies van de Kwaliteitsgids utrechtse 
landschappen: 

 https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/
rivierengebied/

 en 
 https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/linies/  

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/rivierengebied/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/rivierengebied/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/linies/   
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 Schaalcontrast van zeer open naar besloten
 het gebied kent een opeenvolging van verschillende langgerekte parallelle 

landschappen, zogenoemde lineaire landschappen. deze verschillen onderling 
sterk in de mate van openheid. de kommen zijn (relatief) open. de flanken van de 
utrechtse heuvelrug, de langbroekerwetering en het Kromme rijngebied vormen 
halfopen landschappen. het is vooral van belang om deze verschillende vormen 
van openheid te behouden en te versterken. 

 Samenhangend stelstel van rivier - uiterwaard - oeverwal - kom
 de dynamische geschiedenis van de rijn is af te lezen aan de huidige loop van 

Nederrijn, lek en Kromme rijn,  oeverwallen ter plaatse van oude rivierlopen en 
de kommen, die zijn ontstaan in oude overstromingsvlakten. de zichtbaarheid 
wordt versterkt door de onderling variërende hoogteligging en het bijbehorende 
grondgebruik: akkerbouw, fruitteelt, dorpen en lintbebouwing op de hoger gele-
gen oeverwallen en stroomruggen en veeteelt ter plaatse van de lager gelegen 
kommen. de langbroekerwetering met bospercelen en landgoederen vormt 
hierop een uitzondering.  

 Samenhangend stelsel van hoge stuwwal - flank - kwelzone - oeverwal - rivier
 de gebiedsopbouw is ontstaan in de ijstijd en na die tijd door de inwerking van 

de rijn. bij rhenen is hierdoor een scherp contrast ontstaan tussen de stuwwal 
en de laaggelegen, open rivierloop. meer naar het westen bestaat de overgang 
uit een steilrand en een kampengebied op de flank van de utrechtse heuvelrug. 
tussen de utrechtse heuvelrug en de Kromme rijn is een kwelrijk kommengebied 
ontstaan, waarin bij de gebiedsontginning de langbroekerwetering is gegraven.

 de Kromme rijn als vesting en vestiging
 de Kromme rijn is al eeuwen een gebied van verdedigen en vestigen. in de 

romeinse tijd als onderdeel van de limes en in de middeleeuwen als transport-
route tussen utrecht en dorestad, waarlangs de dorpen zijn ontstaan. het gebied 
kenmerkt zich door zeer hoge archeologische waarden. belangrijk is hierbij de 
samenhang tussen de verschillende cultuurhistorische elementen en structuren. 
de rivier had ook een plaats in het defensiemechanisme van de nabijgelegen 
Nieuwe hollandse Waterlinie. hierbij werden de laaggelegen gebieden voor inunda-
tie benut en werden op de hogere delen de extra versterkingen (forten) gebouwd.

 ambitie Natuurbeheer 
 afwisseling is het kernwoord voor de natuur in het Kromme rijngebied. de 

variatie in hoog en laag, droog en vochtig, zuur en kalkhoudend, voedselarm 
en voedselrijk en bos en grasland, leidt tot de gevarieerde natuur die kenmer-
kend is voor het gebied, met name het langbroekse. Voor de bossen vormen 

haagbeuken- en essenbos en vochtig hakhout en middenbos de ambitie en op 
de flanken van de heuvelrug dennen-, eiken- en beukenbos. 

 de recente natuurgraslanden met ambitie vochtig hooiland zijn een waardevolle 
toevoeging aan de natuur in het langbroekerweteringgebied. op kwelrijke delen 
van de flank van de heuvelrug behoort nat schraalland wellicht tot de mogelijkhe-
den en op de hoogste delen, die eigenlijk al tot de heuvelrug gerekend kunnen 
worden, droog schraalland.

 Verspreid over het gebied tussen heuvelrug en Kromme rijn zijn percelen 
begrensd voor natuurontwikkeling, hetzij in de ehS, hetzij in de groene contour. 
ter hoogte van broekhuizen ligt een goede kans voor optimalisatie van de ge-
hele gradiënt van de heuvelrug naar de Kromme rijn. hier is het zaak de kwel te 
benutten voor de ontwikkeling van vochtige hooilanden en wellicht natte schraal-
landen hoger in de gradiënt. op landgoed Kolland en ook elders in het gebied zijn 
de begrensde percelen bedoeld voor (hydrologische) afronding en voor het verbe-
teren van de aaneengeslotenheid (ecologische verbinding) van natuurgebieden. 

 aan akkerflora van de basische bodems is nog veel eer te behalen in dit gebied, 
met name op de oeverwallen van de Kromme rijn. deze plantengroep is het 
sterkst achteruit gegaan van de Nederlandse (akker)flora. het Kromme rijn-
gebied, waar vanouds veel bloemrijke korenakkers voorkwamen, biedt goede 
kansen voor herstel op oude akkerlocaties, zoals een voorzichtige start met 
natuurakkers op klei door het utrechts landschap reeds laat zien. op de oude 
engen onderaan de heuvelrug is het beheertype kruiden- en faunarijke akker ook 
een natuurdoel, maar dan voor de akkerflora van de zandgronden.

 de ecologische kwaliteit van de Kromme rijn wordt verbeterd door verbetering 
van de waterkwaliteit (o.a. slibvang) en de ontwikkeling van vochtige hooilanden 
en kleine stukjes moeras.  

7.8 Noorderpark

 Gebiedskarakteristiek - Systeembenadering
 centraal in het deelgebied Noorderpark ligt een groot laagveenlandschap in het 

overgangsgebied tussen de utrechtse heuvelrug tot aan de Vecht. tussen de 
hogere zandgronden en de Vecht stagneerde het grondwater dat van de stuw-
wal afstroomde. er ontstond een uitgestrekt veengebied van diverse samen-
stelling: zeggeveen gevoed door het kwelwater uit de heuvelrug en bosveen 
dichter bij de Vecht, waar het oeverland regelmatig overstroomd werd. plaatse-
lijk stagneerde ook neerslagwater. 

 deze gradiënt van hoog naar laag en van grondwater naar rivierwater is sturend 
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voor veel abiotische processen en daarmee voor het begrip van de verspreiding 
van de verschillende typen natuur en voor de ambities in dit gebied. 

 de gradiënt verloopt grofweg via drie fysisch-geografische eenheden:
•	 de	zandgronden	van	de	stuwwal
•	 het	veengebied	met	droogmakerijen,	open	meren	en	verlandende	petgaten	

en moerasnatuur, 
•	 het	rivierkleigebied	nabij	de	Vecht	

 Veel van het centrale grote laagveengebied werd in de afgelopen eeuwen ontgon-
nen waardoor het huidige gevarieerde landschap van laagveenmoerassen met 
plassen, petgaten en hoogveenbossen naast cultuurgraslanden en droogmakerij-
en is ontstaan. Wat waar aanwezig is, is sterk bepaald door de hoeveelheid veen 
die ontwaterd, dan wel afgegraven is. Waar het veenpakket dik was bevinden zich 
nu de grote plassen, zoals die ten Noorden van het gebied (loosdrechtse plas-
sen). de ontginning vanuit petgaten waarbij het veen op legakkers geplaatst werd 
is nog in grote delen van het gebied te zien. de molenpolder is zo’n waardevol ge-
bied met goed bewaarde legakkers. de gagel en de Veenderij zijn goed bewaard 
gebleven veengebieden zonder petgaten en legakkers. op de overgang naar het 
zand zijn hier en door vrij ondiepe veenpakketten blijven liggen. 

