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1 Een beheer-en inrichtingsplan voor
Landgoed Paleis Soestdijk
1.1 In 10 jaar naar een kwaliteitsverbetering natuur
De MeyerBergman Erfgoed Groep is in 2017 eigenaar geworden van Landgoed Soestdijk en heeft het
voornemen om met het concept Made by Holland voor Paleis Soestdijk een duurzame toekomst mogelijk te
maken. Het plan leidt tot een nieuwe bestemming voor het landgoed. Daarnaast worden zowel het paleis, de
tuin als het park gerestaureerd. Een nieuw bestemmingsplan “Bestemmingsplan Paleis Soestdijk” is opgesteld
om alle ontwikkelingen mogelijk te maken. De totale oppervlakte binnen het plangebied is 165 hectare. In
totaal heeft 150 hectare van het plangebied de bestemming “natuur”. Het is de ambitie van het landgoed de
natuurwaarden te borgen en waar mogelijk te vergroten. Net als het paleis is de natuur op het landgoed op
sommige onderdelen nodig aan onderhoud toe. Het is onze belofte en ambitie om de natuurwaarden in elk
geval te behouden en waar mogelijk te vergroten, met al doel een grotere biodiversiteit en meer kwaliteit. In
dit inrichtings- en beheerplan wordt omschreven op welke wijze de natuurwaarden ontwikkeld en geborgd
worden. Het ontwikkelen van natuur heeft tijd nodig. Dit is de reden waarom de scope voor dit plan is gelegd
op 10 jaar. Binnen 10 jaar moeten alle maatregelen uit het plan worden gerealiseerd en voor een groot deel
ook al hebben geleid tot verhoging van natuurwaarden.

Figuur 1: Plangrens Ontwerp Bestemmingsplan.
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1.2 Borgen meerwaarde Natuur Netwerk Nederland
(NNN)
Naast de in de vorige paragraaf beschreven ambitie van het landgoed is van belang dat het gehele landgoed is
gelegen in het Natuur Netwerk Nederland (NNN) (Figuur 2: Ligging van de gronden van Paleis in het
Natuurnetwerk Nederland (donkergroen) en Groene Contour (lichtgroen). Artikel 6.3 van de interim
omgevingsverordening schrijft voor hoe met ontwikkelingen binnen het NNN moet worden omgegaan.
Relevant voor de planvorming Paleis Soestdijk zijn de volgende artikelen:
Artikel 6.3 Instructieregel geen aantasting Natuurnetwerk Nederland
1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen het Natuurnetwerk Nederland bevat geen
nieuwe bestemmingen en regels die ruimtelijke ontwikkelingen toestaan die nadelige gevolgen kunnen hebben
voor de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland, bedoeld in bijlage 10 Wezenlijke
kenmerken en waarden van deze verordening, of die kunnen leiden tot een vermindering van de kwaliteit, de
oppervlakte of de samenhang van het Natuurnetwerk Nederland, tenzij sprake is van:
b. ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot aantasting worden gecompenseerd binnen een met die ruimtelijke
ontwikkeling samenhangend gebied en met dusdanige activiteiten dat de uitvoering van die activiteiten
gezamenlijk binnen 10 jaar resulteert in een duidelijk aantoonbare meerwaarde voor het Natuurnetwerk
Nederland voor wat betreft kwaliteit, oppervlakte en samenhang.
2. Onder de oppervlakte van het Natuurnetwerk Nederland als bedoeld in het eerste lid wordt in ieder geval niet
de bestaande legale bebouwing, erven en verhardingen begrepen.
3. Aantasting van het Natuurnetwerk Nederland op grond van het eerste lid is slechts mogelijk als: a. de
aantasting zo veel mogelijk wordt beperkt; en b. de overblijvende aantasting tijdig wordt gecompenseerd.
4. De motivering van een bestemmingsplan bevat een onderbouwing waaruit blijkt dat aan de voorwaarden is
voldaan.

Figuur 2: Ligging van de gronden van Paleis in het Natuurnetwerk Nederland.

In het rapport “Meerwaardebenadering Paleis Soestdijk“ zijn alle maatregelen om te komen tot een
meerwaarde voor het NNN op hoofdlijnen beschreven. Om te borgen dat deze maatregelen ook daadwerkelijk
en voldoende worden uitgevoerd is dit beheer- en inrichtingsplan opgesteld. Door dit plan met beheer- en
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inrichtingsmaatregelen te koppelen aan de vaststelling van het bestemmingsplan worden de maatregelen
geborgd.

1.3 Relatie met andere plannen
1.3.1 Soortgericht onderzoek beschermde soorten o.b.v. Wet
natuurbescherming
Naast de toets Natuurnetwerk Nederland is een soortgericht onderzoek gedaan naar beschermde soorten op
basis de Wet natuurbescherming. Het doel van dit onderzoek is de uitvoerbaarheid van de voorziene
ruimtelijke ontwikkelingen toetsen. Hierbij wordt gekeken naar de wijzigingen in het bestemmingsplan en
wijzigingen ten opzichte van bestaand gebruik i.r.t. de Wet natuurbescherming (Wnb). Om het
bestemmingsplan vast te kunnen stellen is geen ontheffing van de Wnb nodig, wel moet worden vastgesteld of
het bestemmingsplan uitvoerbaar is met oog op de Wnb. Om de uitvoerbaarheid in het kader van de
soortenbescherming van de Wnb aan te tonen zijn de volgende vragen relevant:
Welke beschermde soorten komen voor in het plangebied?
Kunnen de ruimtelijke ontwikkelingen, die het nieuwe bestemmingsplan toestaat, op zodanige wijze
uitgevoerd worden dat overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb worden voorkomen?
Wanneer het niet of niet geheel mogelijk is een overtreding van de Wnb te voorkomen, wordt dan voldaan
aan de eisen die de wet stelt aan het verkrijgen van een ontheffing voor de betreffende overtreding?
Voor een goede lezing van het rapport is het van belang te beseffen dat niet de vraag centraal staat of een
bepaalde ontwikkeling zou kunnen leiden tot een overtreding van de Wnb, maar of het mogelijk is de
ontwikkelingen te realiseren binnen de kaders van de Wnb. Wanneer effectbeperkende maatregelen
noodzakelijk zijn om de ontwikkeling passend binnen de kaders van de Wnb te realiseren, wordt dat als
voorwaarde in dit rapport benoemd. De maatregelen die beschreven worden zijn, vormen een integraal
onderdeel van dit beheer- en inrichtingsplan.

1.3.2 Restauratieplan: Verder met Zocher
In 2019 is een restauratieplan opgesteld voor een deel van het landgoed. In de overgang van koningshuis naar
publiek en nu naar een (opengesteld) privaat paleispark, is te zien wat de tand des tijds heeft gedaan. De
ontwikkelingen van ‘Made by Holland’ zijn aanleiding voor het restaureren van zowel het Paleis, de tuin als het
park. Het ensemble vraagt om een integrale aanpak zodat de samenhang weer voelbaar wordt. Het
restauratieplan geeft inzicht in de restauratieplannen voor het paleispark: een nu nog verborgen ruwe diamant
die een stevige polijstbeurt kan gebruiken.
Het restauratieplan is een plan met als uitgangspunt een conserveringsstrategie voor de bestaande,
beschermde, historische tuin-, park- en bosaanleg. De toekomstvisie ‘Made by Holland’ lijkt uitstekend te
combineren met het herstel van de hoofdopzet van het aanwezige beschermde parkensemble. Er wordt in het
restauratieplan op een sobere maar doelmatige manier gekeken naar het verbeteren van de aanwezige
kwaliteiten. Omdat dit plan uitgaat van een conserveringsstrategie en geen herontwikkeling, worden de nog
zichtbare tijdslagen gerestaureerd. De kern in de samenhang van de huidige aanleg is het Paleis met haar
vleugels in de aanleg van Zocher Sr. en Jr. van omstreeks 1817. Dit levert de basisgedachte ‘Verder met Zocher’.
Het hoofddoel van het restauratieplan is het herstel van het casco van de Zocheraanleg als de meest
beeldbepalende structuur in de opzet van het Paleispark. Dit betekent herstel op hoofdlijnen van de ruimtelijke
opbouw van het Zocherpark. Daarnaast vormen ook de restauratie van tuinachtige invullingen van latere
datum onderdeel van dit restauratieplan. Afhankelijk van de bestaande toestand is per tuinobject een
zorgvuldige afweging gemaakt om het betreffende object al dan niet te restaureren. Paleispark Soestdijk is een
‘levend’ monument. Restaureren aan groei vraagt om ingrijpen, zodat verjonging plaats kan vinden en de
Beheer- en inrichtingsplan landgoed Paleis Soestdijk | Eelerwoude | 9

toekomstwaarde behouden blijft. Uiteindelijk is het motto de totaalaanleg te herstellen in vloeiende ruimtes
van boomstructuur, beplantingsstructuur en een samenhangende houdbare padenstructuur. Als
vanzelfsprekend hierbij rekening houdend met de aanwezige natuurwaarden.
Als algemene uitgangspunten zijn te omschrijven:
Behoud van de cultuurhistorische waarden.
Herkenbaarheid van een buitenplaats aan een voorname uitstraling.
Een verzorgd en goed onderhouden gebied.
Een zichtbare historische gelaagdheid. Daarbij zijn de karakteristieken van verschillende aanlegperiodes
van belang:
• De geometrische stijl uit de 17e en 18e eeuw.
• De aanleg door de landschapsarchitecten Zocher sr. en Zocher jr. en eigenaresse Anna Paulowna.
• Latere wijzigingen onder invloed van koningin Emma, prinses Wilhelmina en koningin Juliana.
Door o.a. de tuinarchitecten Eberson, L.A. Springer en de tuinbazen van Paleis Soestdijk.

Figuur 3: Restauratieplankaart Copijn 2019.

Het onderhavige inrichtings- en beheerplan heeft op een aantal plekken overlap met het opgestelde
restauratieplan. Indien dit aan de orde is, wordt dit benoemd in het plan. Het restauratieplan is voor een
beperkt deel onderdeel van het inrichtings- en beheerplan. Hiervoor is het nog niet voldoende uitgewerkt. Het
vormt echter wel een belangrijke basis en mag daarom niet ongenoemd blijven.

1.3.3 Natuurbeheerplan provincie Utrecht
Provincie Utrecht heeft als doel het behouden, versterken en verbinden van natuur. Het Natuurbeheerplan is
een subsidiekader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid te realiseren en biedt de
provincie de mogelijkheid haar doelen te bereiken. Het natuurbeheerplan is onderdeel van het Subsidiestelsel
Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en beschrijft per gebied welke natuur- en landschapsdoelen nagestreefd
worden. Ook voor Landgoed Paleis Soestdijk zijn deze doelen vastgesteld. De doelen en beheertypen die voor
het landgoed, door de provincie zijn vastgelegd vormen het uitgangspunt in het inrichtings- en beheerplan.
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Benadrukt moet wel worden dat er voor landgoed Paleis Soestdijk op dit moment geen subsidie is
aangevraagd/verkregen in het kader van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en er geen
beheer gevoerd wordt gericht op de omschreven doelen.

1.3.4 Ambitie in relatie tot innovatie
Op Paleis Soestdijk bieden we in de toekomst een onafhankelijk podium voor de kroonjuwelen van de
Nederlandse maak- en kennisindustrie en vieren we de successen van innoverend Nederland. We creëren een
podium voor het collectieve vermogen om vooruitgang te bewerkstelligen en een platform voor nieuwe ideeën
en initiatieven. Dit beheer- en inrichtingsplan geeft vooral richting aan het op orde krijgen van de basis en geeft
richting aan de wijze waarop de natuur verbeterd kan worden. Hierbij is er in de toekomst veel ruimte om
nieuwe en ideeën en initiatieven uit te werken. Paleis Soestdijk kan een living lab gaan vormen. Hoe dit vorm
krijgt, moet verder uitgewerkt worden.

1.3.5 Overige relevante documenten
In het kader van de bestemmingsplanprocedure is veel onderzoek gedaan. Dit betreft bijvoorbeeld onderzoek
in het kader van de watertoets en archeologie. Ook in het verleden is uitgebreid onderzoek gedaan naar onder
andere flora en fauna (Van den Bijtel 2013/2014). Daar waar mogelijk is een verband gelegd tussen dit rapport
en de reeds uitgevoerde onderzoeken. In sommige gevallen zijn teksten direct overgenomen, omdat deze zeer
passend zijn in de context van dit plan. Daarnaast zijn in opdracht van eigenaar onderzoeken uitgevoerd naar
de kwaliteit van de bossen (Boomtotaalzorg /2019) en in opdracht van de Provincie Utrecht naar de oude
boskernen op het landgoed (bureau Maes/2020). In de bijlage is in de literatuurlijst opgenomen van welke
rapporten gebruik is gemaakt. Ook is door Klingen Bomen en Bureau Bakker en Bleeker in 1986 een beheerplan
opgesteld voor de parkaanleg en het bosgebied. Ook met aangrenzende terreineigenaar Staatsbosbeheer vindt
afstemming plaats.

1.3.6 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijving van het landgoed met een korte toelichting op de Tuin- en
parkaanleg van Zocher en het hiermee verbonden Paleisbos alsmede de overige terreindelen zoals Parade,
Alexanderkwartier en enkele grasland en landbouwpercelen.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de huidige kwaliteit van bos-, natuur en landschap van de diverse landgoed
delen beschreven. Hierbij wordt specifiek aandacht besteedt aan de oude boskernen en een beschrijving
gegeven per natuurbeheertype zoals deze door de provincie wordt gehanteerd.
In hoofdstuk 4 wordt vanuit de diverse beleidskaders en eigen opvattingen en wensen van het landgoed een
natuurvisie op hooflijnen toegelicht. Hierbij wordt ingegaan op de samenhang tussen natuur en cultuurhistorie
en wordt in de visie uiteengezet hoe de natuurwaarden op het landgoed vergroot worden. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met een visie op het beheer per beheertype.
Hoofdstuk 5 beschrijft de te nemen beheer- en inrichtingsmaatregelen op het landgoed voortkomend uit de
verplichtingen vanuit de ontwikkelingen en voortvloeiend vanuit de visie. Per beheertype worden beheer- en
inrichtingsmaatregelen voorgesteld alsmede worden algemene en meer specifieke maatregelen ten behoeve
van de flora en fauna beschreven.
Het rapport wordt in hoofdstuk 6 afgesloten met de borging van de genomen maatregelen door middel van de
beschrijving van de wijze van monitoring alsmede wordt de methode van planning en verantwoording
toegelicht.
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2 Beschrijving Landgoed Paleis Soestdijk
2.1 Algemene beschrijving landgoed
2.1.1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de huidige situatie van landgoed Soestdijk. Het beschrijft de ligging en begrenzing
en geeft informatie over een aantal abiotische factoren. Het geeft een beeld van het landgoed als geheel. In de
paragrafen 3.2 tot en met 3.4 wordt ingegaan op specifieke onderdelen van het landgoed.

2.1.2 Ligging en begrenzing
Soestdijk maakt onderdeel uit van een groep van oorspronkelijk circa twintig buitenplaatsen aan de oostkant
van de Utrechtse Heuvelrug. Dit gebied wordt door zijn geomorfologie aangeduid als de Laagte van Pijnenburg.
Zoals veel andere buitenplaatsen ligt Soestdijk op een landschappelijke gradiënt, namelijk op de grens van de
hoge Utrechtse Heuvelrug en de lage Eem-vallei. De buitenplaats grenst aan de Praamgracht uit de 14e eeuw
en ontleent haar naam aan haar oorspronkelijke ligging aan de Soestdijk uit diezelfde eeuw, die transformeerde
tot wat nu de Amsterdamsestraatweg is.
De plangrens van het bestemmingsplan volgt grotendeels de eigendomsgrens van het landgoed. Er zijn enkele
verschillen. Deze hebben te maken met de grondruil met Staatsbosbeheer. Aan de noordzijde worden gronden
aan Staatsbosbeheer overgedragen in ruil voor een deel van het Borrebos ten noorden van het
Marechausseeterrein. De plangrens omvat zowel de oude als de nieuwe eigendomsgrens, zodat de gronden die
worden overgedragen en nu een maatschappelijke bestemming hebben, kunnen worden herbestemd tot
natuur.

Figuur 4: Weergave plangrens met deelgebieden.
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2.1.3 Geschiedenis
Jachthuis
Rond 1650 liet een Amsterdamse burgemeester een jachthuis bouwen tussen Soest en Baarn. De jonge
stadhouder Willem III, een fervent jager, kocht de hofstede aan de Zoestdijck in 1674. De stadhouders jaagden
er en hun weduwen brachten er hun zomers door. In 1795 verloor de familie het jachtslot. Onder Franse
invloed werd Soestdijk ‘genationaliseerd’. Het veranderde zelfs even in een Franse kazerne. In 1815 was alles
weer anders. De Fransen waren weg, Nederland was een koninkrijk en de kroonprins – de latere Koning Willem
II – kreeg het jachtslot cadeau voor zijn optreden in zijn veldslagen tegen de Fransen.
Zomerpaleis
De kroonprins en zijn Russische vrouw, Prinses Anna Paulowna, lieten Soestdijk verbouwen tot een echt
zomerpaleis. Er kwamen twee zijvleugels en alles werd naar de smaak van de tijd – in empirestijl – ingericht.
Ook na hen bleef de koninklijke familie het paleis gebruiken als zomerverblijf. Vooral Koningin-moeder Emma
kwam er graag. In 1928 kreeg zij voor haar 70ste verjaardag een bijzonder geschenk: elektrisch licht op Paleis
Soestdijk.
Permanent bewoond werd Paleis Soestdijk pas vanaf 1937, toen prinses Juliana en prins Bernhard er na hun
huwelijk hun intrek namen. Het Nederlandse volk had het paar als Nationaal Huldeblijk een verbouwing
aangeboden. Het paleis kreeg centrale verwarming en een comfortabel, modern appartement aan de
achterzijde.
Koninklijke residentie
In 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Tot de bevrijding in 1945 week het prinselijk gezin uit naar het
buitenland. Opnieuw herbergde Paleis Soestdijk buitenlandse militairen, ditmaal Duitse officieren.
Na de bevrijding keerde het gezin terug en in 1948 volgde prinses Juliana haar moeder Wilhelmina op als
koningin. Paleis Soestdijk werd daarmee de koninklijke residentie. Onvergetelijk zijn de feestelijke defilés die op
Koninginnedag door de voltallige koninklijke familie op het bordes werden afgenomen.
Woonhuis en werkpaleis
Toen prinses Beatrix werd ingehuldigd als koningin, in 1980, was Paleis Soestdijk geen koninklijke residentie
meer. Prinses Juliana en prins Bernhard bleven er wonen tot hun dood in 2004. In 1971 werd het paleis
Rijksbezit. Met ingang van december 2017 werd, na een uitgebreide selectieprocedure, MeyerBergman
Erfgoed Groep de nieuwe eigenaar van het paleis en het landgoed.

2.1.4 Bodem en geomorfologie
Bodem
Op het landgoed Paleis Soestdijk zijn drie soorten bodems te onderscheiden, te weten:
1. De veldpodzolgronden in leemarm tot zwak lemig fijn zand (overgrote deel van de gronden).
2. Holtpodzolgronden in grof zand (gronden in het noorden en noordwesten van het gebied).
3. Duinvaaggronden in grof zand (gronden in het noorden en noordwesten van het gebied).
(Alterra, Bodemdata.nl; Stiboka 1966).
Bij de aanleg van het bos en het park is in ieder geval in delen van het gebied de oorspronkelijke
bodemopbouw verstoord.
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Figuur 5: Bodemkaart Stiboka.

Geomorfologie
Het gebied ligt aan de rand van de laagte van Pijnenburg. De zuidzijde van het gebied ligt op een vlakte van ten
dele verspoeld dekzand die doorloopt in deze laagte. Het centrale en noordelijke deel van het gebied liggen in
een zone met gordeldekzand-welvingen. Het uiterste noorden ligt in een gebied van lage landduinen met
bijbehorende vlakten en laagten (Stiboka 1982). Het uiterste noorden van het gebied ligt op een hoogte van ca.
6 meter +NAP, terwijl het uiterste zuiden op een hoogte van ca. 3 meter +NAP ligt.

Figuur 6: Geomorfologie.
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2.1.5 Water
Maaiveldhoogte
Voor het bepalen van de maaiveldhoogte is de AHN3 geraadpleegd. Uit de hoogtekaart komt naar voren dat
het plangebied van noord naar zuid afloopt in hoogte. Het laagst gelegen punt ligt op een hoogte van circa NAP
2,3 meter rondom de vijver. Het hoogste gedeelte is het Marechaussee terrein, met een maaiveldhoogte van
gemiddeld NAP 8,0 meter.

Figuur 7: Hoogtekaart.

Grondwater
In het plangebied zijn geen langdurige tijdreeksen beschikbaar van grondwaterstanden. Er zijn 2 meetpunten
gelegen buiten het plangebied. Dit zijn meetpunten B32A1774 en B32A0417. Het dichtstbijzijnde meetpunt bij
het plangebied is B32A1774. Deze geeft een maximale waterstand van circa +1,8 m NAP. Het maaiveld in het
plangebied varieert van +3,2 tot +8,0 m NAP.
Watergangen, waterberging en kunstwerken
Het waterschap heeft de watergangen in haar gebied geclassificeerd. Men kent 3 soorten watergangen:
• A-wateren: de belangrijkste wateren van de regio, zoals grotere sloten, beken en waterplassen, die
belangrijk zijn voor een goede waterhuishouding.
• B-wateren: bijvoorbeeld een (klein) kavelslootje tussen twee perceeleigenaren.
• C-wateren: bijvoorbeeld een poel of zakslootje (een slootje waar het regenwater wordt verzameld en kan
infiltreren).
In het plangebied zijn meerdere watergangen in de categorie C-water aanwezig. Het overgrote deel hiervan ligt
in zuidwestelijke deel van het plangebied. In het zuiden van het plangebied ligt één watergang van de categorie
A-water. Dit A-water heeft aan beide kanten een beschermingszone en onderhoudsstrook.
In het A-water ten zuiden van het plangebied is stuw Biltseweg (KST-1682) aanwezig. Deze stuw is gelegen
tussen watergang WL_9823 en WL_29822. De stuw heeft een drempelhoogte op +0,88 m NAP, met een
maximaal kerende hoogte van +2,09 m NAP. De doorstroombreedte is 3,15 meter.
In het plangebied is momenteel waterberging aanwezig in de vorm van oppervlaktewaterlichamen, waaronder
meerdere vijvers en poelen. De vijvers in de paleistuin zijn met elkaar verbonden.
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Figuur 8: Watergangen en kunstwerken.

De aanwezige wateren in het gebied zijn de Praamgracht, de Gracht, de vijvers en kommen (Vijver Henry IV,
Prinsessenkom, Anna Paulownakom) en de greppels en sloten in het westelijke deel van het gebied. Sommige
greppels en sloten dateren nog uit de tijd van de ontginning van het veengebied, dat zich ten zuidwesten van
het gebied uitstrekte. Vanuit de Praamgracht kan ter hoogte van de uiterste zuidwestpunt, van het Emmapark,
water worden ingelaten in de ringgracht. Een te veel aan water kan via de grote vijver in de paleistuin weer
worden afgevoerd naar de Praamgracht. De greppels vormen een afzonderlijk watersysteem en staan niet in
verbinding met het watersysteem van de Praamgracht. Ze worden gevoed door regenwater en grondwater.
Sommige delen van het greppelstelsel voeren nooit meer water, andere delen vallen in de loop van het jaar
droog. Bij een overschot aan water in het greppelsysteem kan dit via een schotbalkstuwtje ten zuidwesten van
de Jachtweide worden afgevoerd naar de Praamgracht. Op basis van het stelsel van watergangen kan
geconcludeerd worden dat in het verleden veel met water is gestuurd. De huidige Praamgracht onttrekt veel
water en voert deze af. In de winterperiode staan de sloten redelijk vol water maar gedurende het voorjaar en
zeker in de zomer vallen deze sloten droog.
Bijzonder om te vermelden is dat op diverse plaatsen in de randen van de greppels bijzondere mossen zijn
gevonden.
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Figuur 9: Kommen, vijvers en gracht.

De kommen in het gebied en de vijver in de Jachtweide staan niet in verbinding met andere wateren; het zijn
geïsoleerde waterlichamen die gevoed worden door grond- en regenwater.

2.1.6 Monumentale status
Het gehele park heeft de status van rijksmonument met monument nummer 531287 Historische tuin- en
parkaanleg behorende tot de buitenplaats Paleis Soestdijk.
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/531287
Paleis Soestdijk kent een parkensemble met een waardevolle aanleg en een rijke gelaagde geschiedenis waar
diverse grootheden in de tuinhistorie een stempel op hebben gedrukt. De overgang van koningshuis naar
publiek en nu naar een (opengesteld) privaat paleispark laat zien wat de tand des tijds heeft gedaan.
Het paleispark is het centrale deel van een veel groter paleiscomplex dat uit verschillende clusters van park- en
bosgebieden bestaat. Het kent een complexe ontwikkelingsgeschiedenis, waarin sprake is van verschillende
geschiedenislagen en ontwikkelingsfasen die allen in de huidige situatie sporen hebben nagelaten. Het
paleispark is samengesteld uit verschillende terreindelen waarin veel historische en ruimtelijke verbanden te
duiden zijn. De meest beeldbepalende tijdslaag is de aanleg in landschapsstijl, ontworpen door J.D. Zocher sr.
en jr. (gerealiseerd tussen 1815 en ca. 1824). Deze aanleg heeft een grote samenhang met het gelijktijdig
ingrijpend verbouwde paleis. Het ontworpen ensemble van Paleis en parkaanleg in landschapsstijl is sterk
geïnspireerd op het Paleis Pavlovsk nabij Sint Petersburg. Latere toevoegingen en interventies in de parkaanleg
voegen zich in het park-concept van de Zochers. De Zocheraanleg is voor het publiek niet goed beleefbaar
omdat deze veel groter is dan het huidige opengestelde parkgebied. De aanleg is in structuur echter goed
bewaard gebleven, maar is sterk versleten en verschraald. Er is een grote instandhoudingsproblematiek, de
actuele staat van de structuurbepalende beplantingen is dermate slecht dat er voor instandhouding en
restauratie van de aanleg ingrijpende maatregelen moeten worden uitgevoerd.
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2.1.7 Beschrijving natuurwaarden; aanwezige flora en fauna
Zoals beschreven in paragraaf 1.3. is er veel onderzoek gedaan naar flora en fauna. De belangrijkste
natuurwaarden worden in deze paragraaf kort beschreven. Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar
de in paragraaf 1.3 genoemde rapporten.
Inleiding
De natuurwaarden op Landgoed Paleis Soestdijk kenmerken zich door de aanwezigheid van een relatief grote
oppervlakte van aaneengesloten bos, veel oude (laan)bomen met holten, de aanwezigheid van een parkachtig
landschap en de Paleisvijver. Doordat het gebied niet vrij toegankelijk is heerst er veel rust. Aan de noord- en
westzijde grenst het Parkbos aan een uitgestrekt bosgebied op de Utrechtse Heuvelrug. De drukke, provinciale
wegen van de Biltseweg en de Amsterdamsestraatweg aan de zuid- en oostzijde van het gebied vormen harde
grenzen en barrières voor een groot aantal diersoorten.
Flora en vegetatie
Het bos is nagenoeg geheel aangeplant. De soortensamenstelling is gevarieerd en bestaat vooral uit gemengd
bos en soorten als grove den, lariks, fijnspar, beuk en zomereik. De bospercelen worden doorsneden door een
stelsel van lanen met name van beuk, waarvan sommige bomen bijna 200 jaar oud zijn. Vanwege de hoge
leeftijd en een verminderde vitaliteit zijn in veel bomen holten aanwezig en is het gebied rijk aan
paddenstoelen. Er zijn in totaal 398 soorten vastgesteld, waarvan 55 soorten op de Rode Lijst van bedreigde
soorten staan (herleid uit Van den Bijtel 2013 en 2014). Bijzonder is de vondst van het ernstig bedreigde wit
heidetrechtertje in 2013, in een met veenmos begroeide rand langs de noordoever van de sloot in de
Jachtweide. Ook de aanwezigheid van zes soorten uit de Rode Lijst-categorie ‘bedreigd’ moeten vermeld
worden: bruinbultige franjehoed, jodoformrussula, pruikzwam, ranzige mycena, stromesthazenpootje en
witgeringd mosklokje. Met uitzondering van het stromesthazenpootje, en met aanvulling van de milde
braakrussula gelden de soorten ook als aandachtssoort binnen de begrensde NNN.
Binnen het landgoed (exclusief de Paleistuin) zijn in 2013 in totaal 50 korstmossoorten vastgesteld, waarvan
twee soorten zijn opgenomen op de Rode lijst. Opmerkelijk is de vondst in 2013 van het korstmos de geelgrijze
poederkorst, in een bosperceel in het Parkbos. Op dat moment de enige bekende vindplaats in Nederland. In
hetzelfde gebied en jaar zijn 63 soorten bladmossen en 11 soorten levermossen vastgesteld (Van den Bijtel,
2014). Ook hier is een vondst gedaan van een unieke soort, het bosspinragmos, eveneens op dat moment de in
Nederland enige bekende groeiplaats.
De floristische waarden op het landgoed zijn niet bijzonder groot. In de bospercelen ontbreekt op veel plaatsen
de onderbegroeiing of bestaat deze uit grote oppervlakten van adelaarsvaren. Ook zoomvegetaties en
struwelen komen als gevolg van het gevoerde beheer niet voor (Van den Bijtel, 2014). Op open plekken en
langs bospaden bestaat de kruidlaag vooral uit grassen en brede stekelvaren. Het aantal ‘oud bosplanten’,
kenmerkende soorten die voorkomen op locaties waar al meer dan 200 jaar bos groeit, is beperkt tot kleine
aantallen van slechts zes soorten en een beperkt aantal groeiplaatsen (Van de Bijtel, 2014). Vermoedelijk
veroorzaakt door een sterke dominantie van adelaarsvaren, overigens ook een oud bosplant die bovendien
over grote oppervlakten in het gebied voorkomt. Bijzonder is de aanwezigheid van stomp fonteinkruid in de
paleisvijver en op enkele groeiplaatsen in de omgeving. De soort geldt in de provincie Utrecht als bedreigde
plantensoort (Van den Bijtel, 2013). Van den Bijtel vermeld ook het voorkomen van de bedreigde vlottende bies
in de omgeving van de Jachtweide. De oevervegetaties rond de spreng, paleisvijver en de vijver bij de kas
bestaan uit overwegend algemene soorten. Aan de westzijde van de paleisvijver, in de spreng, delen van de
ringgracht en in en rond de waterelementen in de Jachtweide zijn wat plantensoorten aangetroffen die wijzen
op de aanwezigheid van ondiep grondwater en kwel. De meeste locaties vallen in de tweede helft van het
voorjaar echter alweer droog. Vermeldenswaardig tot slot is de aanwezigheid op diverse plaatsen van
bijzondere mossen waaronder groot gaffeltandmos, kalkvedermos en ook steenbreekvaren in steilranden langs
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watergangen en greppels. Op een viertal plaatsen in het Parkbos komt koningsvaren voor (Van den Bijtel,
2014).
Fauna
De broedvogelbevolking is met 53 soorten in het Parkbos en 49 soorten in de Paleistuin redelijk soortenrijk
(Van den Bijtel 2013, resp. 2014). Opvallend is het grote aantal holenbroeders als spechten, mezen en soorten
als bosuil, boomklever en boomkruiper. Ook zijn er enkele territoria ransuil in en rond de Paleistuin en het
Alexanderkwartier aangetroffen (Aveco de Bondt, 2019). Door een combinatie van rust en de aanwezigheid van
oude bomen en bosopstanden, nestelen in het Parkbos vogelsoorten als havik, zwarte specht en wespendief.
Ook zijn er in het gebied een paar raven aanwezig en een paartje ijsvogels. De aanwezigheid van naaldhout
komt naar voren in een flink aantal territoria van goudvink, goudhaan, kuifmees en zwarte mees. Het feit dat in
het bos weinig houtige onderbegroeiing, jong bos en struweel voorkomt kenmerkt zich door kleine aantallen
van algemene soorten als tuinfluiter, fitis en houtduif. Roofvogels zijn goed vertegenwoordigd door soorten als
buizerd, havik, sperwer, boomvalk en wespendief (Aveco de Bondt, 2019/Van den Bijtel 2013/2014).
Met een totaal van 10 vleermuissoorten is het plangebied relatief rijk aan vleermuizen. Van gewone
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis zijn zomer- en/of kraamverblijfplaatsen
vastgesteld. Van baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis en watervleermuis worden zomer- of
kraamverblijfplaatsen binnen het plangebied vermoed. In de ijskelder overwinteren kleine aantallen van
watervleermuis, baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, franjestaart en watervleermuis. Ook op de zolder
van de watertoren overwinteren enkele exemplaren van ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis.

