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1 GEBIEDSBESCHRIJVING 
 

Aanleiding en ligging plangebied 

 

Dit inrichtingsplan beschrijft de herinrichting van een groot deel van Kamp van Zeist tot een 

natuurgebied. Deze groene ontwikkeling is onderdeel van Clusterovereenkomst Zeist II, 

deelovereenkomst Kamp van Zeist, binnen het programma Hart van de Heuvelrug1. Op 

onderstaande luchtfoto is het plangebied blauw omlijnt. Het plangebied beslaat circa 29ha. 

Het deelgebied van Kamp Zeist buiten de blauwe omlijning (12ha groot) heeft als 

bestemming ‘detentiecentrum’ en wordt verder niet behandeld in dit inrichtingsplan2. 

 

 
Kaart 1. Ligging plangebied Kamp van Zeist (blauwe omlijning) 

 

Kamp van Zeist ligt centraal op de Utrechtse Heuvelrug ten zuiden van de A28 in de 

gemeenten Zeist en Soest. Het plangebied betreft de volgende kadastrale percelen (tabel 1): 

 

 

                                                      
1 Voor verder informatie over het programma Hart van de Heuvelrug wordt verwezen naar de 

website. 
2 In Kamerstuk 24587 nr. 725, gepubliceerd op 26 juni 2018 14:56, wordt de sluiting van 

detentiecentrum (DC) Zeist bekend gemaakt, exclusief de 48 plaatsen Gesloten Gezinsvoorziening (GGV). 

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat deze sluiting geen invloed heeft op de inrichting van het natuurgebied. 

Voorwaarde voor een mogelijk nieuwe functie is dat de afspraken uit Hart van De Heuvelrug gehandhaafd 

blijven en dat een nieuw gebruik geen negatieve  invloed heeft op het toekomstige natuurgebied.  
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Tabel 1. Kadastrale percelen plangebied met oppervlakte 

Kadastraal perceel Opp. binnen plangebied (m2) 

Zeist C 1398 100310 

Zeist C 1399 174760 

Zeist C 1396 gedeeltelijk 7600* 

Soest E 5966 gedeeltelijk 3250* 

Soest E 5967 gedeeltelijk 8450* 

Totaal 294370 

* Betreft een schatting. Deze percelen worden nog gesplitst. 

 
. 

Bij het maken van keuzes ten aanzien van de ontwikkelingsrichting en 

inrichtingsmaatregelen zijn onderstaande factoren leidend geweest: 

1. Abiotische omstandigheden. De abiotiek (bodem & hydrologie) bepaalt welke 

natuurdoelen mogelijk zijn; 

2. Landschap & cultuurhistorie, met name 200 jaar militair gebruik en de beleving 

daarvan. 

3. Provinciale ambities ten aanzien van SNL beheertypen voor de Utrechtse Heuvelrug 

Waar mogelijk is prioriteit gegeven aan beheertypen met een hoge provinciale 

ambitie. 

 

Geomorfologie, bodem en waterhuishouding 

 

De Utrechtse Heuvelrug is gevormd in de voorlaatste ijstijd (het Saalien). Grof zand en 

grind, eerder afgezet door de Rijn en Maas, werden door gletsjers die het noorden van 

Nederland bedekten vooruit gestuwd, waardoor een stuwwal ontstond. Bij het opwarmen 

van het klimaat smolt de gletsjer. Het ijssmeltwater erodeerde de stuwwal en voerde grof 

grindhoudend zand naar lagergelegen gebieden (fluvioglaciale afzettingen). Qua mineralen 

samenstelling is tussen het gestuwde materiaal en verspoelde materiaal nauwelijks een 

verschil. Deze afzettingen liggen als brede waaiervormige flauwe glooiingen (sandrs) aan de 

westelijke zijde van de Utrechtse Heuvelrug. De ondergrond van Kamp Zeist bestaat uit een 

dergelijke sandr. 

 

Tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien) bereikte het landijs Nederland niet meer, maar er 

heerste een toendra klimaat met permanent bevroren bodems (permafrost). Gevallen sneeuw 

en de bovengrond konden in het voorjaar en zomer deels ontdooien. Dit sneeuwsmeltwater 

kon niet in de diepere ondergrond wegzakken, waardoor de ontdooide toplaag verzadigd 

raakte met smeltwater. Het water verzamelde zich in laagtes en stroomde op hellingen 

geconcentreerd als beekjes af. Deze beekjes sneden zich de ondergrond in, waardoor 

sneeuwsmeltwaterdalen ontstonden. In het noordelijke deel van Kamp van Zeist en direct 

ten zuiden ligt een dergelijk dal (beide in het veld niet meer zichtbaar door later gebruik). 

Kaart 2 geeft een overzicht van de fysisch geografische eenheden. 

 

De bodem volgens de opname uit 1959-1963 bestaat uit een vergraven (het terrein is deels 

afgevlakt) haarpodzol van grof zand met grind beginnend ondieper dan 40cm en 

grondwatertrap VII (gemiddeld hoogste grondwaterstand 80-140cm beneden maaiveld, 
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gemiddeld laagste dieper dan 160cm beneden maaiveld). Het grondwater ligt anno 2018 

altijd dieper dan 160cm beneden maaiveld. De vegetatie is daardoor afhankelijk van 

hangwater (regenwater gebonden aan gronddeeltjes) en wordt niet gevoed door grondwater. 

 

Onder de gebouwen en infrastructuur is van de oorspronkelijke bodem niets over. De 

buffercapaciteit van de bodem (het vermogen zuur te neutraliseren) is verhoogd door het 

gebruikte beton. Door het extra kalk en andere bufferende stoffen in de bodem is de 

uitgangssituatie (deels) vergelijkbaar met Park Vliegbasis Soesterberg. De potenties voor de 

ontwikkeling van heischrale graslanden en bloemrijke droge graslanden (Koelerio-

Corynephoretea) zijn groot. 

In het zuiden (en direct ten westen) van het plangebied zijn loopgraven aangelegd (zie par. 

Cultuurhistorie). 

 

 
Kaart 2. Geomorfologie plangebied e.o. Rode omlijning plangebied; zalmroze: sandr 

(spoelzandwaaiervlakte); bruin: sneeuwsmeltwaterdal. 

 

Archeologie 

 

De archeologische verwachtingswaarde voor het grootste deel van het plangebied is 

middelhoog t.a.v. resten uit alle perioden. Uitgezonderd beide sneeuwsmeltwaterdalen, deze 

hebben een lage verwachtingswaarde t.a.v. resten uit alle perioden. Het is verboden de 

bodem van terrein met middelhoge verwachtingswaarde te verstoren dieper dan 30cm 

beneden maaiveld over een oppervlak groter dan 1000m2 zonder een omgevingsvergunning. 