 op de plek van de huidige bethunepolder lag in het verleden een grote plas die 
rond 1880 met veel moeite  drooggemalen is, waardoor het peil hier nu 2,5 m 
lager ligt dan in de omgeving. de sloten liggen hier dicht op elkaar om het con-
tinu toestromende kwelwater te kunnen verwerken. de zandbodem van de sloten 
biedt weinig weerstand tegen het kwelwater waardoor hier een bijzonder rijk 
slootmilieu van basenrijk water ontstaan is. een deel van het water wordt direct 
weggepompt ten dienste van de drinkwatervoorziening van amsterdam. duidelijk 
is dat deze diepgelegen polder sinds de aanleg een wateronttrekkende rol van 
belang voor de omgeving betekent. 

 direct ten zuiden van het Noorderpark bevindt zich eveneens een plas, namelijk 
de grote maarsseveense plas. dit is een zandwinplas die in de zestiger jaren is 
gegraven op de plek van een zoddengebied, een ingreep met een grote hydrolo-
gische impact op de natuuromgeving. 

 Verder is op lokale schaal sprake van lokale grondwaterstromingen ten gevolge 
van verschillen in peilen tusssen aangrenzende polders. Van oost naar west 
hebben de polders een steeds lager polderpeil waardoor aan de westelijke 
grens van de polders wegzijging plaatsvindt naar de naastgelegen polder en 
aan de oostzijde kweldruk ontstaat. dit algemene beeld wordt met name in 
polder Westbroek enigszins doorbroken vanwege de sterke kwel uit de heuvel-
rug, waardoor er ook in oostelijke richting kweldruk kan ontstaan richting de 

Kerkeindse polder en polder huis te hart. 
 daarnaast zorgen kwelstromen van het ondiepe grondwater ten gevolge van 

door het veen lopende dekzandruggen voor het ontstaan van micro gradiënten. 
 
 Gebiedskarakteristiek - ecologische kernkwaliteiten 
 de laagveenmoerasnatuur, bestaand uit een complete overgangsreeks van helder 

water via verlanding tot rietland/drijftil en trilveen naar laagveenbos, is internatio-
naal van groot belang. het kerngebied ervan is dan ook aangewezen als N2000-
gebied en het in stand houden van deze verlandingscyclus is wel dé opgave voor 
dit gebied. het gaat om de ontwikkelingsreeks van kranswier-, fonteinkruid- en 
krabbenscheervegetaties met de bijbehorende specifieke fauna zoals o.a. de 
groene glazenmaker, naar de diverse opvolgende stadia moerasnatuur. hierin is 
het trilveen dat in het Noorderpark een zwaartepunt heeft, het meest bijzondere 
stadium met zeer zeldzame moerassoorten als slank wollegras, moeraskartel-
blad en draadzegge. ook blauwgraslanden en laagveenbossen zijn hier bijzonde-
re biotopen. het beheer is er dan ook op gericht om de successie in deze stadia 
met hoge biodiversiteit te vertragen door beheermaatregelen als afplaggen, en 
om deze stadia uiteindelijk weer opnieuw te verkrijgen vanuit nieuw te graven 
petgaten. Ze komen vooral voor in de Westbroekse Zodden en de oostelijke 
binnenpolder van tienhoven en in een wat minder soortenrijke variant in de mo-
lenpolder. een enkel blauwgrasland, evenals goed ontwikkelde laagveenbossen, 
komen in de gagelpoder en ruigenhoekse polder voor buiten het N2000-gebied.  
een belangrijke randvoorwaarde voor de instandhouding van deze natte natuur 
is de aanwezigheid van kwelwater.  het kwelwater uit de utrechtse heuvelrug  is 
eeuwenoud en daardoor rijk aan kalk, ijzer en carbonaat, maar arm aan stikstof 
en fosfaat. door de constante aanvoer van schoon kwelwater worden verontreini-
gingen als het ware ‘weggedrukt’, wat de diversiteit van de aanwezige natuur ten 
goede komt. ook de bijzondere fauna is veelal afhankelijk van een evenwichtig 
laagveenmoeras (voortplantingsbiotoop) en goede watercondities (foerageer-
biotoop). het Vogelrichtlijngebied is nog een stuk groter dan het habitatrichtlijn-
gebied. diverse zeldzame broedvogels, zoals grote karekiet, snor, blauwborst, 
purperreiger, roerdomp en zwarte stern komen hier voor of hebben hier hun 
foerageergebied. de krabbenscheervelden die in een aantal sloten en petgaten 
aanwezig zijn, zijn van levensvoorwaarde voor de groene glazenmaker.

 direct ten noorden van de stad utrecht is in de gagelpolder een  bosgebied 
aangelegd afgewisseld met moeras, grasland en veel sloten. het is een recre-
atiegebied met als nevenfunctie natuur, dat door z’n grootte  ondersteunend is 
voor het aangrenzende natuurgebied in de ehS.



                                                                       NatuurbeheerplaN utrecht 2015  - 44

 in de meer oostelijk gelegen polders, polder achttienhoven tot aan hollandsche 
rading op de overgang naar het zandgebied, is in het landbouwgebied een groot 
areaal met bijzondere water- en moerasplanten in sloten en slootoevers aanwe-
zig, hetgeen eveneens sterk samenhangt met de waterkwaliteit. 

 Gebiedskarakteristiek - landschap
 dit gebied behoort tot het groene hart. de kernkwaliteiten van dit gebied zijn 

landschappelijke diversiteit, (veen)weidekarakter, openheid en rust en stilte. in 
het Noorderpark liggen een droogmakerij en opstrekkende ontginningen. door 
het gebied loopt ook een deel van de Nieuw hollandse Waterlinie met de hoofd-
weerstandslijn,  forten en andere objecten en de inundatiegebieden.

 Zie de katernen groene hart en Waterlinies van de Kwaliteitsgids utrechtse 
landschappen: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwer-
pen/kwaliteitsgids/groene-hart/ en https://www.provincie-utrecht.nl/onderwer-
pen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/linies/ 

 landschappelijke diversiteit
 landschappelijke diversiteit is een belangrijke belevingswaarde die ook bepaald 

wordt door de andere kernkwaliteiten. de zichtbare contrasten tussen open-dicht, 
rust-drukte, groot-klein, droog-nat, bebouwd-onbebouwd en hoog-laag. de bele-
ving van diversiteit wordt versterkt door kleinschalige elementen en structuren 
(sloten, dijken, molens) en grootschalige structuren (waterlinie, bebouwingslinten, 
droogmakerijen etc.). petgaten en legakkers zijn restanten van de vervening.