Figuur 10: Overzicht van aanwezige vleermuissoorten en gebiedsfuncties (Bron: Soortenonderzoek, Eelerwoude 2021).

Van verschillende vleermuissoorten zijn kraamverblijfplaatsen aanwezig en de laanbeplantingen en de
ringgracht zijn belangrijke vliegroutes van en naar ondermeer de Paleisvijver, waar grote aantallen gewone
dwergvleermuizen, watervleermuizen en rosse vleermuizen op insecten jagen. Op het terrein leven tenminste
twee dassenfamilies die hun voedsel zoeken in de bospercelen en in de gazons rond het Paleis. Ook op en rond
de Parade komen dassen voor, vermoedelijk afkomstig uit het Baarnse Bos omdat de drukke
Amsterdamsestraatweg een grote barrière vormt. Ook de boommarter komt op het landgoed voor,
aangetrokken door het grote aanbod aan oude bomen met holten, geschikte verblijfplaatsen voor deze vrij
kritische soort. Aanwezigheid van de boommarter verklaart mogelijk het relatief kleine aantal eekhoorns dat
wordt waargenomen, ondanks de aanwezigheid van veel geschikte leefgebied.
De vijver vormt een belangrijk leefgebied voor de ringslang, die op diverse plaatsen verspreid over het gebied
voorkomt. Zowel in de omgeving van de Parade als in de Paleistuin zijn jonge ringslangen gezien en vindt
waarschijnlijk voortplanting plaats. Vermoedelijk gaat om twee deelpopulaties van enkele tientallen dieren aan
weerszijden van de Amsterdamsestraatweg (N211), die overigens ook voor de ringslang een grote barrière
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vormt. In het Paleisbos en het bosgebied van het Marechausseeterrein is de hazelworm vastgesteld. In de
omgeving van het Paleis en de Parade lijkt de soort te ontbreken. De aanwezigheid van de levendbarende
hagedis is beperkt tot enkele dieren rond het sportcomplex en in bosranden verspreid over het landgoed.
Met name de omgeving van de paleisvijver is rijk aan amfibieën. Naast algemene soorten als bruine kikker,
bastaardkikker en gewone pad is hier in 2013 ook nog de vrij kritische poelkikker waargenomen. Het ging om in
totaal 3 locaties en maximaal zo’n 40 dieren. Van der Helm trof in 2011 en 2012 ook heikikkers aan in de
Paleistuin en stelde voortplanting vast in 2013 in een kwelsloot in de Jachtweide. Het ging vermoedelijk om
restpopulaties die na deze jaren helaas niet meer zijn vastgesteld. Het droogvallen van waterelementen lijkt
één van de belangrijkste oorzaken voor het (ogenschijnlijk) verdwijnen van de heikikker en van de kleine
aantallen poelkikkers.
Het plangebied is niet bijzonder rijk aan dagvlinders. Van den Bijtel trof 20 in hoofdzaak algemene soorten aan
in kleine aantallen (herleid uit Van den Bijtel 2013 en 2014). Het ontbreken van voldoende nectarplanten wordt
als een belangrijke oorzaak genoemd van de beperkte soortenrijkdom. Anders ligt dit bij de groep van libellen.
Hier gaat het om een totaal van 32 soorten, waaronder 6 soorten van de Rode Lijst: bruine winterjuffer,
gevlekte witsnuitlibel, glassnijder, tengere pantserjuffer, venwitsnuitlibel en vroege glazenmaker. De rijkdom
aan libellen heeft waarschijnlijk te maken met de goede waterkwaliteit van matig voedselarm tot matig
voedselrijk water. De waarneming van de beschermde gevlekte witsnuitlibel heeft betrekking op een enkel
zwervend exemplaar. De bruine winterjuffer is de laatste jaren sterk toegenomen, ook op het landgoed.
Verspreid over het gebied zijn tientallen dieren waargenomen.
Van de sprinkhanen en krekels zijn er in totaal 17 soorten binnen het landgoed vastgesteld, waarvan de
aanwezigheid van de veldkrekel (tevens een provinciale aandachtssoort en Rode Lijstsoort) bijzonder is om te
noemen. De soort is in 2013 op 3 locaties aan de westzijde van het Parkbos aangetroffen. Het gaat om een
kleine populatie die waarschijnlijk onderdeel uitmaakt van een vrij grote populatie van veldkrekel in het
aangrenzende gebied De Stulp.
Op het landgoed zijn minimaal 65 wilde bijensoorten vastgesteld (herleid uit Van den Bijtel 2013 en 2014). Van
deze soorten staan andoornbij, blauwe metselbij, kleine klokjesbij, kruiskruidzandbij, lathyrusbij, roodharige
wespbij en tuinbladsnijder op de Rode Lijst. De kruiskruidzandbij is tevens een provinciale aandachtssoort. De
betekenis van het landgoed voor wilde bijen wordt beoordeeld als betrekkelijk gering (Van den Bijtel 2014).
Van veel soorten zijn slechts enkele exemplaren gezien.

2.1.8 Beheertypen provincie Utrecht
De provincie Utrecht heeft in haar Natuurbeheerplan 2021 de bestaande en potentiële waarden op basis van
een beheertype beschreven, bestaande uit specifieke waarden, potentiële waarden en omgevingsfactoren.
Binnen het totale areaal van Paleis Soestdijk komen vijf verschillende beheertypen voor. Het meest
voorkomende beheertype is N16.03 Droogbos met productie (ca. 72 hectare) beslaat. Daarna komt het
beheertype N17.03 Park- of Stinzenbos (ca. 31 hectare). Het derde bos gerelateerde beheertype is N15.02
Dennen-, eiken-, en beukenbos (ca. 26 hectare). De andere beheertypen zijn N12.02 Kruiden- en faunarijk
grasland (ca. 4,4 hectare) en N04.02 Zoete plas (ca. 3,5 hectare).
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Figuur 11: Beheertypen binnen plangrens

2.1.9 Oude boskernen en bosgroeiplaatsen provincie Utrecht
Een groot deel van het plangebied is aangemerkt als oude bosgroeiplaats. Dit is conform de definitie van de
provincie:
Boslocatie die in het midden van de negentiende eeuw als bos op de historische kaarten staat aangegeven en
die tot op heden onafgebroken een boslocatie is gebleven. Deze locaties zijn waardevol vanwege de
bosbodemontwikkeling en daarmee samenhangende flora en fauna.

Figuur 12: Oude bosgroeiplaatsen en oude boskernen.
Beheer- en inrichtingsplan landgoed Paleis Soestdijk | Eelerwoude | 21

Binnen het plangebied is daarnaast een flink aandeel bos door de provincie Utrecht begrensd als “oude
boskern”.
Een oude boskern wordt door de provincie gedefinieerd als:
“Een actuele groeiplaats van autochtone bomen en struiken die afstammelingen zijn van de oorspronkelijk
inheemse flora die na de ijstijd op eigen kracht Nederland heeft bereikt. De groeiplaats kan zowel een bos
betreffen als een houtwal of een enkele boom of struik die als relict van het oorspronkelijk bos te beschouwen
is” (Beleidsregels natuur en landschap 2017, provincie Utrecht).
Het gaat om (relatief) ongestoorde bosbodems, en wordt naast autochtone bomen en struiken ook getypeerd
door de aanwezigheid van zgn. ‘oud-bosplanten’, zoals in dit gebied de veel voorkomende adelaarsvaren. De
provincie hecht veel waarde aan deze oude boskernen en wil aantasting zoveel mogelijk voorkomen, dan wel
beperken. Figuur 12 Beheertypen SNL en oude Boskernen geeft weer waar de oude boskernen zijn gelegen op
het landgoed.

2.2 Tuin- en parkaanleg Zocher
De tuin en Parkaanleg Zocher strekt zich uit over ca. 84 hectare van het landgoed. Het betreft de intensief
ingericht en gebruikte paleistuin waar het Anna Amalia oord onderdeel van uit maakt. Verder bestaat de aanleg
van Zocher uit het Emmapark en sportpaviljoen, de parkeerplaats en een deel van het op dit moment
afgesloten terrein. De buiten grenzen worden gevormd door de Willemlaan en Alexanderlaan en de
Praamgracht/Amsterdamsestraatweg. In onderstaande paragrafen wordt de tuin- en parkaanleg nader
omschreven.

Figuur 13: Begrenzing Tuin- en parkaanleg Zocher.
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2.2.1 Paleistuin
De vijver en het paleis zijn beeldbepalende elementen in de paleistuin. De inrichting bestaat verder uit gazons,
groepen rododendrons, azalea’s, solitaire bomen, bospercelen en een aantal lanen. De onderstaande kaart
geeft de huidige inrichting weer. Een deel van de paleistuin heeft het beheertype N17.03 Park- en Stinzenbos.
Dit betreft vooral de heesters en bospercelen. Het overige deel is wel NNN begrensd, maar heeft geen
beheertype. Vanuit cultuurhistorisch perspectief zijn er meerdere stijlen te herkennen. De directe omgeving
van het Paleis kent een aanleg in geometrische stijl aan de voorzijde, een grote aanleg in landschappelijke stijl
aan de achterzijde en twee gespiegelde zijtuinen in landschapsstijl. De verschillende deelgebieden zijn nog
duidelijk herkenbaar en hebben een eigen sfeer. De beplanting vormt de verbindende factor en zorgt dat de
verschillende tuindelen vanzelfsprekend in elkaar overvloeien. Achter het paleis ligt de aanleg van J.D. Zocher
sr. en jr. uit de periode 1815- ca. 1824. Dit is de meest beeldbepalende tijdslaag in de gehele aanleg. Er zijn
binnen de Paleistuin twee beheertypen aanwezig: N17.03 Park- en Stinzenbos en N04.02 Zoete plas. Op grote
delen van de tuin is geen beheertype van toepassing. Het gaat met name de open terreindelen met gazon en
grasland.

Figuur 14: Beheertypen Paleistuin.

2.2.2 Anna Amaliaoord
Het Anna Amaliaoord heeft in het verleden een aantal wijzigingen ondergaan. Van een klassieke symmetrische
tuin naar het Zocherontwerp met de slingerende Alexanderlaan ertussen, van de Springertuin met een
moestuin voor Koningin Juliana naar de huidige versnipperde toestand met de restanten van het voormalige
Rosarium, de geamputeerde Alexanderlaan en als laatste toevoegingen de nieuwe industriële kas (1974) en het
kassahuisje (2006). Momenteel doet het Anna Amaliapark vooral dienst als doorsteek voor de bezoekers vanaf
de parkeerplaats naar de Baarnse zijtuin en is in feite een aangekleed niemandsland tussen parkeerplaats en
paleis met restanten van oudere tuin architectonische lagen. De tuin bestaat uit gazons, paden,
heesterpartijen, opgaand bos, kassen en een tweetal vijvers.
Binnen het Anna Amaliaoord is alleen het beheertype N17.03 Park- en Stinzenbos van toepassing. Een groot
deel van het deelgebied heeft geen beheertype.
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2.2.3 Parkeerplaats de Dries
Parkeerterrein De Dries is in 2006 tussen in een bestaand beukenvak ingericht. Er is in de bestaande situatie
sprake van ca. 230 parkeerplaatsen. Het beheertype op de parkeerplaats is N17.03 Park- en Stinzenbos.

2.2.4 Emmapark en sportpaviljoen
Het Emmapark is in 1815-1817 ontworpen door J.D. Zocher als onderdeel van het gehele park in landschapsstijl.
Het Emmapark wordt omsloten door een als slingerende gracht vormgegeven waterpartij die aansluit op de
grote Vijver. Het Emmapark is doormiddel van een watergang fysiek afgesloten van andere delen van de
Paleistuin en het Paleisbos. Het Emmapark bestaat uit een aantal weides en voornamelijk eikenlanen, maar ook
een enkele beukenlaan, bosvakken met voornamelijk eik en een aantal solitaire bomen en boomgroepen. Het
gehele Emmapark is omheind. Door de aanwezigheid van de herten zijn onder andere de krenten verdwenen
en krijgt ondergroei van bijvoorbeeld inlandse eik geen kans.
In 1937 is in het Emmapark het sportpaviljoen aangelegd. Het betreft een sportpaviljoen met dames- en
herenkleedhokjes, douches, een zitkamer met keuken en een ruim terras. In de nabijheid van het
sportpaviljoen werden een dubbele tennisbaan (nu nog 1 tennisbaan) en zwembad aangelegd. Het
sportcomplex is geheel omgracht. Het gras wordt intensief gemaaid. Het sportpaviljoen is regelmatig
opengesteld voor bezoekers.
Er zijn drie beheertypen van toepassing: N17.03 Park- en Stinzenbos, N16.03 Droog bos met productie en
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland.

Figuur 15: Beheertypen Emmapark.
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2.2.5 Zocherpark (buiten paleistuin)
Zocher ontwierp bij paleis Soestdijk een park met koninklijke allure met een voor Nederlandse begrippen
ongebruikelijke schaal. Het park strekt zich uit tot buiten de paleistuin (Figuur 16 Zocherpark). De
hoofdsequentie is nog volledig aanwezig en daarmee herkenbaar en heeft vanuit cultuurhistorisch oogpunt
hoge waarde. De Willemlaan en Alexanderlaan vormen feitelijk de buitengrens van de parkaanleg.

Figuur 16: Tuin- en parkaanleg Zocher buiten paleistuin.

Er zijn binnen dit deel van het Zocherpark drie beheertypen van toepassing: N17.03 Park- en Stinzenbos,
N16.03 Droog bos met productie en N15.02 Dennen- en eikenbos. Daarnaast typeren een aantal vakken zich als
oude boskern.

Figuur 17: Beheertypen Tuin- en parkaanleg Zocher.
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2.3 Paleisbos
Het terrein van Paleis Soestdijk bestaat grotendeels uit bossen en parkbos met enkele open gebieden waarbij
o.a. gemend bos, gemengd loof- of naaldhout en monoculturen van naaldhout, beuk of eik aanwezig zijn.
Binnen deze percelen zijn diverse lanen aanwezig, waarlangs in veel gevallen laanbeplanting is toegepast in de
vorm van beuk en eik. Op de open plekken zijn graslanden aanwezig, die op sommige locaties verruigd zijn.
Daarnaast zijn er nog enkele poelen en watergangen aanwezig. Veel bospercelen hebben een dichte ondergroei
van adelaarsvaren en maar een zeer matig ontwikkelde struiklaag. Veel varens voorkomen spontane opkomst
van andere planten en bomen. Het paleisbos overlapt deels met de eerder beschreven tuin- en parkaanleg.
Er zijn binnen het parkbos vier beheertypen van toepassing: N17.03 Park- en Stinzenbos, N16.03 Droog bos met
productie, N15.02 Dennen- en eikenbos en N12.02 Kruiden en faunarijkgrasland. Daarnaast typeren een aantal
vakken zich als oude boskern.

Figuur 18: Beheertypen Paleisbos (incl. deel Zocherpark buiten Paleistuin en Emmapark).

Voor de indeling in vakken wordt onderstaande kaart als uitgangspunt gehanteerd. Dit betreft de vakken
indeling zoals in 1986 is opgesteld door Klingen/Bakker en Bleeker. Het beheer is sindsdien gebaseerd op deze
indeling. Deze kaart zal ook uitgangspunt zijn in het bosbeheer in de toekomst.
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Figuur 19: Bosvakkenkaart.

2.4 Overige terreinen
2.4.1 Parade en kwekerij
Ten oosten van Paleis Soestdijk, aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg (N221), ligt het terrein dat ‘de
Parade’ wordt genoemd. Hier liggen onder andere de Intendantswoning, de boerderij, het logiesgebouw en de
dienstwoningen. Oorspronkelijk was dit deel bekend als het Herenhuiscluster. Daarnaast ligt aan de zuidzijde
van de Parade de kwekerij. Dit is een moestuincomplex dat zijn oorsprong vindt in de 19e eeuw. Het is feitelijk
een nog functionele 19e-eeuwse koninklijke moestuin. De moestuin wordt op dit moment extensief gebruikt.
De buitenruimte op de Parade bestaat uit gazon, vakken met heesters en vaste planten. De heestervakken gaan
over in gemengd loofbos. De ontsluitingsweg doorsnijdt de bosvakken en de aansluiting met het Baarnse bos.
De kwekerij is de moestuin van het paleis en bestaat uit een boomgaard, grasland en een extensieve pluktuin.
De aansluiting tussen het Baarnse Bos en de parade is er op dit moment nauwelijks, daar waar de structuren
wijzen op eerdere verbinding tussen de bosgebieden.
De kwekerij is gelegen in de groene contour. Voor dit terreindeel heeft de provincie een duidelijke wens om dit
terreindeel toe te voegen aan de NNN-begrenzing.
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Figuur 20: Beheertypen Parade & Kwekerij en Parkeerplaats.

2.4.2 Alexanderkwartier
Het Alexanderkwartier bestaat uit bebouwing en bos. De bebouwing is tot recent door de Koninklijke
Marechaussee gebruikt. Het terrein is grotendeels afgesloten met een hoog hek, en bestaat uit een
hoofdgebouw, enkele grote bijgebouwen voor huisvesting, opslag, een sporthal en ondergrondse schietbaan.
Buiten het hek staan 8 woningen waarvan 2 “twee onder 1 kap” en 6 rijwoningen, met tuin aan voorzijde en
achterzijde. Ook is er aan het einde van de doodlopende straat een parkeerplaats voor recreanten die het bos
bezoeken. Het is een drukbezocht bosgebied door wandelaars (met honden - losloopgebied) en een ruiter- en
menroute. Het beheertype van het om het Alexanderkwartier gelegen bos is N16.03 Droog bos met productie.

Figuur 21: Beheertypen Alexanderkwartier en Scoutingterrein.
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2.4.3 Scoutingterrein
Het scoutingterrein ligt aan de rand van het eigendom van Paleis Soestdijk. Op deze locatie houdt de scouting
diverse activiteiten in het aanwezige clubgebouw. Het terrein is niet openbaar toegankelijk en is afgesloten met
een hekwerk. De scouting heeft haar ‘speelgebied’ in de openbaar toegankelijke bossen van Staatsbosbeheer.
Het beheertype is N16.03 Droog bos met productie.

2.4.4 Voormalig landbouwpercelen en graslanden zonder beheertype
Verspreid over het landgoed zijn zes percelen grasland aanwezig waar in meer of mindere mate agrarisch
beheer op is gevoerd in het (recente) verleden. Op de graslanden wordt geen specifiek natuurbeheer gevoerd.
Ze worden gemaaid, begraasd of geklepeld en op het perceel aan de oostzijde (kwekerij) staat afwisselend
mais, gras of bieten.

Figuur 22: Ligging voormalige landbouwpercelen en graslanden zonder beheertype.
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3 De huidige kwaliteit van bos, natuur &
landschap
3.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is er al uitgebreid bij stilgestaan; Landgoed Soestdijk heeft bijzondere natuuren landschapswaarden, waar op zorgvuldig en zuinig mee moet worden omgegaan. Dit hoofdstuk beschrijft de
huidige kwaliteiten op het landgoed. Om het hoofdstuk goed te lezen zijn vooraf een aantal uitgangspunten van
belang:
• De provincie Utrecht heeft in haar Natuurbeheerplan 2021 de bestaande en potentiële waarden op basis
van een beheertype beschreven, bestaande uit specifieke waarden, potentiële waarden en
omgevingsfactoren. De beheertypen vormen een belangrijk uitgangspunt in de beschrijving van de
kwaliteiten op het landgoed. Per beheertype wordt in dit hoofdstuk een beschrijving van de kwaliteit
gegeven.
• Voor een aantal onderdelen van het landgoed zijn er weinig tot geen aanknopingspunten te vinden in de
beschrijving van de beheertypen. Dit betreft:
o De tuin en parkaanleg gebaseerd op het ontwerp van Zocher. Voor de beschrijving van de
kwaliteit van dit deel van het landgoed wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de beschrijving
van de kwaliteit gebaseerd op het restauratieplan van Copijn. Daar waar wel een link te leggen is
met het beheertype dan wordt dit beschreven in de paragraaf 3.4 beheertypen.
o De voormalig landbouwpercelen en graslanden zonder beheertype.
o Oude boskernen.
o Lanen (buiten aanleg Zocher).
• De beschrijving van de kwaliteit van het landgoed is grotendeels gebaseerd op het onderzoek van
Boomtotaalzorg, het restauratieplan van Copijn, aangevuld met eigen waarnemingen en informatie uit o.a.
de onderzoeken van Van den Bijtel

3.2 Tuin- en parkaanleg Zocher
Zoals eerder beschreven is er een restauratieplan opgesteld. Onderdeel van het restauratieplan is een
inspectierapport. Dit rapport (inspectierapport huidige staat Paleis Soestdijk geschreven door Groen Erfgoed
Nu) geeft op een aantal hoofdthema's de huidige staat van het landgoed weer. De thema's, het doel en de
huidige staat worden in onderstaande tabel op hoofdlijnen toegelicht.
Tabel 1: Overzicht kwaliteit en streefbeeld paleistuin op een aantal thema’s (basis restauratieplan).

Thema
Gras

Doel
Open ruimtes met glooiende of
juist rechte groen gazons, ruimte
voor zichtlijnen

Ruigte in bosvakken

Verzorgde uitstraling, alleen
gewenste planten met onder
begroeiing
Open ruimte waarover zichtlijnen
lopen, beplanting en paleis
spiegelen in vijver, de slingerende

Waterplanten

Staat
Kwaliteit Matig, veel
aanwezigheid mos en
schapenzuring, beschadiging door
das, wel zichtlijnen maar
overbegroeiing door heesters
Kwaliteit Redelijk, weinig onder
begroeiing, verruiging door
bramen op een enkele plek
Kwaliteit Matig, 30 – 40%
begroeiing met waterplanten
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Heesters

Laanbomen

belijning van de oever is goed
zichtbaar
Overgang tussen paleis en park,
versterken architectuur,
geslotenheid op ooghoogte, groen
decor voor bouwwerken
Accentuering ingangen, een
laanbeeld dat structuur biedt aan
het bos, begeleiding zichtassen

Parkbosranden en- vakken met
bomen en heesters

Verticale gelaagdheid, bieden van
beschutting en beslotenheid,
begeleiding van wandelpaden

Solitaire bomen en heesters

Uitzicht bieden naar en van het
Paleis

Zichtrelaties

Aantrekkelijke boeiende
zichtlijnen, samenhang tussen
bomen/paden/beplanting,

Aardwerken

Gazon voorzijde in spiegellijst, een
goed zichtbare wal in de Baarnse
tuin, glooiend park

Waterpartijen- en gangen

Sierlijke vijver met helder water,
stabiele slingerende oevers

Paden en wegen

De paden maken een rondgang
met een koets of wandelend
mogelijk, uniform
materiaalgebruik, vrij van kuilen,
droog

waardoor spiegelen beperkt is,
ongewenste oeverbegroeiing.
Kwaliteit Matig, heesters zijn te
groot en niet meer in verhouding,

Kwaliteit Slecht tot Redelijk,
Lanen wel zichtbaar,
leeftijdsverschil tussen bomen
aanwezig, vitaliteit redelijk
Kwaliteit Redelijk, Matig Slecht
afhankelijk van plek, afgenomen
variatie, te veel bomen en te
weinig ruimte voor gewenste
bomen, scheefstand bomen,
veiligheidsraster verstoord
samenhang
Kwaliteit Matig – Goed afhankelijk
van plek, onduidelijkheid over
streefbeeld en doel, vitaliteit is
divers
Kwaliteit Matig – Redelijk,
zichtlijnen zijn geblokkeerd door
beplanting, houtige opslag op
oevers
Kwaliteit Slecht tot Redelijk,
spiegeleffect niet zichtbaar, gras
matig groen, wal wel aanwezig
maar heeft geen esthetische
functie, reliëf goed zichtbaar maar
heestergroepen blokkeren
uitzicht.
Kwaliteit Slecht tot Redelijk, water
is helder, oeverdelen instabiel,
gracht vol blad
Kwaliteit Slecht tot Redelijk, lanen
hebben allemaal een pad,
kwaliteit onderhoud is divers en
bestaan uit verschillend materiaal.

Onderdeel van de Zocher aanleg is ook het Emmapark. In dit Emmapark liggen een 4-tal weiden, welke
jarenlang zijn begraasd door damherten. De aanwezigheid van damherten (graasdruk) heeft tot gevolg gehad
dat alle grasland percelen binnen de omheining bestaan uit soortenarme grasland vegetaties. In de weides is
onder meer gewoon struisgras, gestreepte witbol en ruw beemdgras waargenomen. Aanwezige kruiden in de
graslanden betreffen onder meer gewone ereprijs, gewone reigersbek, kleine leeuwentand en gewoon
biggenkruid. Op enkele lagergelegen plekken zijn haarden van pitrus vastgesteld. De aangetroffen soorten
komen daarmee sterk overeen met het zeer gedetailleerde ecologisch onderzoek door Van Den Bijtel (2014).
Op basis van Bax en Schippers (2012) kan worden geconcludeerd dat betreffende graslanden zich momenteel in
een fase 1 of 2 bevinden; Grassenmix zijnde zeer uniform grasland met enkele kruidensoorten.
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3.3 Paleisbos
De kwaliteit van het bos wordt beschreven aan de hand van de beheertypes, zie paragraaf 3.6.

3.3.1 Laanstructuren (buiten aanleg Zocher)
Ook buiten het Zocherpark liggen verschillende lanen en bestaan veelal uit beuken en hebben een aanzienlijke
leeftijd. Als gevolg van de hoge leeftijd bevatten veel laanbomen één of meer holten die als verblijfplaats
kunnen dienen voor onder andere vleermuizen, boommarter en vogels. Sommige van deze lijnvormige
laanstructuren hebben bovendien een functie als vliegroute voor vleermuizen. De lanen vormen belangrijke
dragers in het bos. Een zeer waardevolle en erg oude laanstructuur is de Kromme Dwarslaan.

Figuur 23: Laanstructuren binnen Plangrens.

3.4 Overige terreinen
3.4.1 Parade en kwekerij
Een groot deel van de parade is bezet met gebouwen. Veel van deze gebouwen zijn in 1863 gebouwd conform
de neoclassicistische stijl. Het herenhuis is hier een goed voorbeeld van. De ruimte rondom het Herenhuis
betreft een klein park met een groot gazon. Dit gazon worden intensief gemaaid, hierdoor blijft de
natuurwaarde vrij laag. Rondom dit gazon staan groepen heesters en vaste planten waarvan een groot deel
rododendrons en coniferen. Aan de grens van het Baarnse bos gaan de heestervakken over in een gemengd
loofbos. Hier tussen loopt de ontsluitingsweg die de parade aan de Amsterdamsestraatweg verbindt. De
ontsluitingsweg wordt ten Noordoosten van de parade begrensd door beuken. Ten zuiden van het herenhuis zit
de garage, de manege en het T-huisboerderij. De beplanting tussen deze gebouwen is schaars en bestaat uit
aangeplante vaste planten. Aan de rechterzijde van het T-huisboerderij ligt de ingangsweg van de parade.
Welke zich aan de parkeerplaatsen van de parade verbindt. Rechts van de ingangsweg staan enkele oude
personeelswoningen. Achter de personeelswoningen ligt een grasveld met enkele moestuinen. De
Noordoostgrens van dit grasveldje wordt omringd door een zeer oude beukenhaag. Achter deze beukenhaag
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staan een aantal houten schuren die nu dienen als parkeer- en opbergruimte. De kwekerij ligt ten zuiden van de
praamgracht en bezit zowel een verpachte akker en een boomgaard waar fruit wordt geteeld.
Op de parade en de kwekerij komen enkele bijzondere soorten voor, namelijk: de kleine maagdenpalm en de
brede wespenorchis. Volgens het rapport van Van den Bijtel (2014) zou het bij de eerste soort ongetwijfeld
gaan om een ontsnapt exemplaar uit de tuin van het landgoed of het Herenhuis zelf. Op de parade komen twee
oude-bosplanten voor. Het gaat hierbij om het bleeksporig bosviooltje en dicht havikskruid. Het bleeksporig
bosviooltje is gevonden aan de noordhoek van de parade. Dicht havikskruid komt voor aan de Noordoostgrens
van de parade. Op de beuken langs de ontsluitingsweg zijn een drietal ectomycorrhiza vormende
paddenstoelen gevonden. Het gaat hierbij om de beukenrussula, de bitterzoet melkzwam en de stevige
braakrussula. De aanwezigheid van deze soorten op de wortels van beuken toont aan dat de aanwezige beuken
een groot en gezond wortelstelsel bezitten waarmee ze gemakkelijk vocht en mineralen uit de bodem kunnen
opnemen (Van den Bijtel, 2014).
In gebouwen op de parade zijn zomerverblijven van de gewone dwergvleermuis waargenomen. In deze
zomerverblijven rusten gewone dwergvleermuizen tijdens de zomerperiodes. Tijdens de kraamtijd geldt dit
alleen voor de mannetjes omdat de vrouwtjes hun jongen aan het opvoeden zijn in de kraamverblijven. Naast
de aanwezigheid van zomerverblijven zijn zowel op de parade als de kwekerij ook zwermende en baltsende
gewone dwergvleermuizen waargenomen. Ook is de ringslang waargenomen aan de randen van het gazon van
het Herenhuis. Dit duidt er op dat de ringslang de groenstructuren op en rondom de parade en de kwekerij
gebruikt om te foerageren en mogelijk ook om te paren.

3.4.2 Alexanderkwartier
Voor de beschrijving van de kwaliteit wordt aangesloten bij de beschrijving van Boomtotaalzorg, Paleis
Soestdijk: Onderzoek Houtopstanden*.
*Alle houtachtige gewassen (bomen, boomvormers, struiken, hagen, hakhout of griend) die een oppervlakte
grond beslaan van minimaal tien are óf een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het
totaal aantal rijen, vallen onder de noemer houtopstanden.
Het Alexanderkwartier is onderdeel is van het cluster Paardenbos van het historisch domein paleis Soestdijk.
Onderdeel van het Paardenbos is het Borrebos waarin de nieuwbouw zal worden gerealiseerd (PHB/Stichting in
Arcadië, 2011 p. 147). Naast het Borrebos ligt het voormalige complex van de Koninklijke Marechaussee
(KMar). Dit KMar-complex is begin jaren ’60 van de vorige eeuw gebouwd (Bosland adviesbureau, 2019 p. kaart
blz. 18) en zal voor de gewenste ontwikkelingen geheel worden gesloopt.
Het Borrebos is aangelegd als vroege heidebebossing, waarschijnlijk al omstreeks de tweede helft van de 18e
eeuw door W.G. Deutz (PHB/Stichting in Arcadië, 2011 p. 141) met loofhout, en waarschijnlijk eikenhakhout,
een destijds rendabele teelt. Rond 1930 is het op de topografische kaart nog steeds loofbos. Pas op kaarten na
WOII is naaldhout als gebruiksvorm ingetekend. Waarschijnlijk betrof dit kap van een deel van het onrendabele
eikenhout, en is vervolgens ingeplant met Douglas en Japanse lariks. Een recente stobbe van een gekapte
Douglas kon goed geteld worden en gaf een leeftijd van circa 75 jaar. In deze productieopstand is al een tiental
jaar, en wellicht al langer, een geleidelijk sterfteproces van de bovenstandige bomen gaande. Het beheer van
het Borrebos wordt door Staatbosbeheer uitgevoerd. De kwaliteit van de bomen in het bos is momenteel
matig.
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Figuur 24 Kaart boskwaliteit (Boomtotaalzorg 2021)

Deelgebied 1 is het gebied waarin 75 jaar geleden een kaalkap is uitgevoerd, en een productiebos van Douglas
en Japanse lariks is aangelegd. In deel 1A hiervan bestaat deze opstand nu nog steeds. In deel 1B is deze
aanplant in de zestiger jaren reeds geheel gerooid voor de aanleg van het KMar-complex. De ontwikkeling in
deelgebied 1 betreft de realisatie van woningbouw in de vorm van 9 appartementsgebouwen en een
(rond)weg.
Deelgebied 2 is een brede strook gemengd loof- en naaldbos langs de Amsterdamsestraatweg, met leeftijden
tussen de 50 en 70 jaar, geschat. Het bos bestaat voor een deel uit een door de provincie Utrecht aangemerkte
“Oude Boskern met waarde: zeer waardevol, categorie B”. Het betreft het gebied binnen de streepjeslijn
(afbeelding 4). Voor een nadere omschrijving zie: (Bosland adviesbureau, 2019 p. 9 e.v.). In deelgebied 2 wordt
een smalle strook bos gekapt om de ontsluiting naar de Amsterdamsestraatweg te verbreden. De Oude
Boskern wordt niet aangetast.
Deelgebied 3 bestaat vooral uit ouder loofbos met een geschatte leeftijd van 80-150 jaar. Het bos bestaat
vooral uit zomereik en beuk. Hierin ligt ook de oude kunstmatige heuvel met daaromheen een cirkel van oude
beuken, genaamd de Boterberg. Verder is enig naaldbos bijgemengd. Ook komt hazelaar voor. N.a.v. de
ontwikkelingen wordt in deelgebied 3 een ontsluitingsweg gerealiseerd, waarvoor een strook bos dient te
worden gekapt. Naast alle bomen binnen de contour van de weg dienen hierdoor mogelijk ook enkele oude
beuken rond de Boterberg te worden gekapt, en worden de beuken aangetast door de aanleg van de weg.
Verder wordt 1 appartementsgebouw grotendeels in deelgebied 3 gebouwd.

