
Pagina 1 van 11 
 

Nota van beantwoording 
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Samenvatting beantwoording 
 

Algemene punten  

 
1. Ander beheertype natuur 

Samenvatting zienswijze 
Verschillende indieners verzoeken de provincie de beheertypen aan te passen aan feitelijke situatie in de 
natuurgebieden.  
 

 
Reactie van GS 
Waar nodig zijn aan de hand van veldbezoeken de beheertypen in het veld gecontroleerd op de feitelijke situatie 
en op verschillen met de kaart. De actuele situatie bepaalt welk beheertype het is.  
 
Actie 
De aanpassingen zijn verwerkt in de kaart 2 als ze overeen komen met de feitelijke situatie. 
 

2. Landschapselementen  

 
Samenvatting zienswijze 
Verschillende indieners vragen om de landschapselementen, met name lanen en houtwallen, in te tekenen zodat 
ze voor subsidie natuurbeheer in aanmerking komen.  
 
Reactie van GS  
Landschapselementen in natuurterreinen zetten wij op verzoek op kaart zodat ze meegenomen kunnen worden in 
een subsidieaanvraag natuurbeheer. Landschapselementen in agrarisch gebied staan voor het grootste deel niet 
individueel op kaart maar vallen in het zoekgebied landschap. Daarvoor kan subsidie agrarisch natuurbeheer 
aangevraagd worden volgens Tabel 3 Karakteristieke landschapselementen per deelgebied.  
 
 
Actie 
De aanpassingen zijn waar nodig verwerkt in de kaart 2. 
 

3. Grenzen natuur  

Samenvatting zienswijze  
Indieners verzoeken om kleine grenscorrecties door te voeren en perceelgrenzen aan te passen aan de situatie in 
het veld.  
 
Reactie van GS  
Kleine correcties aan perceelgrenzen worden waar nodig aangepast. Daarbij wordt in principe de actuele 
topografische ondergrond gebruikt (Top 10NL) en bij buitengrenzen de kadastrale grens.   
 
Actie  
Kleine grenscorrecties zijn verwerkt op kaart.   

 
 
Individuele zienswijzen  
 

Zienswijze nr. 
1 – 1  
 
Samenvatting zienswijze 
Op het landgoed Ringelpoel bevindt zich ten noorden van het A12 ecoduct Rumelaar gelegen terreingedeelte 
dat is aangemerkt als droge heide. Deze aanduiding geldt zowel voor het daadwerkelijk hooggelegen ecoduct 
met de aansluitende waaiers, maar ook voor het  lager gelegen terrein. Het voorstel is voor dit lager gelegen 
terrein de aanduiding vochtige heide op te nemen.  
 
Reactie van GS 
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De grond op het ecoduct en de aansluitende waaiers zijn te voedselrijk voor heide. Het is gewenst om de 
inrichting nog eens te bekijken en afhankelijk daarvan de beheertypen te bepalen. Voorlopig zullen wij het 
beheertype Kruiden- en faunarijk grasland toekennen. 
 
Actie  
Gewijzigd overnemen 

 
 
 

Zienswijze nr. 
1 – 2  
 
Samenvatting zienswijze 
Met betrekking tot het op kaart aangegeven zogenaamde Kerkenpad' wordt opgemerkt dat dit is aangemerkt als 
'droog bos met productie'. Dezerzijds wordt opgemerkt dat de betreffende laan ook is gesubsidieerd als SNL-A 
landschap. Naar de mening van Landgoed Ringelpoel BV kan dit element niet in twee verschillende 
subsidieregelingen voorkomen. Het verzoek is om de aanmerking als droogbos te schrappen, daar deze niet in 
overeenstemming is met de werkelijkheid. 
 
Reactie van GS 
Aan weerszijden van het Kerkenpad is nieuwe natuur gerealiseerd. Wij behandelen het Kerkenpad daarom  als 
landschapselement in natuurterrein waarvoor subsidie natuurbeheer kan worden aangevraagd als de huidige 
agrarische beschikking eindigt. Het beheertype wordt Laan. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
1 – 3  
 
Samenvatting zienswijze 
Met betrekking tot de groene contour waarin vrijwel alle eigendommen van het landgoed gelegen zijn, wordt u 
gewezen op het gedeelte van het landgoed dat daar nog niet in gelegen is. Op bijgaande tekening is 
aangegeven welk gedeelte van het landgoed dit betreft. De betreffende percelen zijn ingericht om te voldoen aan 
de Natuurschoonwet 1928 en zijn daar ook concreet onder gerangschikt. Aldus wordt u verzocht om de groene 
contour zodanig uit te breiden dat ook deze delen van het landgoed daar onderdeel van uitmaken. 
 