 (veen)Weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.) 
 de (veen)weidegebieden in het groene hart zijn het meest kenmerkend voor dit 

landschap. Ze bestaan al duizend jaar en zijn ontstaan op basis van menselijke 
ingrepen in de fysieke ondergrond en waterhuishouding. Karakteristiek voor 
de (veen)weidegebieden zijn de verschillende verkavelingspatronen met smalle 
kavels en veel sloten en de aanwezigheid van kaden, dijkjes, lintdorpen, oude 
dorpskernen, kronkelende veenriviertjes, openheid, vee, (weide)vogels, rietlan-
den en moerassige delen. de veenweidegebieden zijn, ook op europees niveau, 
de best bewaarde cultuurlandschappen die ingericht zijn voor de landbouw. de 
droogmakerijen zijn van relatief recente datum en hebben een strakke, rationele 
verkaveling.

 openheid
 openheid wordt vooral als ‘zicht’ gedefinieerd. de mate van openheid in een 

gebied wordt bepaald door maat en schaal van het betreffende gebied, door 
elementen in en de randen van het gebied. openheid is dus meer dan een groot 
leeg weidegebied of een open watervlakte en is een kwetsbare kernkwaliteit. de 

openheid van de opstrekkende ontginningen wordt vooral ervaren in de lengte-
richting van de verkaveling. richting de heuvelrug worden de zichtlijnen steeds 
vaker begeleid door kavelgrensbeplantingen. 

 laaggelegen gebieden zijn door de Nieuwe hollandse Waterlinie benut voor 
inundatie. hier en daar zijn extra versterkingen (forten) gebouwd.

 rust en stilte
 deze kernkwaliteit is een belangrijke gevoelswaarde van het groene hart. Zij is 

nauw gerelateerd aan openheid en (veen) weidekarakter. het kent een grote waar-
dering en is van belang voor een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat.  

 ambitie Natuurbeheer
 de belangrijkste natuurdoelen voor het Noorderpark zijn de verschillende stadia 

van de verlandingsreeks van kranswierwater, trilveen, nat schraalland, veenmos-
rietland en moerasheide. dit zijn de habitattypen met de bijbehorende flora- en 
faunasoorten, waarvoor het gebied is aangewezen als N2000 gebied oostelijke 
Vechtplassen. recent is veel onderzoek gedaan naar de hydrologische situatie 
die daarvoor nodig is, met name in het kader van de herstelstrategie voor het 
N2000 gebied. de geplande maatregelen beogen een toename van kwelwater 
in het maaiveld, vermindering van uitspoeling van nutriënten uit de landbouw-
gebieden, instellen van een flexibel peilbeheer en vermindering/uitsluiting van 
inlaat van Vechtwater. Van belang is ook de samenhang met het aangrenzende 
Vechtplassengebied in Noord-holland. recent is bij de ankeveense plassen 
een grote faunapassage onder de N236 gerealiseerd, die kan voorzien in een 
betere uitwisseling van organismen, mogelijk ook voor de otter, richting het 
Noorderpark. 

 in het Noorderpark zijn de afgelopen decennia veel landbouwgronden verworven 
voor natuur. deze en de resterende percelen zijn in de eerste plaats belangrijk 
om de hydrologische maatregelen te kunnen nemen, waar het natuurgebied als 
geheel zo afhankelijk van is. daarnaast worden de nieuwe percelen benut voor 
uitbreiding van de belangrijke beheertypen. de percelen worden – afhankelijk 
van de lokale mogelijkheden - diep ontgraven om de waardevolle verlandings-
stadia op gang te brengen of alleen van de voedselrijke bovengrond ontdaan 
voor de ontwikkeling van nat schraalland. op wat voedselrijkere plaatsen kunnen 
rietlanden en andere moerassen en ook vochtige hooilanden bijdragen aan de 
diversiteit van het gebied en internationaal belangrijke soorten, met name in het 
Vogelrichtlijngebied.

 Voor de ontwikkeling van de genoemde natuurdoelen is het soms nodig om kwali-
tatief minder waardevolle laagveenbossen, graslanden of veenmosrietlanden af te 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/groene-hart/ en https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/linies/ 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/groene-hart/ en https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/linies/ 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/groene-hart/ en https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/linies/ 
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graven om de successie opnieuw te laten beginnen, mits aan een aantal rand-
voorwaarden voldaan kan worden. Voor graslanden waar de omstandigheden niet 
geschikt zijn of kunnen worden gemaakt voor bovengenoemde doelen hebben wij 
de ambitie vochtig hooiland of kwalitatief hoogwaardig kruiden- en faunarijk gras-
land. dit geldt bijvoorbeeld voor de bethunepolder. hakhoutbeheer van elzenbos 
heeft te weinig meerwaarde om de hoge kosten te rechtvaardigen.

 in het nieuwe recreatiegebied ten noorden van de stad utrecht zijn bossen en 
graslanden aangelegd die zich kunnen ontwikkelen tot haagbeuken- en es-
senbossen, vochtige hooilanden en kruiden- en faunarijke graslanden. in de 
oostrand van het Noorderpark, op de flank van de heuvelrug, kan de kwaliteit 
van de verspreid liggende bospercelen worden verhoogd door omvorming 
van uitheemse naar inheemse hoofdboomsoort, bestrijding van amerikaanse 
vogelkers en natuurgericht beheer. graslanden kunnen ontwikkeld worden tot 
droog schraalland en op oude akkerlocaties is het natuurdoel behoud van de 
akkerflora in flora- en faunarijke akkers.

7.9 vechtvallei 

 Gebiedskarakteristiek - Systeembenadering
 de Vecht heeft oeverwallen en komklei afgezet. Verder van deze rivieren af vond 

veenvorming plaats. de zo ontstane kleizone langs de Vecht kende met name in 
de 17e en 18e eeuw een bloeitijd doordat hier tussen de verspreid gelegen mid-
deleeuwse kastelen veel buitenplaatsen aangelegd werden. Vaak zijn ze voorzien 
van parkbossen en hakhoutpercelen achter hun met sierhekken omgeven land-
huizen, waarmee ze de Vecht een eigen gezicht geven. de riviertjes angstel en 
aa behoorden tot het Vechtsysteem en hebben eveneens, zij het tamelijk lage, 
oeverwallen gevormd. in het noorden zijn het de veenriviertjes gein en Winkel, 
die met hun kronkelend verloop en hun moerassige oevers en oeverlanden het 
landschapsbeeld bepalen. de relatief hoge ligging van de Vechtvallei tussen 
twee grote natte gebieden, de Venen en het Vechtplassengebied, heeft ook ge-
leid tot de nodige infrastructuur in dit gebied, te weten de a12, het amsterdam-
rijnkanaal en de spoorlijn amsterdam-utrecht. het ecologische verbinden van de 
Venen en het Vechtplassengebied is een belangrijke, maar lastige opgave, die in 
dit deelgebied gerealiseerd moet worden.

 Gebiedskarakteristiek - ecologische kernkwaliteiten
 op de landgoederen langs de Vecht komen (vochtige) loofbossen en vaak 

lanenrijke parkbossen met bijzondere stinzenflora en een rijkdom aan specifieke 

paddenstoelen van de kleibossen voor. Nijenrode is zo’n lanenrijk landgoed dat 
nationaal aan de top staat wat paddenstoelenrijkdom betreft. behalve parkbos-
sen zijn op de landgoederen ook vaak schrale gazons met stinzenflora aanwezig 
en wordt hakhout, veelal van es en iep, in stand gehouden. de Vecht zelf heeft 
doorgaans een smalle moerasoever. de aa en angstel hebben bredere moera-
soevers en nog enkele, vaak fragmentaire, oeverlandjes. in enkele oeverlandjes 
langs de angstel en op enkele eilandjes in de Vecht heeft het zeldzame zomer-
klokje een groeiplaats in het rietland. maar vooral langs de Winkel en het gein 
komen bredere rietlanden, moerasjes en vochtige hooilanden voor. Veel van 
deze oeverlandjes vallen onder de Nbwet.    

 de meeste polders in de Vechtvallei zijn open landschappen met veel sloten. met 
name polder baambrugge en de hoekerpolder hebben een rijke watervegetatie 
in de sloten en in polder mijnden broeden veel weidevogels. 