3.4.3 Scoutingterrein
Het scoutingterrein is door het intensieve gebruik van beperkte kwaliteit, daarnaast heeft de bouw van het
terrein geen invloed de houtopstanden.
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3.4.4 Voormalig landbouwpercelen en extensieve graslanden zonder
beheertype
Hooilaan
De Hooilaan is een noordoost-zuidwest georiënteerde zichtlijn ingeklemd tussen het paleisbos. Op de Hooilaan
zijn tijdens een recent veldbezoek onder andere gewoon struisgras, gewone witbol, gewone veldbies, zachte
ooievaarsbek, schapenzuring en mannetjesereprijs vastgesteld. Op enkele schrale, meer open plekken stonden
ook gewoon biggenkruid en muizenoor. De aangetroffen soorten komen overeen met hetgeen door Van den
Bijtel in 2014 is waargenomen. Evenals de graslanden in het Emmapark is de vegetatiestructuur op de Hooilaan
vrij uniform en wordt zij gedomineerd door grasachtigen, hetgeen grotendeels verklaard kan worden door het
gevoerde beheer van maaien en klepelen. Op basis van Bax en Schippers (2014) wordt geconcludeerd dat de
een klein deel van de vegetatie zich vermoedelijk in een vroege fase 3 bevindt; Gras-kruidenmix zijnde een
fijnmazig mozaïek van kruiden en grassen. Het grootste deel bevindt zich in late fase 1 of 2.
Grensweide
Aan de zuidwestkant van het gebied liggen drie weitjes welke zijn omgeven door sloten. De grensweide zijn
voedselrijker dan de graslanden rond het Emmapark en de Hooilaan. De aangetroffen vegetatie op locatie
bestaat voornamelijk uit grasachtigen, met gestreepte witbol als dominante soort. Begeleidende soorten zijn
onder andere ruw beemdgras en kropaar. Daarnaast zijn verschillende algemene kruiden aangetroffen
waaronder veldzuring, gewone paardenbloem, gewone hoornbloem, scherpe boterbloem en kale jonker. De
aanwezige kruiden zijn pleksgewijs aanwezig. Op basis van Bax en Schippers (2014) wordt geconcludeerd dat de
vegetatie zich momenteel in een fase 2 stadium (dominant stadium) bevindt. In de slootkanten is op enkele
plekken de veldrus waargenomen hetgeen duidt op de aanwezigheid van (gebufferd) kwelwater.

Figuur 25 Voormalig landbouwpercelen en graslanden Landgoed Paleis Soestdijk

Jachtweide
De graslanden behorend tot de Jachtweide behoren evenals de Grensweide tot een voedselrijker type dan de
schralere graslanden van het Emmapark en de Hooilaan. De vegetatie komt grotendeels overeen met de
aangetroffen vegetatie op de Grensweide en bestaat voornamelijk uit grasachtigen waaronder gestreepte
witbol, ruw beemdgras en veldbeemdgras. De aangetroffen kruiden zijn dezelfde als op de Grensweide.
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Uitzondering hierop vormt de vegetatie langs de kwelsloot, waarlangs onder meer biezenknoppen zijn
aangetroffen.
Weide (Jachtpaardenwei)
De flora en vegetatie zijn op deze weide zeer beperkt. Engels raaigras is het meest voorkomende gras. Dit
wordt geleidelijk verdrongen door o.a. witbol. Kruiden in dit grasland zijn beperkt tot wat madeliefjes,
paardenbloemen en kruipende boterbloem. Recent is het perceel nog geïnjecteerd met drijfmest. Op basis van
Bax en Schippers (2014) wordt geconcludeerd dat de vegetatie zich momenteel in een fase 0-1 stadium
(dominant stadium) bevindt.
In zijn algemeenheid zijn alle graslanden in het gebied wel van betekenis als foerageergebied voor onder
andere dassen en reeën. De meeste graslandpercelen zijn tot circa 2018 altijd in reguliere agrarische productie
geweest.
Kwekerij en akker
De akker ligt ten oosten van de Amsterdamsestraatweg tegen de bestaande moestuin en is thans in gebruik als
bouwland waarop maïs wordt geteeld. Hierdoor wordt de akker regelmatig bemest. Waargenomen soorten op
locatie betreft onder andere de paarse dovenetel, vogelmuur en gewone hoornbloem.
Samengevat kan worden gesteld dat de kwaliteit van de graslandpercelen vanuit natuuroogpunt zeer minimaal
is.

3.5 Oude boskernen en bosgroeiplaatsen
Zoals beschreven in paragraaf 2.1.9 zijn flinke delen van met name het Paleisbos in 2001 door de provincie
Utrecht geïnventariseerd en aangemerkt als zgn. “oude boskern” en “oude bosgroeiplaats”. Twee oude
boskernen rondom het Alexanderkwartier zijn in 2020 door bureau Maes opnieuw onderzocht, waarbij de
huidige samenstelling en waardering van de bomen en de struiken is vergeleken met de veldopnamen uit 2001.
Tevens is een waardebepaling verricht ten aanzien van de biodiversiteit en het genetische erfgoed (Maes en
Veen, 2020).
Bij herijking is gebleken dat de twee onderzochte oude boskernen nog als zodanig gewaardeerd kunnen
worden. Wel is er achteruitgang vastgesteld, wat hoofdzakelijk te wijten is aan beschaduwing door grote
naaldbomen, Amerikaanse eiken en beuken. Diverse eiken zijn in vitaliteit achteruit gegaan en dood gegaan.
Bovendien is er in de periode 2001-2020 geen specifiek beheer gevoerd op behoud van de eikenspaartelgen en
op de struiksoorten die in dit bostype, ‘zomereikenbos op droge zandbodems’, thuis horen. De zomereiken zijn
waarschijnlijk waardevol voor de biodiversiteit en voldoen aan de criteria van autochtoniteit, en daarmee kan
een genetische waarde aan de eiken worden toegekend. Hetzelfde geldt voor de genoemde inheemse
struiksoorten.
Hoewel dit onderzoek zich slechts op twee oude boskernen op het landgoed heeft gericht, is het aannemelijk
dat ook binnen de andere boskernen sprake is van een achteruitgang en een verminderde vitaliteit van een
aantal autochtone boom- en struiksoorten, waaronder eik. Van een groot deel van de aanwezige bosopstanden
wordt de kwaliteit per natuurbeheertype namelijk beoordeeld als slecht tot matig (Boomtotaalzorg, 2019).

Een vergelijking met de bostypenkaart uit het onderzoek door van den Bijtel (Figuur 25 Overzicht functies,
bostypen en hoofdboomsoort(en) (uit Van den Bijtel, 2014). maakt duidelijk dat veel van deze oude boskernen
bestaan uit gemengd loof- en naaldbos en soms zelfs uit een opstand van een uitheemse hoofdboomsoort als
lariks. Ook dit doet vermoeden dat het autochtoon plantmateriaal onder druk staat.
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Oude bosgroeiplaatsen zijn ook te herkennen aan de aanwezigheid van specifieke (kruidachtige) planten, zgn.
‘oud-bosplanten’. Grote delen van het landgoed bestaan al eeuwen uit bos, maar van typische oud-bosplanten
zijn slechts zes soorten aangetroffen (Van den Bijtel, 2014). Het gaat om adelaarsvaren, bleeksporig bosviooltje,
dicht havikskruid, gewone salomonszegel, lelietje-der-dalen en schaduwgras die, met uitzondering van
adelaarsvaren, op slechts enkele plaatsen voorkomen. Eén van de oorzaken is de sterke dominantie van
adelaarsvaren, die over grote oppervlakten in de bosopstanden voorkomt. In de dichte vegetaties krijgen
andere plantensoorten, maar ook jonge bomen en struiken nauwelijks de kans om zich te ontwikkelen. Hoewel
de adelaarsvaren een belangrijke bijdrage levert aan de natuurwaarden in het gebied, ondermeer door dekking
voor een soort als de das, is de soort nu zo dominant en wijdverspreid aanwezig dat het de kwaliteit en
potenties van deze oude boskernen beperkt. Bovendien is bekend dat de soort zich sterk kan uitbreiden bij de
kap en omvorming van bos. De adelaarsvaren vraagt daarom om een aantal specifieke beheermaatregelen,
maar daarover later meer.

Figuur 26: Overzicht functies, bostypen en hoofdboomsoort(en) (uit Van den Bijtel, 2014).

Samengevat wordt geconcludeerd dat de huidige kwaliteit van de door de provincie begrensde oude boskernen
op het landgoed onder druk staat en dat de kwaliteit vermoedelijk is afgenomen. De oorzaken liggen deels in
het (bos)beheer, maar deels ook door invloeden van buitenaf zoals verdroging en klimaatverandering.

3.6 Kwaliteit per beheertype
3.6.1 Park- en Stinzenbos (N17.03)
Het door de provincie Utrecht aangewezen beheertype N17.03 Park en Stinzenbos (ca. 30,5 ha) omvat het
centrale deel van het paleispark. Hierin kan onderscheid worden gemaakt in een meer intensieve omgeving van
het Paleis en de Grote vijver en een meer extensief gebied bestaande uit de Emmapark en de lanen van de
parkboszone. Het Park- en Stinzenbos valt voor een groot gedeelte binnen het door Zocher ontworpen park. Uit
onderzoek van Boomtotaalzorg is gebleken dat de kwaliteit van dit beheertype matig is.
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Figuur 27: Beheertype 17.03 Park- en Stinzenbos.

In het park- en Stinzenbos zijn twee categorieën onderscheiden. Ten eerste het Park- en Stinzenbos dat zich
kwalificeert als parkaanleg. Dit is het bos dat gelegen is binnen de eerder beschreven Paleistuin. Het overige
deel kwalificeert zich meer als natuurlijk bos. Zie Figuur 28: N17.03 verdeling binnen Tuin- en parkaanleg
Zocher.. In het beheer van de beide categorieën zit verschil. Bij de eerste categorie speelt cultuurhistorie een
belangrijke rol. Keuzes in beheer worden hier eerder gedomineerd door cultuurhistorie. In de tweede categorie
staat de natuur centraal.

Figuur 28: N17.03 verdeling binnen Tuin- en parkaanleg Zocher.
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Vooral voor het deel dat binnen de Zocherstructuur valt, geldt dat er sprake is van een grote
instandhoudingsproblematiek, de actuele staat van de structuurbepalende beplantingen is dermate slecht dat
er voor instandhouding en restauratie van de aanleg ingrijpende maatregelen moeten worden uitgevoerd. Voor
een deel van het Park – en Stinzenbos is een restauratieplan opgesteld. Bij de uitvoering van het
restauratieplan moeten natuur en cultuurhistorie hand in hand gaan. Dit restauratieplan richt zich vooral op de
laanstructuren.
Door vooral het intensieve beheer in de Paleistuin komen zoomvegetaties niet voor. Ook struweel met een min
of meer natuurlijke soortensamenstelling komt niet voor. Er is wel struweel aanwezig, dit betreft vooral
sierheesters zoals azalea’s en rododendron. Ook is er veel oud loofhout aanwezig met als gevolg dat de
broedvogelpopulatie relatief soortenrijk is.

3.6.2 Dennen-, eiken-, en beukenbos (N15.02)
De oppervlakte van dit natuurtype is circa 24,7 ha. Er is in totaal voldaan aan 6 structuurkenmerken. De
kwaliteit van het totale areaal aan natuurtype “N15.02 Dennen-, eiken-, beukenbos” in het plangebied wordt
beoordeeld als ‘Matig’. De score matig wordt met name veroorzaakt door de afwezigheid van
struweelbeplantingen en open plekken en het afwezig zijn van dikke dode bomen (zowel staand als liggend).
Structuurkenmerk
Gemengd
Gemengd
Europees
Europees
Struweel en open plekken
Struweel en open plekken
Gelaagde boomfase
Gelaagde boomfase
Dikke dode bomen
Dikke dode bomen
Dikke dode bomen
Dikke levende bomen
Dikke levende bomen
Totale score

Beoordelingscriteria
>40% oppervlakte
>60% oppervlakte
>60% oppervlakte
>80% oppervlakte
>5% oppervlakte
>10% oppervlakte
>20% oppervlakte
>40% oppervlakte
>3 per ha
>6 per ha
>9 per ha
20% oppervlakte
40% oppervlakte

Conclusie
Voldaan
Niet voldaan
Voldaan
Voldaan
Niet Voldaan
Niet Voldaan
Voldaan
Niet voldaan
Niet voldaan
Niet Voldaan
Niet Voldaan
Voldaan
Voldaan

Figuur 29 Beoordelingscriteria Dennen,- eiken,- en beukenbos

Punten
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
6

De kwaliteitsbepaling voor natuurtype “N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos” wordt als volgt beoordeeld:
• Goed: indien minimaal 8 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn.
• Matig: indien minimaal 5 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn.
• Slecht: indien niet aan de criteria voor de klasse goed of matig is voldaan.
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Figuur 30: Beheertype Dennen-, eiken- en beukenbos.

Ook Van den Bijtel schreef in zijn onderzoek in 2014 al dat liggend dood hout en mantel- en zoomvegetaties
ontbreken. Verder beschrijft hij dat de aanwezige bospaden frequent gemaaid worden. Het minder maaien van
de bospaden kan een positief effect hebben op o.a. de hazelworm.

3.6.3 Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
Delen van het Emmapark zijn momenteel aangewezen als kruiden- en faunarijk grasland, in totaal ca 4.5 ha. De
huidige waarden zijn laag . Daarnaast zijn delen van dit beheertype behoorlijk verruigt met pitrus.
Waarschijnlijk ligt de oorzaak hier in het onvoldoende afvoeren van het gewas of door in het verleden
uitgevoerde bodemverstoring. Ook kan een verstoorde waterhuishouding hierin een rol spelen. Alle graslanden
werden daarnaast tot zeer recent in het voorjaar met een mestinjector bemest. De graslanden zijn behalve als
foerageergebied voor dassen en reeën, op dit moment vanuit ecologische perspectief weinig waardevol. Er kan
veel winst worden geboekt door de aanpassing van het beheer en het nemen van een aantal
inrichtingsmaatregelen. De mogelijkheden hiertoe worden op dit moment onderzocht.
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Figuur 31: Beheertype Kruiden- en faunarijk grasland.

3.6.4 Zoete plas (N04.02)
De belangrijkste wateren in het gebied zijn de gracht, de vijver en de kommen (Vijver Henry IV, Prinsessenkom,
Anna Palownakom) en de greppels en sloten in het westelijk deel van het gebied. Daarnaast is er nog de vijver
in de Jachtweide. Een deel van de gracht, de vijver in de paleistuin, de Prinsessenkom, de Vijver Henry IV en de
vijver in de Jachtweide zijn aangewezen als zoete plas. Slechts een deel van het water heeft het beheertype
Zoete Plas.
Vooral Van den Bijtel heeft onderzoek gedaan naar de actuele waarden. Hij concludeert dat de natuurwaarden
groot zijn, zowel voor flora als fauna. Wat opvallend is, is dat de sloten en greppels vrij vroeg in het voorjaar
droogvallen. Idealiter vallen ze niet voor half juni droog. Dit eerder droogvallen kan nadelige effecten hebben
en verdiend daarom aandacht. Verder is een aandachtspunt het dichtslibben van de gracht, greppels en sloten
met organisch materiaal. Ook is in het verleden gebaggerd en is het materiaal verspreid in de eikenvakken in
het Emmapark en op de verschillende weides. Die heeft op de weides geleid tot de onwenselijke aanwezigheid
van pitrus.
Huidige natuurwaarden zijn op veel plaatsen nog beperkt door aanwezigheid steile oevers (geen geleidelijke
overgang/plasberm), deels vanwege cultuurhistorie natuurlijk. Anderzijds bieden deze steile oevers juist
geschikte groeiplaatsen voor koningsvaren en dubbelloof. Ook wordt een deel sterk beschaduwd, daardoor
weinig licht en dus weinig leven in de watergangen.
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Figuur 32: Beheertype Zoete plas.

3.6.5 Droog bos met productie (N16.03)
De oppervlakte van dit natuurtype is circa 70 ha. Er is in totaal voldaan aan 8 structuurkenmerken. De kwaliteit
van het totale areaal aan natuurtype “N16.03 Droog bos, met productie” in het plangebied wordt beoordeeld
als ‘Goed’.
Structuurkenmerk
Gemengd
Gemengd
Europees
Europees
Struweel en open plekken
Struweel en open plekken
Gelaagde boomfase
Gelaagde boomfase
Dikke dode bomen
Dikke dode bomen
Dikke dode bomen
Dikke levende bomen
Dikke levende bomen
Totale score

Beoordelingscriteria
>40% oppervlakte
>60% oppervlakte
>60% oppervlakte
>80% oppervlakte
>5% oppervlakte
>10% oppervlakte
>20% oppervlakte
>40% oppervlakte
>3 per ha
>6 per ha
>9 per ha
20% oppervlakte
40% oppervlakte

Figuur 33 Beoordelingscriteria Droog bos met productie.

Conclusie
Voldaan
Voldaan
Voldaan
Niet Voldaan
Niet Voldaan
Niet Voldaan
Voldaan
Voldaan
Voldaan
Niet Voldaan
Niet Voldaan
Voldaan
Voldaan

Punten
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
8

De kwaliteitsbepaling voor natuurtype “N16.03 Droog bos met productie” wordt als volgt beoordeeld:
• Goed: indien minimaal 7 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn.
• Matig: indien minimaal 4 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn.
• Slecht: indien niet aan de criteria voor de klasse goed of matig is voldaan.
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Figuur 34: Droog bos met productie.

Ook Van den Bijtel schreef in zijn onderzoek in 2014 al dat liggend dood hout en mantel- en zoomvegetaties
ontbreken. Verder beschrijft hij dat de aanwezige bospaden frequent gemaaid worden. Het minder maaien van
de bospaden kan een positief effect hebben op o.a. de hazelworm.

3.7 Conclusie: Er is ruimte voor verbetering
Op basis van bovenstaande uiteenzetting wordt duidelijk dat het landgoed kwaliteiten heeft, maar dat er door
de slechte en matige kwaliteit op onderdelen zeker nog mogelijkheden tot verbetering zijn. Veel van de
houtopstanden zijn van dezelfde leeftijd en ondergroei ontbreekt op diverse plaatsen. Door het gevoerde
beheer en leeftijdsopbouw van het bos is dit verklaarbaar. Ook op de grasland percelen kan veel meer
natuurkwaliteit worden bereikt door het toepassen van een andere en extensieve vorm van beheer en het
treffen van inrichtingsmaatregelen. Over het gehele terrein kunnen maatregelen genomen worden ten gunste
van de fauna door het opheffen van barrières en het aanleggen van voorzieningen. Hierdoor kunnen
diersoorten makkelijker mitigeren. In de basis kan geconcludeerd worden dat het landgoed een mooie
diversiteit aan flora en fauna heeft, echter dat dit zeker, door het nemen van beheer en
inrichtingsmaatregelen, verbetert kan en moet worden. Dit om ook in de toekomst nog een mooi en goed
functionerend landgoed te behouden. Om ontwikkeling van de natuurkwaliteit te borgen wordt in hoofdstuk 4
de visie van het landgoed toegelicht, waarna vervolgens in hoofdstuk 5 de te nemen beheer- en
inrichtingsmaatregelen worden beschreven.
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4 De visie van Landgoed Paleis Soestdijk op
natuur en cultuurhistorie
4.1 Visievorming: van landelijk naar regionaal
De basis voor het verbeteren van de natuurwaarden op het landgoed begint bij een visie op natuur. Er is
daarom een natuurvisie opgesteld die in dit hoofdstuk nader wordt toegelicht. De natuurvisie bestaat uit de
ambities voor het plangebied met als doel de reeds aanwezige natuurwaarden te versterken en te verbeteren.
Om tot een zorgvuldige visie te komen is gebruik gemaakt van zowel de landelijke, provinciale als regionale
visie op natuur. Deze worden onderstaand kort toegelicht. In de laatste paragraaf worden de verschillende
visies door vertaald naar een visie voor Paleis Soestdijk.

4.1.1 Landelijke visie
Op landelijk niveau bestaat het beleid (Natuurlijk verder (2014) en Nederland Natuurpositief (2019)
hoofdzakelijk uit twee pijlers:
• Het versterken van natuur.
• Betrekken van de maatschappij, natuur midden in de maatschappij.
In Nederland staat de natuur dermate onder druk dat soorten sterk in aantal en verspreiding achteruitgaan, of
zelfs uitsterven. Hierdoor is de opgave ontstaan om de natuur te versterken. Niet alleen binnen
natuurgebieden maar ook op het platteland, steden en grote wateren dient natuur versterk te worden. Er
wordt daarbij ook gekeken naar maatschappelijke opgaven van dit moment zoals kringlooplandbouw,
energietransitie, uitbreiding van woongebieden, ontwikkeling van infrastructuur en minder stikstofuitstoot. Het
betrekken van de maatschappij staat centraal in de natuurvisie. De landelijke natuurvisie wil meer kansen
bieden voor burgers, bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties om de natuur te beschermen en
duurzaam te gebruiken.

4.1.2 Provinciale visie
Binnen de provincie Utrecht is het streefdoel natuur die vitaal is; een robuust netwerk van voldoende schaal en
veerkracht met aaneengesloten gebieden van hoge kwaliteit die tegen een stootje kunnen. Daarnaast wordt er
binnen de provincie Utrecht ook rekening gehouden met de beleefbaarheid/recreatie, het verbinden van
natuur en economie en is er veel aandacht voor een afweging tussen natuur op locaties waar natuur niet de
primaire focus is. Dit uit zich in de vijf pijlers van de Utrechtse natuurvisie (2017, Natuurvisie provincie Utrecht;
Een plus op natuurbeleid 2.0):
Natuur in een robuust netwerk.
Natuur met kwaliteit.
Beleven en betrekken.
Naar duurzame financiering en benutting.
De balans bewaken.

4.1.3 Regionale visie
In de regionale visie, de gebiedsvisie ‘Heel de Heuvelrug’, is een gebiedsvisie voor de beboste heuvelrug, de
stuwwal die strekt van de Grebbeberg (Rhenen) tot de Gooise meren (Naarden) opgesteld. Binnen deze visie is
gezocht naar een afweging tussen natuur, cultuur en recreatie. Mits de zonering goed wordt gehanteerd is het
uitgangspunt dat natuur, cultuur en recreatie goed samen kunnen. Dit vertaalt zich in drie speerpunten van de
regionale visie:
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-

Verbinden: ontwikkelen en versterken van de Heuvelrug als een samenhangende en herkenbare eenheid.
Onderscheiden: het (in onderlinge samenhang) versterken van de diversiteit en authenticiteit van de
verschillende karakteristieken op de Heuvelrug.
Ontdekken: opnieuw waarnemen, vinden en benutten van zichtbare en verborgen kwaliteiten van de
Heuvelrug.

Het streefbeeld van de visie is dat het totale plangebied in 2025 ervaren kan worden als een samenhangende
eenheid voor zowel mens als natuur. Voor Paleis Soestdijk en omgeving zijn enkele specifieke onderwerpen te
herleiden vanuit de visie ‘Heel de Heuvelrug’:
- Verbinden van natuur door het ontsnipperen van infrastructuur (o.a. N221 en richting de Eem).
- Het paleis en omgeving is aanmerkt als een buitenplaats waar de cultuurhistorische kwaliteiten en
toegankelijkheid van buitenplaats biotopen behouden moet worden.
- Versterken van identiteitsgebieden door het behouden van landschappelijke en cultuurhistorische
kernkwaliteiten, waar Paleis Soestdijk één van de identiteitsgebieden van is.
- Paleis Soestdijk maakt deel uit van een te versterken recreatief netwerk en vormt een voorportaal tot de
Utrechtse Heuvelrug.
- Faciliteren van recreatie d.m.v. voorzieningen in ruimte en tijd.
- Verankeren van zonering tussen recreatieve gebieden of gebieden met ontwikkeling t.o.v. rustgebieden.
- Rond het Paleis dient het watersysteem beschermd en geoptimaliseerd te worden t.b.v. kwetsbare
kwelnatuur.
In deze visie is een zoneringskaart (Figuur 3: Zoneringskaart conform Ruimtelijke Ambities Nationaal Park
Heuvelrug (kaart: NP Heuvelrug, 2017) gemaakt met de gradiënten rustig, gemoedelijk, levendig en dynamisch.
Hierbij is het landgoed van Paleis Soestdijk aangemerkt als grotendeels zonering dynamisch en deels zonering
levendig. Aangrenzende bossen of heideterreinen zijn in beperkte mate aangemerkt met de zoneringen
gemoedelijk of rustig.

Figuur 35: Zoneringskaart conform Ruimtelijke Ambities Nationaal Park Heuvelrug (kaart: NP Heuvelrug, 2017).
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4.1.4 Kern landelijke, provinciale en regionale visie
Op basis van de bovenliggende landelijke, provinciale en regionale visies zijn een aantal specifieke punten te
benoemen. In grote lijn wordt ingezet op:
Verbeteren en versterken van kwaliteit van natuur.
Betrekken van de maatschappij.
Duurzame ontwikkeling en toekomstbestendigheid.
In de regionale visie zijn ook enkele specifieke punten voor Paleis Soestdijk beschreven. Deze kernpunten
vormen de basis voor de Natuurvisie Paleis Soestdijk welke in de navolgende paragraaf nader wordt uitgewerkt.
Zonering.
Ontsnipperen.
Behoud typische landgoed soorten.
Kwelnatuur.

4.2 Natuurvisie Landgoed Paleis Soestdijk
4.2.1 De natuurvisie op hoofdlijnen
De toekomst van het landgoed hangt nauw samen met de waardevolle cultuurhistorische kwaliteiten, maar net
zo goed ook met de unieke landschappelijke en ecologische kwaliteiten. Om de natuur volwaardig mee te
nemen in de herbestemming wordt de visie verankerd in dit natuurbeheer- en inrichtingsplan. De
herbestemming maakt het mogelijk dat er financiële dragers ontstaan die de kosten die volgen uit beheer en
onderhoud van natuur gedragen kunnen worden. Middels deze financiële dragers kunnen de continuïteit en
kwaliteit van het landgoed gewaarborgd worden.
De visie van Paleis Soestdijk op natuur is gebaseerd op de hiervoor beschreven landelijke, provinciale en
regionale visies. Binnen het landgoed van Paleis Soestdijk wordt gezocht naar een goede balans waarbij de
natuur in haar totaliteit wordt versterkt en per saldo niet achteruitgaat.
Deze balans vertaalt zich naar een ruimtelijke indeling waarbij wonen en recreatie zich concentreert rond de
beschikbare infrastructuur, de Amsterdamsestraatweg (N221) en natuurlijk het Paleis. Op deze locaties wordt
in lijn met de visie “Heel de Heuvelrug” de zonering dynamisch nagestreefd. Dit betekent zeker niet dat zich in
deze dynamische zone geen bijzondere natuurwaarden en soorten bevinden. Bovendien liggen ook in deze
zone kansen om natuurwaarden te versterken door bijvoorbeeld natuurinclusief te bouwen en te ontwikkelen.
Hierin voorziet deze natuurvisie.
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Figuur 36: Overzicht van Paleis Soestdijk op basis van de natuurvisie (kaart: West8, 2021).

In de regionale gebiedsvisie ‘Heel de Heuvelrug’ is het plangebied aangemerkt met de zonering ‘dynamisch’ en
op enige afstand van het paleis met de zonering ‘levendig’. Een nog extensievere zonering van ‘gemoedelijk’ of
‘rustig’ is niet aan het gebied toegekend, wel aan de natuurterreinen rondom. Wij vinden dat de beschreven
zoneringen van ‘dynamisch’ en ‘levendig’ onvoldoende recht doen aan de bijzondere natuurwaarden die op het
landgoed aanwezig zijn. Voor het plangebied is daarom een nadere zonering uitgewerkt (Figuur 32 Overzicht
van Paleis Soestdijk op basis van de natuurvisie (kaart: West8, 2021). Om de zonering te borgen is het
kaartbeeld opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Het dynamische gebied concentreert zich (ook hier)
rond het Paleis en in de Paleistuin. Hier gaan activiteiten en evenementen plaatsvinden. Vervolgens kan het
grootste deel van het landgoed als rustzone fungeren. Het gebied staat volledig in dienst van de natuur en er
wordt nadrukkelijk ingezet op het verbeteren en (door)ontwikkelen van natuurwaarden. Het gebied kenmerkt
zich, doordat het reeds 200 jaar is afgesloten, als een bijzonder rustgebied en kerngebied voor vele soorten. De
gehele naaste omgeving profiteert van de in rust opgroeiende jonge dieren die zich later kunnen verspreiden
op of buiten het landgoed.
De doelen, o.a. kruiden- en faunarijk grasland en dennen-, eiken-, en beukenbos behoren tot de ambities
binnen het NNN van de provincie Utrecht. Om een geleidelijke overgang te creëren tussen de dynamische en
rustige zone, wordt een overgangszone ingericht middels het Emmapark. Door deze zonering sluit het gebied
beter aan op de natuurwaarden in de omgeving en ontstaat een aaneengesloten en robuuste natuurkern.

4.2.2 Samengang natuur én cultuurhistorie
In de voorgaande paragraaf is weergegeven hoe de natuurvisie tot stand is gekomen en wat deze op
hoofdlijnen inhoudt. De komende paragrafen werken de visie nader uit. Dit leidt tot hele concrete keuzes in
inrichting, beheer en onderhoud. Eerst worden de keuzes op hoofdlijnen toegelicht. Daarna wordt meer
specifiek op onderdelen van het landgoed en de gevolgen voor de beheertypes.
Duidelijk is inmiddels dat Landgoed Paleis Soestdijk van bijzondere waarde en betekenis is voor natuur,
landschap en cultuurhistorie. Dit vraagt om duidelijke keuzes die recht doen aan deze waarden. We delen
daarom het plangebied op in twee beheerzones: het Tuin- en parkaanleg Zocher en het Paleisbos.
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Figuur 37: Kaart tuin- en parkaanleg Zocher.

Voor de zone ‘Tuin- en parkaanleg Zocher, maken we de keuze voor cultuurhistorie en herstel van het
oorspronkelijke ontwerp van Zocher. Dit betekent niet dat hier geen ruimte is voor natuur, integendeel. Ook
hier liggen grote kansen om de bijzondere natuurwaarden te behouden en te versterken. Het moet echter wel
passen binnen de uitgangspunten en randvoorwaarden vanuit cultuurhistorisch oogpunt. De omgeving van het
Paleis (hierbij wordt ook de Parade gevoegd) staan hierbij centraal, waarbij naar de randen van dit deelgebied
meer en meer mogelijkheden zijn voor natuurgericht beheer. Dit betreft vooral het gedeelte dat in figuur 37 is
gearceerd als Zocherpark (buiten Paleistuin). Uiteindelijk betekent e.e.a. wel dat per situatie een zorgvuldige
keuze gemaakt wordt.
Een mooi voorbeeld is het laten liggen en staan van dood hout, wat centraal in het park afbreuk zou doen aan
het parkontwerp, maar aan de buitenranden van het Zocherpark zeker mogelijkheden biedt. Zeker omdat de
cultuurhistorische waarden aan de buitenranden van het park vooral bestaan uit laanbeplantingen, zoals de
Alexanderlaan en Willemlaan. In de bospercelen rondom deze lanen is veel ruimte voor een natuurgericht
(bos)beheer, zonder afbreuk te doen aan de kernkwaliteiten en stijlkenmerken van het Zocherpark.
In het deelgebied Paleisbos staat de natuur centraal. Dit kan betekenen dat we een aftakelende historische
laanbeplanting mogelijk niet meer vervangen, maar zo lang mogelijk handhaven en uiteindelijk onderdeel laten
uitmaken van het aangrenzende bosvak. Aanwezigheid van dood hout zoals genoemd in het voorbeeld wordt in
deze zone bevorderd, tenzij dit natuurlijk noodzakelijk is vanuit veiligheid of het voorkomen van ziekten en
plagen. In het Emmapark staat eveneens de natuur centraal.