 



5 

 

 
Kaart 3. Archeologische verwachtingswaarde Kamp Zeist. Bron: gemeente Zeist  

 

Cultuurhistorie en landschap 

 

Onderstaande tekst is gebaseerd op het overzicht van de cultuurhistorische waarden Kamp 

van Zeist opgesteld door Roland Blijdenstijn (28-3-2018).   

 

In 1818 wordt de legerplaats bij Zeist in gebruik genomen door 24 bataljons Infanterie. De 

aanleg was geïnspireerd op het door de Franse generaal Marmont in 1804 aangelegde kamp 

bij Austerlitz (het eerste kamp op de heide van Zeist). De legerplaats was 4000m lang en 

gemiddeld 700m breed. Een stuk groter dan wat nu Kamp van Zeist heet. Tot 1860 was het 

kamp niet permanent in gebruik, maar met onregelmatige tussenpozen werden er 

grootschalige oefeningen gehouden. Deze oefeningen trokken veel bezoekers (burgers), 

waardoor er een ‘jaarmarktachige’ sfeer hing. De soldaten sliepen in tenten en er waren 

veldkeukens. Voor drinkwater waren 24 waterputten geslagen. De enige vaste gebouwen 

waren paardenstallen en een wachterswoning. 

 

De transitie van een gelegenheidskamp naar permanent kamp gebeurde geleidelijk in de 

tweede helft van de 19e eeuw. Het gebruik werd frequenter en er verscheen steeds meer 

bebouwing (loodsen en barakken). Een belangrijk jaar is 1861, toen werden de definitieve 

grenzen van het kamp vastgesteld met behulp van hardstenen limietpalen. 

 

In 1879 wordt het Kamp van Zeist het domein van de mineurs (springstofspecialisten) en 

sappeurs (loopgravenmakers). In 1881 krijgen zij de naam Korps Genietroepen. Bij de entree 

van het geniekamp wordt in 1898 een Wilhelminaboom geplant (tot de dag van vandaag 
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aanwezig). Rond 1880 wordt het gehele kamp omgeven door een aarden borstwering met 

doorgangen, schansen en een compleet bastion, alle ongetwijfeld resultaat van 

genieoefeningen in het maken van veldversterkingen. Enkele resten daarvan zijn in het 

zuiden en ten westen van het plangebied nog aanwezig. De waterputten komen te vervallen 

als in 1909 het kamp wordt aangesloten op de waterleiding. 

 

 
Kaart 4. Situatietekening Kamp van Zeist 1908. 
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Toen het militaire belang van spoorwegen in 1867 duidelijk werd, werden vanuit de mineurs 

en sapeurs manschappen opgeleid. Deze spoorwegdienst zou vanaf 1878 (samen met de 

telegraafdienst) een eigen compagnie vormen. In 1907 verhuizen deze troepen naar kamp 

Hoogte 50 (ten noordoosten van het huidige plangebied). Vanaf dit kamp werd een 

smalspoorlijntje aangelegd naar Huis ter Heide met een zijlijn naar Kamp van Zeist en later 

aftakkingen naar de Leusderheide en Vliegbasis Soesterberg. Het smalspoor tussen 

Vliegbasis en beide kampen bleef tot in de Tweede Wereldoorlog gehandhaafd. Binnen het 

plangebied zijn geen resten of sporen zichtbaar. 

 

 
Kaart 5. Topografische situatie omstreeks 1910. De waterputten staan nog aangegeven, maar waren in 

onbruik geraakt. 
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Foto 1. Panoramafoto kamp Zeist omstreeks 1912.   

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de legerplaats uitgebreid met twee grote 

barakkenkampen, waar 13500 Belgische militairen werden geïnterneerd. Aan het einde van 

deze oorlog werden er ook enkele duizenden Franse burgers gehuisvest, waarvan velen 

overleden.  

 

In 1937 ging het Kamp van de Genie over in de handen van de Luchtvaartafdeling, die er 

met luchtdoelartillerie oefende. In 1937 verhuizen de laatste genisten vanuit de tenten van 

Hoogte 50 naar een nieuw gebouwde kazerne aan de Amersfoortseweg (Dumoulinkazerne). 

In 1939 wordt bij de entree van het kamp het huidige wachtgebouw geplaatst. 

 

De omgeving van (Vliegbasis) Soesterberg was in de Tweede Wereldoorlog een sleutelplaats 

voor de Duitse bezetters. Duitse troepen vestigen zich o.a. in Kamp van Zeist. Vanwege 

voedselschaarste zetten de Duitsers er een landbouwbedrijf op: op het kamp verschijnen 

schuren, groentekassen en worden dieren gefokt. Op en rond Kamp van Zeist verschijnen in 

deze periode uitgebreide loopgravenstelsels. 

 

Na de oorlog ondergaat het kamp een metamorfose. Kamp van Zeist wordt depot voor het 

wegtransport van de Luchtmacht (Depot Motortransport Materieel: DMTM). De 

Amerikanen strijken in 1954 in Soesterberg neer en bouwen in de jaren 80 een 

hospitaalbunker en een school op het noordelijk deel van het terrein. Naast het Kamp ligt 

een supermarkt uit 1982 waar alleen Amerikanen belastingvrij inkopen konden doen. Op het 

hoogtepunt van de Koude Oorlog worden er verspreid over het terrein negen betonnen 

persoonsschuilplaatsen (PS) gebouwd onder een dikke laag aarde. In 1976 komt er nog een 

groot drielaags officiershotel met eigen parkeerplaats. In 1979-1980 wordt het Militair 
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Luchtvaart Museum gerealiseerd op het kamp. Naast de entree van het museum wordt een 

zandstenen herdenkingsmonument voor de luchtvaart geplaatst.  

 

In de jaren 2000-2001 wordt tijdens het Lockerbie-proces het noordelijke deel van het kamp 

tijdelijk Schots grondgebied. Amerikaanse gebouwen worden omgebouwd tot rechtbank en 

gevangenis. Na dit proces wordt het terrein ingericht als detentiecentrum voor veelplegers, 

drugskoeriers en uitgeprocedeerde asielzoekers. Sinds 2014 is in het westelijk deel van het 

kamp een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers aanwezig, deze wordt gesloten voor het 

einde van 2018. 
 

Anno 2018 zijn na 200 jaar militair gebruik de volgende Cultuurhistorisch waardevolle 

structuren en elementen binnen het plangebied aanwezig (Blijdenstijn, 2018)3: 

 

 De drie structuurlijnen uit de beginperiode van de oude Kampweg, de Lijn der 

Putten en de Weg der Barakken. 

Betekenis: historische basislijnen van de eerste aanleg van het Kamp van Zeist in 1818. 

 De Wilhelminaboom uit 1898, waarvan het Geniehek spoorloos is. 