Reactie van GS 
De Groene Contour betreft percelen landbouwgrond die kunnen worden omgevormd naar natuur om het 
Natuurnetwerk Nederland te versterken. Niet met subsidie, maar met andere wijze van financiering. In het 
Akkoord van Utrecht (2011) is afgesproken dat het gaat om 3000 hectare. Hiervan staat circa 400 hectare niet 
op kaart aangeduid. Deze "zwevende" hectares kunnen worden ingevuld op locaties tegen het NNN aan, ook op 
dit landgoed. Wij begrenzen ze niet op kaart. 
 
 
Actie  
Niet overnemen 

 
 
 

Zienswijze nr. 
2 – 1  
 
Samenvatting zienswijze 
Op de bijgevoegde kaart zijn lanen aangegeven die op het landgoed Hardenbroek aanwezig zijn. Het verzoek is 
om deze lanen op de kaart van het Natuurbeheerplan aan te geven. De overige terreinen zijn aangegeven als 
vochtig bos met productie en essenhakhout. Deze aanduidingen kunnen ongewijzigd blijven staan. 
 
Reactie van GS 
Wij zullen de betreffende lanen opnemen in het Natuurbeheerplan. 
 
Actie  
Overnemen 
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Zienswijze nr. 
3 – 1  
 
Samenvatting zienswijze 
De vijf aanwezige houtwallen (beheertype L01.02) zijn niet op de kaart aangegeven. In de bijlage is de locatie 
van deze houtwallen weergegeven. Verzoek om deze houtwallen op te nemen.  
 
Reactie van GS 
Wij zullen de betreffende houtwallen opnemen in het Natuurbeheerplan. Wij wijzen er op dat houtwallen als 
hakhout dienen te worden beheerd, eventueel met overstaanders. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 
 

Zienswijze nr. 
3 – 2  
 
Samenvatting zienswijze 
De knip/scheerheg (beheertype L01.05) die rondom de hoogstamboomgaard ligt is niet op de kaart aangegeven. 
Verzoek om deze op te nemen.   
 
Reactie van GS 
Wij zullen de heg opnemen in het Natuurbeheerplan. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 
 

Zienswijze nr. 
3 – 3  
 
Samenvatting zienswijze 
De twee solitaire rode beuken (beheertype L01.13) nabij het hoofdgebouw zijn niet op de kaart aangegeven. 
Verzoek  om deze op te nemen.   
 
 
Reactie van GS 
Solitaire bomen zetten wij niet op de beheertypenkaart. Het beheertype L01.13 subsidiëren wij niet (zie 
openstellingsbesluit 2017). 
 
Actie  
Niet overnemen 

 
 
 
 

Zienswijze nr. 
4 – 1  
 
Samenvatting zienswijze 
Betreffende perceel staat als bestaande natuur aangeven. Het blijft agrarisch. Dit perceel maakt geen onderdeel 
uit van de natuurverbinding Peilvak 9. Verzoek om dit te wijzigen.  
 
Reactie van GS 
Het perceel is ten onrechte als natuur op kaart gekomen. Wij passen dit aan. 
 
Actie  
Overnemen 
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Zienswijze nr. 
4 – 2  
 
Samenvatting zienswijze 
Betreffende perceel wordt ingericht, deels als Nat schraalland en deels Kruiden – en faunarijk grasland. De 
inrichting zal vanaf dit najaar plaatsvinden en wordt vóór 1-1-2019 afgerond. Het verzoek is om de percelen met 
deze beheertypen op te nemen.   
 
Reactie van GS 
Wij zullen de betreffende beheertypen opnemen in het Natuurbeheerplan. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 
 

Zienswijze nr. 
4 – 3  
 
Samenvatting zienswijze 
Perceel wordt dit jaar verworven en ingericht als wetland. Na inrichting wordt het deels als ‘moeras’ beheerd, en 
deels als ‘kruiden- en faunarijk grasland’. Verzoek is om dit op te nemen.  
 
Reactie van GS 
Wij zullen de betreffende beheertypen opnemen in het Natuurbeheerplan. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 
 

Zienswijze nr. 
5 – 1  
 
Samenvatting zienswijze 
Het perceel droog bos met productie dient te worden gewijzigd in dennen-, eiken en beukenbos (pakket N15.02). 
 
Reactie van GS 
Wij zullen het beheertype wijzigen. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 
 

Zienswijze nr. 
5 –2  
 
Samenvatting zienswijze 
Verzocht wordt om de  natte wilgenstrook langs de voormalige spoorlijn Amersfoort-Kesteren aan te duiden als 
wilgengriend (N17.05), conform de feitelijke situatie. 
 