 Gebiedskarakteristiek - landschap
 dit gebied behoort tot het groene hart. de kernkwaliteiten van dit gebied zijn 

landschappelijke diversiteit, (veen)weidekarakter, openheid en rust en stilte. in 
de Vechtvallei liggen open polders en oude stroomruggen.

 door het gebied loopt ook een deel van de Nieuw hollandse Waterlinie met hoofd-
weerstandslijn, forten, andere objecten en de inundatievelden. en de Stelling van 
amsterdam met batterijen en liniedijk tussen fort abcoude en fort Nigtevecht.

 Zie de katernen groene hart en Waterlinies van de Kwaliteitsgids utrechtse 
landschappen: 

 https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/
groene-hart/

 en 
 https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/linies/ 
 landschappelijke diversiteit
 landschappelijke diversiteit is een belangrijke belevingswaarde, die ook bepaald 

wordt door de andere kernkwaliteiten. de zichtbare contrasten tussen open-
dicht, rust-drukte, groot-klein, droog-nat, bebouwd-onbebouwd en hoog-laag. 
langs de Vecht is het landschap verdicht door bebouwing en beplanting; hier 
vinden we de buitenplaatsen en landgoederen. de beleving van diversiteit wordt 
versterkt door kleinschalige elementen en structuren (sloten, dijken, molens) en 
grootschalige structuren (waterlinie, bebouwingslinten, droogmakerijen etc.). 

 (veen)Weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.) 
 de (veen)weidegebieden zijn het meest kenmerkend voor dit landschap. Ze 

bestaan al duizend jaar en zijn ontstaan op basis van menselijke ingrepen in de 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/groene-hart/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/groene-hart/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/linies/  


                                                                       NatuurbeheerplaN utrecht 2015  - 46

fysieke ondergrond en waterhuishouding. Karakteristiek voor de (veen)weide-
gebieden zijn de verschillende verkavelingspatronen met smalle kavels en veel 
sloten en de aanwezigheid van kaden, dijkjes, lintdorpen, oude dorpskernen, 
kronkelende veenriviertjes, openheid, vee, (weide)vogels, rietlanden en moe-
rassige delen. de veenweidegebieden zijn, ook op europees niveau, de best 
bewaarde cultuurlandschappen die ingericht zijn voor de landbouw.

 openheid
 openheid wordt vooral als ‘zicht’ gedefinieerd. de mate van openheid in een 

gebied wordt bepaald door maat en schaal van het betreffende gebied, door 
elementen in en de randen van het gebied. de open polders zijn nog echt leeg. 
door aanwezigheid van meer grootschalige bebouwing en boselementen op de 
stroomrug van de Vecht is dit gebied meer besloten. Wel is er van hier uit zicht 
op de naastgelegen open gebieden. 

 rust en stilte
 deze kernkwaliteit is een belangrijke gevoelswaarde van het groene hart. Zij is 

nauw gerelateerd aan openheid en (veen) weidekarakter. het kent een grote waar-
dering en is van belang voor een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. 

 ambitie Natuurbeheer 
 de park- en stinzenbossen, vochtige hakhoutbossen en andere vochtige bos-

sen op de buitenplaatsen van de Vechtzone, inclusief de daarin gelegen lanen, 
vormen de ecologische ruggengraat van dit deelgebied. 

 Nabij de Vechtplassen maken ook nattere gebieden deel uit van dit deelgebied. 
de polder mijnden kan ontwikkeld worden tot vochtig hooiland, waar ook de 
weidevogels van zullen profiteren. de ambitie voor het trekgatengebied van de 
Scheendijk is kranswierwater en bij loenen en Vreeland is het natuurdoel een 
afwisseling van de typische laagveennatuur, met onder andere hoog- en laag-
veenbos en nat schraalland. 

 rondom breukelen zijn percelen landbouwgrond begrensd als groene contour 
ter versterking van de ehS. op de lagere gronden is vochtig hooiland het natuur-
doel, op de drogere gronden op de stroomrug kunnen kwalitatief hoogwaardige 
kruiden- en faunarijke graslanden op klei worden ontwikkeld. de ecologische 
kwaliteit van de Vechtzone als geheel wordt hierdoor versterkt. Nieuw bos is in 
beperkte mate gewenst, mits het past in de cultuurhistorische situatie. 

 de Vecht en de kleinere veenriviertjes vormen ecologische verbindingszones 
in het agrarische landschap. Kwaliteitsverbetering is mogelijk door herstel van 
oeverzones (moeras) en oeverlandjes (nat schraalland en vochtig hooiland) en 
verbetering van de waterkwaliteit. 

 de ecologische verbinding tussen de Venen en het Vechtplassengebied moet 
met name gestalte krijgen in de vorm van het beheertype moeras.

7.10 Midden West 

 Gebiedskarakteristiek - Systeembenadering:
 deelgebied midden West is een veenweidelandschap op de plaats van een uit-

gestrekt laagveen- en kleigebied doorsneden met rivieren (oude) rijn en rivier-
tjes (meije, oude meije en grecht, bijleveld). Vanaf de 10e eeuw vonden ontgin-
ningen plaats vanaf de oeverwallen langs deze riviertjes. Vanwege de gebogen 
loop van de (oude) meije ontstond in polder Zegvelderbroek een sterk waaier-
vormige verkaveling. Niet overal is het veenpakket verdwenen door ontwatering 
en inklinking. op de natste plekken, zoals in het N2000 gebied de meije, is het 
veen gebleven, evenals in het nu hoog in de grecht gelegen natuurgebied de 
Kamerikse nessen, is veel veen gebleven. aan de zuidzijde wordt het gebied 
begrensd door een kleistrook afgezet door de rijn, waarvan de oude rijnloop 
resteert. deze oeverwal langs de oude rijn was de ontginningsbasis voor het 
veengebied ten noorden ervan. hoe verder het veen inklonk hoe moeilijker het 
water weg kon. dijken werden verhoogd en de polders moesten via molens en 
later gemalen, hun overtollig water uitslaan naar weteringen en rivieren. het 
verklaart waarom het gebied zo rijk is aan sloten en weteringen. tegenwoordig 
speelt veen nog steeds een belangrijke rol, vooral door de bodemdaling die 
door de verdroging van het veen veroorzaakt wordt. 

 de veengebieden waren van oudsher nat, met inundaties in de winter. gemalen 
zijn veel beter in staat de polders droog te houden dan molens, zodat tegen-
woordig de veengebieden beduidend minder nat zijn. tegenwoordig zijn de 
zomerpeilen hoger dan de winterpeilen; omgekeerd ten opzichte van de natuur-
lijke situatie. over het algemeen zijn de hoogteverschillen in dit gebied gering 
zodat kwel en wegzijging ook gering zijn.