Betekenis: is nu beperkt en kwetsbaar door ontbreken van het herdenkingshek. 

 Het wachtgebouw uit 1939, inclusief slagboom. 

Betekenis: markeert de oorspronkelijke entree, is uitdrukking van het militaire kamp 

karakter en is het oudste nog resterende gebouw van het Kamp van Zeist. De latere 

aanbouwen zijn niet relevant. 

 Heuvel met voormalige klokkenstoel uit WOI. 

Betekenis: centrale verzamelingsplaats ten tijde van het militaire kamp. 

 Restanten van loopgraven e.d. uit WOII of eerder. 

Betekenis: articuleert nog de verdedigbaarheid van het kamp dan wel geeft letterlijk 

en figuurlijk reliëf aan de oorspronkelijke oefeningen van de Genie. 

 Historische klinkerweg uit WOII of jaren 1950. 

Betekenis: vormt samen met de gebouwen 32 en 33 een waardevolle structuur uit de 

beginperiode van de wederopbouw. 

 Gebouw 32 uit 1953-1954. 

Betekenis: in zorgvuldig gedetailleerde traditionalistische stijl opgetrokken 

rechthoekig éénlaags gebouw met zadeldak en schoorsteen uit de beginperiode van 

de Wederopbouw van Kamp van Zeist, bestemd als badinrichting nabij het nu 

verdwenen logiesgebouw. 

 Gebouw 33 uit 1954-1955. 

Betekenis: L-vormig éénlaags gebouw uit de beginperiode van de Wederopbouw van 

het Kamp van Zeist, bestemd als kolenopslag (hoge bouwdeel) annex ketelhuis (lage 

bouwdeel) ten behoeve van de verwarming van het nabij gelegen verdwenen 

logiesgebouw; kolenopslag is herkenbaar aan de aanvankelijke open betonskelet 

constructie die een latere bakstenen invulling heeft gekregen. 

 Acht4 betonnen persoonsschuilplaatsen (PS) uit 1975-1980. 

Betekenis: Voor de Koude Oorlog periode zeer kenmerkende schuilplaatsen voor ca. 

20 personen bestaande uit geschakelde prefab betonnen tunnelelementen onder een 

                                                      
3 Geen van deze elementen is rijksmonumentaal of gemeentelijk beschermd. 
4 Binnen Kamp van Zeist 9, binnen het plangebied 8. 
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aarden dekking en met aan weerszijden een in- en uitgang. Bij diverse schuilplaatsen 

zijn de oorspronkelijke gasdichte stalen deuren en de banken aan weerszijden van het 

interieur nog aanwezig. 

 

Bij het voormalige luchtvaartmuseum stonden 4 hardstenen limietpalen. Deze waren 

uitgegraven bij de bouw van de Amerikaanse wijk in Soesterberg. Dit zijn de 

markeringstekens die in 1861 begrenzing van het kamp aangaven. De stenen zijn 

waarschijnlijk verplaatst naar het Nationaal Militair Museum (NMM) 

Daarnaast was aan de noordoostgevel van gebouw 9 een zandstenen herdenkingsmonument 

aanwezig voor Generaal Snijders. Het beeld (borststuk) van Snijders en de sokkel zijn 

gedemonteerd en toegevoegd aan de collectie van het NMM. 

 

 
Kaart 6. Cultuurhistorische waarden Kamp van Zeist. Bron: Roland Blijdenstijn, 2018. 

 

 

Biotische waarden 

 

Er heeft geen (recent) onderzoek plaatsgevonden naar de flora en fauna van het plangebied. 

Toch kan uit de gegevens van de NDFF en Waarnemming.nl het nodige gedestilleerd 

worden. Veel waarnemingen zijn logischerwijs5 gedaan op de grenzen van het plangebied.  

 

Verspreid over het plangebied komen plantensoorten voor die thuishoren in pioniermilieu’s. 

Het gaat om soorten als grondster, dwergviltkruid, mosbloempje  en riempjes. Allemaal 

                                                      
5 Na sluiting van het museum is het gebied in zijn geheel ontoegankelijk voor publiek. NDFF: 

Nationale Databank Flora & Fauna. 
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zeldzame soorten of soorten van de rode lijst. Ook viltganzerik, Noorse ganzerik en 

slangenkruid zijn soorten die van een omgewerkte bodem houden, waarbij met name 

slangenkruid kalkrijke bodems prefereert. Deze soort is over het algemeen zeldzaam op de 

binnenlandse zandgronden, maar heeft op de nabijgelegen voormalige Vliegbasis 

Soesterberg een enorme populatie. De soort is een belangrijke nectarplant voor dikkopjes 

(dagvlinders). Zowel het zwartspriet- als het geelsprietdikkopje en het groot dikkopje zijn 

binnen Kamp van Zeist aangetroffen. Daarnaast zijn er heischrale soorten aanwezig als 

hondsviooltje en zandblauwtje.  

 

In de directe omgeving van en binnen het plangebied zijn relatief veel wilde bijensoorten 

aangetroffen (laatste waarnemingen dateren 2010). Tussen 2006 en 2010 zijn 43 soorten 

aangetroffen, waaronder zeldzaamheden zoals de donkere zomerzandbij, grote veldhommel 

(icoonsoort Provincie Utrecht), dubbeldoornwespbij, bruinsprietwespbij (aandachtsoort 

Provincie Utrecht), paardenbloembij, breedrandzandbij, kortsprietgroefbij en de glanzende 

franjegroefbij. Wespbijen zijn nestparasieten (koekoeksbij), wat betekent dat ze eitjes leggen 

in het nest van een andere bijensoort. De larve van de wespbij doodt bij uitkomst de larve of 

het ei van de andere soort en nuttigt daarna de voedselvoorraad van deze soort.  

 

Binnen het plangebied broeden voornamelijk op de Utrechtse Heuvelrug algemeen 

voorkomende broedvogels. Soms worden zwarte roodstaarten waargenomen, mogelijk 

broeden ze op/in een van de vele gebouwen. 

 

Op dit moment vormt het plangebied voor zandhagedissen geen optimaal biotoop, maar met 

de enorme populatie van de Leusderheide op korte afstand zijn ze wel aanwezig. Ook 

hazelwormen zijn aanwezig. Voor beide soorten geldt dat de populatiegrootte niet bekend is.  

 

Boommarters zijn in verleden herhaaldelijk waargenomen in het oudere bos ten westen van 

het sportveld. Over het voorkomen van andere marterachtigen in het plangebied is niets 

bekend. Er zijn geen waarnemingen van reeën bekend.  

 

Buiten de bebouwing en verhardingen bestaat een groot deel van het terrein uit relatief jong 

bos, deels gedomineerd door uitheems naaldhout. Het grootste deel van dit bos is na WOII 

aangeplant. 