4.2.3 Verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit natuur
De beschrijving van de huidige kwaliteit van bos, natuur en landschap in hoofdstuk 3 laat zien dat ondanks de
bijzondere en hoge waarden die nu al aanwezig zijn, er veel kansen liggen om deze kwaliteit(en) te verbeteren
en door te ontwikkelen. We doen dit om effecten op bijvoorbeeld beschermde soorten of begrensde NNN te
beperken of te compenseren. Een andere reden is de wens bij te dragen aan het versterken van onze
biodiversiteit die sterk onder druk staat. Deels weten we al hoe we dit kunnen bereiken, door bijvoorbeeld
nadere planuitwerking van delen van het Zocherpark en de kwaliteitsbeoordeling van de bosopstanden. Deels
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weten we dit nog niet, bijvoorbeeld rond het aspect van de waterhuishouding en het nemen van maatregelen
om verdroging tegen te gaan en kwelnatuur te ontwikkelen. Hier is eerst nog nader onderzoek nodig om tot
effectieve maatregelen te komen. Eén ding is echter wel duidelijk; het moet bijdragen aan een verbetering van
de kwaliteit! Dit zal soms betekenen dat er afgewogen keuzes gemaakt moeten worden.
Om op gebiedsniveau meerwaarde te bereiken wordt de hele kwekerij (inclusief omliggende gronden) onder
het NNN gebracht. Het terrein is nu groene contour en wordt omgezet naar NNN. Dit vergroot het totale NNNoppervlakte met 1,3 hectare.

4.2.4 Behouden-versterken-vergroten-verbinden
De visie wordt gerealiseerd door vast te houden aan het principe van “behouden-versterken-vergrotenverbinden”. Maatregelen richten zich in eerste instantie op het behoud van specifieke natuur- en
cultuurhistorische waarden. Een voorbeeld zijn de oude laanstructuren die verblijfplaatsen aan vleermuizen
bieden, maar ook essentieel zijn als structuurkenmerk van het Zocherpark. Vervolgens nemen we maatregelen
om deze waarden te versterken, bijvoorbeeld door dode en zieke bomen in deze laanstructuren te vervangen
door nieuwe bomen. Op plaatsen waar laanstructuren in de loop van de tijd zijn verdwenen, brengen we
nieuwe structuren aan waardoor de structuur niet alleen wordt versterkt, maar ook vergroot. Bestaande
structuren worden zo weer met elkaar verbonden, waardoor bijvoorbeeld vleermuizen zich beter door het
gebied kunnen verplaatsen en voor deze dieren (op termijn) weer nieuwe verblijfplaatsen ontstaan.

Figuur 38: Schematische weergave van specifieke natuur- of cultuurhistorische waarden (groene cirkels) en het basisprincipe
van “behouden-versterken-vergroten-verbinden”.

4.2.5 Behouden van natuur- en cultuurhistorische waarden
Zonering natuurvisie
Het kaartbeeld met de zonering van het plangebied werd al eerder toegelicht. Het kaartbeeld is opgenomen in
het nieuwe bestemmingsplan en vormt de basis en onderlegger van de (natuur)visie. In de dynamische zone
rond het Paleis, de Parade en de Paleisvijver gaan activiteiten en evenementen plaatsvinden. Met betrekking
tot evenementen zijn regels opgesteld die zijn opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan om verstoring door
mensen, geluid en verlichting op aanwezige natuurwaarden en soorten te voorkomen en te beperken. De
begrenzing van de dynamische zone komt overeen met de meer intensievere beheerzone ‘Tuin- en parkaanleg
Zocher - Paleistuin, waar de parkeerplaats de Dries aan is toegevoegd.
De parkeerplaats de Dries, het toekomstige Alexanderkwartier en de omgeving van het Emmapark gelden als
overgangszone. Hierdoor ontstaat een meer geleidelijke overgang naar de aangrenzende rustzone. De rustzone
is alleen onder begeleiding toegankelijk voor publiek en wordt begrensd door hekwerken of natuurlijke
barrières die passeerbaar zijn voor aanwezige diersoorten. Fietsers en honden zijn niet toegestaan. Ook is het
bos niet toegankelijk voor honden en fietsers. Het Paleisbos en Emmapark zijn onder begeleiding toegankelijk.
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Hierdoor wordt recreatie wel mogelijk gemaakt, maar op een duurzame en educatieve manier waarbij sterk
rekening wordt gehouden met aanwezige en nieuwe natuurwaarden.

Figuur 39: Overzicht van Paleis Soestdijk op basis van de natuurvisie (kaart: West8, 2021).

Verder met Zocher
Er is een duidelijk wens om te investeren in herstel van het oorspronkelijke parkontwerp van Zocher. Het
restauratieplan is een plan met als uitgangspunt een conserveringsstrategie voor de bestaande, beschermde,
historische tuin-, park- en bosaanleg.

4.2.6 Versterken & vergroten van natuur- en cultuurhistorische waarden
Natuurvriendelijk(er) bosbeheer
Het bosbeheer wordt op een natuurvriendelijke wijze uitgevoerd en bestaat uit een brede set van maatregelen
gericht op het versterken van natuurwaarden en biodiversiteit. Houtproductie en recreatie zijn hieraan
ondergeschikt. Er wordt gewerkt volgens de actuele Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer
(https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/04/Gedragscode-soortenbescherming-bosbeheer-VBNE.pdf),
alsdan de meest recente . Het beheer richt zich op het optimaliseren van leefgebieden en groeiplaatsen van
flora en fauna gericht op zoveel mogelijk variatie en geleidelijke overgangen, bijvoorbeeld door het creëren van
structuurrijke mantel-zoom vegetaties langs bosranden, open plekken en het ontwikkelen van een struik- en
kruidlaag waar dat mogelijk is en past bij het beheertype. Liggend en staand dood hout is waardevol en
vrijkomend takmateriaal kan verwerkt worden in takkenrillen (een plek met opstaande takken/paaltjes in de
grond waartussen je dood hout stapelt of vlecht) waardoor meer dekking en nestgelegenheid ontstaat.
Natuurontwikkeling graslandpercelen
Op een aantal graslandpercelen wordt onderzocht of deze kunnen worden omgevormd tot bloemrijke
graslanden. Vooruitlopend hierop wordt het beheer geëxtensiveerd. De percelen worden niet langer bemest en
worden extensief gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Het maaien wordt gefaseerd uitgevoerd
waarbij delen ongemaaid blijven, bijvoorbeeld door middel van het zgn. sinus-maaibeheer. Sinusbeheer is een
ecologische maaimethode. Er wordt meanderend gemaaid, waarbij een deel van het gras blijft staan. Door in
slingerende paden en in fases te maaien wordt een graslandje gecreëerd met veel variatie. Hierdoor is er op elk
moment van het jaar wat te vinden voor vlinders, bijen en vogels en draagt het bij aan de biodiversiteit.
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Natuurinclusief bouwen
Ook in de bebouwde omgeving liggen er kansen om natuurwaarden te versterken. Bij renovatie, verduurzaming
en nieuwbouw wordt gekeken naar de mogelijkheden voor nestelende vogels en voor vleermuizen. Dit bestaat
uit het toegankelijk maken en houden van ruimtes in daklijsten, onder het dakbeschot en in spouwmuren.
Daarnaast worden er inbouwvoorzieningen gerealiseerd op plaatsen waar deze toegang ontbreekt. Door
middel van het aanplanten van klimplanten langs muren ontstaan zgn. ‘groene wanden’ en nestelgelegenheid
voor broedende vogels. Groene daken in de vorm van een daktuin of een sedumdak zijn andere voorbeelden
van natuurinclusief bouwen.
Beheer en herinrichting waterelementen
Op veel plekken is nauwelijks gericht natuurbeheer gevoerd op waterelementen. In het recente verleden zijn
vele waterelementen in het Parkbos gebruikt als hindernis voor wedstrijden met jachtpaarden. Het weer
herprofileren van oevers van waterlopen met natuurvriendelijke, geleidelijke oevers en het verwijderen van
achtergebleven hindernissen zijn voorbeelden van te nemen maatregelen.
Realisatie van nieuwe elementen voor fauna
Door de hoge leeftijd van veel bomen en laanbeplantingen is het aanbod aan natuurlijke holten en
verblijfplaatsen voor vleermuizen en holenbroeders groot. Een deel van deze laanbeplantingen worden op
termijn gekapt en vervangen door nieuwe bomen. Om het verlies aan verblijfplaatsen vroegtijdig op te vangen
gaan we op het landgoed een groot aantal vleermuiskasten en nestkasten ophangen. Waar mogelijk handhaven
we oude bomen met holten door beheermaatregelen zoals het kandelaberen. Hierdoor zijn er vervangende
verblijfplaatsen bij het herstel van de laanbeplanting
Voor de ringslang (b)lijken weinig mogelijkheden aanwezig voor voortplanting, specifiek in broeihopen.
Verspreid over het landgoed leggen we om die reden een aantal nieuwe broeihopen aan om de bestaande
ringslangpopulaties te vergroten en te versterken. Ook is er aandacht voor meer overwinteringsmogelijkheden
voor ringslangen en andere reptielen en amfibieën in bijvoorbeeld dichte takkenrillen of grondwallen met
holten.
(Buiten)verlichting aanpassen en reguleren
Met name in de Dynamische zone rondom de gebouwen van het Paleis en de Parade is op diverse plaatsen
verlichting aangebracht die onbedoeld een deel van de omgeving (mee)verlicht en een verstorend effect heeft
op nachtactieve soorten zoals vleermuizen en de das. Bij de renovatie van de gebouwen en directe omgeving
zal kritisch worden gekeken naar de aanwezige (buiten)verlichting en waar mogelijk bijvoorbeeld
‘vleermuisvriendelijke’ verlichting worden toegepast, zodat vleermuizen en andere dieren hier minder door
verstoord worden. Ook wordt gekeken naar opties om delen van de gebouwen niet te verlichten of slechts
gedurende een beperkte periode van de avond of nacht. Het gebruik van beweging sensoren op locaties waar
veiligheid een belangrijk aspect is, is een andere optie die verkend wordt. Ook bij evenementen is verlichting
een belangrijk aspect en is dit geborgd in specifieke richtlijnen. Voor het te ontwikkelen Alexanderkwartier
wordt een verlichtingsplan opgesteld, afgestemd op aanwezige en potentiële natuurwaarden, in het bijzonder
van gebouwbewonende vleermuizen.
Terreinen zonder aangewezen beheertype
Voor alle percelen die op basis van de natuurbegrenzing van de Provincie nu nog geen beheertype kennen,
wordt een inrichtingsvoorstel opgesteld en aan de Provincie verzocht een beheertype toe te voegen. Zie
hiervoor ook Bijlage 1. Het betreffen grasland percelen die tot voor een aantal jaren geleden nog in
landbouwproductie waren cq werden begraasd.
Toevoegen nieuwe natuur
Op de kwekerij wordt het areaal NNN vergroot. Er wordt 1,3 ha NNN toegevoegd.
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4.2.7 Verbinden van natuur- en cultuurhistorische waarden
Aanpassen hekwerken en rasters
Het landgoed is rondom voorzien van een hoog mens- en dierwerend raster. Het verwijderen van deze
hekwerken is geen optie omdat de rustzone niet toegankelijk is voor publiek. Wel passen we de hekwerken aan
door middels van bijvoorbeeld dassenpoortjes en reeënsprongen, zodat soorten als das en ree het gebied
ongehinderd in en uit kunnen lopen. Ook op andere plaatsen in het gebied passen we hekwerken dusdanig aan
dat ze passeerbaar zijn voor dieren, maar ongewenst bezoek van mensen belemmeren en voorkomen.
Aanpassen en realiseren van (nieuwe) faunavoorzieningen
Onder de Biltseweg is al een faunavoorziening (buis) aanwezig, maar door achterstallig beheer en onderhoud
functioneert deze voorziening niet. In overleg met de eigenaar en beheerder van de voorziening verbeteren we
deze situatie zodat een volwaardige en functionerende faunavoorziening ontstaat, bedoeld voor zowel
landgebonden als watergebonden soorten zoals de ringslang, kikkers en padden.
Onder de Amsterdamsestraatweg worden twee nieuwe faunavoorzieningen gerealiseerd. Deze
faunavoorzieningen worden gelijktijdig met de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg opgepakt. Bij de
kruising met de Biltseweg is al een brede duiker aanwezig die we aanpassen door hier een loopplank of -richel
in aan te brengen en beschoeiing langs de Praamgracht waar mogelijk te verwijderen en te vervangen door
natuurvriendelijke oevers. Onder de Amsterdamsestraatweg realiseren we gelijktijdig met de wegreconstructie
een faunabuis bedoeld voor landgebonden soorten, specifiek voor de das. De locatie sluit aan op de boszone
tussen het Alexanderkwartier en de parkeerplaats de Dries en het bosgebied van het Baarnse bos aan de
overzijde van de weg.
Realisatie natuurvriendelijke oevers
Het herprofileren van oevers van waterlopen met natuurvriendelijke, geleidelijke oevers betekent niet alleen
nieuw biotoop en leefgebied voor soorten als ringslang, amfibieën en libellen maar ook nieuwe verbindingen.
Door middel van natuurvriendelijke oevers verbinden we zo natte biotopen in de omgeving waardoor water- en
oevergebonden dieren zich gemakkelijker door het gebied kunnen verplaatsen. Ook ontstaan betere
verbindingen tussen het voortplantingsbiotoop en bijvoorbeeld overwinteringslocaties.
Boombruggen
Op een aantal plaatsen creëren we natuurlijke verbindingen voor een soort als boommarter, bijvoorbeeld over
de gracht van het Emmapark dat voor een aantal soorten een barrière vormt. We doen dit door middel van
boomstammen of een omgezaagde boom die fungeert als een kleine natuurbrug.
Herstel laanstructuren
Het herstel van lijnvormige groenstructuren, in het bijzonder van bomenlanen draagt niet alleen bij aan herstel
van het Zocherpark maar ook aan de uitwisselingsmogelijkheden van diverse diersoorten, ondermeer voor
vleermuizen die deze elementen gebruiken als vliegroute tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Een
aantal laanstructuren loopt buiten het landgoed direct door in laanbeplantingen van Staatsbosbeheer, zoals
aan de achterzijde van de Parade bij het Baarnse bos. Samen met Staatbosbeheer onderzoeken we hoe we
deze groene ‘corridors’ kunnen optimaliseren als groene snelwegen voor flora en fauna.
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Figuur 40: Faunavoorzieningen onder provinciale wegen om natuurterreinen aan weerszijden met elkaar te verbinden.

Door het verbeteren van kwaliteiten, robuustheid en aaneengeslotenheid, bijzondere soorten,
verbindingsfuncties en oppervlakte wordt de samenhang van het gebied versterkt. Door een hogere kwaliteit
van natuur, een groter en aaneengesloten gebied met meerdere biotopen en goede verbindingen tussen
gebieden, zal de ecologische draagkracht van het gebied toenemen. Dit kan worden gezien als gevolg van een
verbeterde samenhang.
Een ander belangrijk uitgangspunt van de ontwikkelingen rond Paleis Soestdijk is dat de ontwikkelingen nabij
beschermde en kwetsbare natuurwaarden worden gerealiseerd of uitgevoerd. Een belangrijke eerste stap is
dan ook altijd om een goede afweging te maken waarbij gekeken wordt naar de impact die de ontwikkeling of
activiteit kan hebben op natuurwaarden.
• Bijzondere natuur en landschapswaarden, cultuurhistorie etc.
• Invoegen benadering behouden-versterken-vergroten-verbinden.
• Beschrijven van groot naar klein.
• Koppeling maken met NNN-rapport en soortenrapport.
• Koppelingen maken met Boomtotaalzorg en ‘Verder met Zocher’ rapporten.
• Thema’s benoemen die nog om nader onderzoek en uitwerking vragen: waterhuishouding, omvorming
graslanden etc.
Om de visie te concretiseren worden in dit hoofdstuk voor de flora en fauna in zijn algemeenheid en vervolgens
per beheertype wensbeelden bepaald. We doen dit op basis van het principe van “behouden-versterkenvergroten-verbinden”. Maatregelen richten zich in eerste instantie op het behoud van specifieke natuur- en
landschapswaarden. Vervolgens worden maatregelen getroffen om deze waarden te versterken, bijvoorbeeld
door het aanbieden van (meer) broeihopen voor een soort als ringslang. Daarna kan gewerkt worden aan het
vergroten en uitbreiden van natuurwaarden, voor een soort als ringslang door bijvoorbeeld langs watergangen
natuurvriendelijke oevers met meer dekking en voedsel te realiseren. Tot slot worden natuurwaarden (beter)
met elkaar verbonden. Bij de ringslang door de realisatie van een faunabuis onder een drukke weg of bij een
soort als ree, door het wegnemen van barrières zoals hekwerken. Op basis van dit principe komen we op de
belangrijkste uitgangspunten uit de visie; zijnde:
Hanteren van een zonering van rust naar dynamisch (= behouden).
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Verbeteren van de robuustheid en aaneengeslotenheid in het plangebied.
Verbeteren van de verbinding met aangrenzende NNN gebieden.
Verbeteren natuurwaarden.
Verbeteren en (door)ontwikkelen van de potentiële vegetatie in de oude boskernen.
Vergroten bestemming natuur binnen het plangebied.
Verbeteren kansen voor bijzondere soorten/ icoonsoorten.

Voor de flora en fauna in zijn algemeenheid worden in dit plan een aantal maatregelen genomen. De
doelstelling van het landgoed is om een grote diversiteit aan soorten te behouden en waar mogelijk te
ontwikkelen.
Dit zal het landgoed in zijn algemeenheid doen door:
Delen van het Parkbos worden niet (permanent) opengesteld voor publiek. De openstelling zal onder
begeleiding plaatsvinden. Hiermee blijft nadrukkelijk een rustgebied voor fauna in stand.
De oude bosbodems en boskernen en oude bomen worden voor zover als mogelijk gehandhaafd waarmee
holten beschikbaar blijven voor fauna.
Het opheffen en beter passeerbaar maken van bestaande hekken en barrières voor fauna, waardoor
betere verbindingen ontstaan tussen het landgoed en aangrenzende terreinen.
Bij het beheer is ook de aanwezigheid van bestaande soorten richtinggevend. In het beheer wordt dan ook
rekening gehouden met actuele gedragscode Zorgvuldig bosbeheer, toepassing vleermuisvriendelijke
verlichting en tijdstippen van bijvoorbeeld maaien.
Aansluiten bij beheerprincipes van de beheerpakketten zoals onderstaand nader uitgewerkt.

4.3 Visie op beheer oude boskernen
De oude boskernen van Landgoed Paleis Soestdijk zijn van groot belang en het landgoed wil dit voor de
toekomst behouden. Daarnaast hebben de oude boskernen een grote cultuurhistorische betekenis.
Eikenhakhout was eertijds een bij een landgoed behorend aspect en van financieel belang voor het draaiende
houden van het landhuis, park en de algehele exploitatie. Waar mogelijk herstellen we het beheer. Door middel
van beheermaatregelen stellen we de oude boskernen veilig door inheemse en autochtone boom-, struik- en
kruidsoorten te bevorderen ten koste van uitheemse soorten zoals fijnspar en lariks. Omdat deze soorten zeker
ook specifieke natuurwaarden hebben, ondermeer als nestlocatie voor roofvogels, worden (delen van)
opstanden van uitheemse soorten buiten de begrensde natuurkernen gehandhaafd en bevoordeeld. In verband
met de dominantie van adelaarsvaren en daardoor de beperkte mogelijkheden voor natuurlijke bosverjonging
en de vestiging en ontwikkeling van andere oud bosplanten, worden specifieke beheermaatregelen getroffen
om (plaatselijk) adelaarsvaren terug te dringen. Dit geldt in het bijzonder voor de gebiedsdelen die als oude
boskern zijn begrensd en waar natuurlijke bosverjonging wenselijk of noodzakelijk is. Door gericht beheer
zullen de oude boskernen met inheemse beplantingen (veelal onderdeel van het Dennen-, Eiken-, Beukenbos)
met elkaar verbonden worden.

4.4 Visie op beheer conform beheertypen
Een zeer groot deel van het Landgoed heeft door de provincie een SNL-beheertype toegewezen gekregen. Het
systeem van werken met SNL beheertypen is voor veel partijen herkenbaar. Dit is de reden dat we er in het
beheer- en inrichtingsplan voor kiezen bij dit systeem aan te sluiten. De volgende paragrafen geven weer welke
keuzes er zijn gemaakt per beheertype. De keuzes zijn richtinggevend voor de maatregelen die beschreven
worden in hoofdstuk 5.

4.4.1 Park- en Stinzenbos (N17.03)
In 2019 is een restauratieplan opgesteld dat uitgaat van een conserveringsstrategie, geen herontwikkeling,
waarbij de nog zichtbare tijdslagen worden gerestaureerd. De kern in de samenhang van de huidige aanleg is
het Paleis met haar vleugels in de aanleg van Zocher Sr. en Jr. van omstreeks 1817. Dit levert de basisgedachte
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‘Verder met Zocher’. Het hoofddoel van het restauratieplan is het herstel van het casco van de Zocheraanleg als
de meest beeldbepalende structuur in de opzet van het Paleispark. Dit betekent herstel op hoofdlijnen van de
ruimtelijke opbouw van het Zocherpark. Daarnaast vormen ook de restauratie van tuinachtige invullingen van
latere datum onderdeel van dit restauratieplan. Afhankelijk van de bestaande toestand is per tuinobject een
zorgvuldige afweging gemaakt om het betreffende object al dan niet te restaureren. Paleispark Soestdijk is een
‘levend’ monument. Restaureren aan groei vraagt om ingrijpen, zodat verjonging plaats kan vinden en de
toekomstwaarde behouden blijft. In de restauratievisie wordt dan ook gekozen voor ‘Verder met Zocher’.
Uiteindelijk is het motto de totaalaanleg te herstellen in vloeiende ruimtes van boomstructuur,
beplantingsstructuur en een samenhangende houdbare padenstructuur. Dit vraagt om herstel met sortiment,
materiaalgebruik, plantlijsten en halfverhardingen die de basis vormen en terugkomen in de verschillende
deelgebieden.

4.4.2 Dennen-, eiken-, en beukenbos (N15.02)
Landgoed Paleis Soestdijk wil voor haar bospercelen een kwaliteitsverbetering door middel van
omvormingsbeheer realiseren en waar mogelijk het beheertype “Droog bos met productie” het doelpakket
“Dennen-, Eiken, Beukenbos” zoals beoogd door de provincie Utrecht bereiken.
Hiervoor zijn onderstaande uitgangspunten opgesteld:
1. Droog bos met productie met kwaliteit goed; score 8 of meer kwalificerende structuur kenmerken worden
beheerd conform de voorwaarden en richtlijnen Dennen-, Eiken-, Beukenbos.
2. Dennen-, Eiken-, Beukenbos met kwaliteit goed; score 8 of meer kwalificerende structuur kenmerken
worden beheerd conform de voorwaarden en richtlijnen Dennen-, Eiken-, Beukenbos.
3. Dennen-, Eiken-, Beukenbos met kwaliteit matig; score 5-7 kwalificerende structuur kenmerken niet zijnde
monotoon beukenbos wordt de beheerambitie door omvormingsbeheer bepaald op het behalen van een
score goed.
4. Droog bos met productie met kwaliteit matig; score 4-7 of meer kwalificerende structuur kenmerken
worden beheerd wordt de beheerambitie door omvormingsbeheer bepaald op het behalen van een score
goed als beheertype Dennen-, Eiken-, Beukenbos.
5. Dennen-, Eiken-, Beukenbos met kwaliteit <5 worden beheerd als volgt:
a. Vitaal; beheer conform beheertype droog bos met productie.
b. Niet vitaal; omvormen met ambitie Dennen, Eiken-, Beukenbos.
6. Verbeteren kwaliteit boskernen onderdeel uitmakend Dennen-, Eiken-, Beukenbos:
a. Kwalificatie Dennen-, Eiken-, Beukenbos; maatregelen ter verbetering van de boskern.
b. Kwalificatie Droog bos met productie; maatregelen ter verbetering van de boskern met ambitie
score >8 Dennen-, Eiken-, Beukenbos.
Naast de hierboven genoemde aspecten ontbreekt het op veel plekken aan het aanwezig zijn van een mantel
en zoom vegetatie. Deze worden door middel van inrichting en beheermaatregelen gerealiseerd. In de
beheerperiode en bij een goede ontwikkeling zal ook bekeken worden of bepaalde bosdelen nog naar een
hoger niveau getild kunnen worden.

4.4.3 Droog bos met productie (N16.03)
Landgoed Paleis Soestdijk gaat voor haar bospercelen een kwaliteitsverbetering door middel van (omvormings)
beheer realiseren. Echter voor niet alle bossen is het gewenst om in te grijpen en voor het bostype Dennen-,
Eiken-, Beukenbos te kiezen. Met name voor soorten die afhankelijk zijn van beken en naaldhout is het
wenselijk dat deze opstanden in stand gehouden worden. Voor het Droog bos met productie met een kwaliteit
score slecht is dit van toepassing waarbij een onderscheid wordt gemaakt in vitale en niet vitale opstanden. Dit
resulteert in:
Droog bos met productie met kwaliteit slecht worden beheerd als volgt:
a. Vitaal; beheer conform beheertype droog bos met productie.
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b.
c.

Niet vitaal; omvormen met ambitie Dennen, Eiken-, Beukenbos.
Monotone Beuken en Naaldhoutbos vakken; In stand houden.

4.4.4 Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
Landgoed Paleis Soestdijk gaat voor de graslandpercelen gelegen in het Emmapark en de nog aanwezige
landbouwkundig in gebruik zijnde percelen een natuurgericht beheer uitvoeren, minimaal gericht op het
soortenpakket Kruiden- en Faunarijk grasland. Hiervoor worden gerichte inrichtings- en beheermaatregelen
ingezet gaan worden.
Een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van natuurwaarden is het afbouwen van de begrazingsdruk.
Jonge bomen en struiken krijgen weer mogelijkheden om uit te groeien, eventueel na het bloot leggen van
zaadbanken door het verwijderen van de strooisellaag, waardoor een natuurlijker gebied ontstaat.
In een gebied met Kruiden- en Faunarijk grasland zijn met name de overgangen naar beplantingen en bossen
zeer waardevol. Gestreefd moet worden naar situaties waar schraal en voedselrijk, open grasland en
beplanting elkaar afwisselen.
Op basis van een eerste globale potentie beoordeling (vd Bijtel 2014) en veldbezoek (Eelerwoude 2021) kunnen
de terreindelen in potentie een hoger beheerdoel behalen als het kruiden- en faunarijk stadium. Het Emmapark
is in potentie geschikt om vanuit dit stadium om te vormen naar vochtig tot droge bloemrijke graslanden. De
jacht- en grensweide kunnen in potentie ontwikkeld worden tot vochtig tot nat schraalgrasland.
Schraalgraslanden zijn voedselarme, weinig productieve graslanden. We vinden er in tegenstelling tot in
voedselrijke, bemeste graslanden heel wat soorten grassen en andere planten. In een nadere studie zal de
maximaal te behalen potentie nader bepaald en uitgewerkt worden.

4.4.5 Zoete plas (N04.02)
Op diversie plekken komen de potenties van het water al tot hun recht. Niettemin kunnen de natuurwaarden
van de wateren en hun oevers door gerichte maatregelen of aanpassingen in het beheer nog verbeterd
worden. De belangrijkste maatregel is het langer vasthouden en watervoerend houden van de greppels en
sloten, en het ecologische inrichten, binnen de cultuurhistorische grenzen van het Zocher ontwerp, van de
vijverpartijen. Bij deze inrichting dient specifiek rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van vele
bijzondere mossen in de sloot- en greppelranden.
Een aantal wateren (niet allemaal specifiek aanwezig met beheerpakket zoete plas) verliezen water en hiermee
de doelstelling als voortplantingslocatie voor amfibieën. De doelstelling is om dit tegen te gaan en het
watersysteem permanent watervoerend te maken.
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5 Beheer- en inrichtingsmaatregelen
5.1 Algemene richtlijnen
Het beheer omvat alle beslissingen en maatregelen die nodig zijn om het bos en de natuur te laten
functioneren zoals dat in de visie is geformuleerd. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige situatie. De
maatregelen richten zich op het aansturen van de bos- en natuurontwikkeling. Bij het uitvoeren van
beheersmaatregelen is het vaak niet mogelijk om één enkel kenmerk te beïnvloeden. De meest toegepaste
beheersmaatregel – de dunning – heeft immers effect op de structuur, de samenstelling, de ontwikkeling van
de ondergroei en de verjonging. In dit hoofdstuk wordt het beheer van Landgoed Paleis Soestdijk besproken
aan de hand van de beheertypen zoals uiteengezet in hoofdstuk 4. Uitgangspunt bij het uitvoeren van beheer
is het borgen van bestaande en bijzondere natuurwaarden. Binnen het landgoed zijn natuurwaarden aanwezig
die kwetsbaar zijn. Deze borging doen we door voorafgaand aan beheerwerkzaamheden te checken, een
werkprotocol op te stellen en inventariseren of er bijzondere waarden aanwezig zijn. Dit wordt vastgelegd in
kaartbeelden en een digitale app-applicatie. Op deze wijze hebben beheerders en uitvoerders realtime inzage
in aanwezige en kwetsbare soorten en terreindelen.