Reactie van GS 
Deze strook betreft spontaan opgeslagen wilgenstruiken in een verlande spoorsloot. Het voldoet niet aan de 
beschrijving van Wilgengriend. Wij voegen de beplanting toe aan de beplanting van de aangrenzende spoordijk. 
 
Actie  
Gewijzigd overnemen 
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Zienswijze nr. 
5 – 3  
 
Samenvatting zienswijze 
Verzocht wordt om de bovenop de spoordijk gelegen strook kruiden- en faunarijk grasland  te wijzigen in droog 
bos met productie (N16.01) zoals op het gehele dijklichaam van de spoordijk is aangegeven. 
 
Reactie van GS 
Aangezien het pad bovenop de spoordijk niet verhard is kan het worden opgenomen in het aangrenzende 
beheertype. Conform uw aanvulling zullen wij het beheertype Bossingel geven. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 
 

Zienswijze nr. 
5 – 4  
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om de monumentale laan (L01.07) op de natuurbeheerplankaart aan te geven 
 
Reactie van GS 
Wij zullen de betreffende lanen opnemen in het Natuurbeheerplan. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 
 

Zienswijze nr. 
6 – 1  
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om twee percelen die onderdeel uitmaken van het collectieve beheerplan Wilnisse Bovenlanden en 
fungeren in het mozaïek als plasdras percelen,  te wijzigen in het beheertype Vochtig weidevogelgrasland. 
 
Reactie van GS 
Wij hebben het verzoek getoetst aan de Verklaring Natuurondernemerschap de Bovenlanden. Wij zullen de 
beheertypen wijzigen. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 
 
 

Zienswijze nr. 
7 – 1  
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om lanen op het Landgoed Huis te Maarn, zoals opgenomen op kaart met toelichting op te nemen in 
het Natuurbeheerplan 2018 
 
 Reactie van GS 
Wij zullen de betreffende lanen opnemen in het Natuurbeheerplan. 

 
Actie  
Overnemen. 
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Zienswijze nr. 
8 – 1  
 
Samenvatting zienswijze 
De percelen met weinig potentie als kruiden- en faunarijk grasland te wijzigen in het beheertype vochtig 
weidevogelgrasland   
 
Reactie van GS 
Wij hebben het verzoek getoetst aan de Verklaring Natuurondernemerschap de Bovenlanden. Wij zullen de 
beheertypen wijzigen. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 
 

Zienswijze nr. 
8 – 2  
 
Samenvatting zienswijze 
De weidevogelgraslandpercelen percelen met juiste en hogere potentie als kruiden- en faunarijk grasland te 
wijzigen in het beheertype kruiden- en faunarijk grasland.    
 
Reactie van GS 
Wij hebben het verzoek getoetst aan de Verklaring Natuurondernemerschap de Bovenlanden. Wij zullen de 
beheertypen wijzigen. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 
 

Zienswijze nr. 
9 – 1  
 
Samenvatting zienswijze 
Kaart 2 beheertypen natuur. In de natuurgebieden Polder Bolgerijen, Polder Autena en Polder Boven-Autena, 
allen gemeente Vianen,  zijn veel knolwilgen aanwezig. Deze staan grotendeels niet op kaart 2 beheertypen 
natuur on het ontwerp Natuurbeheerplan 2018. In het Natuurbeheerplan 2016 staan de knotwilgen van 
bovengenoemde polders wel correct weergegeven. Utrechts Landschap wil graag dat de knotwilgen zoals 
aangegeven in het Natuurbeheerplan 2016 worden toegevoegd (voor zover niet ingetekend) aan het 
Natuurbeheerplan 2018. Deze wijziging is verwerkt in een GIS bestand die separaat aan de provincie is 
verstuurd.    
 
Reactie van GS 
In de shapefiles die u heeft meegeleverd bij uw zienswijze op het Natuurbeheerplan 2017 zaten deze knotrijen 
niet. Daarom zijn ze toen niet op de beheertypenkaart gekomen. Wij zullen de betreffende knotwilgenrijen 
opnieuw opnemen in het Natuurbeheerplan. 
 