 

Gebouwen en infrastructuur 

 

In het plangebied staan op dit moment nog 18 hoofdgebouwen (zie kaart 7). De beschikbare 

gegevens ten aanzien van (voormalig) gebruik en materiaal staan beschreven in de Due 

Diligence (Arcadis, 2018). In bijna alle gebouwen is sprake van zichtbaar asbest en bestaat het 

vermoeden van onzichtbaar asbest. Voor de meeste gebouwen geldt dat er wel een 

asbestinventarisatie type A heeft plaatsgevonden, maar voor geen enkel gebouw heeft de 

noodzakelijke asbestinventarisatie type B plaatsgevonden. Met type B worden ook de niet-

zichtbare asbestverdachte toepassingen onderzocht. Hierbij gaat het vooral om toepassingen 

in fundering of constructie van een gebouw.  

 

Daarnaast heeft verkennend en nader bodemonderzoek asbest (Lievense CSO, 2018) 

plaatsgevonden. Geconcludeerd werd dat de bodem verdacht is ten aanzien van de 



12 

 

aanwezigheid van asbest. Maar de concentraties bleken lager dan de restconcentratienorm en 

de grenswaarden voor nader onderzoek. Onderzoek naar de aanwezigheid van 

asbesthoudende kitnaden heeft geen asbestverdacht materiaal opgeleverd. 

 

Het asfalt op het terrein is niet teerhoudend, maar de fundering van het asfalt is met een laagje 

teer afgespoten. Deze laag is moeilijk te scheiden van het asfalt. De inschatting is dat 60% van 

het asfalt hergebruikt kan worden. 

 

 
Kaart 7. De gebouwen binnen het plangebied (groen) met nummer. De zwarte blokjes betreffen 

groepschuilplaatsen. Bron: Arcadis, 2018. 

 

Tabel 2. Overzicht gebouwen Kamp van Zeist. Bron: Arcadis, 2018. 

Nr. Bouwperiode Omschrijving Advies aanvullend 

asbestonderzoek  

4 1994 - 2006 Opvangcentrum COA wordt conform 

clusterovereenkomst gesloopt voor verkoop 

naar provincie Utrecht. 

n.v.t. 

8 1953 - 1960 Werkplaats. nee 

9 1953 - 1960 Voormalig museumgebouw, ingericht als 

opvangcentrum (momenteel leegstaand). 

Type B 

12 1953 - 1960 Lesgebouw. Type B 

16 1960 - 1989 Slechte bouwkundige staat, gevaarlijk om te 

betreden. 

n.v.t. 
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Rijksvastgoedbedrijf voornemens tot sloop 

voor verkoop naar provincie Utrecht 

27 2017 Ter plaatste van voormalig gebouw 27 staan 

tijdens het locatiebezoek tijdelijke 

containers/prefab units 

n.v.t. 

28 1960 - 1989 Portiersloge Type B 

30 1953 - 1960 Onbekend. Vermoedelijk kantoorruimte en 

opslagruimte 

Type B 

31 1953 - 1960 Trafohuisje Deel van het gebouw 

is niet onderzocht 

i.v.m. in gebruik zijnde 

installaties 

32 1953 - 1960 Opslagruimte, voormalig badgebouw Nee 

33 1953 - 1960 Vermoedelijk opslagruimte en daarnaast 

centrale stookruimte 

Nee 

34 1953 - 1960 Kantoren, werkplaats en opslag. In de 

werkplaats staan nog twee hefbruggen. 

Nabij dit gebouw is een wasstraat gelegen 

en een opengesneden opslagtank 

Type B 

40 onbekend Trafohuisje, niet zichtbaar op luchtfoto‘s Type A 

42 1960 - 1989  Voormalig officiershotel Type B 

43 1960 - 1989 Sporthal Type B 

44 1960 - 1989 Voormalige mess, koel- en vries opslagunits 

(grote hallen) 

Type B 

49 1960 - 1989 Fietsenwerkplaats Type B 

53 1960 - 1989 Opslag Type B 

58 1953 - 1960 Opslag/speel/eetruimte Type A 

 

De beschikbare gegevens ten aanzien van de ondergrondse infrastructuur staan beschreven in 

de Due Diligence. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk, om tot een betrouwbare 

kostenraming voor de inrichting te kunnen komen. Dit geldt voor de ligging in kadastraal 

perceel 1399 (o.a. gebouw 43 en 16) en overal voor het type leiding (gebruikt materiaal). 
 

Voor de percelen Zeist C 1399 en Soest E 5966 geldt een publiekrechtelijke beperking ten 

behoeve van de provincie Utrecht in het kader van de Wet Bodembescherming. Op het 

terrein zijn vier locaties aanwezig met ernstige bodemverontreiniging. 

 

Gebouw Activiteit Locatie Verontreiniging 

9 Vml. olietanks I MO 80 m3 

27 Spuitcabine III PCB 310 m3 

W van 16 PAK in grond IV PAK 42,5 m3 

Z van 33 PAK en MO in grond V PAK 75 m3 

 

Daarnaast is op deellocatie II (noordoosten plangebied) sprake van een sterke verontreiniging 

met PAK 10 m3. Verder zijn er puinbijmengingen met kolengruis verspreid over het terrein 

aanwezig. Tot slot is er ter hoogte (ten noordoosten) van gebouw 32 een gronddepot van circa 

3000 m3 aanwezig. De grond in depot blijkt grotendeels altijd toepasbaar. Een klein deel heeft 

als toepassingsmogelijkheid ‘wonen’ (Lievense CSO, 2018). 
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Ten aanzien van niet gesprongen explosieven komt uit onderzoek naar voren dat delen van 

het terrein worden aangemerkt als verdachte locatie. Op verdachte locaties kunnen 

werkzaamheden die trillingen veroorzaken pas na benadering van verdachte objecten 

plaatsvinden. 
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2 DOELSTELLING 
 

In de Clusterovereenkomst Zeist II, deelovereenkomst Kamp van Zeist is voor het 

plangebied de volgende doelstelling overeengekomen: “De ontmanteling en 

herontwikkeling tot natuurgebied met natuurgerichte recreatie van 29 ha op het grondgebied 

van Kamp van Zeist in deelgebied B (het groene project)”. Conform het bestemmingsplan 

wordt 29 hectare getransformeerd van rood naar groen. Conform de rekenregels uit de 

raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug wordt 18,8 hectare getransformeerd van rood 

naar groen6. Dit hoofdstuk geeft invulling bovenstaande hoofddoelstelling en werkt deze per 

thema (recreatie, cultuur en natuur) verder uit. 