5.1.1 Bosbeheer
Algemene uitgangspunten
Het beheer concept geïntegreerd bosbeheer vormt de richtlijn voor het bosbeheer van Soestdijk. Geïntegreerd
bosbeheer is een vorm van beheer dat het veelzijdig functioneren van een bosgebied koppelt aan een vorm van
natuurvolgend bosbeheer. Hierbij wordt expliciet rekening gehouden met het multifunctionele karakter van de
bossen. Geïntegreerd bosbeheer streeft naar een samengaan van verschillende functies, waarbij de zones
leidend zijn. Bij het beheer wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de natuurlijke processen in het bos.
Ingrepen in het bos zijn in principe kleinschalig en afgestemd op de specifieke eigenschappen van het bos en
zonering. Niet alles hoeft overal. Door het gebruik van spontane processen als natuurlijke verjonging hoeft
minder geïnvesteerd te worden in de aanplant van jonge bomen. Verder wordt alleen in de bosontwikkeling
ingegrepen door bijvoorbeeld aan te planten als dit werkelijk nodig is en het na te streven beheertype ten
goede komt.
De bossen van het landgoed bestaan uit Dennen-, Eiken-, en Beukenbossen en Droog bos met productie c.q.
Droog bos met productie om te vormen naar het Dennen-, Eiken-, Beukenbos. Het beheer is er in zijn
algemeenheid op gericht een betere menging en natuurwaarde te creëren. Voor de belevingswaarde zijn
markante boomvormen van belang. In sommige vakken is een monotoon bosbeeld van veelal dikke beuken
aanwezig. De volgende uitgangspunten zijn voor het bosbeheer van toepassing:
- Bij alle werkzaamheden zal tot vaststelling van een nieuwe gedragscode de ‘Gedragscode zorgvuldig
bosbeheer 2010-2017’ worden nageleefd.
- Vanaf 30 april 2021 ligt de gedragscode soortenbescherming bosbeheer ter inzage. Na vaststelling zal deze
gedragscode onderdeel uit maken van de uit te voeren werkzaamheden. Dit geldt uiteraard ook voor
werkzaamheden die in eigen beheer worden uitgevoerd.
- Vitale inlandse eiken en beuken worden bevoordeeld ten opzichte van andere boomsoorten.
- Vitale en oude grove dennen, fijnsparren en lariks worden in stand gehouden.
- De overige inheemse boomsoorten en markant gevormde bomen worden vrijgesteld.
- Vitale beuken worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Deze soort zorgt, vanwege het donkere karakter, voor
een onderdrukking van de struiklaag wat lokaal een ander bosbeeld geeft.
- Dunningen worden variabel uitgevoerd en omschreven in een bles- en dunningsplan.
- Niet vitale naaldhoutopstanden worden omgevormd.
- Vitale vakken met naaldhoutopstanden worden instand gehouden.
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Er worden waar mogelijk struiklagen en open plekken gecreëerd.
Er wordt (staand) dood hout gecreëerd.
Exoten worden bestreden.
Dikke bomen worden behouden

Houtoogst
Met houtoogst kan het bos worden gestuurd richting de na te streven beheerdoelen. Niet of weinig oogsten
leidt tot een donkerder, eenvormiger en saaier bos. Meer en vaker oogsten betekent meer groeiruimte voor de
blijvende bomen. Deze zullen groeien daardoor sneller en ontwikkelen zich beter. Belangrijk bij het uitvoeren
van de werkzaamheden is, dat er gebruik wordt gemaakt van fasering. Niet het hele perceel dezelfde sterkte
oogsten, maar door pleksgewijs sterk, regulier, licht of niet te dunnen ontstaat er variatie.
Elke houtoogst geeft tijdelijk het risico op stormschade, maar verbetert de bosstabiliteit op de lange termijn.
Hoe sterker de oogst hoe groter het risico. De keuze van de dunningsterkte is een compromis; enerzijds
economisch voordeel, anderzijds risico’s voor stormschade. Er is geen standaardbeoordeling om te bepalen hoe
sterk een dunning kan zijn om nog verantwoord te zijn. In beginsel worden de richtlijnen vanuit de
beheerpakketten gevolgd waarbij gekeken wordt naar de bijgroei. Is het oogstvolume groter dan de bijgroei,
dan wordt de houtvoorraad verminderd. Een oogstingreep is sterk te noemen wanneer ertussen de 60 en 80%
van de bijgroei wordt geoogst. Matige dunningen betekenen een oogstvolume tussen de 40 en 60%. Jaarlijks
wordt een werkplan met de geplande dunningen opgesteld.
Creëren struiklagen
De bossen van Paleis Soestdijk vertonen op veel locaties een geringe bedekkingsgraad aan struweel. Het
streven is om het aandeel struiken te vergroten. Dit zal uitgevoerd worden door:
- Beplanten en actief beheren van randen langs open terreindelen.
- Het creëren van open ruimte in de bosvakken.
- Gericht blessen en dunnen t.b.v. structuur. Wanneer ca 70% van de bijgroei wordt geoogst kan het bos
door aanwezigheid van licht en ruimte structuur gaan ontwikkelen.
- De dunningen mogen niet homogeen worden uitgezet.
Creëren open plekken
Open plekken (0,05 tot 0,3 ha) komen weinig voor in de bossen van Soestdijk. Kleinere open plekken in het bos
zijn van groot belang voor dagvlinders, omdat waardplanten zoals struikheide en vuilboom hier zich kunnen
vestigen. Voor beide waardplanten is open bos van belang. Ook open terrein buiten het bos, zoals bijvoorbeeld
het Emmapark is van zeer groot belang. Naast dagvlinders is de aanwezigheid van open plekken ook positief
voor bepaalde soorten vleermuizen (jachtterrein) en bosmieren (zonlicht). Ten aanzien van open plekken zijn
de volgende indicatorsoorten van belang:
- Dagvlinders: Groentje, Boomblauwtje, Citroentje, Oranjetip.
- Vleermuizen: Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis.
- Bosmieren: Kale rode bosmier, Behaarde rode bosmier.
Er kunnen actief open plekken gerecreëerd worden.
Randenbeheer
Goed opgebouwde bosranden vormen een geleidelijke overgang tussen bos en open terrein. Aan de boszijde
domineren struiken, terwijl hoge kruiden de overgang naar korte vegetatie vormen. Verschillende organismen
van zowel het open veld als het bos benutten de bosranden. Ook zijn er specifieke bosrandsoorten. Onder een
mantel (vanaf 2 m breed) wordt een struikenbegroeiing aansluitend op de bomen in het bos verstaan. De
overgang van mantel naar open veld wordt de zoom genoemd (vanaf 0,4 m breed). De zoom is voornamelijk
opgebouwd uit hoge meerjarige kruiden.
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Een goed opgebouwde bosrand draagt bij aan de regulatie van het microklimaat in het bos (hoge
luchtvochtigheid en luwte). Van nature breidt het bos zich uit richting de mantel en de mantel richting de
zoom. Doordat de bosgrenzen meestal vaststaan, ontstaat op deze manier weer een scherpe grens.
Instandhouding vergt daarom beheer.
Voor de bossen van Soestdijk zijn er vooral mogelijkheden om bosrandvegetaties te ontwikkelen rondom het
Emmapark en de Hooilaan. De aanwezige bosranden kunnen verder ontwikkeld worden, door in de randen
plaatselijk over een breedte van ca. 10 m te dunnen. Op de open plekken die hierbij ontstaan ontwikkelen zich
kruiden en struikvegetaties. Om ook de diversiteit te vergroten zal plaatselijk het takhout achter moeten
blijven.
Door periodiek langs de mantel te maaien komt een zoom tot ontwikkeling. Het afvoeren van het maaisel
draagt bij aan verschraling en leidt tot een grotere vegetatierijkdom. Gekozen kan worden om het maaisel
plaatselijk op hopen te leggen.
Dood hout
Staand en liggend dood hout is van groot belang voor het functioneren van het bos. Door het gevoerde beheer
en het opruimen van dode bomen, is het aandeel staand en liggend dood hout op het landgoed gering. Het
landgoed streeft ernaar om het aandeel dood hout te vergroten tot ca 3-6 dode bomen gemiddeld per hectare.
Dit zal veelal gerealiseerd worden door actief bomen te gaan ringen.
Belangrijke indicatoren van staand dood hout zijn de Grote bonte specht en de Kleine bonte specht. Beide
soorten worden in bossen met veel staand dood hout in hoge dichtheden aangetroffen. De aanwezigheid van
liggend dood hout heeft een gunstig effect op de aanwezigheid van waardplanten van enkele
dagvlindersoorten.
Potentieel geschikte bomen voor vleermuizen worden gekandelaard of gekandelaberd. Hierdoor blijven
boomholten nog enige tijd beschikbaar, maar worden de bomen (en boomholten) langzaam ongeschikt
waardoor soorten zelf op zoek gaan naar betere alternatieven en de bomen na enige tijd (enkele jaren) alsnog
kunnen worden gekapt.
Dikke bomen
Soestdijk beschikt over veel oude en dikke bomen, met name beuken. Dikke bomen zijn van belang voor
holenbroeders en verschillende vleermuissoorten, waarvoor de bomen een zomer en/of winterverblijfplaats
vormen. Het gaat hierbij om zware bomen met een dikte van meer dan 60 cm. Als indicatorsoorten wordt het
volgende genoemd:
- Vogels: Grote bonte specht, Boomkruiper, Boomklever, Kleine bonte specht, Glanskop.
- Vleermuizen: Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis.
Het beheer is erop gericht om op minimaal 40% van het oppervlakte dikke bomen te handhaven.
Exotenbestrijding
In delen van het bos komen Amerikaanse eik, Tsuga en Amerikaanse vogelkers (bospest) voor. In het beheer
verdient het bevoordelen van inlandse boomsoorten bij het maken van keuzes de voorkeur. Het wegdunnen
van Amerikaanse eik en Tsuga in de boomlaag geeft licht en ruimte waarmee andere boomsoorten zich in de
boomlaag kunnen vestigen. Vanwege haar mooie verkleuring en robuustheid verdient het aanbeveling om de
Amerikaanse eik op plekken te behouden. De Tsuga wordt behouden op plekken waar deze bewust als
aankleding in de parkaanleg is gebruikt. De Amerikaanse vogelkers komt over het bosgebied verspreidt voor,
maar domineert nog niet. Het is wel een soort dat gemakkelijk gaat domineren en daarmee de verjonging van
andere soorten kan beïnvloeden. Bij werkzaamheden moet voorkomen worden dat er een goed kiembed voor
de vogelkers ontstaat. Door gericht ingrijpen (zagen, uittrekken) kan bereikt worden dat de soort niet gaat
overheersen. Bodemverwonding en -verstoring moet tot een minimum beperkt worden.
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5.1.2 Cultuurhistorie
Landgoed Paleis Soestdijk is een cultuurhistorisch icoon. Een van de doelstellingen in dit beheerplan ook om
aandacht te besteden aan hiervoor specifieke elementen. Elementen die met name aandacht vragen zijn de
aanwezige lanen en laanpatronen en het bijzondere Zocherpark met beplantingen en vijverpartijen. Bij de te
nemen beheer en inrichtingsmaatregelen worden deze structuren en elementen geborgd. Om vast te leggen
wat deze belangrijke dragers op het landgoed zijn, is het door Stichting in Arcadië opgestelde tuinhistorische
verkenning en waarde stelling uitgangspunt. Voor het park is een restauratieplan; Verder met Zocher (Copijn
2019) opgesteld waarin keuzes worden gemaakt en projecten worden benoemd voor de te beheren en te
herstellen elementen.

5.1.3 Gedragscode natuurbeheer
Werkzaamheden op het landgoed worden uitgevoerd conform de gedragscode natuurbeheer 2016-2021.
Zorgvuldige uitvoering van werkzaamheden heeft het landgoed hoog in het vaandel. De gedragscode geeft
regels voor planning en uitvoering van de natuurbeheermaatregelen. Wanneer deze regels worden gevolgd
blijven mogelijke negatieve effecten als gevolg van deze maatregelen beperkt. In zijn algemeenheid geldt dat
de navolgende stappen worden uitgevoerd:
- Uitvoeren inventarisatie.
- Opstellen checklist natuurbeheer.
- Afspraken maken over verantwoordelijkheden opdrachtgever – opdrachtnemer.
- Alert op niet gemarkeerde zaken en aangetroffen beschermde soorten.

5.1.4 Beheren met de 4 V’s
Het wel of niet aanwezig zijn van een plant- of diersoort, maar ook het aantal dieren is in sterke mate
afhankelijk van de “4 V’s”: voedsel, veiligheid, verblijf- en voortplantingsplaatsen en verbinding. Je kunt wel
nestkasten voor vogels ophangen, maar als de vogels onvoldoende voedsel kunnen vinden, zullen ze zich toch
niet in het gebied gaan vestigen. Om populaties van soorten te behouden, versterken, vergroten en verbinden
is het logisch om maatregelen in te zetten die richten op alle vier aspecten.
De meeste soorten en de grootste aantallen planten en dieren zijn te vinden op plaatsen waar sprake is van een
grote variatie aan omgevingsfactoren op de overgang tussen nat en droog, hoog en laag, of een voedselrijke en
een voedselarme bodem. Variatie is feitelijk ‘de jus’ over de 4 V’s van voedsel, verblijfplaats, veiligheid en
verbinding. Vooral op plaatsen waar deze overgangen geleidelijk verlopen (en dus meer variatie ontstaat) zijn
meer soorten aanwezig, simpelweg omdat er meer geschikt leefgebied en voedsel aanwezig is. Een bosrand die
bestaat uit een geleidelijke overgang met een zgn. ‘mantel-zoom-vegetatie’ is het leefgebied voor meer
insecten en dus meer voedsel voor vogels en vleermuizen (Figuur 34 Voorbeeld van een soortenrijke en
geleidelijke overgang van een singel met een zgn. ‘mantel-zoom-vegetatie’ (Bron: Eelerwoude, 2016). Dit in
tegenstelling tot een bosrand met een abrupte overgang. Ook door verschillende boom- en struiksoorten aan
te planten ontstaat meer variatie en zijn de beplantingen beter bestand tegen klimaatveranderingen, ziektes en
plagen. De maatregelen in dit beheer- en inrichtingsplan zijn waar mogelijk gericht op het vergroten van de
biodiversiteit, zowel bij herinrichting en herstel als in de beheerfase.
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Figuur 41: Voorbeeld van een soortenrijke en geleidelijke overgang van een singel met een zgn. ‘mantel-zoom-vegetatie’
(Bron: Eelerwoude, 2016).

5.2 Inrichtings- en beheermaatregelen Zocher
De inrichtingsmaatregelen/restauratiewerkzaamheden in de tuin- en park aanleg Zocher zijn onder te verdelen
in een aantal categorieën:
Constructies; dit betreft het aanbrengen van oeverbeschoeiingen, het aanbrengen van nieuw hekwerk en
het bouwen van een nieuwe ondersteuningsconstructie voor de onderdoorgang Rododendrons.
Verhardingen; dit betreft het herprofileren van paden, het aanbrengen van halfverharding en het
vernieuwen van grind, het verwijderen van paden.
Groen; het aanplanten van nieuwe laanbomen, het dunnen van bos, het verwijderen van heesters, het
verjongen van heesters, het aanplanten van heesters, het aanbrengen van onderbegroeiing en
bodembedekkers, het herprofileren en in- en doorzaaien van gazons.

5.3 Inrichtings- en beheermaatregelen Paleisbos
Voor de te nemen inrichtings- en beheermaatregelen in het Paleisbos wordt aansluiting gezocht bij de
gewenste natuurdoeltypen zoals deze door de provincie wordt gehanteerd. In paragraaf 5.5 is dit per
beheertype uitgewerkt. Dit betreffen de beheertypen:
- Dennen-, Eiken-, beukenbos.
- Kruiden- en Faunarijk grasland.
- Zoete plas.
- Droog bos met productie.
Voor de terreinen die op dit moment geen beheertype hebben wordt een inrichtingsplan opgesteld waarbij op
basis van potentiebepaling wordt uitgewerkt welk beheertype behaald kan worden.

5.4 Oude boskernen
Aanbevolen wordt om een beheer te voeren dat het behoud van de zomereiken borgt. Dat kan door het bos
enigszins lichter te maken, door naaldbomen, Amerikaanse eiken, beuken en esdoorns te verwijderen of te
ringen. Ook dienen soorten die nadelig zijn voor de inheemse flora te worden verwijderd zoals esdoorns,
Amerikaanse eiken, beuken en naaldbomen die sterk uitzaaien. De volgende werkzaamheden worden
uitgevoerd:
- Uitvoeren van dunning om meer licht te verkrijgen in het bos.
- Exotenbestrijding door ringen en kappen van Amerikaanse Eik, beuk, Esdoorn en naaldhout, rekening
houdend met de monumentale status van een boom.
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Verwijderen van soorten die niet in dit oude hakhouttype van nature thuishoren zoals taxus, hazelaar,
fijnspar, tsuga en douglas.
Aanplant van autochtoon en gebiedseigen materiaal zomereik en sporkehout.

Figuur 42: Oude Boskernen.

Door gericht beheer in de tussenliggende bosvakken zullen de boskernen met elkaar in verbinding worden
gebracht. Door in de tussenliggende vakken te beheren conform de bij dit pakket behorende voorwaarden
ontstaat een zone met inheemse beplantingen, waarvan de oude boskernen een belangrijk onderdeel
uitmaken. Dit kan leiden tot uitbreiding van de boskerngebieden en het daardoor verbeteren van de
robuustheid.

Figuur 43: Verbindingszone oude boskernen.
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5.5 Inrichtings- en beheermaatregelen per beheertype
5.5.1 Park- en Stinzenbos (N17.03)
Algemeen

In tegenstelling tot de overige bostypen spelen bij het beheertype Park- en Stinzenbos de cultuurhistorie en
landschappelijke kwaliteiten een even grote rol als de ecologische waarde. In dit beheertype passen uitheemse
(boom)soorten, uitsluitend bij het oorspronkelijk ontwerp, binnen de doelstelling. Het meest reguliere beheer
van park- en stinzenbos is het selectief kappen van bomen in bos, het snoeien van laanbomen, het
maaien/verwijderen van opslag en ruigte op groeiplaatsen van stinzenplanten en het beheer en onderhoud
(aanplanten) van flora, rhododendrons en/of azalea’s. Het beheer is bedoeld voor situaties die min of meer
stabiel zijn. De abiotische omstandigheden zijn dan op orde.
Duurzaam in stand houden van cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol bos, met zijn daarbij behorende
variatie aan soorten en structuren betekent:
• Handhaven en/of ontwikkelen van een rijke voorjaarsflora met veel stinzenplanten; deze behoeven een
kalkrijke losse bodem met een goede strooiselomzetting door bodemfauna en voldoende warmte en licht.
• Handhaven van oude (laan)bomen. Naast een hoge belevingswaarde hebben deze bomen ook waarde voor
holenbroeders, vleermuizen, mossen, korstmossen en paddenstoelen.
• Handhaven van een gevarieerde bosstructuur met naast een goed ontwikkelde boomlaag, bij voorkeur ook
een goed ontwikkelde struiklaag en een rijke kruidlaag. In de meer natuurlijke variant heeft minimaal 20%
van het bos een struiklaag en/of lage boomlaag. Het streven is > 40% van het bos met een gelaagde
structuur.
• De boomlaag is in principe relatief open (maximaal 75% bedekking) om veel zoninstraling mogelijk te
maken. Veel stinzenplanten hebben een voorkeur voor warme standplaatsen.
• Indien landschappelijk passend ten minste 3 zware dode bomen per hectare, zowel staand als liggend. In
natuurlijk bos is het streven meer dan 9 dode bomen/ha.
Voor het Zocherpark is door Copijn een herstelplan opgesteld. Delen van dit plan vallen samen met de
herstelmaatregelen uit de NNN- rapportage. Daarnaast zullen aanvullend cultuurhistorisch waardevolle
elementen worden verbeterd en hersteld.
De belangrijkste aanpassingen voor het inrichtings- en beheerplan zijn:

Beheer
Voor het Park en Stinzenbos gelden de navolgende uitgangspunten:
• Verwijderen van opslag van zaailingen, overmatig braamstruweel en ongewenste exoten op plaatsten waar
dit niet gewenst is. Effectueren door uitsteken van materiaal.
• Bij onvoldoende licht op de bomen en passend binnen herstelplan en beeld; kappen en ringen van bomen
ten behoeve van ontwikkeling kruidenlaag.
• Maaien van ruigten nadat stinzenplanten zaad hebben gezet (juni/juli).
• Langs bezonde bosranden smalle stroken minder vaak maaien (circa 1 meter).
• Het aantal maaibeurten tussen de spreng en de weide aanpassen zodat hier bloemrijk grasland, met veel
pinksterbloem, kan ontwikkelen.
• Het aanleggen broeihopen voor ringslangen op een voldoende bezonde plek.
• Op geschikte plekken meer natuurlijk struweel creëren.
• Voor de specifieke tuindelen wordt in het plan geen beheer vastgelegd.
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5.5.2 Dennen-, eiken-, en beukenbos (N15.02)
Algemeen
Het dennen-, eiken-, en beukenbos omvat bossen en struwelen gedomineerd door eiken, dennen, beuken,
berken, lijsterbes, ratelpopulier of vuilboom. Maximaal 20% van het areaal van het betreffende bos wordt
gedomineerd door boomsoorten die oorspronkelijk van buiten Europa zijn ingevoerd, zoals Amerikaanse eik en
Douglasspar. Op 80% van de oppervlakte wordt geen hout geoogst of is de houtoogst minder dan 20% van de
bijgroei. Op de overige oppervlakte kan meer geoogst worden in het kader van omvorming naar een
natuurlijker bos.

Inrichting
-

Dennen-, Eiken-, Beukenbos met kwaliteit matig; score 5-7 kwalificerende structuur kenmerken niet zijnde
monotoon beukenbos of grove dennenbos wordt de beheerambitie door omvormingsbeheer bepaald op
het behalen van een score goed. Dit betreft in totaal ca 3,3 ha en onderstaande beheervakken. De specifiek
voor deze vakken te nemen maatregelen zijn:
o Creëren dode bomen.
o Bestrijden invasieve soorten.
o Beheer waar liggend in de boskernen, conform uitgangspunten boskernen.

Figuur 44: Dennen-, eiken-, beukenbos kwaliteit matig.

-

Dennen-, Eiken-, Beukenbos met kwaliteit score slecht worden als productiebos beheerd c.q. wordt de
monocultuur van een bepaalde soort tot het moment van oogst gehandhaafd. Dit betreft in totaal ca 9,1
ha en onderstaande beheervakken. Deze vakken worden beheerd conform het standaard beheer principe
Droog bos met productie.
Hierbij is het volgende onderscheid te maken:
I.
Niet vitale gemengde bosvakken; 0,4 ha.
II.
Beuken vakken; 8,7 ha.

Voor de bossen met kwalificatie II wordt regulier beheer uitgevoerd. Voor het bos met kwalificatie I geldt:

Beheer- en inrichtingsplan landgoed Paleis Soestdijk | Eelerwoude | 64

Ad I. Niet vitale gemengde bosvakken worden door omvormingsbeheer omgevormd tot vitaal Dennen-, eiken-,
Beukenbos met ambitiescore goed. Dit betreft in totaal ca 0,4 ha en onderstaande beheervakken. De specifiek
voor deze vakken te nemen maatregelen zijn:
o Blessen en oogsten op maximaal 80% van het oppervlakte of minder dan 20% bij de bijgroei.
o Open plekken creëren.
o Bestrijden invasieve soorten.
o Creëren dood hout.
o Bijplanten met inheemse soorten.

Figuur 45: Dennen-, eiken-, beukenbos kwaliteit slecht.

Beheer
Het beheer van het Dennen-, Eiken-, beukenbos met kwalificatie goed en bosvakken die door het
omvormingsbeheer stadium goed hebben bereikt worden beheerd conform de algemene richtlijnen bosbeheer
en richtlijnen Dennen-, Eiken-, Beukenbos. Het bos wat reeds stadium goed heeft betreft omvat een
oppervlakte van 3,5 ha. Dit houdt in goede structuur en gelaagdheid met menging en dode bomen.
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Figuur 46: Dennen, eiken-, beuken kwaliteit goed.

Beheer conform algemene richtlijnen zoals beschreven in paragraaf 5.1.1 en de richtlijn Dennen-, Eiken-,
Beukenbos.
Beheerrichtlijn Dennen-, Eiken-, Beukenbos:
Maximaal 20% van het areaal wordt gedomineerd door uitheemse boomsoorten.
Bij dunningen wordt op 80% van het areaal geen hout geoogst of is de houtoogst minder dan 20% van de
bijgroei.
Bij dunningen worden bij voorkeur exoten verwijderd.
De onder vegetatie wordt gespaard.
Dunningen zijn gericht op:
o Aandeel loofhout vergroten.
o Variantie in leeftijd, openheid samenstelling en structuur.
o Het ontwikkelen van gevarieerde structuur met aanwezigheid van dood hout.
o Regelmatige verdeling van soorten.

5.5.3 Droog bos met productie (N16.03)
Algemeen
Droog bos met productie omvat bossen op de voedselarme tot lemige zandgronden gedomineerd door
loofbomen en (meereizende) naaldboomsoorten. Houtoogst is een doel en vindt periodiek plaats met een
hogere intensiteit dan in de droge bossen beheertypen zonder productie, of boomsoorten die oorspronkelijk
van buiten Europa zijn ingevoerd zijn dominant over meer dan 20% van het areaal van het betreffende
bosgebied, ook als er geen productiedoelstelling is.

Inrichting
Voor de bossen met het beheertype droog bos met productie worden de volgende inrichtingsmaatregelen
getroffen:
Droog bos met productie met kwaliteit matig worden door omvormingsbeheer omgevormd tot Dennen-,
eiken-, Beukenbos met ambitiescore goed. Dit betreft in totaal ca. 21,3 ha. Door deze omvorming
conformeert het landgoed zich voor deze bosvakken aan een zwaarder beheerregime. Doelstelling is meer
natuurlijk bos creëren en minder hout oogsten.
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De specifiek voor deze vakken te nemen maatregelen zijn:
Blessen en oogsten op maximaal 80% van het oppervlakte of minder dan 20% bij de bijgroei.
Open plekken creëren.
Bestrijden invasieve soorten.
Creëren dood hout.

Figuur 47: Droog bos met productie kwaliteit matig.

-

Droog bos met productie en kwaliteit score ‘slecht’, worden als productiebos beheerd c.q. wordt de
monocultuur van een bepaalde soort tot het moment van oogst gehandhaafd. Dit betreft in totaal ca. 19,3
ha en onderstaande beheervakken. Deze vakken worden beheerd conform het standaard beheer principe
Droog bos met productie.
Hierbij is het volgende onderscheid te maken:
I.
Vitale gemengde bosvakken; 9,3 ha.
II.
Niet vitale gemengde bosvakken; 2,4 ha.
III.
Beuken vakken; 4,6 ha.
IV.
Grove Dennen vakken; 3,1 ha.

-

Voor de bossen met kwalificaties I,III en IV wordt regulier beheer uitgevoerd. Voor het bos met kwalificatie
II geldt:
Ad II. Niet vitale gemengde bosvakken worden door omvormingsbeheer omgevormd tot Dennen-,
eiken-, Beukenbos met ambitiescore goed. Dit betreft in totaal ca. 2,4 ha. De specifiek voor deze
vakken te nemen maatregelen zijn:
o Blessen en oogsten op maximaal 80% van het oppervlakte of minder dan 20% bij de
bijgroei.
o Open plekken creëren.
o Bestrijden invasieve soorten.
o Creëren dood hout.
o Omvormen naar doeltype Dennen-, Eiken-, Beukenbos.
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Figuur 48: Droog bos met productie kwalificatie slecht.

Beheer
-

Vakken gekwalificeerd als Droog bos met productie met kwaliteit “goed” beheersmatig aanpassen naar
Dennen-, Eiken-, en Beukenbos met kwaliteit goed. Dit betreft in totaal ca. 13,1 ha en onderstaande
beheervakken. Er zijn hiervoor geen specifieke beheermaatregelen, niet anders dan de beheer
uitgangspunten Dennen,-eiken- Beukenbos nodig. Door deze omvorming conformeert het landgoed zich
voor deze bosvakken aan een zwaarder beheerregime. Doelstelling is meer natuurlijk bos creëren minder
hout oogsten.

Figuur 49: Droog bos met productie kwalificatie goed.
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-

Monotone Beuken- en Grove dennenbos vakken; beheren conform de algemene richtlijn. Door de
kwalificerende structuurkenmerken kunnen deze, zonder volledige omvorming voldoen aan een hoger
beoogd doelpakket.
Beheer van de bossen met kwalificatie Droog bos met productie conform algemene richtlijnen zoals
beschreven in paragraaf 5.1.1 en de richtlijn Droog bos met productie.
Beheerrichtlijn Droog bos met productie:
o Bij dunningen worden bij voorkeur exoten verwijderd.
o De onder vegetatie wordt gespaard.
o Dunningen zijn gericht op:
 Aandeel loofhout vergroten.
 Variantie in leeftijd, openheid samenstelling en structuur.
 Het ontwikkelen van gevarieerde structuur met aanwezigheid van dood hout.
 Regelmatige verdeling van soorten.

5.5.4 Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
Algemeen
Het beheer van de voor Kruiden- en faunarijk grasland aangewezen percelen is in de basis op gericht te zorgen
voor een kruidenrijke vegetatie waarbij strooiselophoping, verruiging en verbossing dient te worden
tegengegaan. Bij het beheer moet gezorgd worden meet kleinschalige structuurvariatie waarmee ruimte wordt
geboden aan allerlei diergroepen.
Het betreft hier specifiek de percelen in het Emmapark. De graslanden binnen de omheining van het Emmapark
bevinden zich op basis van Bax en Schippers (2012 in een fase 1 of 2. Om de percelen om te vormen naar een
soortenrijker graslandtype wordt het onderstaande inrichting en beheer geadviseerd.

Inrichting
Om ervoor te zorgen dat er een kruiden- en faunarijker graslandtype ontstaat worden de volgende
inrichtingsmaatregelen getroffen:
Verminderen begrazingsdruk en een onderzoek met opstellen van werkplan voor het Emmapark. Door de
aanwezigheid van damherten vindt geen ontwikkeling van natuurwaarden plaats. Door het verminderen
van de begrazingsdruk kan vegetatie zich in de basis ontwikkelen. Echter om de maximale potentie van dit
terrein te benutten wordt een realisatieplan worden opgesteld. In dit realisatieplan wordt op basis van
ligging, bodemopbouw, waterhuishouding en fosfaatonderzoek bepaald welke uitvoeringsmaatregelen
worden voorgesteld en uitgevoerd dienen te worden.
Het niet meer opbrengen van mest.
Potentieonderzoek voor de voor N12.02 begrensde terreinen om te bepalen of een hoger natuurdoeltype
(droog tot vochtig bloemrijke schraalgrasland) realiseerbaar is voor deze terreindelen. Hiervoor wordt een
potentieonderzoek worden uitgevoerd:
Potentieonderzoek om te bepalen of een hoger natuurdoeltype (droog tot vochtig/nat schraalgrasland)
realiseerbaar is voor deze terreindelen. Hiervoor zal gedetailleerd gekeken worden naar:
o Bodemonderzoek.
o Bodemchemisch onderzoek
o Waterhuishouding; Hydrologisch onderzoek.
o Op basis van de analyses opstellen van gedetailleerd inrichtingsplan.
o Opstellen en begeleiding beheeradvies.
o Selectie geschikte donor (gras)landen + verspreiding materiaal.
Uit dit onderzoek kan voortkomen dat er een hogere ambitie kan worden behaald dan kruiden- en
faunarijkgrasland. Deze hogere ambitie wordt dan het uitgangspunt. Hierbij dient er wel rekening mee te
worden gehouden dat er voldoende foerageergebied voor o.a. de das overblijft.
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Beheer
Voor het beheer gelden de volgende uitgangspunten:
Minimaal 2 maal per jaar maaien en het maaisel afvoeren.
1e maaibeurt is tussen eind mei – begin juni. De 2e maaibeurt kan uitgevoerd worden in de periode eind
september – oktober.
Maaien van de nattere perceel delen vindt plaats met machines die niet insporen.
Percelen worden in beginsel niet meer bemest. Bemesting is slechts aan de orde ten behoeve van bereiken
van hogere natuurwaarden, wat uit de beheerevaluatie moet worden geadviseerd.
Op de overgangen naar bos wordt een mantel-zoom vegetatie ontwikkelend. Aan de zijde van het grasland
worden bloemrijke zoomvegetaties gestimuleerd. Deze stroken (minimaal 5 m breed) worden 1 maal per
jaar gemaaid en afgevoerd. Pluksgewijs blijven delen overstaan en worden het opvolgende jaar gemaaid.
Wanneer mogelijk en inzetbaar zal jaarlijks het terrein met een kudde schapen beweid worden. Afhankelijk
de aanwezige grassen wordt de duur van beweiding bepaald.

Figuur 50: Kruiden- en Faunarijk grasland.

5.5.5 Zoete plas (N04.02)
Algemeen
Het beheertype Zoete plas omvat waterlichamen, breder dan 4 m. en dieper dan 20 cm. (gemiddelde
waterdiepte), van stilstaande, of zeer langzaam stromende wateren, met fonteinkruiden, zannichellia,
waterlelies, gele plomp, watergentiaan, krabbenscheer, kikkerbeet, groot blaasjeskruid, waterpesten,
hoornbladen, vederkruiden, waterviolier, waterranonkels en soms ook sterrenkrozen. De vegetaties zijn erg
variabel in bedekking, ook in één seizoen. Omringend water zonder de genoemde soorten en de drijftillen
worden daarom ook tot het beheertype gerekend. Op het landgoed betreffen deze terreinen: gracht, de vijver
en de kommen (Vijver Henry IV, Prinsessenkom, Anna Palownakom).

Inrichting
Om er voor te zorgen dat voldaan wordt aan de eisen van zoete plas, worden de volgende
inrichtingsmaatregelen getroffen:
Onderzoek naar watersysteem en vervolgens het nemen van maatregelen t.b.v. verbetering watersysteem;
onderzoek naar functie en werking van de sloten/greppels in het bos en herstel en verbeteren
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-

-

-

natuurkwaliteit poelen. Bereikt moet worden dat greppels en sloten niet voor half juni droog komen te
vallen. Hiervoor zal een aanvullend onderzoek verricht moeten worden. In dit onderzoek zal speciale
aandacht worden besteed aan de aanwezigheid en het behouden van bijzondere mossen.
Herprofilering van de zuidoever van de vijver in de jachtweide. Door deze oever te verflauwen kan een
waardevolle oeverstrook worden gerealiseerd. Ook kan de oeverstrook langs de noordzijde ook iets
verflauwd worden. Hiervoor dient een aanvullend uitvoeringsplan te worden opgesteld.
Bestaande poelen/komen worden opnieuw geprofileerd en water dragend gemaakt. Ingevallen bladlagen
en schaduwbepalende beplanting worden verwijderd.
Specifiek voor de Gracht en Grote vijver, onderdeel uitmakend van het Zocher park is al een inrichtingsplan
opgesteld. In dit plan zitten ook elementen die niet specifiek van toepassing zijn op het beheertype maar
relevante elementen worden volledigheidshalve benoemd.
Waar mogelijk en vanuit cultuurhistorisch perspectief aanvaardbaard kunnen oevers natuurlijker worden
ingericht.