 
 Gebiedskarakteristiek - ecologische kernkwaliteiten
 de kernkwaliteiten zijn de verspreid gelegen blauwgraslanden, zowel op veen als 

op klei, het veenweidegebied met een rijkdom aan brede sloten en met weide-
vogelgebieden in de polders met een hoge grondwaterstand, de riviertjes met 
moerasoevers en de landgoederen met vochtige loofbossen op de rivierklei van 
de (oude) rijn.  

 de niet verveende gebieden zijn eeuwenlang in gebruik geweest voor de land-
bouw. omdat de schaarse mest dicht bij huis gebruikt werd, zijn verder weg van 
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de bebouwing uitgestrekte oppervlaktes blauwgrasland ontstaan. in de winter 
stonden de graslanden tijdelijk blank. er zijn nog enkele kleine, verspreid door 
het gebied gelegen, restanten over: de Schraallanden langs de meije, armenland 
ruwiel en enkele nog kleinere. het zijn vrijwel allemaal beschermde natuurmo-
numenten. de Schraallanden langs de meije behoren tot het N2000 gebied 
Nieuwkoopse plassen en de haeck. het betreft een soortenrijk nat schraallanden 
complex, met veel klokjesgentiaan en zeldzame zeggensoorten. een andere 
hotspot betreft de Kamerikse nessen, een serie blauwgrasland-eilanden op veen 
die hoog in de grecht liggen. deze hotspots hebben met elkaar gemeen dat ze 
hoger liggen dan de omgeving, omdat in het natuurgebied een hoger waterpeil 
wordt gehandhaafd dan in de agrarische omgeving. daardoor hebben ze minder 
last van inklinking maar hebben ze ook last van verzuring omdat de vroegere win-
terse inundaties niet meer plaatsvinden. toch zijn het nog bijzondere terreinen die 
onderling tamelijk verschillend van karakter zijn. Voor deze terreinen liggen herstel-
plannen klaar of zijn in uitvoering; de mogelijkheden zijn echter beperkt vanwege de 
geringe afmetingen temidden van agrarisch gebied met laag waterpeil. 

 tegen het dorp Kockengen ligt een succesvol natuurbouwproject ‘polderreser-
vaat Kockengen’ uit de beginjaren 80 met een orchideeënrijk nat schraalland en 
soortenrijke moerasoevers en watervegetaties. het reservaat geeft de natuurpo-
tentie van de omringende polder weer. 

 de open polders Spengen en teckop zijn goede weidevogelgebieden. in het 
westen, in de open polders van Zegveld en Kamerik, zijn veel sloten rijk aan wa-
terplanten. met name krabbenscheer is een zeldzame soort die hier in de brede 
sloten en weteringen goed gedijt. deze soort is van belang voor de groene 
glazenmaker, een internationaal beschermde libel. 

 enkele riviertjes met hun moerassige oevers, zoals de grecht en de bijleveld, 
zijn van belang als ecologische verbindingszone. 

 behalve op veen zijn er ook hotspots op klei. Zo is een mislukte kleiafgraving 
langs het riviertje de bijleveld uitgegroeid tot een basisch nat schraalland, met 
een kenmerkende kalkminnende flora, die zeldzaam is in Nederland. moeras-
wespenorchis is hier talrijk aanwezig en het gebied is in goede conditie. de 
zaadvoorraad van dit terrein wordt vlakbij toegepast voor de ontwikkeling van 
schraallanden bij haarzuilens. 

 een ander biotoop rijk aan specifieke natuurwaarden betreft de parkbossen op 
klei, zoals die van landgoed de haar te haarzuilens, het Vijverbos te harmelen 
en park bredius te Woerden. het zijn in de 19e eeuw aangelegde parkbossen 
met veel waterpartijen en lanen, rijk aan oude bomen met veel broedvogels, 
stinzenflora en een specifieke paddenstoelenflora van kleibossen met een hoog 

aandeel aan soorten die nationaal zeldzaam en bedreigd zijn. in de omgeving 
van haarzuilens wordt door Natuurmonumenten een recreatiegebied aangelegd 
met een belangrijke natuurfunctie, grenzend aan een oud cultuurlandschap en in 
de directe nabijheid van de stad utrecht. Zowel natuurakkers, nat schraalland, 
als vochtige hooilanden en mogelijk ook nog een parkbosuitbreiding worden hier 
ontwikkeld over een grote oppervlakte.

 Gebiedskarakteristiek - landschap
 dit gebied behoort tot het groene hart. de kernkwaliteiten van dit gebied zijn 

landschappelijke diversiteit, (veen)weidekarakter, openheid en rust en stilte. dit 
gebied heeft blokontginningen, opstrekkende ontginningen en oude stroomrug-
gen. 

 Zie het katern groene hart van de Kwaliteitsgids utrechtse landschappen: 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/
groene-hart/

 landschappelijke diversiteit
 landschappelijke diversiteit is een belangrijke belevingswaarde die ook bepaald 

wordt door de andere kernkwaliteiten. de zichtbare contrasten tussen de ver-
schillende landschappen spreken tot de verbeelding. de diversiteit ontstaat door 
contrasten tussen open-dicht, rust-drukte, groot-klein, droog-nat, bebouwd-onbe-
bouwd en hoog-laag. de beleving van diversiteit wordt versterkt door kleinscha-
lige elementen en structuren (sloten, dijken, molens) en grootschalige structuren 
(stroomrug van de oude rijn, bebouwingslinten etc.). 

 (veen)Weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.) 
 de (veen)weidegebieden zijn het meest kenmerkend voor landschap. Ze bestaan 

al duizend jaar en zijn ontstaan op basis van menselijke ingrepen in de fysieke 
ondergrond en waterhuishouding. Karakteristiek voor de (veen)weidegebieden 
zijn de verschillende verkavelingspatronen, met smalle kavels en veel sloten en 
de aanwezigheid van achter- en zijkaden, dijkjes, lintdorpen, oude dorpskernen, 
kronkelende veenriviertjes, openheid, vee, (weide)vogels, rietlanden en moe-
rassige delen. de veenweidegebieden zijn, ook op europees niveau, de best 
bewaarde cultuurlandschappen die ingericht zijn voor de landbouw.

 openheid
 openheid wordt vooral als ‘zicht’ gedefinieerd. de mate van openheid in een gebied 

wordt bepaald door maat en schaal van het betreffende gebied, door elementen in 
en de randen van het gebied. openheid is dus meer dan een groot leeg weidege-
bied of een open watervlakte en is een kwetsbare kernkwaliteit. de openheid van 
grote delen van het groene hart is een schaars goed in de volle randstad. 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/groene-hart/ 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/groene-hart/ 
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 rust en stilte
 deze kernkwaliteit is een belangrijke gevoelswaarde van het groene hart. Zij is 

nauw gerelateerd aan openheid en (veen) weidekarakter. het kent een grote waar-
dering en is van belang voor een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. 

 ambitie Natuurbeheer
 een belangrijke opgave ligt in het behoud van de laatste stukjes nat schraalland. 

bij de meije en armenland ruwiel zijn daarvoor enkele aangrenzende landbouw-
gronden begrensd en worden op korte termijn ingericht. Na functieverandering 
kan het peil verhoogd worden zodat de hydrologische situatie in het bestaande 
natuurgebied enigszins verbetert. het natuurdoel voor de nieuwe percelen is 
nat schraalland, zodat het geheel na realisatie een grotere oppervlakte krijgt en 
daarmee minder kwetsbaar is. Voor de Kamerikse Nessen is verbetering van de 
waterkwaliteit van de grecht noodzakelijk, omdat met dit water – zo gauw het 
schoon genoeg is – de nessen moeten worden bevloeid om verdere verzuring 
van het nat schraalland te voorkomen. in het gebied haarzuilens wordt op dit 
moment volop gewerkt aan de recreatieve doelstellingen. de nieuwe haagbeu-
ken- en essenbossen, vochtige hooilanden en kruiden- en faunarijke graslanden 
zullen op termijn zeker ook natuurwaarden krijgen, vergelijkbaar met de actuele 
situatie in bijvoorbeeld het Vijverbos bij harmelen.

 de ecologische verbindingszone tussen haarzuilens en de Sniep (groot Wilnis 
Vinkeveen) moet geschikt worden voor soorten van nat schraalland, vochtig 
hooiland en moeras. 

 in de polder rietveld (verworven percelen en groene contour) ligt de ambitie bij 
vochtige hooilanden. hiervan profiteren ook de weidevogels.