 

Recreatie 

 

Met de transformatie van Kamp Zeist ontstaat een prachtig opengesteld natuurgebied vol 

beleefbare militaire historie dichtbij Soesterberg. De doelstelling ten aanzien van recreatie: 

 Bezoekers ruimte bieden om te genieten van natuur en landschap, als onderdeel van het grote 

omringende bos- en natuurgebied 

 De militaire historie zichtbaar en beleefbaar maken 

Met de openstelling van dit nu nog voor publiek gesloten militaire terrein wordt een stukje 

geheim landschap ontsloten. De bijzondere kwaliteit die Kamp van Zeist aan bezoekers te 

bieden heeft bestaat uit een afwisselend natuurgebied met een tastbare militaire historie.  

Het plangebied wordt opengesteld voor wandelaars met aangelijnde honden. Omdat Kamp 

van Zeist een relatief klein gebied is, dat door het verwijderen van de hekwerken onderdeel 

wordt van omringende bos- en natuurgebied, sluit de recreatieve padenstructuur aan op het 

aangrenzende netwerk.  

De militaire geschiedenis wordt in de eerste plaats door het landschap zelf zichtbaar 

gemaakt. Daarnaast zal het verhaal van de verschillende militaire kampen op 

informatievoorzieningen bij de entree worden verteld. Langs het fietspad ten westen van het 

plangebied wordt een uitzichtpunt met informatie specifiek over het voormalige tentenkamp 

(waarover wordt uitgekeken) aangelegd.  

Cultuurhistorie en landschap 

Kamp van Zeist is een van de oudste onderdelen van een uniek militair landschap middenin 

Nederland. De doelstelling ten aanzien van cultuurhistorie:  

 Het zichtbaar en beleefbaar maken van het kampement zoals dat aanwezig was tijdens de 19e 

eeuw tot in het begin van de 20e eeuw, door de historische basislijnen van het tentenkamp te 

herstellen.  

 Behoud waardevolle cultuurhistorische elementen uit latere tijdlagen. 

De militaire aanwezigheid in de Provincie Utrecht is tegenwoordig geconcentreerd op het 

centrale deel van de Utrechtse Heuvelrug. 200 jaar militaire geschiedenis begon met de 

                                                      
6 Een gedeelte van de 29 ha die in het vigerende bestemmingsplan formeel de groene bestemming 

heeft gekregen, was in de voorgaande situatie al bos/natuur. Conform de rekenregels van de 

Raamovereenkomst worden deze ha niet meegeteld in de rood-groenbalans. Wat resteert is de 

genoemde 18,8 ha. Deze 18,8 ha wordt elders binnen het Hart van de Heuvelrug ingezet voor rode 

projecten, waaronder het Vierde Kwadrant, Den Dolder. 
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aanleg van oefenkampementen op de heide van Zeist. Sporen en structuren uit deze 

beginperiode van tentenkampen zijn nergens op de Heuvelrug (of in de provincie) nog goed 

zichtbaar of beleefbaar. Door de ontmanteling en herontwikkeling van Kamp van Zeist naar 

natuurgebied doet zich de unieke kans voor om (een deel van) de historische basislijnen van 

het tentenkamp te herstellen. Deze basis wordt gevormd door de Kampweg, de lijn der 

Putten en de weg der Barakken. Deze oorspronkelijke lijnen worden weer beleefbaar in een 

open heidelandschap, zoals dat in de 19e eeuw aanwezig was. Hier kan het landschap het 

verhaal van de opeenvolgende kampen opnieuw accentueren. Cultuurhistorie en natuur 

versterken elkaar: herstel van dit landschap en ecologische doelen liggen direct in elkaars 

verlengde. 

 

Twee eeuwen militair gebruik heeft veel sporen achtergelaten. Een kenmerk van militair 

erfgoed is dat in de tijd dat de structuren en gebouwen nog operationeel waren, er een sterke 

sfeer van geheimhouding en geheimzinnigheid bestond. Sterker, een kenmerk was juist de 

ontoegankelijkheid voor de burger. Waar op Kamp van Zeist in de eerste helft van de 19e 

eeuw bij de grootschalige oefeningen nog grote aantallen bezoekers (burgers) welkom 

waren, was het terrein een groot deel van de 20e eeuw niet algemeen toegankelijk.  

Binnen de hoofdstructuur zoals hierboven beschreven, worden alle op Kamp van Zeist 

aanwezige, waardevolle cultuurhistorische elementen behouden. Deels gebeurt dit door 

hergebruik, deels door  gecontroleerd verval in combinatie met beperkte consolidatie (van 

elementen uit de Koude Oorlog). Dit behoud door onthouding, waarbij bijvoorbeeld 

gebouwen gecontroleerd vervallen tot ruïne, draagt bij aan een sfeer van ontoegankelijkheid, 

spanning en geheimzinnigheid. Een essentieel kenmerk van de Koude Oorlog.  

In tabel 4 staan de doelstellingen per afzonderlijk element beschreven. 

 

 

Tabel 4. Doelstelling per cultuurhistorisch waardevol element. 

Element Doel 

Wilhelminaboom Behoud en versterking zichtbaarheid door terugplaatsen beschermend 

hekwerk 

Wachtgebouw Behoud door hergebruik gebouw 

Heuvel met klokkenstoel Zichtbaar in open landschap 

Gebouw 32 Gecontroleerd verval en zichtbaar houden als ruïne in open landschap 

Gebouw 33 Gecontroleerd verval en zichtbaar houden als ruïne in open landschap 

Klinkerbestrating Gecontroleerd verval, wordt langzaam overgroeid door droog 

schraalgrasland en blijft daarmee zichtbaar in de heide 

Persoonsschuilplaatsen Behoud, hergebruik als vleermuizenverblijf, deels in open landschap 

 

In het plangebied zijn overigens nog kleine restanten van een oorspronkelijk uitgebreid 

loopgravenstelsel aanwezig. Daarnaast zijn er restanten van bastions, zoals op kaart 4 

zichtbaar, aanwezig. De sterk vervallen staat van het loopgravenstelsel en de bastions, 

waarbij grote delen geëgaliseerd zijn, resulteert in de keuze het stelsel en bastions niet te 

herstellen, maar geleidelijk te laten opnemen in het bos. 
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Natuur 

Kamp van Zeist ligt in de huidige situatie als rode enclave in een groot bos- en heidegebied. 

De geplande natuurontwikkeling resulteert in versterking van deze grote natuurkern in het 

Hart van de Heuvelrug. Deze natuurkern is via twee grote corridors verbonden met de 

Noordelijke Heuvelrug. Doelstelling is de ontwikkeling van een mozaïek van kruidenrijke 

droge heide, bloemrijk droog schraalgrasland met geleidelijke overgangen naar inheems bos. 