Grote vijver
Element 2; Grote vijver:
Baggeren van de gehele vijver.
Indien noodzakelijk aanbrengen van beschoeiing rondom ter bescherming en voorkoming van afkalving.
- Aanbrengen fauna in en uittreedplaatsen.
Gracht
Element 1; Gracht:
Herstellen van de oorspronkelijke natuurlijke omheining als gracht.
Taluds vrijmaken van opslag van beplantingen.
Baggeren van de gracht.
Henri IV vijver
Voor deze vijver wordt een inrichtingsplan nader uitgewerkt. Uitgangspunt bij de inrichting is dat bestaande
beplanting blijft gehandhaafd zodat de vijver als een echte bosvijver functioneert.
Prinsessenkom
Voor deze vijver wordt een inrichtingsplan nader uitgewerkt. Uitgangspunt bij de inrichting is dat bestaande
beplanting blijft gehandhaafd zodat de vijver als een echte bosvijver functioneert.
Poel in jachtweide
Taluds vrijmaken van opslag en riet.
Ten behoeve van dekking wordt maximaal 80% ineens verwijderd.
Aanleggen van plas/dras zones.
Verflauwen van de zuidoever.
- Verbreden en iets verflauwen van de noordoever.

Beheer
- Periodiek eens per jaar schonen van de watervoerende delen, waarbij maaisel afgevoerd moet worden.
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Figuur 51: ligging vijvers.

5.5.6 Terreinen zonder aangewezen beheertype
Algemeen
Zoals aangegeven zijn diverse terreinen op het landgoed in het Natuurbeheerplan van de provincie niet met
een beheertype opgenomen. Landgoed Paleis Soestdijk heeft de ambitie om deze nu als grasland in gebruik
zijnde terreinen als natuurterrein te beheren. Het minimaal te voeren beheerregime is conform het beheertype
Kruiden- en Faunarijk grasland. Door uitvoeren van nader onderzoek zal bepaald moeten worden wat de
potentie voor hogere doelpakketten kan zijn. Door aanwezigheid van kwelstromen liggen hier kansen en
mogelijkheden.
Een uitgebreid stappenplan is als BIJLAGE 1: Stappenplan herstel biodiversiteit toegevoegd.
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Figuur 52 Terreinen zonder aangewezen natuurbeheertype

Hooilaan
Op basis van Bax en Schippers (2012) wordt geconcludeerd dat de Hooilaan zich momenteel in een fase 2 of
vroege fase 3 bevindt. Evenals in het Emmapark wordt de vegetatie vooral gedomineerd door grasachtigen.
Vanwege het huidige beheer krijgen kruiden minder kans om te bloeien en zich middels zaadzetting te
verspreiden. De soortenrijkdom kan verhoogd worden door het beheer te extensiveren. Daarbij geldt dat een
combinatie van het niet opbrengen van mest, en het maaien en afvoeren van de vegetatie moet leiden tot een
productiedaling in het grasland en daarmee een toename van het aantal soorten.
Door de beheeromslag kan een goed ontwikkeld kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) ontstaan. Van den
Bijtel noemt de ontwikkel mogelijkheden richting droog schraal grasland (N11.01). Om dit te onderbouwen zal
nader onderzoek uitgevoerd worden door het nemen van een aantal bodemmonsters. Analyse van deze
monsters geeft belangrijk inzicht op welke wijze het ontwikkelingsbeheer kan worden ingezet en of naast
beheermaatregelen ook inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn voor het realiseren van hogere
natuurwaarden.
Grensweide
De grensweide verkeert conform Bax en Schippers (2012) momenteel in een fase 2 grasland, met daarin
hoofdzakelijk dominantie van witbol. Met name langs de randen van het perceel zijn nu soorten aangetroffen
die weergeven welke potenties er op de percelen rusten. De aanwezigheid van met name veldrus en kale
jonker duiden op indicaties dat ontwikkeling van nat schraalland of bont hooiland mogelijk is (N10.01 of
N10.01) mogelijk is. Om dit te bereiken wordt gestopt met het bemesten van de percelen en gestart met het
maaien en afvoeren van de vegetatie. Verwacht wordt dat zich op termijn een fraai kruiden- en faunarijk
grasland kan ontwikkelen. Om dit te onderbouwen zal nader onderzoek uitgevoerd worden door het nemen
van bodem- en watermonsters. Analyse van deze monsters geeft belangrijk inzicht op welke wijze het
ontwikkelingsbeheer kan worden ingezet en of naast beheermaatregelen ook inrichtingsmaatregelen
noodzakelijk zijn voor het realiseren van hogere natuurwaarden.
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Jachtweide
Evenals de Grensweide bestaat de grazige vegetatie op de Jachtweide voornamelijk uit het dominante witbol
stadium. Langs de kwelsloot zijn onder meer pijpenstrotje, biezenknoppen en kale jonker aanwezig, terwijl Van
den Bijtel (2014) ook de zompzegge heeft vastgesteld. Betreffende soorten komen ook veelvuldig voor in nat
schraalland. Door het nemen van bodem- en watermonsters wordt bepaald welke beheer- en mogelijk ook
inrichtingsmaatregelen noodzakelijk kunnen zijn voor het bereiken van een nat schraalland.
Weide en weide Emmapark
De grazige vegetatie op deze weiden bestaat voornamelijk uit het Engels raaigras wat geleidelijk wordt
verdrongen door witbol. Door het nemen van bodem- en watermonsters wordt bepaald welke beheer- en
mogelijk ook inrichtingsmaatregelen noodzakelijk kunnen zijn voor het bereiken van een nat schraalland.
In zijn algemeenheid zijn alle graslanden in het gebied wel van betekenis als foerageergebied voor onder
andere dassen en reeën. De meeste graslandpercelen zijn tot circa 2018 altijd in reguliere agrarische productie
geweest.

Inrichting voorstel voor bovengenoemde percelen
Om te bepalen of de te verwachten potenties voor droog of nat schraal grasland aanwezig zijn en ontwikkeld
kunnen worden, wordt een potentieonderzoek uitgevoerd:
Potentieonderzoek voor om te bepalen of een hoger natuurdoeltype (droog tot vochtig/nat
schraalgrasland) realiseerbaar is voor deze terreindelen. Hiervoor zal gedetailleerd gekeken worden naar:
o Bodemonderzoek.
o Bodemchemisch onderzoek.
o Waterhuishouding; Hydrologisch onderzoek.
o Op basis van de analyses opstellen van gedetailleerd inrichtingsplan.
o Opstellen en begeleiding beheeradvies.
o Selectie geschikte donor (gras)landen + verspreiding materiaal.
Uit dit onderzoek kan voortkomen dat er een hogere ambitie kan worden behaald dan kruiden- en
faunarijkgrasland. Deze hogere ambitie wordt dan het uitgangspunt. Hierbij dient er wel rekening mee te
worden gehouden dat er voldoende foerageergebied voor o.a. de das overblijft.

Beheer
Voor het beheer gelden de volgende uitgangspunten:
Minimaal 2 maal per jaar maaien en het maaisel afvoeren.
1e maaibeurt is tussen eind mei – begin juni. De 2e maaibeurt kan uitgevoerd worden in de periode eind
september – oktober.
Maaien van de nattere perceel delen vindt plaats met machines die niet insporen.
Percelen worden in beginsel niet meer bemest. Bemesting is slechts aan de orde ten behoeve van bereiken
van hogere natuurwaarden, wat uit de beheerevaluatie moet worden geadviseerd.
Op de overgangen naar bos wordt een mantel-zoom vegetatie ontwikkelend. Aan de zijde van het grasland
worden bloemrijke zoomvegetaties gestimuleerd. Deze stroken (minimaal 5 m breed) worden 1 maal per
jaar gemaaid en afgevoerd. Pluksgewijs blijven delen overstaan en worden het opvolgende jaar gemaaid.
Wanneer mogelijk en inzetbaar zal jaarlijks het terrein met een kudde schapen beweid worden. Afhankelijk
de aanwezige grassen wordt de duur van beweiding bepaald.
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Kwekerij met aangrenzende akker
De akker grenzend aan de kwekerij is in gebruik als landbouwperceel voor maïsteelt. Door het beheer aan te
passen op het huidige maïsland kan een gevarieerde akker ontstaan, die indien het gewas blijft overstaan een
aanzienlijke waarde kan hebben als voedselbron voor insecten en fauna. Door de akker licht in te zaaien met
een graangewas ontstaan kiemmogelijkheden voor akker kruiden. Wanneer er geen zaadbank in de bodem
aanwezig is, wordt aanbevolen om zaad van akkeronkruiden in te zaaien.
De kruidenrijke akkers, die op deze manier kunnen worden ontwikkeld, hebben een zeer grote waarde voor
insecten, vogels en zoogdieren. De waarde van de kruidenrijke akker wordt versterkt door de ligging van de
akker tegen de oude moestuin en brede beukenlaan, waardoor er een zeer afwisselend leefgebied ontstaat
voor veel dier- en plantensoorten.
De op de kwekerij gelegen moestuin en boomgaard worden op dit moment zeer extensief gebruikt.

Inrichting voorstel voor bovengenoemde percelen
Om te bepalen of de te verwachten potenties voor akker en kruidenrijk grasland (inclusief de boomgaard),
wordt een potentieonderzoek uitgevoerd:
Potentieonderzoek voor het akkerland om te bepalen welk natuurdoeltype realiseerbaar is voor dit
terreindeel. Hiervoor zal gedetailleerd gekeken worden naar:
o Bodemonderzoek.
o Bodemchemisch onderzoek.
o Waterhuishouding; Hydrologisch onderzoek.
o Op basis van de analyses opstellen van gedetailleerd inrichtingsplan.
o Opstellen en begeleiding beheeradvies.
o Selectie geschikte graansoort + verspreiding materiaal.
Specifiek voor de kwekerij zal een inrichtingsplan worden opgesteld waarbij voorzien is om een kruidenrijk
grasland te realiseren onder de bestaande boomgaard. Dit betekent in beginsel:
o Minimaal 2 maal per jaar maaien en het maaisel afvoeren.
o 1e maaibeurt is tussen eind mei – begin juni. De 2e maaibeurt kan uitgevoerd worden in de
periode eind september – oktober.
o Op de grens met de Koningslaan en de boomgaard zal een struweel rand worden aangelegd.
o Wanneer mogelijk en inzetbaar zal jaarlijks het terrein met een kudde schapen beweid worden.
Afhankelijk de aanwezige grassen wordt de duur van beweiding bepaald.
o Plaatsen van bijenkasten op het perceel.
Beheer
Op basis van de uitwerking van het inrichtingsplan wordt het beheer bepaald. Ten aanzien van het beheer
wordt aansluiting gezocht bij de doelpakketten van de provincie. Bij het beheer zal specifiek aandacht besteed
worden aan de aanwezige boomgaard en bestaande structuur elementen.
In bijlage 1 is een uitgebreide beschrijving toegevoegd waarin ook een beschrijving is opgenomen van mogelijke
opties van beheer in inrichtingsmaatregelen. In onderstaand figuur een gedachte van mogelijk te ontwikkelen
beheertypen op de kwekerij.
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Figuur 53 inrichtingsgedachte met beheertypen

5.5.7 Lanen
De lanen op het landgoed zijn belangrijke dragers voor natuur en cultuurhistorie en maken grotendeels
onderdeel uit van het Zocherpark. In het Natuurbeheerplan vormen de lanen geen apart beheertype en vallen
onder het Park- en Stinzenbos of onder een van de bospakketten. De lanen zijn allemaal oude lanen en zijn op
veel plekken toe aan verjonging. De aanwezige lanen zijn in het Natuurbeheerplan van de Provincie niet als
apart element opgenomen.

Figuur 54: Lanen Landgoed Soestdijk.
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Inrichting
De volgende inrichtingsmaatregelen worden getroffen t.b.v. de laanstructuren:
- Opstellen van een lanenverjongingsplan om de verjonging van de lanen in tijd en kwaliteit te borgen. De
bestaande laanbomen zijn behoorlijk oud en komen op delen aan het eind van de levenscyclus. Omdat de
lanen belangrijk zijn voor diersoorten en vliegroutes dient een verjonging goed onderbouwd te worden.
Belangrijk is dat structuren en laanmilieu klimaat continu aanwezig blijven. Daarnaast moet zowel vanuit
cultuurhistorisch als ecologisch perspectief gekeken worden naar de verbinding met aangrenzende
eigenaren. De lanen houden niet op te bestaan op de erfgrens. In het verjongingsplan moet een link
moeten worden naar het beheer van bijvoorbeeld Staatsbosbeer. Het advies voor de lanen in het
Zocherpark is richting sturend voor te maken keuzes voor cultuurhistorie en natuur.
- Wanneer delen van het landgoed meer toegankelijk worden voor publiek gaan veiligheidsaspecten ook een
rol spelen. Op dit moment is er relatief veel dood hout aanwezig. Bepaald moet worden welke delen
opgesteld worden waarbij een afweging gemaakt moet worden van de impact van veiligheid snoei ten
opzichte van de natuurwetenschappelijke waarde.
- Herstel Hooilaan; Tussen Henry IV-kom en Hooilaan kijkend naar Emmapark kijk je vanaf hoger gelegen
standpunt naar open plek van de Emmaparkweide omzoomd door bos. Dit is een streefbeeld dat
grotendeels is verdwenen maar teruggebracht kan worden op plekken waar de bosranden zijn
dichtgegroeid en verrommeld. Ter compensatie van gekapte bomen, voor aanleg van de parkeerplaats, zijn
jonge beuken aangeplant in de hooilaan ten westen van de Emmaparkgracht. Hierdoor is de zichtlijn vanaf
de Emmaparkweide in westelijke richting geblokkeerd. De zichtlijn wordt hersteld.
- Specifiek voor de lanen in het Zocherpark is al een advies gegeven. Dit advies wordt integraal onderdeel
van het lanenverjongingsplan.
- Indien nodig zal met aangrenzende eigenaren afstemming worden gezocht omdat lanen vaak doorlopen
tot buiten de eigendomsgrens en deze ook hun waarde moeten behouden.
- Afstemming met de Provincie Utrecht over het opnemen van de lanen in het natuurbeheerplan.

Figuur 55: detail kaart lanen.
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Element 1; Willemlaan; beukenlaan gelegen in het bosgedeelte van het park. De laan gaat tussen de Hooilaan
en Koninginnelaan over in een zogenaamde bosallee; laan wordt als het ware gevormd door het aangrenzende
bos.
- Onderbeplanting terugzetten zodat bomen voldoende groeiruimte en lucht krijgen.
- Slechte delen vervangen/verjongen.
- Bosallee; onderbeplanting terugzetten tot 3 meter uit de stam, tot 10 meter uit de stam opschot van
bomen verwijderen.
- Zandpaden opschonen en waar nodig kuilen opvullen.

Figuur 56: Willemlaan.

Element 2; Alexanderlaan; beukenlaan waarvan delen ontbreken. De laan gaat tussen de Hooilaan en
Koninginnelaan over in een zogenaamde bosallee; laan wordt als het ware gevormd door het aangrenzende
bos. Ter hoogte van het Amalia Oord is de laan geheel verdwenen.
- Onderbeplanting terugzetten zodat bomen voldoende groeiruimte en lucht krijgen.
- Slechte delen vervangen/verjongen.
- Bosallee; onderbeplanting terugzetten tot 3 meter uit de stam, tot 10 meter uit de stam opschot van
bomen verwijderen.
- Zandpaden opschonen en waar nodig kuilen opvullen.

Figuur 57: Alexanderlaan.
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Element 3; Bernhardlaan; beukenlaan in verval met dikste bomen van het park (ca 1820).
- Slechte delen vervangen/verjongen.
- Enkele doorzichten maken richting polderlandschap in gesloten rododendronrand.

Figuur 58: Bernhardlaan.

Element 4; Wilhelminalaan langs grote vijver (ca 1820).
- Zichtbaarheid van de laan vergroten door bos terug te zetten zodat laanbomen weer vrij komen te staan.
- Bomen aan noordzijde van de vijver vervangen/verjongen.

Figuur 59: Wilhelminalaan.

Element 6; Lindelaan
- Slechte delen vervangen/verjongen.
- Bosrand terugzetten tot 10 meter uit de bosrand.

Beheer
Voor het beheer van de landen worden de volgende werkzaamheden benoemd:
- Opstellen VTA onderzoek.
- Verrichten van veiligheid snoei voortvloeiend uit VTA onderzoek boven opengestelde wegen en paden.
- Begeleiding en verzorging nieuw aangelegde laandelen.
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5.6 Overige maatregelen flora en fauna
In deze paragraaf worden aanvullende maatregelen beschreven welke voort komen uit compensatie opgaven
vanuit het Soortenonderzoek en NNN-verplichting.
In het algemeen worden maatregelen binnen de kaders en verplichtingen uitgevoerd conform de actuele
gedragscode zorgvuldig bosbeheer en natuurbeheer. Om dit nog beter te borgen zal er een
natuurwaardenkaart met soorten worden opgesteld die via een app realtime in het veld is in te zien, te
wijzigen en is aan te vullen.
Bovenstaand betekent dat naast een aantal specifieke maatregelen voor de diverse aanwezige diergroepen op
het landgoed een groot aantal algemene maatregelen in acht worden genomen. Deze algemene maatregelen
zijn:
Werken buiten broedseizoen van vogels en niet in de winterperiode in het winterbiotoop van amfibieën en
reptielen (b.v. oevers en ruigten rondom waterelementen, broeihopen en winterverblijven van ringslang,
strooisellaag met dichte begroeiing voor hazelworm).
- Werkzaamheden nabij bewoonde dassenburchten vinden plaats in de periode van 1 oktober tot
1 januari zonder gebruik van rijdend materieel en bij voorkeur het gebruik van elektrisch gereedschap
(kettingzaag) is binnen een straal van 50 meter op en rond de burcht uitgesloten. Binnen deze zone wordt
dekking (ook adelaarsvarens) niet verwijderd of beschadigd.
- Markeren van wissels en verblijfplaatsen van soorten bij uitvoering van (beheer)werkzaamheden.
- Bomen met holten, horsten, nesten van andere categorie 1 t/m 5-soorten (o.a. reigernesten) of met
eekhoornnesten met directe omgeving behouden.
- Potentieel geschikte bomen voor vleermuizen worden gekandelaard of gekandelaberd. Hierdoor blijven
boomholten nog enige tijd beschikbaar, maar worden de bomen (en boomholten) langzaam ongeschikt
waardoor de vleermuizen zelf op zoek gaan naar betere alternatieven en de bomen na enige tijd (enkele
jaren) alsnog kunnen worden gekapt. Ondersteunen met kasten aan bomen die nog lang kunnen blijven
staan, maar waar nog geen geschikte holtes in aanwezig zijn.
- Bomen worden in het winterhalfjaar gekapt en voorafgegaan door een visuele inspectie met behulp van
een endoscoop om te controleren of in de boom geen overwinterende vleermuizen aanwezig zijn.
- Bosmierenhopen en directe omgeving sparen.
- Bagger en ander vuil vanuit het water moet minimaal 48 uur langs het water liggen zodat amfibieën het
water in kunnen trekken. Belangrijk is dat er geen hopen ontstaan waarin soorten als ringslang kunnen
wegkruipen.
- Groeiplaatsen van beschermde flora behouden. Hierbij moet gedacht worden aan groeiplaatsen van oude
bosplanten m.u.v. monocultures adelaarsvaren.
- Struweel en bosrandbegroeiing gefaseerd afzetten.
- Bij snoei van beplanting in bos worden takken, waar mogelijk, op takkenrillen gelegd.
- De strooisellaag en het aanwezige blad worden niet verwijderd.
Uitvoeren van werken volgens vooraf opgestelde werkprotocollen.
Water
Op de hogere gronden van de Utrechtse Heuvelrug is herstel van het grondwater via infiltratie en het beperken
van waterafstroming door klimaatbestendig bosbeheer een belangrijke opgave. Dat laatste kan bijvoorbeeld
door naaldbos te vervangen voor meer gevarieerd loofbos. Paleis Soestdijk is onderdeel van het project
Klimaatadaptatie en waterrobuust watersysteem Utrechtse Heuvelrug (Laagte van Pijnenburg). Een onderdeel
van het project is het uitvoeren van een watersysteemanalyse. In het project is een belangrijke doelstelling te
ontdekken hoe op korte termijn water beter kan worden benut, in natuurgebieden en op landgoederen. Er
wordt een waterprogramma ontwikkeld.
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Behouden naaldhout opstanden en oude beuken
Het landgoed herbergt een aantal naaldhout/grove dennen fijnspar en lariks opstanden en veel oude beuken.
De grove dennen op het landegoed zijn van de 1e generatie op de Utrechtse Heuvelrug. Ten behoeve van
roofvogels en de raaf dienen deze naaldhout opstanden in stand te blijven (zie Figuur 32 Droog bos met
productie kwalificatie slecht). Deze zullen dan ook niet omgevormd gaan worden naar een ander
natuurbeheertype. Hetzelfde geldt voor de monoculturen van beuk, in deze houtopstallen vinden vleermuizen
en holtebroeders hun verblijf. Ook deze opstanden dienen in stand te blijven.

Beheer
-

In het bosbeheer rekening houden met in stand houden van opstanden naaldbomen en beuken met
holtes.

Aanbrengen (nest)gelegenheden t.b.v. vogels en vleermuizen
Het landgoed herbergt een diversiteit aan vogel- vleermuissoorten. Om de diversiteit van de soorten verder te
bevorderen zullen maatregelen genomen worden. Met name hebben de sperwer, boomvalk en ransuil
behoefte aan nestgelegenheid in dennenbossen. Voor de kleine vogelsoorten zullen nestkasten ophangen
worden. Voor de vleermuizen worden vleermuiskasten opgehangen.

Inrichting
- Eventueel plaatsen van nestmanden voor ransuil en boomvalk.
- Ophangen van minimaal 50 nestkasten t.b.v. de kleine vogelsoorten (voor verschillende
-

broedvogelsoorten).
Ophangen van minimaal 50 verschillende vleermuiskasten.

Beheer
-

Bestaande naaldhoutopstanden bij het bosbeheer in stand houden.
Jaarlijkse in het najaar controleren en schoonmaken van de nest- en vleermuiskasten.

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. reptielen
Het landgoed Paleis Soestdijk is een leefgebied van diverse reptielen en amfibieën. Om het landgoed toekomst
bestendig voor deze soortengroep te maken zullen er maatregelen getroffen worden. Deze maatregelen zijn
gericht op het voorkomen van sterfte door ingrepen als bevordering van mitigatie van de soorten.

Inrichting
- Aanleg 3-tal faunavoorzieningen zie onderdeel aanleg faunavoorzieningen.
- Aanleg diverse broeihopen voor de ringslang verspreid over het landgoed. Locaties op advies van een
-

ecoloog te bepalen.
Onderdeel van de inrichting van de kwekerij en aangrenzende akker is het aanleggen en realiseren van een
broeihoop.
Aanleg van geschikte winterverblijfplaatsen. Locaties op advies van een ecoloog te bepalen.
Aanleg natuurvriendelijke oevers en nieuwe poelen.
Het aanleggen van amfibie- en reptielwerende rasters in combinatie met faunabuizen. Dit is in ieder geval
aan de orde in het Alexanderkwartier, maar is mogelijk ook noodzakelijk langs de toegangswegen naar de
nieuwe en bestaande parkeervoorzieningen.

Beheer
-

Jaarlijks inspecteren van de broeihopen en bij volledige vertering van het materiaal een nieuwe hoop
creëren. Eventuele werkzaamheden aan de hopen in de periode midden april tot eind mei of in oktober
uitvoeren.
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Opheffen barrières in en deels verwijderen bestaande rasters t.b.v. zoogdieren
Op diverse locaties op het landgoed staan rasters. De aanwezige rasters dienden meerdere doelen; het
omkaderen van de herten in het Emmapark, het buiten houden van bezoekers en daarmee zorgen voor rust.
Op dit moment is nog niet geheel inzichtelijk welke binnenrasters allemaal verwijderd kunnen worden. In ieder
geval zullen de rasters rondom het Emmapark worden verwijderd. Hierdoor worden barrières zoals in Figuur
60: voorbeelden van te verwijderen raster opgeheven. Uitgangspunt hierbij is wel dat bezoekers niet de
mogelijkheid hebben om onbelemmerd de rustzone te betreden/bezoeken. Een gedetailleerd plan wordt
hiervoor opgesteld. Hierbij zal ook gekeken worden op welke wijze kleine zoogdieren, door het aanleggen van
boombruggen, waterpartijen kunnen passeren. Ten behoeve van ongewenst bezoek en vrije wandeling zullen
natuurlijke barrières in stand worden gehouden en/of worden versterkt.

Figuur 60: voorbeelden van te verwijderen raster.

Daarnaast zijn de buitenrasters, die veelal dienen om de bezoekers buiten te houden nu niet of slecht passeer
baar voor de fauna. Met name het raster grenzend aan het terrein van Staatsbosbeheer is minder passeerbaar,
echter hebben met name de reeën hierin al wel hun weg gevonden. Evenwel is het niet ideaal. Om dit raster
beter passeerbaar te maken zal in afstemming met Staatsbosbeheer passages gecreëerd worden. Dit zal
concreet in een inrichtingsvoorstel worden uitgewerkt.

Inrichting
-

Indien noodzakelijk en zinvol plekken worden in het bestaande raster diverse inspringplekken gemaakt.
Deze locaties dienen zo gekozen te worden dat de wandelaar niet wordt uitgenodigd om het terrein van
landgoed Soestdijk op te gaan, zodat hier de rustzone wordt geborgd.
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Figuur 61: Voorbeeld inspringplek.

Bron: www.arfman.nl
Op 4 plekken worden in het bestaande raster voorzieningen getroffen voor de passeerbaarheid voor de
kleinere zoogdieren zoals das, vos en marters. Door het plaatsen van deze kleinwildtunnels kunnen kleine
zoogdieren ongestoord tussen de terreinen van Soestdijk en Staatsbosbeheer mitigeren. De tunnels zullen
bestaan uit een doorgang in het beslaande raster middels een buis of tunnel.

Figuur 62: Voorbeeld Kleinwildtunnel.

Beheer
Rasters
Inspectie 1x per 4 maand.
Raster vrijhouden van beplanting.
Herstellen en rechtzetten raster en palen.
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Inspringplekken
Beplantingen verwijderen.
Uitgespoelde grond aanvullen.
Inspectie 1x per 4 maand.
Tunnels
Jaarlijks ingespoeld zand, takken, bladeren etc. verwijderen.
Schade herstellen.
Inspectie 1x per 4 maand.
Aanleg faunavoorzieningen
Naast de voorzieningen in de bestaande rasters worden nog een 3-tal faunavoorzieningen gerealiseerd:
2 onder de Amsterdamsestraatweg.
Verbetering van de voorziening aan de Biltseweg.
Deze faunavoorzieningen zijn dienen geschikt te zijn voor zoogdieren en reptielen.
Amsterdamsestraatweg
Bij de herinrichting van de kruising op de Amsterdamsestraatweg worden een 2-tal faunapassages geschikt
voor zoogdieren en reptielen aangelegd. De uitwerking van deze passages zal in het kader van de
verkeersmobiliteitsvraagstuk centraal worden uitgevoerd. Uitgangspunt is een passage voor kleine zoogdieren
en reptielen.
Biltseweg
Onder de Biltseweg is al een faunabuis aanwezig. De buis eindigt echter in de Praamgracht. Om de passage
goed te kunnen laten functioneren worden aanvullende maatregelen genomen. Hiervoor is onderstaand
ontwerp opgesteld. Voorkomen moet worden dat personen gebruik maken van deze voorziening.
Een belangrijk aandachtspunt bij de uitwerking van de passages is de gelding vanaf de voorziening op het
landgoedterrein voor de eerste 10 meter. Door vanaf de uitloop lijnvormige beplantingen aan te brengen wordt
gezorgd dat kleine zoogdieren en reptielen op het terrein verder worden geleid.
De fauna passages 5E en 5G uit onderstaande kaart worden gerealiseerd. Dit sluit aan bij de wens van
Gemeente Soest om een verbinding te leggen tussen Eem en o.a. Pijnenburg.
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Figuur 63 te realiseren faunapassages gemeente Soest.

Figuur 64: Inrichtingvoorstel Biltseweg.

Beheer
-

Jaarlijks ingespoeld zand, takken, bladeren etc. ter plaatse van de tunnel verwijderen.
2 maal per jaar de meidoornheg knippen.
Schade herstellen.
Inspectie 1x per 4 maand.
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Realisatie natuurvriendelijke oevers
Onderdeel van de herinrichting van de graslanden en waterpartijen is ook een planuitwerking op welke locaties
de bestaande oevers natuurlijker ingericht kunnen worden. Hierbij zal binnen het Zocher park- en tuin geen
afbreuk gedaan mogen worden aan de cultuurhistorische setting. Een gedetailleerd plan met afwegingskader
wordt hiervoor nog opgesteld.
Boombruggen
Op diverse locaties op het landgoed vormen waterpartijen een barrière voor het kunnen laten oversteken van
fauna. Onderzocht gaat worden wat de belangrijke wissels voor fauna zijn waarbij lastige oversteekplaatsen
door het aanleggen van boombruggen verminderd kunnen worden.
De boombruggen zullen gerealiseerd worden door een boom over een watergang te leggen.
Op basis van huidige kennis zullen op circa 6 locaties deze boombruggen gerealiseerd worden. De aanleg zal in
combinatie met het verwijderen van rasters geschieden.
Natuurvriendelijk bouwen en directe omgeving rond de bebouwing
De bebouwing wordt volgens de laatste regels van nieuwbouw t.a.v. duurzaamheid gebouwd en worden
ingepast in de natuurlijke omgeving. De inrichtingsaspecten worden meegenomen in het ontwerp voor de
gebouwen en omgeving. Hiervoor is op dit moment nog geen concreet inrichtingsplan. Onderstaand zijn te
nemen uitgangspunten geformuleerd.

Inrichting
-

Op de nieuwe bebouwing worden groen daken gecreëerd.
In de bebouwing worden inbouwvleermuiskasten geïntegreerd.
In de bebouwing worden neststenen en kasten voor vogels geïntegreerd.
Op het terrein in de nabijheid van de gebouwen worden voorzieningen getroffen voor insecten; zijnde
insectenmuur, vlinderkast en insectenhotel.
Op het terrein in de nabijheid van de gebouwen wordt een locatie gecreëerd van stenen en materiaal;
natuurlijke wildernis.
Op het terrein wordt vleermuisvriendelijke verlichting toegepast.
Op het terrein wordt gekozen voor inheemse soorten bomen en heesters; besdragende soorten, bloemen
en nectarplanten.
Op het terrein worden hagen en takkenrillen aangelegd als ecologische afscheiding welke kunnen dienen
als schuilplaats voor vogels en kleine zoogdieren. De hagen vormen een groen lint over het terrein.
De parkeerplaatsen bevatten water vertragende groenstroken.
Bestaande- en niet functionele verhardingen en bebouwing worden verwijderd en omgevormd naar
natuur/bos.
Geen harde afscheidingen van de terreinen rondom de appartementen.
Aanplant van de randen over een breedte van 10 meter met inheemse struweel soorten zodat een goede
mantel – zoom vegetatie ontstaat.
Aanbrengen van takkenrillen langs de randen om inloop richting de jaarrond beschermde vogelnesten in
het bos te voorkomen alsmede wandelaars op de aanwezige paden te houden.
Voorkomen van ongewenste doorsteken en kleine ommetjes van bewandeling op het terrein door
duidelijke afbakening en zonering.
Uitgangspunt voor de bestaande bomen, handhaven tenzij.
Bovenstaande aspecten uit te werken in een definitief inrichtingsplan.
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Beheer
Na inrichting zal het beheer bepaald moeten worden. Een aantal uitgangspunten zijn:
Jaarlijkse controle op en onderhoud aan vleermuiskasten.
Jaarlijkse in het najaar controleren en schoonmaken van de nestkasten.
Jaarlijkse inspectie en eventueel herstel van de getroffen voorzieningen voor de insecten.
Onderhoud bomen:
o
Voor de bomen binnen een straal van 10 meter van een gebouw wordt een BEA (boom effect
analyse) opgesteld, gericht op toekomstig gebruik en doorvertaling naar welke bomen duurzaam
in stand gehouden kunnen worden.
o Bomen binnen een zone van 6 m rondom gebouwen, worden slechts op verzoek van bewoner
verwijderd wanneer deze niet meer vitaal zijn.
o Binnen in de zone van 6 tot 10 m rondom gebouwen worden bomen geselecteerd die vanwege
specifieke kwaliteiten langdurig worden gehandhaafd. Dit zijn vitale, schadevrije bomen met een
volle kroon. Overige bomen in deze zone mogen op verzoek van de bewoners, mits niet vitaal
verwijderd worden. Indien ze geen overlast veroorzaken moeten de bomen blijven staan.
o Buiten de zone van 10 m wordt het bos als bos behandeld op de reguliere wijze. Overlast van
bomen in deze zone zal er naar verwachting niet zijn.
Onderhoud hagen:
o 2 maal per jaar buiten het broedseizoen knippen.
o Inboeten indien noodzakelijk.
Onderhoud heesters:
o Jaarlijks snoeien, maar afhankelijk van het moment van bloeien hiervan afwijken en snoeien na de
bloei.
o Voor- en najaarschoonmaak van borders/heesterplekken.
Duurzaam inrichten van parkeren
Om te voldoen aan de mobiliteitseisen is het noodzakelijk om op De Dries 100 extra parkeerplaatsen te
realiseren, Voor het bepalen van de exacte locaties van de nieuwe parkeerplaatsen zal nog uitgebreid
onderzoek gedaan worden om alsdan de impact te minimaliseren.