7.11 zuid West

 Gebiedskarakteristiek - Systeembenadering
 het deelgebied Zuid West is aan de zuidzijde gevormd door zand- en kleiafzet-

ting vanuit de huidige lopen van lek,  de meanderende hollandse iJssel en de 
oude rijn, alsmede vanuit vele niet meer bestaande rivierlopen. tussen de rivier-
beddingen heeft veenvorming plaatsgevonden deels weer afgedekt met latere 
rivierafzettingen. de dikte van het klei- en veenpakket is sterk wisselend.  in zijn 
algemeenheid is in het westen het veenpakket dikker dan het kleipakket en in 
het oosten andersom.

 doordat het veen onder de klei ging inklinken kwamen de rivierbeddingen met 
hun oeverwallen tenslotte hoger te liggen dan de rest van het landschap. oude 

rivierlopen die dichtslibden met klei zijn nu nog zichtbaar in het landschap als 
stroomruggen. deze aardkundig waardevolle stroomruggen bestaan vaak uit 
kalkhoudende klei waardoor ook voor natuur meer diversiteit ontstaat. boven-
dien ontbreekt onder de stroomruggen het veen, het zandprofiel onder de klei 
is van belang vanwege de doorlatendheid van kwelwater. rond 1100 kwam de 
bedijking op gang en werd het gebied vanaf de oeverwallen ontgonnen. de ont-
wateringssloten werden loodrecht op de oeverwallen gegraven over een vaste, 
van te voren afgesproken, afstand. aan het einde van de sloten werd een kade 
opgeworpen om het ontgonnen blok te beschermen tegen wateroverlast van het 
achterland. deze kade werd met houtgewas beplant. toen het achterland vanaf 
de andere kant ook ontgonnen werd, werd ook aan die zijde een houtkade opge-
worpen tegen wateroverlast. hierdoor zijn op veel plaatsen de dubbele houtka-
des ontstaan, die kilometers lang door het gebied lopen en nu als ecologische 
verbindingszone fungeren. ook de oeverwallen van de veenriviertjes de lange 
linschoten en de Vlist waren de basis voor ontginningen. Veel sloten en weteringen 
waren nodig om het gebied te ontwateren en waardoor een waterrijk polderland-
schap ontstond. tegenwoordig speelt veen nog steeds een belangrijke rol, vooral 
door de bodemdaling die door de verdroging van het veen veroorzaakt wordt. 

 dit gebied was van oudsher nat, met inundaties in de winter. gemalen zijn veel 
beter in staat de polders droog te houden dan molens, zodat tegenwoordig het 
gebied veel minder nat is. tegenwoordig zijn de zomerpeilen hoger dan de winter-
peilen; omgekeerd ten opzichte van de natuurlijke situatie. over het algemeen zijn 
de hoogteverschillen in dit gebied gering zodat kwel en wegzijging ook gering zijn.

 
 Gebiedskarakteristiek - ecologische kernkwaliteiten
 ecologische kernkwaliteiten zijn, naast het weidevogelgebied, vooral de houtka-

den en vochtige bossen op klei. daarnaast gaat het om een groot poldergebied 
met incidenteel een bloemrijk vochtig hooiland en een rijkdom aan sloten en 
slootkanten met over het algemeen een beperkte soortenrijkdom.

 de vele lengtes brede houtkaden, die de grens vormden van de ontginnings-
percelen, vormen nu een belangrijke biotoop voor vogels en kleine zoogdieren. 
Ze zijn afwisselend van samenstelling met dichte delen met oud elzenhakhout 
en opener en bloemrijkere delen en functioneren als verbindingszones door het 
open land. Verspreid door het gebied komen zgn. pestbosjes in de uithoeken 
van graslanden voor. Ze zijn van belang als wisselende slaapplaats voor purper-
reigers en mogelijk ook stapstenen voor andere bossoorten. incidenteel zijn in 
de lopikerwaard bloemrijke slootoevers te vinden met grote ratelaar, moeras-
kartelblad en echte koekoeksbloem. 
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 een zeldzame soort als krabbenscheer wordt spaarzaam in sloten en wete-
ringen aangetroffen. het recent gerealiseerde natuurontwikkelingsgebied in 
Willeskop is aantrekkelijk voor moerasvogels. in het deel dat is ingericht voor 
vochtig hooiland zijn de eerste orchideeën verschenen.  rond twee cultuurhisto-
risch waardevolle eendenkooien in de polder broek en blokland liggen vochtige 
hooilanden en soortenrijke slootoevers met veel dotterbloemen. Specifieke 
natuurwaarde van vochtige bossen op klei zijn te vinden op landgoed linscho-
ten, een landgoed met een bijzondere historische gelaagdheid qua parkaanleg 
en een rijke stinzenflora. Vochtige bossen, waterpartijen en lanen bieden een 
rijke biotoop voor bosvogels. het landgoed is door de omvang een belangrijke 
kerngebied voor bossoorten in het verder vrij open landschap. in grote delen 
van het gebied treedt lichte kwel op vanuit de hoger gelegen oeverwallen langs 
de hollandsche iJssel en oude rijn en de stroomruggen van de verdwenen 
rivieren. daardoor hebben de sloten een goede waterkwaliteit, met onder an-
dere veel heikikkers en soms rugstreeppadden. langs de hollandse iJssel ten 
noordwesten van iJsselstein wordt een recreatiegebied met nevenfunctie natuur 
aangelegd. de natuur op de rivierklei in de vorm van vochtige bossen, graslan-
den en moeras is hier zeker kansrijk. 

 Gebiedskarakteristiek - landschap
 dit gebied behoort tot het groene hart. de kernkwaliteiten van dit gebied zijn 

landschappelijke diversiteit, (veen)weidekarakter, openheid en rust en stilte. in dit 
deelgebied liggen waarden en oude stroomruggen. de grote mate van openheid 
is hier duidelijk aanwezig en beplante dijken en kaden geven een groen karakter.