Actie  
Overnemen 
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Zienswijze nr. 
10 – 1  
 
Samenvatting zienswijze 
De huidige aanduiding N16.02  levert een uitsluiting op voor betalingsrechten in het kader van  het  
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB. Door verplaatsing van de inplantplicht is er op dit perceel voor 0.66ha 
sprake van genoemd natuurbeheer type. Het resterende gedeelte van het perceel is en wordt agrarisch gebruikt, 
ook in de toekomst is dit de doelstelling. Dit perceel heeft volgens het gemeentelijke bestemmingsplan  een 
agrarische bestemmingen het is ook nimmer bij indiener bekend geweest dat het Natuurbeheerplan met het 
natuurbeheertype  N16.02 een uitsluiting opleveren voor betalingsrechten in het kader van het GLB. Verzoek om 
voor perceel  Vianen H263 0.66 ha bestaand bos op te nemen in het Natuurbeheerplan en van het resterende 
gedeelte 2.10.40 ha het beheertype N16.02 vochtig bos met productie te verwijderen  omdat het gewoon 
agrarische grond betreft welke agrarisch wordt gebruikt. 
 
Reactie van GS 
Na onderzoek concluderen wij dat ter plaatse abusievelijk een boomgaard als bos op de beheertypenkaart 
terecht is gekomen. Wij zullen het beheertype verwijderen. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
11 – 1  
 
Samenvatting zienswijze 
De PONlijn is onlangs gerestaureerd. Verzoek om de beheertypen droog schraalland en houtwal toe te kennen 
conform de nieuwe situatie. 
 
Reactie van GS 
Wij zullen de beheertypen wijzigen. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
11 – 2  
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om bij Huize de Boom een strook bos te wijzigen in elzensingel / hakhout. 
 
Reactie van GS 
Wij zullen het beheertype wijzigen in Vochtig hakhout. 
 
Actie  
Overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 
11 – 3  
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om bij de Maanweg twee recent aangelegde bosjes op de beheertypenkaart te zetten. 
 
Reactie van GS 
De bosjes liggen geïsoleerd in agrarisch gebied. Ze vallen in het landschapszoekgebied. Er kan desgewenst 
subsidie voor worden aangevraagd via agrarisch natuurbeheer in het leefgebied droge dooradering.  
 
Actie  
Niet overnemen 
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Zienswijze nr. 
12 – 1  
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om extra beheerpakketten toe te voegen aan het leefgebied droge dooradering ten behoeve van de 
kievit. Voorgesteld wordt de volgende beheermaatregelen toe te voegen; uitgestelde bewerking tot 15 mei, 
akkerranden, plas-dras of hoog sloot waterpeil, extensief en of voorbeweiden. 
 
Reactie van GS 
In het deelgebied “akkerranden” van droge dooradering, zijn al drie uitbreidingen aan het deelgebied 
opgenomen. Aanvullend hierop worden nog twee grote gebieden aan het deelgebied “akkerranden” van het 
leefgebied droge dooradering toegevoegd. 
 
Uw voorstel om hierbij de combinatie van nestbescherming op akkers en kuikenbescherming op akkers en 
weilanden mogelijk te maken kunnen wij niet helemaal overnemen. Wij zijn van mening dat de combinatie van 
akkerrandenbeheer en legselbeheer op bouwland voldoende bescherming geeft aan nesten en kuikens.  
Aanvullend hierop zijn geen extra maatregelen op weilanden nodig.  
Dat betekent dat de provincie Utrecht in het leefgebied droge dooradering onder deelgebied “akkerranden” wel 
de door u gevraagde beheermaatregelen “uitgestelde bewerkingen tot 15 mei” en “akkerranden” mogelijk maakt, 
maar niet de door u gewenste “plas-dras of hoog waterpeil” en “extensief en/of voorbeweiden”. 
 
Deze maatregelen zijn nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor de instandhouding van de kievit, maar ook voor 
andere meeliftende doelsoorten zoals patrijs en zomer- en winterakkervogels. 
Vandaar dat een voorwaarde is dat de aldus beheerde akkerranden en/of akkers ’s winters overstaan, zodat ze 
ook dienst doen als vogelvoedselakker(rand) in de winter.   
 
Actie  
Gedeeltelijk overnemen 

 
 
 

Zienswijze nr. 
13 – 1  
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek om van twee bospercelen het beheertype te wijzigen in Dennen-, eiken- en beukenbos. 
 
Reactie van GS 
Wij zullen de beheertypen wijzigen. 
 
Actie  
Overnemen 
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Zienswijze nr. 
14 – 1  
 
Samenvatting zienswijze 
De provincie heeft de ambitie om de graslanden van Natuurmonumenten, waar nu onze koeien weiden, moeras 
te laten worden. Op dit moment hebben de koeien weidegang op onze eigen percelen en graslanden die we 
pachten van Natuurmonumenten. Als de grond van Natuurmonumenten wegvalt dan zijn onze eigen percelen te 
klein om nog aan weidegang te doen. Vroeger hadden we dan nog de optie om de koeien geheel op stal te gaan 
houden bij het wegvallen van de pacht van Natuurmonumenten. In de huidige tijd is dat geen optie meer, gezien 
convenant weidegang. Ook kunnen weidevogels mee profiteren. Graag zouden we mee blijven doen aan natuur 
met behoud van weidegang en de ambitie die er nu is, fauna en kruidenrijke grasland op de gronden van 
Natuurmonumenten en de Groene contour te handhaven volgens bijgevoegde kaart.  
 