Inrichting
Bij de inrichting wordt minimaal rekening gehouden met:
- Geen bomenkap.
- Opstellen van een BEA (boom effect analyse) gericht op toekomstig gebruik en doorvertaling naar welke
bomen duurzaam in stand gehouden kunnen worden.
- Opstellen VTA (boomveiligheids) onderzoek.
- Voorkomen schade en verdere verdichting aan boomwortels.
- Markeren van parkeervakken.

Beheer
-

Jaarlijkse monitoring op minder vitale bomen.
Controle op markering parkeervakken.
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5.7 Totaaloverzicht maatregelen
In onderstaande tabel staan alle te nemen maatregelen op overzichtelijke wijze weergegeven toegespitst op de
thema’s zoals benoemd in paragraaf 5.1.4. In Bijlage 2 is volledigheidshalve ook een overzicht per beheertype
opgenomen.
Bijdrage aan:

Behouden

Versterken

Vergroten

Verbinden

Maatregel:
Bosbeheer algemeen
houtoogst
Creëren struiklagen
Creëren open plekken
Randen beheer
Dood hout
Exotenbestrijding
Cultuurhistorie
Oude Boskernen
Beheertypen (beheermaatregelen)
Park- en Stinzenbos
Dennen-, Eiken-, Beukenbos kwalificatie slecht
Dennen-, Eiken-, Beukenbos kwalificatie matig
Dennen-, Eiken-, Beukenbos kwalificatie goed
Droog bos met Productie kwalificatie slecht
Vitale gemengde bosvakken
Niet vitale gemengde bosvakken
Beukenvakken
Grove Dennenvakken
Droog bos met Productie kwalificatie matig
Droog bos met Productie kwalificatie goed
Kruiden- en faunarijk grasland
Zoete plas
Terreinen zonder beheertype
Hooilaan
Grensweide
Jachtweide
Weide en weide Emmapark
Kwekerij met aangrenzende akker
Lanen
Overige Maatregelen Flora en Fauna
Werken conform actuele Gedragscodes
Opstellen watersysteemonderzoek
Opstellen Natuurwaardenkaart en gis-app
Behouden naaldhout opstanden en
oude Beuken
Aanbrengen nestgelegenheden vogels en
vleermuizen
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. reptielen
Opheffen barrières in bestaande rasters
Aanleg faunavoorzieningen
Realisatie natuurvriendelijke oevers
Aanleg boombruggen
Natuurvriendelijk bouwen
Duurzaam inrichten van Parkeren
Figuur 65 Totaaloverzicht maatregelen Beheer- en inrichtingsplan
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6 Monitoring en verantwoording
6.1 Hoe gaat monitoring plaatsvinden?
Om de natuurkwaliteit te borgen en te verbeteren op landgoed Paleis Soestdijk dient het beheer gemonitord te
worden. Op basis van de resultaten uit de monitoring wordt jaarlijks het beheer geëvalueerd en indien nodig
wordt het beheer bijgesteld. Voor de monitoring wordt aansluiting gezocht bij de methodiek van de
subsidieregeling SNL zoals deze door Bij12 is geformuleerd. Daarnaast zal er een natuurwaardenkaart voor het
landgoed worden opgesteld, op basis waarvan beheerders realtime via een app-applicatie inzicht hebben in
(kwetsbare) de aanwezige flora en fauna. Deze natuurwaardenkaart is een levend bestand welke minimaal 1
maal per jaar met waarnemingen zal worden geüpdatet. Dit naast de mogelijkheid om waarnemingen direct
door beheerders in het bezit van de app te verwerken.
Landgoed Paleis Soestdijk vult jaarlijks een beheerlogboek in. Dit de evaluatie en verantwoording van het
beheer van het voorgaand jaar. Daarnaast worden er nog inventarisaties uitgevoerd om de verschillende planten diersoorten in beeld te brengen. Het landgoed bekijkt jaarlijks zelf de natuurontwikkeling en noteert daarbij
zijn bevindingen in het logboek. In BIJLAGE 3: Mis een totaal overzicht van het monitoringsprotocol
opgenomen. Onderstaand wordt e.e.a. kort samengevat.

6.1.1 Park- en Stinzenbos (N17.03)
N17.03 Park- Stinzenbos
Structuur
Binnen dit beheertype vallen alle bossen die deel uitmaken van een historische park- of tuinaanleg.
Kenmerkende elementen in deze bossen zijn aangeplante boomsoorten. Veelal hebben ze, een goed
ontwikkelde struiklaag en/of een rijke kruidlaag met veel voorjaarsbloeiers, waaronder vaak (van origine
uitheemse) bol- en knolgewassen. Deze aanwezigheid van deze stinzenplanten vraagt een specifiek op deze
soorten gericht actief beheer. Park- en stinzenbossen zijn vanwege de holten in oude bomen van groot belang
voor vogels en vleermuizen en vragen ook in dit opzicht specifieke aandacht.
Vanwege de niet-natuurlijke oorsprong wordt voor dit beheertype echter geen kwaliteitsbeoordeling op basis
van structuurelementen voorgesteld.
Flora en fauna
De grote verscheidenheid aan niet-inheemse planten maakt het onmogelijk om een kwaliteitsmaatlat te
ontwerpen dat de hele variatiebreedte van het type evenwichtig bestrijkt. Bovendien is het minder wenselijk
om de kwaliteitsbeoordeling te baseren op het voorkomen van soorten die zich niet spontaan hebben
gevestigd. De biotische kwaliteit wordt daarom uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende
broedvogelsoorten.
Monitoring
Parameter

Methode

Frequentie

Stikstofdepositie

Opvragen stikstofdepositie

6 jaar

Broedvogels

Inventarisatie kwalificerende soorten

6 jaar
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6.1.2 Dennen-, eiken-, en beukenbos (N15.02)
N 15.02 Dennen-, eiken, en beukenbos
Structuur
Het dennen-, eiken- en beukenbos is een vaak gesloten tot soms halfopen bos met een meestal eenvoudige
structuur. Wanneer er langdurig niet wordt gekapt of begraasd ontstaat een gesloten bos met een dikke
strooisellaag. Doordat de afbraak van strooisel op de veelal zure en voedselarme bodem langzaam gaat,
ontstaat een dikke strooisellaag met maar weinig ondergroei. Op leemhoudende bodem is het kronendak
minder gesloten en is er minder strooiselophoping, waardoor de ondergroei ook beter ontwikkeld is. Voor extra
variatie aan structuur is meestal gericht beheer nodig.
Variatie in het bos door de aanwezigheid van bijvoorbeeld open plekken, dode bomen en een goed
ontwikkelde bosrand is van belang voor diverse faunagroepen zoals broedvogels, dagvlinders en zoogdieren.
Binnen het beheertype dennen-, eiken- en beukenbos beslaan uitheemse boomsoorten maximaal 20% van het
areaal. De volgende kwalificerende structuurelementen worden onderscheiden.
Flora en fauna
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende soorten.
Monitoring
Parameter

Methode

Frequentie

Structuurelementen

Bosstructuurkartering

12 jaar

Planten

Inventarisatie kwalificerende soorten

12 jaar

Broedvogels

Inventarisatie kwalificerende soorten

6 jaar

Stikstofdepositie

Opvragen stikstofdepositie

6 jaar

Ruimtelijke condities

GIS-analyse en veldwaarneming

6 jaar

6.1.3 Droog bos met productie (N16.03)
N16.03 Droog bos met productie
Structuur
Het beheertype droog bos bestaat uit uiteenlopende, veelal aangeplante, boomopstanden. In tegenstelling tot
dennen-, eiken- en beukenbossen zonder productie is hetzij het doel van de beplanting houtoogst, ofwel
exoten zijn dominant op meer dan 20% van de oppervlakte van het betreffende bosgebied. Op armere bodems
worden de bossen gedomineerd door dennen, eiken en beuken van gematigde hoogte. Op de wat rijkere
bodems is er een hogere groei mogelijk van beuk, douglas, lariks en spar. De structuur is vaak relatief
eenvoudig. Oudere bossen of bossen grenzend aan oude bospercelen kunnen een hoge natuurwaarde hebben,
vooral als ze een gevarieerde structuur hebben met een hoog aandeel zware bomen en dood hout. Variatie in
het bos door de aanwezigheid van bijvoorbeeld open plekken, dood hout, gemengd bos en een goed
ontwikkelde bosrand is van belang voor diverse faunagroepen zoals broedvogels, dagvlinders en zoogdieren.
¹Structuurelementen in bossen worden niet gekarteerd in geïsoleerde bospercelen < 5 ha.
Flora en fauna
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende broedvogelsoorten.
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Monitoring
Parameter

Methode

Frequentie

Structuurelementen

Bosstructuurkartering

12 jaar

Broedvogels

Inventarisatie kwalificerende soorten

6 jaar

Stikstofdepositie

Opvragen stikstofdepositie

6 jaar

Ruimtelijke condities

GIS-analyse en veldwaarneming

6 jaar

6.1.4 Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Structuur
Dit beheertype omvat droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke graslanden. Ze omvat een scala
aan bloemrijke vegetaties van vrij schrale typen kamgrasweiden tot tamelijk voedselrijke witbolgraslanden.
Vochtige hooilanden met grondwaterinvloed, overstromingsgraslanden, natte en droge schraallanden en
glanshaverhooilanden vallen buiten dit type, maar worden als zelfstandige beheertypen onderscheiden. De
planten die in dit beheertype voorkomen zijn merendeels algemenere soorten die weinig specifieke eisen aan
de abiotische omgeving stellen. Flora en vegetatie zijn daarom niet bepalend voor de kwaliteit van dit
beheertype, en de milieu- en watercondities slechts in beperkte mate. Wel is het belangrijk om te streven naar
een zo groot mogelijke variatie in voedselrijkdom en vochtigheid.
Variatie in structuur is belangrijk voor faunasoorten die in dit grasland voorkomen. Zo zorgt een afwisseling
tussen korte en hoge vegetatie met plaatselijk ruigte en struweel voor verschil in microklimaat, hetgeen van
belang is voor dagvlinders, andere insecten, reptielen, vogels en kleine zoogdieren.
Binnen het kruiden- en faunarijk grasland zijn grasachtigen dominant, maar kruiden en mossen hebben een
oppervlakteaandeel van tenminste 20%. De volgende kwalificerende structuurelementen worden
onderscheiden:
Flora en fauna
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende flora- en faunasoorten.
Monitoring
Parameter

Methode

Frequentie

Structuurelementen

Bepaling bedekking

6 jaar

Planten

Inventarisatie kwalificerende soorten

6 jaar

Dagvlinders

Inventarisatie kwalificerende soorten

6 jaar

Ruimtelijke condities

GIS-analyse en veldwaarneming

6 jaar

6.1.5 Zoete plas (N04.02)
N04.02 Zoete plas
Structuur
De kwaliteit van de structuur van het type valt wordt bepaald door de variatie in de inrichting en in de
oeverzone.
Flora en fauna
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende flora- en faunasoorten.
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Monitoring
Parameter

Methode

Frequentie

Structuurelementen

Bepaling bedekking

6 jaar

Planten

inventarisatie kwalificerende soorten

6 jaar

Vissen

inventarisatie kwalificerende soorten

6 jaar

inventarisatie kwalificerende adulten

3 jaar

Inventarisatie kwalificerende larven

6 jaar

Hydrologie

GIS-analyse en veldwaarneming

6 jaar

Chemie

Watermonster analyse

6 jaar

Vegetatie

Vegetatiekartering

12 jaar

Stikstofdepositie

opvragen stikstofdepositie

6 jaar

Ruimtelijke condities

GIS-analyse en veldwaarneming

6 jaar

Libellen

6.1.6 Overige Flora en Fauna
Naast de monitoring van flora en fauna die gerelateerd is aan de beheertypen, vragen de natuurwaarden op
het landgoed om een aanvullende monitoring van een aantal specifieke soorten en soortgroepen. Dit met het
doel om de effecten van het beheer en de inrichtingsmaatregelen goed te kunnen volgen en waar nodig bij te
sturen of aan te vullen. Ook vanuit de ontheffing Wet natuurbescherming worden voor de soorten waarvoor
ontheffing wordt verleend vaak verplichtingen opgenomen met betrekking tot monitoring. Vooral om te
monitoren of de genomen mitigerende en compenserende maatregelen effectief zijn en een gunstige staat van
instandhouding van de soorten gegarandeerd blijft. Vanuit het organiseren van evenementen kan het jaarlijks
inventariseren en daarmee dus het monitoren van een aantal relevante soorten van belang zijn om aan te
kunnen tonen dat gewerkt wordt binnen de kaders van de Wet natuurbescherming en passende, mitigerende
maatregelen te kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een nieuwe verblijfplaats af te hekken om verstoring te
voorkomen.
Op basis van dit alles stellen wij voor om aanvullend op de SNL-monitoring de beschermde ringslang, das,
broedvogels met jaarrond beschermde nesten en vleermuizen in de monitoring te betrekken. Een deel van
deze monitoring kan wellicht door vrijwilligers worden uitgevoerd.
Parameter
Methode
Frequentie
Vleermuizen
Ringslang

Das

Telling winterobject (ijskelder)

Jaarlijks (januari)

Transecttelling (NEM-VTT)

Jaarlijks (zomer)

Verzamelen zichtwaarnemingen

3 jaar

Controle broeihopen (op voortplanting)

1-3 jaar (afhankelijk
van zonering)*

Verzamelen (sporen)waarnemingen

1-3 jaar (afhankelijk
van zonering)*

Wildcamera onderzoek (burchten/wissels)

3 jaar

Broedvogels met jaarrond beschermde
Territoriumkartering (BMP-methode)
nesten (roofvogels, raaf etc.)

1-3 jaar (afhankelijk
van zonering)*

*In Dynamische zone en Overgangszone jaarlijks in verband met evenementen en het nemen van mitigerende
maatregelen, in Rustzone 1 maal per 3 jaar
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6.2 evaluatie en verantwoording van het beheer
Op basis van de beschrijving van het beheer wordt jaarlijks, volgens een vaststaand format, een werkplan
opgesteld en wordt een logboek bijgehouden. Jaarlijks aan het eind van het jaar wordt een verantwoording
opgesteld.
In deze verantwoording zijn opgenomen:
afwijkingen tussen het werkplan en het uitgevoerde beheer (logboek), de redenen en de gevolgen daarvan;
bijzondere omstandigheden en waarnemingen (bijvoorbeeld stormschade, maar ook het plotseling wel of
niet meer voorkomen van bepaalde soorten en indien bekend de reden daarvan).
De uitkomsten van de verantwoording van het voorgaande jaar worden gebruikt bij het maken van het
werkplan van het komende jaar. Wanneer nodig zal het beheerplan worden aangepast. Ook resultaten van de
monitoring kunnen aanleiding geven tot aanpassingen in het beheerplan en werkplan. Ook andere gegevens
die van belang zijn zitten in mijn beheer administratie. De hierboven omschreven administratie geeft inzicht in
het beheer en maakt controle en externe verantwoording mogelijk.

Figuur 66: Planning werkzaamheden t.a.v. bosvakken.

6.2.1 Opstellen werkplan jaarlijks
Jaarlijks stelt het landgoed per beheerseenheid een werkplan voor het beheer van het terrein op. Dit werkplan
is in feite een jaarlijkse uitwerking van de meerjarenplanning uit het beheerplan. Bij het opstellen van het
werkplan worden de resultaten van de monitoring in acht genomen. In het werkplan wordt per beheertype/per
perceel (of cluster van beheertypen) bepaald wat het komende jaar aan beheermaatregelen uitgevoerd moet
worden. Hierbij horen in het werkplan:
Een opsomming van maatregelen die het landgoed komend jaar wil gaan doen; specifiek voor dat jaar
alsmede jaarlijks terugkerende (repeterende) werkzaamheden.
Wanneer het landgoed van plan is de werkzaamheden uit te voeren.
Separaat; Opstellen begroting en reservering budget voor geplande werkzaamheden.
Onderstaand is het format voor een te handteren werkplan opgenomen.
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Figuur 67 Voorbeeld werkplan beheer.

6.2.2 Opstellen beheerlogboek en verantwoording afwijkingen
Jaarlijks wordt in navolging van her werkplan een beheerlogboek opgesteld. In het logboek wordt het hele jaar
bijgehouden welke van de geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarnaast worden geconstateerde zaken
vastgelegd. Hierbij te denken aan specifieke waarnemingen van flora en fauna. Onderstaand een voorbeeld van
het beheerlogboek.
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Datum uitvoering
beheer

Beheermaatregel

Uitgevoerd door

Tijdstip uitvoering wijkt af van planning omdat:

Uitvoerende dienst (kruis aan)
Eigen personeel
Of
Inhuur
Anders, namelijk

Medewerker(s):

Dhr.:
Dhr.:
Dhr.:

Bedrijf
Aanneemsom
Toelichting

Materieel

€

Besteedde tijd (in uren)

m3

Eventuele opbrengsten (m3)
Voorgeschreven beheermaatregelen uitgevoerd?
(Kruis aan)

Ja
Nee

Beheermaatregelen die niet zijn uitgevoerd:
Beheermaatregel

Reden

Overige bijzonderheden (incl. Gedragscode):

Figuur 68 Voorbeeld beheerlogboek.
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond
Het landgoed Paleis Soestdijk is sinds enige jaren in eigendom en beheer van Meyer Bergman Erfgoed Made By
Holland B.V. De nieuwe eigenaar is voornemens om de biodiversiteit van de graslanden in het voormalige
paleispark te verhogen door aanpassing van het beheer en (indien nodig) uitvoeren van aanvullende
inrichtingsmaatregelen. De betreffende graslanden hebben reeds een natuurbestemming maar de waarden zijn
in de huidige situatie gering. De nieuwe eigenaar wil ook onderzoeken in hoeverre de biodiversiteit in de akker
aan de westzijde van de Amsterdamse Straatweg kan worden verhoogd.
Voor de ligging van de graslanden en akker wordt verwezen naar de overzichtkaart in Bijlage 1.

1.2 Doel van de notitie
De nieuwe eigenaar heeft Eelerwoude gevraagd om een stappenplan op te stellen om biodiversiteit van de
graslanden en mogelijk te verwerven akker aan de westzijde van de Amsterdamse straatweg te verhogen.

1.3 Aanpak
Om tot een realistische stappenplan te komen is in de eerste plaats is een korte bureau-analyse van de
ecohydrologische setting van het projectgebied gedaan op basis van GIS-bestanden en databanken. Daarnaast is
het zeer grondige rapport van Van Den Bijtel (Bijtel, et al., 2014) over de Flora en fauna van het plangebied
bestudeerd.
Op 22 februari zijn de graslanden en akker geïnspecteerd door Karel Hanhart (eco-hydroloog), Berg Haamberg
(ecoloog), Patrick de Groot (Rentmeester Eelerwoude) en Hester Lode (Rentmeester Paleis Soestdijk). Hierbij is de
staat van de graslanden visueel beoordeeld op basis van de indeling van Bax en Schippers (Bax & Schippers, 2014)
en is in elk grasland een oriënterende bodemboring gezet tot 1,2 m. -mv.
Op basis de korte bureau-analyse en aanvullende veldonderzoek is een eerste inschatting gemaakt van de
potentie en te voeren ontwikkelingsbeheer en -maatregelen en beschreven in deze rapportage. Op basis van deze
analyse is een stappenplan uitgewerkt om tot de daadwerkelijke verhoging van de biodiversiteit te komen.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de ecohydrologische setting van het plangebied kort beschreven.
In hoofdstuk 3 is de huidige vegetatie, bodem en potentie van de verschillende graslanden en akker kort
toegelicht.
In hoofdstukken 4 en 5 is de waarschijnlijke potentie en hiervoor benodigde ontwikkelingsbeheer- en
maatregelen beschreven op hoofdlijnen.
In hoofdstuk 6 worden een stappenplan gepresenteerd om de biodiversiteit daadwerkelijk te verhogen.
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2 Eco-Hydrologische setting paleispark en
Akker
2.1 Hoogteligging
De hoogteligging van de omgeving van het plangebied wordt getoond in Bijlage 2. Op de kaart zijn drie hoge
heuvels zichtbaar (rode kleur): de Baarnse berg ten noorden van paleis Soestdijk, de Soesterberg ten zuidoosten
van het paleis en de naamloze berg ten noordwesten van het plangebied. Ten zuidwesten van het plangebied
bevindt zich een laagte die aan vrijwel alle kanten omringt wordt door hogere gronden: de laagte van Pijnenburg
(zie lichtblauwe kleur). De laagte van Pijnenburg staat via een relatief brede strook in noordoostelijke verbinding
met de oostelijk gelegen Eem vallei (donkerblauwe kleur). De graslanden en akker inhet paleispark bevinden zich
op de iets hoger gelegen noordwestflank van de deze lage verbindingsstrook.

2.2 Geomorfologie
De hoogste delen van de heuvels zijn stuwwalrestanten (legenda-eenheid 10B3 en 11B3; zie Bijlage 3). De lagere
delen van de stuwwallen zijn bedekt met gordeldekzand (legenda-eenheid 4L8 en 3L6). De hogere delen van de
gordeldekzanden zijn verstoven (legenda-eenheid 4L8). Door de verstuiving van het gordeldekzand zijn hier
uitgestoven laagten en opgestoven duinen ontstaan. De gordeldekzandgronden in de paleistuin zijn niet
verstoven (legenda-eenheid 3L6). De gronden in de laagte van Pijnenburg en de dalvormige verbindingstrook
richting de Eemvallei bestaan uit deels verspoelde dekzanden.

2.3 Bodemvorming
De gronden in de paleistuin zijn op de bodemkaart 1:50.000 uit 1966 (Stiboka, 1966) aangegeven als
“Bebouwing” (zie Bijlage 4). Dit is niet het geval, waarschijnlijk heeft de Stichting Bodemkarting destijds geen
toestemming gehad om de bodem in de paleistuin te karteren.
In de niet verstoven gordeldekzanden, ten zuidwesten van de paleistuin, hebben zich in het verleden onder
natte omstandigheden in leemarm zand Veldpodzolgronden met grondwatertrap III gevormd (legendaeenheid: Hn21). Hoger op de helling hebben zich drogere Veldpodzolgronden gevormd (grondwatertrap VII).
Ten noordwesten van de paleistuin zijn de hoger gelegen droge Veldpodzolen afgedekt met een dun
stuifzanddek (legenda eenheid zHn21; gt VII). De grondwatertrappen zijn gekarteerd in de jaren “60 van de
vorige eeuw. Naar verwachting is het gebied sindsdien droger geworden.
Tabel 1: In de jaren “60 gehanteerde Indeling in grondwatertrappen (Stiboka, 1966).

Grondwatertrap
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

GHG
cm -mv
< 20
0-40
0-40
>40
0-40
40-80
>80
>140

GLG
cm -mv
<50
50-80
80-120
80-120
> 120
> 120
> 120
> 160
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In de brede laagte ten zuidoosten van de paleistuin langs de Praamgracht zijn Laarpodzolen gevormd (legendaeenheid cHn21-II en cHn21 – III). In deze gronden heeft de organische bovengrond door jarenlang opbrengen
van potstalmest een dikte van 30-50 cm gekregen. De natste Laarpodzolgronden bevinden zich ter hoogte van
de paleisvijver (grondwatertrap II). De wat drogere Laarpodzolen bevinden zich richting het zuidwestelijke deel
van de paleistuin (grondwatertrap II).
De bodem in de akker aan de oostzijde van de Amsterdamse weg is gevormd in lage Enkeerdgrond met gleyverschijnselen (EZg en grondwatertrap III).

2.4 Waterhuishouding
Aan de noordzijde van de Biltseweg bevindt zich de Praamgracht (zie Bijlage 5). Deze brede watergang verzorgt
de afwatering van de natte gronden van de laagte van Pijnenburg, de natte gronden in de lage verbindingstrook
tussen de laagte van Pijnenburg en de Eemvallei langs de Praamgracht en de minder natte gronden op de lagere
delen van de Gordeldekzanden. Om water in het Paleispark en hoger gelegen gronden vast te houden is er even
ten oosten van de verbinding met de Paleisvijver in de Praamgracht een stuw geplaatst.

Foto 1: Praamgracht.
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Foto 2: Sloot in het lagere deel van de gordeldekzanden aan de westzijde van de paleistuin. De foto is genomen in februari.
De meeste sloten en greppels vallen in het voorjaar droog om pas aan het eind van de herfst weer watervoerend te worden.

In de paleistuin vormt de gegraven grote Paleisvijver het meest opvallende oppervlaktewater. De paleisvijver
staat aan de zuidoostzijde in verbinding met de Praamgracht. Ter hoogte van het bruggetje bevindt zich een
stuw, waardoor het waterpeil van de vijver op een hoger peil kan worden gehouden. Wanneer het vijverpeil in
de zomer te diep dreigt weg te zakken wordt er met een pomp water uit Praamgracht in de Paleisvijver
gepompt.
Rondom het Koningin Emmapark is een brede en diepe watergang gegraven om het park af te schermen van de
rest van de paleistuin: de Ringgracht. De Ringgracht staat aan de oostzijde in verbinding met de Paleisvijver.
Aan de zuidwestzijde staat deze in verbinding met de Praamgracht.
De meeste sloten en greppels in het paleispark worden, ondanks het feit dat zij het grootste deel van het jaar
droog staan, goed schoon gehouden.
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Foto 3: Paleisvijver.

Foto 4: Gracht rondom het Koningin Emma park.
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3 Graslanden en akker
In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de verschillende graslanden en akker. De nummering en benaming van de
graslanden en akker is weergegeven in Bijlage 1. De vegetatie en flora, bodem worden kort beschreven en de
potentie wordt kort toegelicht.
In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de waarschijnlijke potentie. Het benodigde ontwikkelingsbeheer- en
eventuele benodigde inrichtingsmaatregelen worden in hoofdlijnen beschreven in hoofdstuk 5. De in dit
rapport genoemde aanbevelingen zijn gebaseerd op een korte indruk in het veld en summier
bronnenonderzoek. In hoofdstuk 6 worden de stappen beschreven om de biodiversiteit daadwerkelijk te
verhogen.

3.1 De Jachtpaardenwei (grasland 1)
De Jachtpaardenwei wordt onder meer gebruikt als parkeerterrein voor de jaarlijkse Jachtpaardenwedstrijd.
Aan de noordzijde van het grasland bevinden zich de oude jachthuisje van de prinsen Willem, Alexander en
Hendrik. Het huidige beheer is niet bekend.

Foto 5: Jachtpaardenwei (wei 1)

3.1.1 Vegetatie en flora
De flora en vegetatie zijn op deze weide zeer beperkt. Engels raaigras is het meest voorkomende gras. Dit
wordt geleidelijk verdrongen door o.a. witbol. Volgens de indeling van (Bax & Schippers, 2014) verkeert dit
grasland tussen fase 0 (Engels raaigras) en fase 1 (Grassenmix). In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de
betekenis van de verschillende graslandfasen volgens de indeling van (Bax & Schippers, 2014). Kruiden in dit
grasland zijn beperkt tot wat madeliefjes, paardenbloemen en kruipende boterbloem. Tijdens het veldbezoek
was te zien dat het perceel recent was geïnjecteerd met drijfmest.

3.1.2 Bodem en water
Het grasland is ontwikkeld op een diep geploegde Veldpodzolgrond. Door het diepploegen is zijn de
oorspronkelijke natuurlijke bodemhorizonten intensief gemengd en nauwelijks nog te onderscheiden:
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•
•
•
•

organische bovengrond (Ah);
uitspoeling horizont (E);
inspoelings-horizonten Bh;
overgang naar de zandige ondergrond (BC).

Doordat de bodem van nature een hoog organisch gehalte heeft, wordt tot een diepte van 110 cm een relatief
hoog gehalte aan organische stof. Dit is voor een Veldpodzol erg diep. Het hoge organisch stof gehalte van de
bodem duidt er op dat de bodem onder natte omstandigheden is gevormd (Stiboka, 1966).
Het veldbezoek was te kort om de grondwaterstand te meten. De bodem was vanaf 110 cm vochtig. Aangezien
het veldbezoek in een natte periode in februari plaatsvond, moet worden geconstateerd dat de bodem in de
huidige situatie aanzienlijk droger is dan de tijd waarin deze is gevormd. Extreme uitdroging vindt echter niet
plaats omdat de bodem hier onder invloed staat van de infiltratie van water uit de paleisvijver, waardoor al te
diep wegzakken van de grondwaterstand wordt voorkomen. De paleisvijver wordt immers met een pomp op
peil gehouden met water uit de Praamgracht.
De pH-Merck van de boven- en ondergrond was ca. 4,7 wat niet ongebruikelijk is voor dit bodemtype.

Foto 6: Bodemopbouw Jachtweide (grasland 1).

3.1.3 Mogelijke potentie
Hoewel de huidige waarde gering is, kan de biodiversiteit van dit perceel verbeterd door het uitvoeren van een
ontwikkelingsbeheer richting fase 3 (Gras-Kruidenmix) en afhankelijk van de bemestingstoestand tot een fase 4
(Bloemrijk grasland). Er zijn mogelijkheden voor de realisatie van een mantel/zoomvegetatie. Deze moet wel
landschappelijk inpasbaar zijn.

3.2 Hooilaan (grasland 2)
De Hooilaan is een brede noordoost-zuidwest georiënteerde zichtlijn ingeklemd tussen het paleisbos. De laan
heeft een breedte van ca. 60 m en wordt begrensd door vrij diepe meestal droogstaande sloten. Het beheer is
niet onderzocht. Waarschijnlijk wordt de Hooilaan meerdere malen per jaar gemaaid en geklepeld. Ook wordt
niet uitgesloten dat de graslanden worden bemest met drijf- en kunstmest.
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3.2.1 Vegetatie en flora
Op de Hooilaan zijn tijdens het veldbezoek onder andere gewoon struisgras (fase 3), gewone witbol, gewone
veldbies, zachte ooievaarsbek, schapenzuring en mannetjesereprijs (fase 4) vastgesteld. Op enkele schrale,
meer open plekken stonden ook gewoon biggenkruid (fase 3) en muizenoor (fase 4). De aangetroffen soorten
komen overeen met hetgeen wat door Van den Bijtel in 2014 is waargenomen. Evenals de graslanden in het
Koningin Emmapark, is de vegetatiestructuur op de Hooilaan vrij uniform en wordt zij gedomineerd door
grasachtigen, hetgeen grotendeels verklaard kan worden door het gevoerde beheer van maaien en klepelen.
Op basis van Bax en Schippers wordt geconcludeerd dat delen van de Hooiland zich in een vroege fase 3
bevindt; het grootste deel bevindt zich in een late fase 1 of 2.

3.2.2 Bodem en water
De bodemopbouw onder de Hooiland is vergelijkbaar met de Jachtpaardenwei: een tot 85 cm doorgespitte
Veldpodzol met pH 4,4 en diepe grondwaterstand (>110 cm tijdens het veldbezoek). De grijze ondergrond is
voor een deel door de bovenliggende organische bodemlagen gespit.

Foto 7: Bodemopbouw Hooilaan.

3.2.3 Mogelijke potentie
Op basis van de indeling van (Bax & Schippers, 2014) wordt geconcludeerd dat de graslandvegetatie in de
Hooilaan zich momenteel in een late fase 1/2 en delen in een vroege fase 3 bevindt. Evenals in het Koningin
Emmapark wordt de vegetatie vooral gedomineerd door gras-achtigen. Vanwege het huidige beheer krijgen
kruiden minder kans om te bloeien en zich middels zaadzetting te verspreiden. De biodiversiteit kan worden
verhoogd door de minder goed ontwikkelde delen door te ontwikkelen richting een fase 3 (Gras-kruiden mix),
,gevolgd door een algehele ontwikkeling richting fase 4 (Bloemrijk grasland). Hierbij passen soorten zoals sint
janskruid en grasklokje. Ontwikkeling richting een droog schraalland zoals gesuggereerd door van de Bijtel is
twijfelachtig gezien het hoge gehalte organische stof in de bodem.
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3.3 Graslanden Koningin Emmapark (graslanden 3, 4 en
5)
De graslanden binnen het Koningin Emma Park maken momenteel uit van het hertenkamp. Het geheel is van de
overige delen van de paleistuin/bos gescheiden door een gracht en een hekwerk dat is voorzien van
stroomdraden. Thans zijn nog ongeveer 8 damherten aanwezig. In het verleden waren meer exemplaren
aanwezig. De aanwezigheid van damherten (graasdruk) heeft tot gevolg gehad dat alle grasland percelen binnen
de omheining bestaan uit soortenarme grasland vegetaties. Het aantal damherten wordt geleidelijk
teruggebracht naar nul.