De potenties voor herstel van heide en droog schraalland in het terrein zijn groot: 

 Geomorfologie en bodem. 60 jaar geleden bestond een groot deel van Kamp van Zeist 

nog uit heide. Sindsdien is de bodem met de aanleg van infrastructuur en bebouwing 

flink geroerd. Door o.a. het gebruik van (kalkhoudend) beton is de buffercapaciteit 

van de bodem (het vermogen zuur te neutraliseren) verhoogd. Dit biedt de unieke 

uitgangsituatie tot ontwikkeling van soortenrijk droog schraalgrasland.  

 Bronpopulaties. Kamp van Zeist grenst direct aan het grootste en meest complete 

heideterrein van de Utrechtse Heuvelrug: de Leusderheide. Dit terrein herbergt grote 

populaties van aan heide en droog schraalland gebonden soorten.  

 

Het betreft een mozaïek bestaande uit: 

 Kruidenrijke droge heide en heischraal grasland. N07.01 

Het betreft structuurrijke door struikheide gedomineerde begroeiingen met veel heidebremmen 

(stekelbrem en kruipende brem) afgewisseld met meer kruidenrijke heischrale vegetaties met 

soorten als hondsviooltje, tormentil en tandjesgras. Deze vegetatie biedt onderdak aan soorten 

als veldkrekel, zandhagedis, kommavlinder, roodborsttapuit en kneu. Door de heide lopen 3 

zandbanen met steilrandjes. Deze steilrandjes zijn belangrijk voor o.a. spinnendoders. 

 Droog schraalgrasland. N11.01 

Dit zijn bloemrijke graslanden met o.a. als dominante grassen gewoon struisgras en gewoon 

schapengras en veel nectarplanten als muizenoortje, knolboterbloem, kleine leeuwentand en 

gewoon biggenkruid. Dit grasland wordt afgewisseld met pioniervegetaties (o.a. vogelpootjes 

associatie) en tredvegetaties met mosbloempje en riempjes. Op kalkrijke plekken is veel 

slangenkruid aanwezig. Deze graslanden zijn erg belangrijk voor tal van insecten, de 

kommavlinder voorop. Daarnaast kunnen op termijn tal van zeldzame graslandpaddenstoelen 

zich vestigen (o.a. wasplaten) 

 Kruiden- en faunarijke akker. N12.05 

Binnen het relatief voedselarme systeem zorgt deze licht met ruige stalmest bemeste akker voor 

veel grote insecten (kevers en spinnen) die als voedsel dienen voor vogels zoals de gekraagde 

roodstaart. 

 Dennen-, eiken- en beukenbos. N15.02 

Dit bos wordt grotendeels gedomineerd door inheemse boomsoorten. Geleidelijke overgangen 

in de vorm van struweel en ruige zoomvegetaties zijn belangrijk voor zeldzame soorten zoals 

de grauwe klauwier. 

 

De ontwikkeling van dit heidelandschap draagt bij aan de verbetering en uitbreiding habitat 

icoonsoorten en meeliftsoorten7 en daarmee aan de uitvoering van het actieve soortenbeleid 

van de Provincie Utrecht.  Het betreft: 

 Icoonsoorten: zandhagedis, veldkrekel, grote veldhommel en kommavlinder 

                                                      
7 Supplement Biodiversiteit behorende bij de natuurvisie provincie Utrecht 2016. 
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 Meeliftsoorten: riempjes, grauwe klauwier, boomleeuwerik en bruinsprietwespbij 

 

In onderstaande tabel staan de ambities (doelen) van de Provincie Utrecht uit het 

natuurbeheerplan 2018 ten aanzien van natuurontwikkeling op de Utrechtse Heuvelrug 

samengevat. Het betreft zowel de verbetering van kwaliteit van bestaande natuur als de 

ontwikkeling van natuur op voormalige landbouwgronden (en in het geval van Kamp Zeist 

gebouwen en verharding). Voor niet vermelde beheertypen geldt geen uitbreidingsambitie.  

 

De werkwijze voor nieuw te ontwikkelen natuur is als volgt:  

1. eerste prioriteit; indien niet realiseerbaar dan:  

2. tweede prioriteit; indien niet realiseerbaar dan:  

3. derde prioriteit.  

 

De te realiseren oppervlakte van de SNL beheertypen met provinciale ambitie staan voor het 

plangebied in onderstaande tabel aangegeven.  

 

Tabel 3. Ambitietabel voor nog te ontwikkelen natuur en omvorming van bestaande natuur Provincie 

Utrecht uit het Natuurbeheerplan 2018. De cijfers geven de prioritering aan. Zie tekst. 

SNL beheertype Utrechtse Heuvelrug Opp. (ha) 

N06.04 vochtige heide 1  

N06.05 zwakgebufferd ven 1  

N06.06 zuur ven of hoogveenven 2  

N07.01 droge heide 2 9,98 

N07.02 zandverstuiving 2  

N10.01 nat schraalland 1  

N11.01 droge schraalgraslanden 1 7,88 

N12.02 kruiden- en faunarijk grasland 3  

N12.05 kruiden- en faunarijke akker 1* 0,97  

N14.03 haagbeuken- en essenbos 3  

N15.02 dennen-, eiken- en beukenbos 3 9,81 

  28,64  

* voor botanische doelen alleen op historische akkerlocaties; 

 

Om tot een optimaal fungerend heide en schraalland terrein te komen is verbinding, 

bijvoorbeeld via brede heidebermen langs bospaden, met de Leusderheide zeer gewenst. 

Deze verbinding zou ook deels via het justitiële terrein kunnen lopen, afhankelijk van de 

ontwikkelingen. 
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3 INRICHTINGSMAATREGELEN 
 

Zie Bijlage 1 voor de inrichtingskaart. In Bijlage 2 staan de beheermaatregelen per natuurbeheertype 

kort beschreven. 

Algemeen 

Met uitzondering van gebouw 32, 33 en het wachtgebouw worden alle gebouwen gesloopt. 

Bovengrondse infrastructuur wordt in principe verwijderd, uitgezonderd de historische 

klinkerbestrating bij gebouw 32, 338. Binnen de deelgebieden met doelstelling N11.01 Droog 

schraalgrasland bestaat afhankelijk van de opbouw van de verharding de mogelijkheid een 

deel geleidelijk door vegetatie te laten verweren. Alle ondergrondse infrastructuur wordt 

verwijderd. De voorzieningen voor het terrein van Justitie, het ‘rode’ deelgebied, worden 

losgekoppeld van het natuurgebied.  

Het hekwerk rondom het plangebied wordt verwijderd, met uitzondering van het hekwerk 

op de grens met het detentiecentrum. 

Bodem 

De locaties met bodemverontreiniging worden gesaneerd. Op onderstaande kaart staan de 

vier locaties met ernstige bodemverontreiniging (zie hoofdstuk 1 voor beschrijving). Het 

gronddepot wordt verwijderd. De grond kan mogelijk deels in het terrein hergebruikt 

worden. 