 Zie het katern groene hart van de Kwaliteitsgids utrechtse landschappen: 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/
groene-hart/ 

 landschappelijke diversiteit
 landschappelijke diversiteit is een belangrijke belevingswaarde die ook bepaald 

wordt door de andere kernkwaliteiten. de zichtbare contrasten tussen de ver-
schillende landschappen spreken tot de verbeelding. de diversiteit ontstaat door 
contrasten tussen open-dicht, rust-drukte, groot-klein, droog-nat, bebouwd-onbe-
bouwd en hoog-laag. de beleving van diversiteit wordt versterkt door kleinscha-
lige elementen en structuren (sloten, dijken, molens) en grootschalige structuren 
(bebouwingslinten, oude stroomruggen etc.). 

 (veen)Weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.) 
 de (veen)weidegebieden zijn het meest kenmerkend voor dit landschap. Ze 

bestaan al duizend jaar en zijn ontstaan op basis van menselijke ingrepen in de 

fysieke ondergrond en waterhuishouding. Karakteristiek voor de (veen)weidege-
bieden zijn de verschillende verkavelingspatronen met smalle kavels en veel slo-
ten en de aanwezigheid van kaden, dijkjes, lintdorpen, oude dorpskernen, een 
kronkelende veenrivier, openheid, vee, (weide)vogels, rietlanden en moerassige 
delen. de veenweidegebieden zijn, ook op europees niveau, de best bewaarde 
cultuurlandschappen die ingericht zijn voor de landbouw.

 openheid
 openheid wordt vooral als ‘zicht’ gedefinieerd. de mate van openheid in een 

gebied wordt bepaald door maat en schaal van het betreffende gebied, door 
elementen in en de randen van het gebied. de openheid is hier zeer extreem 
en met name in oost-westrichting als zodanig te ervaren. deze openheid is een 
kwetsbare kernkwaliteit. 

 rust en stilte
 deze kernkwaliteit is een belangrijke gevoelswaarde van het groene hart. Zij 

is nauw gerelateerd aan openheid en (veen) weidekarakter. het kent een grote 
waardering en is van belang voor een goed en gezond woon- en vestigingskli-
maat. 

 ambitie Natuurbeheer
 in de natste natuurgebieden midden in de polders, zoals polder blokland en 

polder ruige Weide, is het natuurdoel nat schraalland en vochtig hooiland en in 
de weidevogelkerngebieden tevens vochtig weidevogelgrasland. in het weste-
lijk deel van Willeskop is de ambitie moeras.

 langs de hollandse iJssel is het natuurdoel ook gericht op botanische kwali-
teiten, omdat de abiotische omstandigheden gevarieerder zijn. hier zit soms 
kalkrijk zand in de ondergrond, wat mogelijkheden biedt voor kalkrijke vormen 
van nat schraalland, terwijl ook moerasjes, vochtige hooilanden, beek- en 
rivierbegeleidend bos en haagbeuken- en essenbos een plek kunnen krijgen 
in een gevarieerd natuurgebied. langs de hollandse iJssel sluit dit aan op de 
reeds aanwezige en nog te ontwikkelen recreatienatuur. op de dijken kan zich 
bij goed beheer glanshaverhooiland ontwikkelen.

 op landgoed linschoten vormen park- en stinzenbos, vochtig hakhout en 
middenbos en haagbeuken- en essenbos de belangrijkste natuurdoelen. het 
laatste type is ook het natuurdoel voor de diverse voormalige defensieter-
reinen in de lopikerwaard. Voor de houtkades geldt dat goed onderhoud als 
landschapstype houtwal en houtkade de functie als ecologische verbindings-
zone borgt.

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/groene-hart/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/groene-hart/
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7.12 vianen 

 Gebiedskarakteristiek - Systeembenadering
 het deelgebied ligt op de overgang van het rivierengebied naar het veenweide-

gebied. het landschap is  vooral gevormd door de zich steeds verleggende, 
meanderende, rivieren. hierdoor is op een kleine oppervlakte een grote variatie 
aan landschapsvormen ontstaan. de rivier vormde oeverwallen van zandig mate-
riaal en in de overstroomde vlaktes verder van de rivier warden de zogenaamde 
kommen,  de lichtere kleideeltjes, afgezet. in deze van nature nattere gebieden 
kon in sommige gevallen, ook veenvorming plaatsvinden. de niet-bedijkte rivier 
kon zijn loop ook verleggen. daarbij werd een nieuwe geul gevormd en kon de 
oude geul verlanden. in het deelgebied hebben voorlopers van de lek op deze 
manier een afwisseling van komgronden en stroomruggen gevormd. Vianen ligt 
hier temidden van een hoge stroomrug. Vanaf de 12e eeuw werd begonnen met 
het ontginnen van de lagere komgronden. door de aanleg van dijken werden 
nieuwe overstromingen zoveel mogelijk beperkt. toch konden ook deze dijken 
het water niet altijd tegenhouden; op sommige plaatsen bezweek de dijk soms, 
waarna onder de druk van het rivierwater direct achter de dijk een diep kolkgat 
ontstond, een wiel. om het water sneller af te voeren zijn sloten en weteringen 
gegraven. aan de westzijde van het deelgebied is, als onderdeel van de Nieuwe 
hollandse Waterlinie, de diefdijk aangelegd. het deelgebied wordt doorsneden 
door het merwedekanaal en twee autosnelwegen, de a2 en de a27. deze 
vormen een barrière waardoor diersoorten zich minder goed door het gebied 
kunnen verplaatsen. met de verbreding van de a2 is een ecoduct aangelegd.

 dit gebied is van oudsher nat, met inundaties van de lage delen in de winter. 
gemalen zijn veel beter in staat de polders droog te houden dan molens, zodat 
tegenwoordig dit gebied beduidend minder nat is. over het algemeen zijn de 
hoogteverschillen in dit gebied gering zodat kwel en wegzijging ook gering zijn. 
Wel kan er in de winter sterke kwel zijn vlak achter de rivierdijk wanneer er hoog-
water op de lek is.

 Gebiedskarakteristiek - ecologische kernkwaliteiten
 eén van de meest kenmerkende natuurelementen in Vianen is het grote grienden-

complex in de polders bolgerijen en autena. dit griendencomplex behoort tot de 
grootste in Nederland en is tevens het grootste griendencomplex in de provincie 
utrecht. behalve cultuurhistorisch zijn deze grienden ook in ecologisch opzicht 
waardevol. diverse minder algemene mossoorten komen in deze vochtige biotoop 
voor. grienden vergen echter een intensief beheer en het behoud is daardoor kost-

baar. Sommige grienden worden om deze reden omgevormd naar natuurbos.
 de tevens in de polders autena en bolgerijen gelegen vochtige hooilanden zijn van 

grote ecologische waarde. hier komen typerende schraalgraslandsoorten, zoals 
moeraskartelblad, voor. de afwisseling van hooilanden en grienden trekt ook een 
grote verscheidenheid aan diersoorten aan. enkele natte graslanden bij de Waai, in 
het zuidoosten van het plangebied, zijn botanisch erg interessant. ook komen hier 
rietlanden en extensief beheerde graslandcomplexen voor. ook het kleinschalig 
cultuurlandschap met dotterbloemrijke slootoevers, grienden, oude boomgaar-
den en bosjes is een drager van natuurwaarden in het agrarische gebied.

 over de a2 ligt een ecoduct dat de polders autena en bolgerijen verbindt. 
reeën maken hier intensief gebruik van. 

 Gebiedskarakteristiek - landschap
 dit gebied behoort tot het groene hart. de kernkwaliteiten van dit gebied zijn 

landschappelijke diversiteit, (veen)weidekarakter, openheid en rust en stilte. hier 
treffen we een waard en oude stroomruggen aan.