Reactie van GS 
De huidige beheertypen passen in uw agrarische bedrijfsvoering. Er is geen garantie te geven dat zo blijft in de 
toekomst. De gronden in het Natuurnetwerk Nederland voorheen EHS waar u overspreekt  hebben beheertype 
agrarisch gebruik en kruiden en faunarijk grasland. Op deze laatste gronden is een beheerssubsidie van 
toepassing. De provincie geeft de mogelijkheid om bestaande natuur om te vormen naar een beheertype met 
een hoger ambitie. Dat geldt met name voor kruiden en faunarijk grasland. Initiatieven hiervoor liggen bij de 
eigenaar in dit geval, Natuurmonumenten.  De overige gronden liggen in de Groene contour. 
 
In de Groene contour wil de provincie landbouwgronden omvormen tot natuurgebied om daarmee het 
Natuurnetwerk Nederland te versterken. Voor natuurontwikkeling in de Groene Contour is geen subsidie 
beschikbaar, maar moet uit ander bronnen gefinancierd worden.  
 
Actie  
Niet overnemen 
 
 
 
 
 

Zienswijze nr. 
15 – 1  
 
Samenvatting zienswijze 
Verzoek is om maatregelen voor de Kievit als prioritaire soort binnen het leefgebied droge dooradering – 
mogelijk te maken door toepassing van het ‘Brabantse model’: beheer van akkerranden in combinatie met uitstel 
van bewerkingen op perceelsniveau (pakket legselbeheer op bouwland). De provincie is hier aan tegemoet 
gekomen door uitbreiding van het deelgebied akkerranden binnen de droge dooradering, met de mogelijkheid de 
genoemde pakketten in te zetten. De laatst berichten van de provincie Utrecht en Boerennatuur.nl  wijzen er op 
dat dit technisch mogelijk is volgens  de nieuwste ‘koppelingstabel beheerclusters’.  Wij gaan er van uit dat we 
de gewenste pakketten kunnen toepassen in het volledige deelgebied akkerranden (met gekruiste arcering 
aangegeven op onderstaande kaart). 
 
Reactie van GS 
In het deelgebied “akkerranden” van droge dooradering, zijn al drie uitbreidingen aan het deelgebied 
opgenomen. Aanvullend hierop worden nog twee grote gebieden aan het deelgebied “akkerranden” van het 
leefgebied droge dooradering toegevoegd. 
 
Als antwoord op uw zienswijze om het gehele leefgebied droge dooradering open te stellen voor de 
instandhouding van de kievit kunnen wij melden dat dit tegen beleid van weidevogelkerngebieden ingaat.  
 
U anticipeert hier al enigszins op door in uw zienswijze te stellen dat indien niet het hele leefgebied droge 
dooradering hiervoor wordt opengesteld, u een viertal gebieden wilt toevoegen aan het bestaande deelgebied 
“akkerranden”.  
 
Gezien de aanwezigheid van een mozaïek aan kleine natuurgebiedjes, landschapselementen en bouw- en 
weiland in deze gebieden honoreren wij 3 van de 4 voorgestelde toevoegingen, nabij Woudenberg, Cothen en 
Werkhoven.. Het 4de gebied nabij Schalkwijk ligt in een te open en geïsoleerde omgeving en zullen wij derhalve 
niet toevoegen aan het deelgebied “akkerranden”. 
 
De in het deelgebied “akkerranden” uit te voeren beheermaatregelen zijn nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor 
de instandhouding van de kievit, maar ook voor andere meeliftende doelsoorten zoals patrijs en zomer- en 
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winterakkervogels. Vandaar dat een voorwaarde is dat de aldus beheerde akkerranden en/of akkers ’s winters 
overstaan, zodat ze ook dienst doen als vogelvoedselakker(rand) in de winter.   
 
Actie  
Gedeeltelijk overnemen 

 
 

Zienswijze nr. 

16 – 1  

 

Samenvatting zienswijze 

Verzoek om van twee delen van bospercelen het beheertype te wijzigen en enkele lanen in te tekenen. 

 

Reactie van GS 

Wij zullen de beheertypen wijzigen. 

 

Actie  

Overnemen. 

 
 