 

Kaart 8. Locaties met ernstige bodemverontreiniging. 

                                                      
8 Voor het gebruik van het wachtgebouw is behoud van de toegangsweg, eigendom gemeente Zeist, 

noodzakelijk. 
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Gebouwen 

Gebouw 32 en 33 worden voorlopig als ruïnes in stand gehouden. Dit betekent onder andere 

dat het dak wordt verwijderd, de gebouwen van binnen worden gestript, ramen en hout 

worden verwijderd. Uiteindelijk blijft er een skelet van materialen als baksteen en beton 

over. In principe mogen de ruïnes daarna geleidelijke vervallen. Indien door vandalisme en 

betreding onveilige situaties ontstaan dan worden de muren alsnog afgebroken 

(omgeduwd), waarna de natuur de locatie versneld over kan nemen (beton en baksteen 

blijven ter plaatse). De vegetatie ter plekke van de voormalige gebouwen wordt niet beheerd, 

uitgezonderd het verwijderen van eventuele invasieve exoten. Daardoor ontstaat geleidelijk 

bos als afwijkend element in het heidelandschap. De aangrenzende klinkerbestrating wordt 

niet verwijderd, maar zal geleidelijk deels aan het zicht onttrokken worden door grazige 

vegetatie. Een deel van de klinkerbestrating wordt onderdeel van het wandelpaden netwerk. 

 

Het poortgebouw met slagboom wordt in stand gehouden en herontwikkeld. Aan het exacte 

gebruik wordt in een later stadium invulling gegeven. Randvoorwaarde voor gebruik is dat: 

 De historische functie van het gebouw zichtbaar blijft; 

 Het gebruik van het gebouw geen verstorende werking heeft op het natuurgebied. 

 

De acht binnen het plangebied aanwezige groepschuilplaatsen worden geschikt gemaakt als 

(winter)vleermuisverblijf. Dat betekent dat de wanden aan de binnenkant ‘opgeruwd’ 

moeten worden (de vleermuizen moeten grip hebben om te kunnen hangen). De 

schuilplaatsen worden afgesloten, met kleine invliegopeningen. Bij de schuilplaatsen waar 

de oorspronkelijke gasdichte deuren nog aanwezig zijn, worden deze gebruikt. 

De groepschuilplaatsen binnen de te ontwikkelen heide (5 stuks) worden vrijgemaakt van 

bos en bomen. Op de 3 overige schuilplaatsen wordt een deel van de bomen behouden. 

 

Recreatie 

Kaart 9 laat de structuur van wandelpaden binnen en fietspaden (zie ook kaart 10) rondom 

het plangebied zien. Fietsers kunnen in de buurt van het poortgebouw parkeren. Daar 

worden ook informatiepanelen geplaatst, waar de historie van Kamp van Zeist in beeld 

wordt uitgelegd. De heuvel waar voorheen een klokkenstoel op stond wordt een 

uitzichtpunt over de heide. Ook langs het fietspad aan de westzijde komt een uitzichtpunt, 

hier met een informatiepaneel over het tentenkamp. De wandelpaden binnen het plangebied 

sluiten aan op het uitgebreide netwerk aan paden, waaronder de lange afstandswandeling 

het Trekvogelpad, in het omringende bosgebied. Ten zuiden en ten westen van het 

plangebied ligt een uitgebreid netwerk van ruiterroutes (kaart 11). 
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Kaart 9. Wandelpaden (rood gestippeld) binnen en fietspaden (blauw) rondom het plangebied met twee 

uitzichtpunten.   
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Kaart 10. Netwerk van recreatieve fietspaden aansluitend op het plangebied. 

 

Kaart 11. Netwerk van ruiterroutes en –paden in de omgeving van het plangebied. 

 

N11.01 Droog schraalland 

Dit type grasland wordt ontwikkeld op die plekken waar gebouwen en omringende 

verhardingen worden verwijderd (uitgezonderd in de centrale heidebaan, zie volgende par.). 

De bodem wordt maaibaar opgeleverd. Steilrandjes naar het omringende bestaande 
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maaiveld worden in stand gehouden voor wilde bijen en wespen. Over circa 10% van de 

oppervlakte wordt maaisel van de soortenrijke graslanden op Vliegbasis Soesterberg 

geïntroduceerd, waardoor een bronpopulatie tot ontwikkeling kan komen. Een groot deel 

van het schraalland ontstaat geleidelijk vanuit (waardevolle) pioniervegetaties. Afhankelijk 

van de opbouw van verharding kan lokaal beton in stand gehouden worden en geleidelijk 

op natuurlijke wijze begroeien en verweren. Een deel van de bosschages tussen de gebouwen 

(en verharding) wordt met wortel en al verwijderd. Het betreft ruim 1 hectare. Bijzondere 

solitaire bomen en boomgroepen worden behouden.  

N07.01 Droge heide 

Dit natuurdoeltype wordt op twee locaties binnen het plangebied ontwikkeld, namelijk 

centraal in de te herstellen historische structuur en in het zuiden als onderdeel van een 

verbinding richting de Leusderheide. 

 

Binnen de uit te zetten drie historische lijnen (kampweg, lijn van de putten en weg der 

barakken) wordt het aanwezige bos grotendeels verwijderd. Het betreft circa 4 hectare bos9. 

Bijzondere solitaire bomen worden gespaard. Bomen worden met wortel en al verwijderd10, 

waarna de bodem wordt afgeplagd. Plaggen gebeurt tot de amorfe humuslaag (Hh-

horizont). Binnen het heidecomplex liggen 5 groepschuilplaatsen, de klinkerbestrating en 

twee gebouwen als losse elementen. Daarnaast ligt centraal de heuvel met voormalige 

klokkenstoel. Deze heuvel komt in een open landschap te liggen. De drie zandbanen die de 

historische lijnen aangegeven komen 30cm lager te liggen dan het omringende maaiveld. Dit 

ter accentuatie van de historische structuur en als biotoop voor insecten. De vakken tussen 

de zandbanen dienen maaibaar opgeleverd te worden en worden vlakdekkend ingezaaid 

met heidemaaisel uit de omgeving (o.a. Vliegbasis Soesterberg en militaire terreinen). 

 

Het zuidelijke heideperceeltje wordt ontwikkeld door circa 0,9 hectare bos te verwijderen en 

de bovengrond af te plaggen. Aanwezig reliëf wordt in stand gehouden. Boomstronken 

worden niet gerooid, maar blijven achter als bron van insecten.  

 

De plagdiepte varieert tussen de 10 en 15 cm. In totaal komt circa 6000m3 geplagd materiaal 

vrij. Mits vermengd met minerale grond kan een deel (circa de helft) verwerkt worden als 

wal op de grens met het detentiecentrum. 