 Zie het katern groene hart van de Kwaliteitsgids utrechtse landschappen: 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/
groene-hart/ 

 landschappelijke diversiteit
 landschappelijke diversiteit is een belangrijke belevingswaarde die ook bepaald 

wordt door de andere kernkwaliteiten. de diversiteit ontstaat door contrasten 
tussen open-dicht, rust-drukte, groot-klein, droog-nat, bebouwd-onbebouwd en 
hoog-laag. de beleving van diversiteit wordt versterkt door kleinschalige elemen-
ten en structuren (sloten, molens) en grootschalige structuren (oude stroomrug-
gen, lekdijk etc.). 

 (veen)Weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.) 
 de (veen)weidegebieden zijn het meest kenmerkend voor dit landschap. Ze 

bestaan al duizend jaar en zijn ontstaan op basis van menselijke ingrepen in de 
fysieke ondergrond en waterhuishouding. Karakteristiek voor de (veen)weide-
gebieden zijn de verschillende verkavelingspatronen met smalle kavels en veel 
sloten en de aanwezigheid van kaden, dijkjes, lintbebouwing, oude dorpskern, 
openheid, vee, (weide)vogels, grienden en moerassige delen. de veenweidege-
bieden zijn, ook op europees niveau, de best bewaarde cultuurlandschappen die 
ingericht zijn voor de landbouw.

 openheid
 openheid wordt vooral als ‘zicht’ gedefinieerd. de mate van openheid in een 

gebied wordt bepaald door maat en schaal van het betreffende gebied, door 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/groene-hart/ 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/groene-hart/ 
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elementen in en de randen van het gebied. openheid is dus meer dan een groot 
leeg weidegebied of een open watervlakte. door toevoeging van meer groot-
schalige bebouwing, boselementen en grienden kan het gevoel van openheid 
worden aangetast. openheid is een kwetsbare kernkwaliteit. 

 rust en stilte
 deze kernkwaliteit is een belangrijke gevoelswaarde van het groene hart. Zij is 

nauw gerelateerd aan openheid en (veen) weidekarakter. het kent een grote waar-
dering en is van belang voor een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. 

 ambitie Natuurbeheer
 de grootste natuurwaarden van Vianen liggen in de vochtige hooilanden en het 
 vochtig hakhout (grienden). omdat er sprake is van een behoorlijk goed aaneen-

gesloten natuurgebied is het peilbeheer hier goed op ingesteld. ook de voormali-
ge grienden doen mee in dit geheel. rondom het griendengebied is in de groene 
contour dit complex van vochtig hooiland, hakhout en plaatselijk een moerasje, 
nog verder uit te breiden. 

 er is ook veel vochtig productiebos. de kwaliteit van dit bos kan worden ver-
hoogd door omvorming van uitheemse naar inheemse hoofdboomsoort en 
natuurgericht beheer. met name ten zuidwesten van de bebouwingskern van 
Vianen liggen verspreid verschillende boselementen. behoud en versterking van 
deze landschappelijke structuur maakt het mogelijk dat dieren en planten zich 
tussen deze kleine natuurelementen, de polder autena en de uiterwaarden, kun-
nen verplaatsen. 
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bijlage 1 regionale Maatwerkpakketten in utrecht

1. hoge dichtheid weidevogels  (‘hoge dichtheid weidevogels meer dan 
 150’, ‘hoge dichtheid weidevogels meer dan 200’ en ‘hoge dichtheid 
 weidevogels meer dan 300’)

in utrecht liggen een aantal gebieden met een veel hogere weidevogeldichtheid 
(meer dan 150 paar/ 100 ha), wat extra belemmeringen oplevert voor de agrari-
sche bedrijfsvoering. aangezien de provincie in haar concept-visie heeft aangege-
ven, de weidevogels in deze kerngebieden te willen behouden, wil ze daarom drie 
regionale maatwerkpakketten creëren om deze agrariërs tegemoet te komen en het 
behoud van de weidevogels aldaar te realiseren: een pakket voor een weidevogel-
dichtheid van meer dan 150 paar per 100 ha, een pakket voor een dichtheid van 
meer dan 200 paar en een pakket voor een dichtheid van meer dan 300 paar.
deze maatwerkpakketten moeten onderdeel zijn van het collectieve beheerplan en 
zijn zonder voldoende kuikenland niet aan te vragen. Voldoende kuikenland bedraagt 
ten minste 10% van de oppervlakte en kan gerealiseerd worden door zogenaamd 
‘zwaar beheer’ (waarvan de gehele oppervlakte meetelt als kuikenland), via een be-
heer met maaitrappen (waarbij alleen de oppervlakte van de laatste strook, 10% dus, 
telt bij de oppervlakte kuikenland) of een combinatie van beide. de agrariër is dus ver-
plicht het grasland te beheren met voldoende opgroeimogelijkheden voor de kuikens. 

2. regionaal maatwerkpakket ‘Nestgelegenheid voor de zwarte stern’ 
 als toeslagpakket op weidevogelgrasland-rand

het betreft een nieuw regionaal maatwerkpakket ‘nestgelegenheid voor zwarte stern’ 
dat als toeslag kan worden aangevraagd bij ‘01.01.05b kruidenrijke weidevogel-
grasland-rand’ en bij pakket ‘a02.01.03a botanische weiderand‘. door aangepast 
oeverbeheer worden voedsel en schuilplaatsen voor de kuikens verkregen. door 
het uitleggen van vlotjes in sloten wordt nestgelegenheid geboden aan zwarte 
sterns. er bestaat op dit moment geen pakket die dit mogelijk maakt.
in het utrechtse veenweidegebieden broeden van oudsher veel zwarte sterns. de 
aanvragen worden gecoördineerd door een werkgroep die onderdeel is van de aNV 
‘de utrechtse Venen’ en die sinds 1998 actief is. in de periode 2006 - 2011 heeft 
dit project gelopen; het aantal deelnemers bedroeg de laatste jaren circa 60 agra-
riërs. er broedden circa 180 paar zwarte sterns op de vlotjes. dankzij het oeverbe-
heer is het broedsucces meer dan één. 
de zwarte stern is een doelgroep van het utrechtse soortenbeleid. de provincie wil 
dit beleid graag continueren en vastleggen door middel van dit maatwerkpakket.
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Kaartbijlagen

de kaarten zijn te vinden op de webkaart van de provincie utrecht.
http://webkaart.provincie-utrecht.nl/ en selecteer hier de laag 
ontwerp natuurbeheerplan 2015. 

de volgende kaartlagen kunt u hier vinden:

1. begrenzing van natuurgebieden

2. beheertypenkaart, onderdeel natuur

3. beheertypenkaart, onderdeel agrarische natuur 1

4. beheertypenkaart, onderdeel agrarische natuur 2

5. beheertypenkaart, landschapszoekgebied

6. probleemgebieden

7. toeslagen

8. ambitiekaart, onderdeel natuur

9. ambitiekaart, deelgebieden

10. ambitiekaart, onderdeel agrarische natuur 1

11. ambitiekaart, onderdeel agrarische natuur 2

12. beheertypenkaart, regionaal maatwerk

deze maken integraal onderdeel uit van dit natuurbeheerplan.

http://webkaart.provincie-utrecht.nl/