N12.05 Kruiden- en faunarijke akker 

Het perceel wordt geploegd, licht bemest met ruige stalmest en ingezaaid met zomergraan. 

Verdere inrichting is niet noodzakelijk. 

 

                                                      
9 Dit bos dient of elders gecompenseerd te worden of er dient een ontheffing van de herplantplicht 

verkregen te worden. Een ontheffing wordt slechts verleend als er wordt voldaan aan bepaalde 

beleidsregels. Een daarvan is de verhoging van biodiversiteit. Dit project is gericht op de verhoging 

van biodiversiteit en vergroting populatie Icoonsoorten, waaronder kommavlinder, veldkrekel en 

zandhagedis. 
10 Er zijn twee mogelijkheden: wortels uittrekken of stronk uitfrezen. 
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N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos 

Binnen het te behouden bestaande bos vindt geen herinrichting plaats. Door middel van 

dunningen met toekomstbomen wordt gewerkt naar een gemengd inheems bos. Het 

aanwezige reliëf (met name de restanten van loopgraven en bastions) wordt behouden. 

 

Op de grens met het detentiecentrum wordt nieuw bos en struweel, als afscherming, 

aangeplant. De aanplant kan plaatsvinden op een wal bestaande uit minerale grond en 

plagmateriaal afkomstig van de heide uitbreiding. De volgende soorten worden aangeplant: 

 Boomvormers: zomer- en wintereik, zoete kers en winterlinde; 

 Struweel: hazelaar, vuilboom, boswilg, meidoorn, egelantier en hondsroos. 

Het struweel wordt als een mantel richting de open ruimte aangeplant. 

 

Rondom de Wilhelminaboom wordt een nieuw hekwerk geplaatst, vergelijkbaar met het 

oorspronkelijke. 
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4 NOODZAKELIJK ONDERZOEK 

Voor het opstellen van een definitief ontwerp, een bestek en een gedetailleerde begroting is 

aanvullend onderzoek noodzakelijk. Deels omdat er ontheffingen en vergunningen dienen te 

worden aangevraagd, deels omdat de uitkomsten van het onderzoek consequenties kunnen 

hebben voor het (definitieve) ontwerp. De volgende onderzoeken zijn noodzakelijk voor het 

definitieve ontwerp: 

 Asbestonderzoek type B in de gebouwen; 

 Aanvullend milieuhygiënisch bodemonderzoek onder gebouwen en verhardingen 

(stelconplaten); 

 Ondergrondse infrastructuur op het gedeelte in eigendom bij Defensie; 

 Onderzoek naar lood-chroomhoudende (chroom 6) verf op stalen deuren en kozijnen; 

 Onderzoek naar PFOS (gebruikt in bluswater). 

 

De volgende onderzoeken zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van vergunningen en 

ontheffingen 

 Onderzoek flora en fauna (wet natuurbescherming), natuurtoets met mitigerende en 

compenserende maatregelen; 

 Archeologisch onderzoek; 

 Onderzoek naar niet gesprongen explosieven en benadering verdachte objecten. 
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BIJLAGE 1 INRICHTINGSKAART 



 

 
 



 

 

BIJLAGE 2 SAMENVATTING BEHEERMAATREGELEN 

NATUURBEHEERTYPEN 

 

N07.01 Droge heide 

 

Ontwikkelingsbeheer: 

Ondanks dat de centrale heidebanen met heidemaaisel worden ingezaaid zal de successie 

van kale grond naar een gesloten heidevegetatie een aantal jaar duren. De eerste jaren is de 

vegetatie nog open en ijl. Dit is een ideaal kiembed voor pionier bomen zoals grove den en 

berk. Dat betekent dat de eerste jaren de nadruk ligt op het verwijderen van jonge bomen en 

struiken. De percelen worden al in een vroeg stadium begraasd met een gescheperde 

schaapskudde (kudde met herder), maar aanvullend afmaaien van houtige opslag is de 

eerste jaren noodzakelijk. 

 

Regulier beheer 

Het reguliere beheer bestaat uit de volgende maatregelen: 

 De heide wordt begraasd met een gescheperde schaapskudde; 

 Afhankelijk van de vegetatieontwikkeling kan maaien en afvoeren voor extra 

structuur zorgen; 

 Houtige opslag wordt verwijderd; 

 De steilrandjes op de overgang van de heide naar de drie zandbanen worden 

periodiek en gefaseerd afgestoken. 

 De zandbanen worden afhankelijk van de vegetatieontwikkeling periodiek geëgd. 

Het betreft een volledige baan per keer. 

 

N11.01 Droog schraalgrasland 

 

Ontwikkelingsbeheer 

De successie van kale grond naar een gesloten vegetatie gaat geleidelijk. De eerste jaren is de 

vegetatie nog open en ijl. Dit is een ideaal kiembed voor pionier bomen zoals grove den en 

berk. Dat betekent dat de eerste jaren de nadruk ligt op het verwijderen van jonge bomen en 

struiken. Afhankelijk van de vegetatieontwikkeling wordt deze gemaaid en afgevoerd.  

 

Regulier beheer 

Een keer per jaar maaien en afvoeren, waarbij circa 10% een jaar blijft overstaan als 

overwinteringsbiotoop voor insecten. Elk jaar wordt een andere strook vegetatie gepaard. 

Lokaal wordt pioniervegetatie langdurig in stand gehouden door de bovengrond te 

verstoren (bijvoorbeeld door een klepel zo diep af te stellen dat een kale bodem achterblijft). 

 

N12.05 Kruiden- en faunarijke akker 

 

Regulier beheer 

De natuurakker wordt in het voorjaar ondiep geploegd (<20cm), bemest met ruige stalmest 

(10 tonha-1j-1) en ingezaaid met zomergraan. Het graan dient als voedsel voor onder andere 
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vogels en zoogdieren. Een brede rand wordt ingezaaid met een tweejarig faunamengsel. 

Jaarlijks wordt de helft van deze rand opnieuw ingezaaid. 

 

N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos 

 

Ontwikkelingsbeheer 

 Het aangeplante bos en struweel wordt waar nodig ingeboet. 

 

Regulier beheer 

 Bij dunningen door middel van toekomstbomen, worden inheemse boomsoorten in 

principe bevoordeeld boven uitheemse (naald)houtsoorten. Er wordt gewerkt naar 

een bos gedomineerd door inheemse lichtboomsoorten, namelijk grove den, ruwe 

berk en (zomer)eik.  

 Amerikaanse vogelkers en opslag van Amerikaanse eik wordt bestreden. Dit geldt 

ook voor opslag van uitheems naaldhout in verjongingsvakken; 

 Het struweel op de overgang van bos naar heide wordt periodiek en gefaseerd eens 

per 10-15 jaar afgezet. 

 Het aandeel dood hout wordt vergroot door bomen te ringen. 