Foto 8: Grasland Koningin Emmapark noord (grasland 3). Dit grasland ligt in het verlengde van de Hooilaan en is wat droger en
mogelijk schraler dan de overige graslanden in het Koningin Emmapark. Het heeft met name waarde voor paddenstoelen en
veldkrekels).

Kruiden en faunarijke graslanden Paleis Soestdijk | Eelerwoude | 13

Foto 9: Grasland Koningin Emmapark west (grasland 5)

Foto 10: Solitaire eik en bosrand in grasland Koningin Emmapark west (grasland 5). Opvallend zijn lagere terreindelen met
pitrus, die mogelijk zijn ontstaan na het verwijderen van bomen en frezen van de stronken.

3.3.1 Vegetatie en flora
Tijdens het veldbezoek zijn in de betreffende weides onder meer gewoon struisgras (fase 3), gestreepte witbol
en ruw beemdgras waargenomen. Aanwezige kruiden in de graslanden betreffen onder meer gewone ereprijs,
gewone reigersbek, kleine leeuwentand en gewoon biggenkruid (fase 3). Op enkele lager gelegen plekken zijn
haarden van pitrus vastgesteld. De aangetroffen soorten komen daarmee sterk overeen met het zeer
gedetailleerde ecologisch onderzoek door Van Den Bijtel (2014). Op basis van (Bax & Schippers, 2014) kan
worden geconcludeerd dat betreffende graslanden zich momenteel in een fase 1 of 2 bevinden.

3.3.2 Bodem en water
De bodem is op één locatie onderzocht in de grote zuidwestelijke weide. De bodemopbouw is vergelijkbaar met
de bodemopbouw in de Hooilaan. De grondwaterstand is ook hier diep. De bodem was vanaf ca. 90 cm vochtig.
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Foto 11: Bodem grote grasland Koningin Emmapark zuid

3.3.3 Mogelijke potentie
De graslanden binnen de omheining van het Koningin Emmapark bevinden zich op basis van (Bax & Schippers,
2014) in een fase 1 of 2. Om de percelen om te vormen naar een soortenrijker graslandtype wordt geadviseerd
de betreffende damherten uit het omheinde perceel te verwijderen en het beheer te extensiveren. Door het in
de volgende hoofdstukken beschreven beheer is ontwikkeling tot een fase 3 (Gras-kruiden mix) en fase 4
(Bloemrijk grasland) mogelijk. Van den Bijtel (2014) geeft aan dat de graslanden ontwikkeld kunnen worden tot
droge schraalgraslanden. Ook hier geldt dat het hoge gehalte organische stof beperkend kan zijn en dat deze
ambitie niet haalbaar is. De hierboven beschreven maatregelen worden daarbij genoemd.
Mantel-zoom vegetaties
Met name in deze graslanden verdienen de overgangen naar het bos aandacht. Door de hoge begrazingsdruk zijn
er vrijwel kruiden of struiken of jonge opslag in het bos. Het bos oogt hierdoor zeer open. Door het stoppenmet
de begrazing door Damherten zal in het bos zelf veel meer opslag komen/dan wel worden aangeplant.
Door aanplant van struiken en kleine bomen in het bos en in een strook langs de bosrand kunnen
mantelvegetaties ontstaan. Door een graslandstrook langs de mantel minder intensief te beheren, kunnen hier
kruidenrijke zoomvegetaties ontstaan. Deze mantel/zoom vegetaties zijn zeer waardevol voor insecten, vogels
en reptielen.
Door in het maaibeheer schrale stukken over te slaan (ca. 20%) ten behoeve van insecten, kan een meer
gevarieerd landschap bestaande uit overgangen tussen bos, struiken, ruigten en graslanden ontstaan.

3.4 Jachtweide (grasland 6)
3.4.1 Flora en vegetatie
De twee graslanden behorend tot de Jachtweide behoren evenals de Grensweiden tot een voedselrijker type
dan de schralere graslanden van het Koningin Emmapark en de Hooilaan. De aangetroffen vegetatie bestaat
voornamelijk uit grasachtigen, met gestreepte witbol als dominante soort. Begeleidende soorten zijn onder
andere ruw beemdgras en kropaar. Daarnaast zijn verschillende algemene kruiden waargenomen waaronder
veldzuring, gewone paardenbloem, gewone hoornbloem, scherpe boterbloem en kale jonker. De aanwezige
kruiden zijn pleksgewijs aanwezig. Uitzondering hierop vormt de vegetatie langs de kwelsloot, waarlangs door
(Bijtel, et al., 2014) onder meer biezenknoppen, kale jonker, pijpenstrootje en zompzegge zijn waargenomen
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(allen soorten van nat bloemrijk grasland en nat schraalland).

Foto 12: Jachthuisweide met centrale sloot

3.4.2 Bodem en water
De bodem is aan de noordzijde van de sloot onderzocht. Het was opvallend dat de bodem hier zeer sterk is
verstoord. De organische bovengrond is gemengd met grof zand.

Foto 13: Bodem Jachthuiswei noord (mogelijk opgehoogd)
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De recente verstoring van de noordelijke weide heeft waarschijnlijk plaatsgevonden tijdens de aanleg van de
vijver. Hierbij is de vrijkomende grond deels op een hoge wal aan de zuidzijde van de poel gezet. Een ander deel
van de vrijkomende grond is waarschijnlijk verspreid over zuidelijke deel van de Jachtweide en hier doorheen
geploegd. Op de AHN-hoogtekaart is zichtbaar dat de twee graslanden in het verleden zijn geëgaliseerd en
bolgelegd richting de zijsloten (zie Figuur 1). Het zuidelijke perceel is waarschijnlijk recentelijk nogmaals
geëgaliseerd na de aanleg van de vijver.

Figuur 1: AHN hoogtekaart Jachtweide

De aangetroffen soorten van schraallanden en bonte hooilanden in het noordelijke talud van de sloot midden in
het perceel duiden op aanvoer van kwelwater vanuit de hogere delen van de gordeldekzanden. Tijdens het
veldbezoek was er sprake van kwel; dit was zichtbaar aan de aanwezigheid van kwelvliezen in de middensloot.
Het waterpeil van de sloten bij de Jachtweide schijnt echter snel te zakken, wat er op wijst dat dit deel van het
landgoed is verdroogd en de aanvoer van kwel kortstondig.

3.4.3 Mogelijke potentie
Evenals in de Grensweiden bestaat de grazige vegetatie op de Jachtweide voornamelijk uit het dominante
witbol stadium (fase 2). Langs de kwelsloot zijn onder meer pijpenstrootje, biezenknoppen en kale jonker
aanwezig, terwijl Van den Bijtel (2014) ook de zompzegge heeft vastgesteld. Betreffende soorten komen ook
veelvuldig voor in nat schraalland. Geadviseerd wordt om in de Jachtweide en Grensweiden een
ecohydrologisch veldonderzoek uit te voeren om na te gaan of hier kansen liggen voor herstel van een vochtig
bloemrijk grasland (fase 4) of nat schraalland (fase 5). Plaatsing van een peilbuis als onderdeel van dit
onderzoek zal inzicht geven op de fluctuatie van de grondwaterstand in dit deel van het landgoed.
Bemonstering van grond- en slootwater kan inzicht geven in de kwaliteit van kwel- en slootwater.
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3.5 Grensweiden (grasland 7)
Aan de zuidwestkant van het gebied liggen drie weitjes welke zijn omgeven door sloten. Dit is het laagste deel
van de paleistuin. Hier waren de sloten tijdens het veldbezoek geheel gevuld.

Foto 14: Hogere deel van de Grensweide met veel witbol

Foto 15: Kwelgevoede laagte in Grensweide. Veldrus wijst hier op toestroming kwelwater.

3.5.1 Flora en fauna
De grensweiden zijn, evenals de Jachtweide, voedselrijker dan de graslanden rond het Koningin Emmapark en de
Hooilaan. De aangetroffen vegetatie op locatie is vergelijkbaar aan die van de Jachtweide. De aanwezige kruiden
zijn pleksgewijs aanwezig. Op basis van de indeling van Bax en Schippers (2012) wordt geconcludeerd dat de
vegetatie zich momenteel in een fase 2 stadium (dominant stadium bevindt). In de slootkanten en in de flank van
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de kwelgevoede laagte op Foto 15 is op enkele plekken de veldrus waargenomen hetgeen duidt op de
aanwezigheid van (gebufferd) kwelwater.

3.5.2 Bodem en water
De bodem bestaat ook hier uit een doorgespitte Veldpodzolgrond. De dikte van de doorgespitte organische
bodemlagen is echter dunner dan in de overige graslanden. De bodem is ook zwarter, wat er op duidt dat de
bodem hier minder sterk is verdroogd. De pH Merck van de bodem is hoger (pH 5,0), hetgeen er op duidt dat er
althans in het verleden sprake was van toestroming van licht gebufferd grondwater.

Foto 16: Bodemopbouw Grensweide

Ook hier wordt de toestroming van grondwater bevestigd door de aanwezigheid van kwelvliezen in de goed
gevulde sloten. Het waterpeil van de sloten schijnt echter snel te zakken, wat er op wijst dat dit deel van het
landgoed is verdroogd en de aanvoer van kwel kortstondig.

Foto 17: Goed gevulde sloten in de Grensweide; kwelvliezen midden op de foto duiden op toestroming van kwelwater.
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3.5.3 Mogelijke potentie
De grensweiden verkeren conform Bax en Schippers (2012) momenteel in een fase 2 grasland, met daarin
hoofdzakelijk dominantie van witbol. Met name langs de randen van het perceel zijn nu soorten aangetroffen
die weergeven welke potenties er op de percelen rusten. De aanwezigheid van met name veldrus indiceert dat
er kansen zijn voor vochtig bont hooiland of nat schraalland. Om dit te bereiken dient gestopt te worden met
het bemesten van de percelen en gestart te worden met het maaien en afvoeren van de vegetatie. Verwacht
wordt dat zich op termijn een fraai kruiden- en faunarijk grasland kan ontwikkelen. Mogelijk is afgraven van de
zode of deel van de zwarte bovengrond noodzakelijk. Geadviseerd wordt om de potenties voor nat schraalland
verder te onderzoeken door het nemen van bodem- en watermonsters. Hieruit zal duidelijk worden ofaanvullende inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Plaatsing van de peilbuis bij de Jachtweide zal inzicht
geven op de fluctuatie van de grondwaterstand in dit deel van het landgoed. Bemonstering van grond- en
slootwater in de Grensweide kan inzicht geven in de kwaliteit van kwel- en slootwater.

3.6 Akker ten oosten van de Amsterdamse straatweg
(akker 8)
3.6.1 Flora en vegetatie
De bezochte akker ligt ten oosten van de Amsterdamse straatweg tegen de bestaande moestuin en is thans in
gebruik als bouwland waarop mais wordt geteeld. Hiervoor wordt de akker regelmatig bemest. Waargenomen
soorten op locatie betreft onder andere de zeer algemene paarse dovenetel, vogelmuur en gewone
hoornbloem.

3.6.2 Bodem en water
In deze locatie is geen bodemboring uitgevoerd.

3.6.3 Mogelijke potentie
Door het beheer aan te passen op het huidige maïsland kan een gevarieerde akker ontstaan, die indien het
gewas blijft overstaan een aanzienlijke waarde kan hebben als voedselbron voor insecten en fauna. Door de
akker ijl in te zaaien met een graangewas ontstaan kiemmogelijkheden voor akker kruiden.
Wanneer er geen zaadbank in de bodem aanwezig is, wordt aanbevolen om zaad van akkeronkruiden in te
zaaien, bijvoorbeeld van de firma Biodivers. Deze firma oogst zaad op een verantwoorde manier uit zo nabij
mogelijk gelegen vergelijkbare akkers. Dit om te voorkomen dat uitheemse zaden worden gebruikt, die minder
waarde hebben voor insecten en vogels en bovendien de plaatselijk flora verstoren. Het effect van het gebruik
van dit zaad komt overeen met de manier waarop zaden van akkeronkruiden in het verleden werden verspreid.
Doordat graankorrels vroeger minder goed konden worden geschoond, bevatten die in het verleden zaden van
o.a. korenbloem, klaproos, bolderik, ganzebloem en kamille.
De kruidenrijke akkers, die op deze manier kunnen worden ontwikkeld, hebben een zeer grote waarde voor
insecten, vogels en zoogdieren. De waarde van de kruidenrijke akker wordt versterkt door de ligging van de
akker tegen de oude moestuin en brede beukenlaan, waardoor er een zeer afwisselend leefgebied ontstaat
voor veel dier- en plantensoorten.
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4 Waarschijnlijke potentie
Het uitgevoerde onderzoek is nog te beperkt om de exacte potentie van de graslanden en akker in te schatten.
De potentie en het te volgen ontwikkelingsbeheer is echter in grote lijnen wel duidelijk. In de onderstaande tekst
wordt aangegeven wat de waarschijnlijke potentie van de graslanden en akker zijn, welk ontwikkelingsbeheer
moet worden gevolgd om de potentie te realiseren en welke kennislacunes er nog zijn omtot een wel
overwogen gedetailleerd beheer en -inrichtingsplan te komen.

4.1 Huidige situatie
De Jachtpaardenwei en graslanden in het Koningin Emmapark bevinden zich in de overgang tussen fase 0
(Engels raaigrasland) en fase 1 (Grassenmix). De graslanden in de Jachtweide en Grensweiden zijn voedselrijker
en worden gedomineerd door witbol (fase 2). Het grasland in de Hooilaan is het best ontwikkeld (fase 0 tot 1,
plaatselijk fase 3). De akker is sterk bemest en zeer soortenarm.

4.2 Graslanden in fase 0 (Engels raaigras) en fase 1
(Grassenmix)
Alle bezochte graslanden zijn de afgelopen jaren op enig moment gescheurd en ingezaaid met Engels raaigras.
Ze worden regelmatig bemest en meerdere malen per jaar gemaaid. Het maaisel wordt in sommige gevallen
afgevoerd (Jachtweide en Grensweiden en mogelijk ook de Jachtpaardenwei). Het gras in het Koningin
Emmapark wordt volledig kort gehouden door de damherten.
In deze graslanden domineren snel groeiende grassen zoals Engels raaigras en ruw beemdgras. De graslanden
bestaan voornamelijk uit grassen en er kunnen hooguit haarden van kruiden zoals veldzuring, pinksterbloem,
kleine veldkers, kruipende boterbloem en paardenbloem standhouden.
Voor insecten en vogels hebben deze graslanden vrijwel geen waarde, omdat er weinig voedselaanbod en
beschutting is.

4.3 Ontwikkeling richting fase 3: gras-kruiden mix
De biodiversiteit van deze fase 0 en fase 1 graslanden kan worden verhoogd door de productie van het grasland
te verlagen. De productie van de graslanden kan worden verlaagd door de voedselrijkdom van de bodem
geleidelijk te verminderen. Hierdoor wordt de groei van de snel groeiende grassen zoals Engels raaigras en ruw
beemdgras geremd. Minder snel groeiende grassen zoals reukgras (geeft de typische lekkere hooilucht aan het
hooi), rood zwenkgras en gewoon struisgras kunnen zich dan vestigen. Ook minder snelgroeiende kruiden vrij
algemene kruiden zoals smalle weegbree, veldzuring, scherpe boterbloem, hoornbloem en pinksterbloem
kunnen dan concurreren met de snel groeiende grassoorten. In vochtige graslanden kunnen echte
koekoeksbloem, kleine klaver en gewoon biggenkruid zich vestigen. De vestiging en uitbreiding van deze geeft
aan dat het grasland zich ontwikkelt richting fase 3 (Gras-kruidenmix).
Karakteristiek voor fase 3 graslanden is dat er niet langer sprake is van haarden van verschillende grassen en
kruiden (karakteristiek voor fase 1), maar dat er sprake is van een fijn mozaïek van verschillende gras- en
kruidensoorten. De hoeveelheid nectarplanten, beschutting en voortplantingsplekken is voor insecten enorm
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toegenomen ten opzichte van fase 0/1. Op hun beurt profiteren insectenetende vogels van het grotere
voedselaanbod. Zaad-etende vogels profiteren van het toegenomen zaadaanbod. Ook zoogdieren en amfibieën
profiteren hiervan.
Belangrijkste beheermaatregelen om de productie van het grasland te verlagen zijn maaien en afvoeren en niet
bemesten (zie voor meer detail de paragrafen in paragraaf 5.1 en 5.2.
Bodemchemisch onderzoek (BLGG):
Om een indruk te krijgen van de snelheid waarin de huidige graslanden zich zullen ontwikkelen richting een fase
3 (en hopelijk fase 4), is het noodzakelijk om vast te stellen hoe zwaar de verschillende percelen in het verleden
zijn bemest. Hiervoor is het noodzakelijk om de bodem te bemonsteren en analyseren door BLGG. Dit is een
standaard landbouwkundige bemonstering die een goed idee geeft in de ontwikkelkansen en snelheid van de
verschillende percelen.
Bodemverwonding en inbrengen zaad via maaisel vanuit nabijgelegen donor graslanden:
Mocht uit het bodemonderzoek blijken dat de bodem zeer zwaar bemest is of dat de graslandvegetatie te sterk
wordt gedomineerd door witbol, dan is het nodig om het ontwikkelbeheer aan te passen door inbrengen van
zaad door het verspreiden van maaisel van dichtbijgelegen graslanden met vergelijkbare ecohydrologische
setting (zie paragraaf 5.3). Er kan ook worden gekozen om het ambitie niveau te verlagen.

4.4 Voorkomen van fase 2 (witbol dominantie) door
keuze van de datum van de eerste maaibeurt
De timing van de eerste maaibeurt is cruciaal om een grasland uit een fase 0 tot 1 te ontwikkelen richting fase 3
(Gras-kruiden mix). Wanneer de eerste maaibeurt te vroeg of te laat wordt uitgevoerd zullen de graslanden in de
paleistuin zich ontwikkelen richting fase 2 (dominant witbol-grasland). Witbol heeft namelijk de neiging om, ook
onder minder voedselrijke omstandigheden, de overige grassen en kruiden te verdringen. De eerste maaibeurt
dient daarom plaats te vinden als witbol vol in de aar staat. Hierdoor kan witbol zich niet vermeerderen en
kunnen geleidelijk fase 3 soorten zich een concurrerende positie ten opzichte van witbol veroveren. Wanneer
een grasland door onjuist maaibeheer door witbol wordt gedomineerd is het zeer moeilijk om de dominantie van
witbol te doorbreken en het grasland alsnog richting fase 3 te ontwikkelen. Witbol dominantie is al vrij ver
gevorderd in de Jachtweide en Grensweiden.

4.5 Verdere ontwikkeling richting fase 4: Bloemrijk
grasland
Bij voortgaand beheer van maaien en afvoeren en geen bemesting zullen de graslanden zich na enige jaren
geleidelijk ontwikkelen van fase 3 (Gras-kruiden mix) tot fase 4 (Bloemrijk grasland). Net als bij fase 3 is er in
fase 4 sprake van een fijn mozaïek van grassen en kruiden. De soorten zijn echter meer karakteristiek voor de
vochttoestand en het bodemtype. Ook doen verschillende schijngrassen (zeggen en russen) hun intree.
Op droge bloemrijke schrale graslanden vinden we vooral gewoon struisgras, rood zwenkgras, grasklokje en
muizenoor. Gezien de relatief hoge ligging van de hooilaan en graslanden in het Koningin Emmapark, zal de
ontwikkeling waarschijnlijk in die richting verlopen en is dit het verwachte eindstadium.
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Op matig droge tot vochtige gronden ontstaan bij hooibeheer, zoals voorgesteld voor de paleistuin, bonte
hooilanden met o.a. margriet, knoopkruid, brunel en kale jonker. Deze soortenrijke graslanden zijn in
Nederland helaas erg schaars geworden. Deze ontwikkeling is wellicht mogelijk in de Jachtpaardenwei, omdat
deze door het peilbeheer van de vijver nog enigszins vochtig blijft. Ook in de Jachtweide en Grenswei is
ontwikkeling richting bonte hooilanden op termijn mogelijk.

4.6 Ontwikkeling richting fase 5: Schraalland
Wanneer er sprake is van zeer extreme omstandigheden kunnen Schraallanden tot ontwikkeling komen. In
Nederland zijn extreme omstandigheden mogelijk door extreem droge omstandigheden, een extreem hoog
kalkgehalte (Zuid Limburg), extreem natte omstandigheden en vrijwel jaarronde kwel. Dit type graslanden wordt
gekarakteriseerd door een zeer fijn mozaïekpatroon van laagblijvende geel-, grijs- en blauwgroene schijngrassen
(zeggen en russen) en kruiden. Een bekend voorbeeld van schraallanden zijn de blauwgraslanden, die in het
voorjaar een blauwe tint hebben door het voorkomen van blauwe zegge en Spaanse ruiter. Deze graslanden zijn
in Nederland extreem zeldzaam.
Ontwikkeling droge schraallanden:
Onder extreem droge condities zou het grasland in de Hooilaan en het noordelijke grasland van het Koningin
Emmapark zich kunnen ontwikkelen tot een droog schraalland. Zoals gezegd in het vorige hoofdstuk, maakt het
hoge organische stof gehalte van de diep gespitte Veldpodzolen deze ontwikkeling niet waarschijnlijk.
Ontwikkeling natte schraallanden:
Alleen in het laagste en natste deel aan de zuidwestzijde van de paleistuin (Jachtweide en Grensweiden) is
misschien een ontwikkeling richting een nat schraalland mogelijk. De natte omstandigheden, voorkomen van
kwelindicatoren als veldrus en kwelvliezen in de sloten en voorkomen van zomprus, veldrus, biezenknoppen en
kale jonker en wijzen in die richting. Om daadwerkelijk tot ontwikkeling van een nat schraalland te komen, is het
noodzakelijk dat aan de volgende eisen wordt voldaan:
• De bodem moet zeer nat zijn (grondwaterstand in de winter en voorjaar langdurig aan maaiveld of net
hieronder en in de zomer niet dieper dan 60-80 cm).
• De bodem moet niet zijn bemest (o.a. plantbeschikbaar P-Olsen < 300 microm/l)
• Er moet sprake zijn van toestroming van voldoende en kwalitatief goed kwelwater, dat wil zeggen:
o zuur tot enigszins gebufferd;
o een goede ijzer/fosfaat ratio;
o niet te veel stikstof;
o goede ijzer/sulfaatratio.
• De zaadbank moet nog aanwezig zijn of er zijn nog soorten in de omgeving aanwezig die via maaisel
kunnen worden aangevoerd. Bijvoorbeeld de blauwe knoop die nu nog standhoudt langs de
Praamgracht.
Gezien de huidige staat van de Jachtweide en Grensweiden lijkt ontwikkeling richting nat schraalland alleen
mogelijk door afgraven van een deel van de (bemeste en opgebrachte) organische bovengrond.
Om na te gaan of de Jachtweide en Grensweiden kunnen worden ontwikkeld tot een nat schraal grasland of
kwalitatief goed Bloemrijk grasland dient hier een eco-hydrologisch veldonderzoek te worden uitgevoerd (zie
hoofdstuk 6).

4.7 Ontwikkeling flora- en faunarijke akker
Op regulier bemeste akkers kan een flora- en faunarijke graanakker worden hersteld (zie Foto 18). Deze akkers
waren tot eind 19de eeuw zeer algemeen in Nederland. Doordat het graanzaad onvoldoende kon worden
geschoond zat er in elke zak korenzaad ook zaad van korenbloem, klaproos, bolderik, ganzebloem en kamille.
Ook meer zeldzame akkeronkruiden zoals korensla kwamen veelvuldig voor.
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De belangrijkste maatregel hiervoor is het telen van (biologisch) graan en inbrengen van geschikt zaad van
akkeronkruiden. Dit zaad kan worden aangevoerd door naast het inzaaien van een biologisch graan, maaiselvan
een kruiden- en faunarijke akker in de omgeving te verspreiden. Het voordeel hiervan is dat er gelijk insecten
worden meegebracht, zodat ook de akkerfauna zich snel kan herstellen.

Foto 18: Voorbeeld van kruiden- en faunarijke akker op industrieterrein in Goor met o.a. korenbloem, klaproos, bolderik en
kamille.

De landschappelijke waarde van een kleurrijke bloemrijke akker is zeer groot in vergelijking met een maïsakker.
Het optreden van probleemkruiden als bijvoet (net als mais ook een C-4 plant die zeer sterk op nitraat reageert),
distel en melde, zoals vaak te zien is in bloemrijke akkerranden, moet worden voorkomen.
Mogelijkheden om dit te voorkomen zijn het vooraf bemonsteren van de bodem om te checken hoeveel fosfaat
en plantbeschikbaar nitraat in de bodem aanwezig is. Gezien het feit dat de akker op dit moment nog wordt
gebruikt voor de teelt van mais doet verwachten dat deze gehalten te hoog zijn, waardoor probleemkruiden snel
de kop opsteken. In dit geval kan het snel-beschikbaar gehalte nitraat in één tot drie jaar drastisch worden
verlaagd, door het verbouwen van maïs zonder deze te bemesten. Door deze teelt zal het direct beschikbaar
nitraat snel worden uitgeput, waardoor er aanzienlijk minder probleemkruiden zullen optreden.
Ook kunnen wortelonkruiden zoals witbol, ridderzuring, kweek en akkerdistel een probleem vormen. Deze
kunnen in een droge periode worden bestreden door de wortels met een cultivator te doorsteken.
De keuze voor biologisch graan wordt gemaakt omdat veel gangbaar graanzaad is geïmpregneerd met neonicotinoïden om insectenvraat tegen te gaan. Aangezien veel neonicotinoïden zeer langzaam worden
afgebroken, is de toepassing hiervan niet wenselijk maar juist schadelijk, omdat de akkers juist dienen als
leefgebied van insecten. Hoewel sommige zaadleveranciers aangeven geen neonicotinoïden behandeld zaad
televeren, is de oorsprong van veel zaad niet goed herleidbaar en controleerbaar. Door de rigide controle
van biologisch zaad, is het veilig om dit zaad wel toe te passen.

Kruiden en faunarijke graslanden Paleis Soestdijk | Eelerwoude | 24

5 Beheer en inrichting in hoofdlijnen
Het uitgevoerde beknopte literatuur- en veldonderzoek is te beperkt om het benodigde beheer en inrichtingin
voldoende detail te beschrijven. Voor een deel zal dit ook lerende wijs moeten plaatsvinden. Op hoofdlijnen
kunnen de volgende (beheer)maatregelen echter al wel worden aangegeven.

5.1 Maaien en afvoeren
5.1.1 Tijdstip
Eerste maaibeurt:
De eerste maaibeurt dient in het voorjaar en wel in de tweede helft van mei te worden uitgevoerd. De timing
van de eerste maaibeurt is cruciaal om te voorkomen dat witbol tot dominantie komt (fase 2). Afhankelijk van
de weersomstandigheden kan de eerste maaibeurt eerder of later plaatsvinden. Het exacte tijdstip wordt
bepaald door het moment waarop de witbol nog geen volle aar heeft. Wanneer witbol op dat moment wordt
gemaaid heeft het gewas vrijwel alle nutriënten in het blad en zaad zitten. Omdat het gewas wordt gemaaid
voordat het zaad is gerijpt, kan witbol het zaad niet benutten om zich te verspreiden.
Hoewel bij de eerste maaibeurt in de tweede helft van mei ook bloemen worden gemaaid, kunnen de meeste
kruiden zich na de eerste maaibeurt herstellen en alsnog in bloei komen.
Een te vroege eerste maaibeurt is ook niet wenselijk. Hierdoor worden grassoorten bevoordeeld, omdat deze
zich beter herstellen dan kruiden. Wanneer de eerste maaibeurt te vroeg wordt uitgevoerd blijft de vegetatie
hangen in fase 1 of 2.
Wanneer uit de vegetatie-ontwikkeling blijkt dat het grasland zich richting fase 3 ontwikkeld (Graskruiden-mix),
kan de maaidatum van de eerste maaibeurt geleidelijk worden verschoven naar de eerste helft van juni. Het
moment waarop het verantwoord is om het tijdstip van de eerste maaibeurt te verschuiven naar begin juni dient
door een ervaren vegetatiekundige te worden beoordeeld.
In veel graslanden gaat het op dit punt verkeerd. Omdat het de beheerder tegen de borst stuit om de in mei
aanwezige bloemen te maaien of om vogels niet te verstoren verschuift hij de maaibeurt tot een later tijdstip,
of maait hij het grasland slechts één keer per jaar.
Tweede maaibeurt:
De tweede maaibeurt dient in de tweede helft van de zomer in augustus/september plaats te vinden,
afhankelijk van de weersomstandigheden.
Derde maaibeurt:
Afhankelijk van de groei van het gras in de herfst kan in oktober nog een derde maaibeurt plaatsvinden. Het
grasland moet kort de winter ingaan.

5.1.2 Afharken en rapen van het maaisel
Het maaisel moet pas worden afgeharkt nadat dit enige dagen in de zon is gedroogd en zaden en insecten uit
het maaisel op de bodem zijn gevallen.
Het maaisel kan met een raapwagen worden afgevoerd.
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Geen maai-zuigcombinatie. Bij een maai-zuigcombinatie kan het maaisel niet op het land drogen en valt het
zaad van de kruiden er niet uit. Ook worden insecten door zuigslang opgezogen en kunnen zij zich niet
voortplanten.
Ca. 20% van het grasland met bij elke maaibeurt worden overgeslagen (zie Foto 19). Dit zijn de meest
bloemrijke en schrale stukken. Door telkens de meest schrale stukken te kiezen en elke maaibeurt een andere
vlek over te slaan, wordt voorkomen dat probleemkruiden als brandnetel en akkerdistel te veel gaan
domineren. De niet gemaaide stukken zijn van zeer groot belang als leefgebied voor insecten en voor het
voedselaanbod van vogels.

Foto 19: Delen van grasland worden niet gemaaid ten behoeve van insecten. Dit zijn telkens andere delen, met name de
bloemrijke schrale stukken (foto Landgoed Voorstonden te Brummen).

5.2 Niet of zeer beperkt mesten
Het ontwikkelingsbeheer is gericht op het verlagen van de productie door het verminderen van de
voedselrijkdom van de bodem. Bemesten van de bodem past daarom niet in het ontwikkelingsbeheer.
De in het verleden uitgevoerde bemesting door injectie met drijfmest is bovendien ongunstig voor de
biodiversiteit in de bodem (o.a. wormen, springstaarten, bacteriën, schimmels) doordat deze worden verwond
en schimmeldraden worden gescheurd. Doordat drijfmest in gereduceerde (natte) vorm in de grond wordt
gebracht kan bovendien H2S-toxiciteit optreden.

Kruiden en faunarijke graslanden Paleis Soestdijk | Eelerwoude | 26

Tijdens het ontwikkelingsbeheer dient de daling van de voedingstoestand in de loop der jaren gevolgd te
worden door de bodem om de 3 jaar te bemonsteren. Vaak is er sprake van een overmaat aan fosfaat,
waardoor stikstof en kalium beperkend worden. Wanneer dit het geval is kan een lichte kaliumgift worden
toegediend. Stikstoftekorten worden vanzelf opgelost door het op de voorgrond treden van vlinderbloemigen
zoals rode en witte klaver. Deze soorten leven in symbiose met bodemschimmels die stikstof uit de atmosfeer
vastleggen. Een te sterke bodemverzuring kan worden verminderd door een lichte bekalking.
Wanneer er sprake is van een zeer slecht ontwikkeld bodemleven, kan het bodemleven maximaal eens per 5 jaar
worden aangevuld door een zeer lichte gift van droge biologische stalmest. Een goede kwaliteit biologische
stalmest is namelijk geen dode organische stof, maar bestaat voor een belangrijk deel uit vergelijkbare
organismen die ook in de bodem leven (wormen, springstaarten, pissebedden, duizendpoten, bacteriën,
schimmels).
De reden dat er wordt gekozen voor biologische stalmest is gelegen in het feit dat reguliere mest vaak
antibiotica bevat. Deze antibiotica zijn zeer schadelijk voor het bodemleven, waardoor de droge stalmestgift
contraproductief is.
Het opbrengen van ruige stalmest is een risico omdat bij een niet deskundige keuze van de stalmest en keuze
van de hoeveelheid stalmest te veel nutriënten worden toegevoegd aan de bodem. Om die reden is het
toevoegen van ruige stalmest een punt van discussie bij terreinbeheerders. In de paleistuin dient toediening
van ruige stalmest alleen na bodemonderzoek en onder deskundige begeleiding plaats te vinden.

5.3 Verspreiden maaisel
Een goede manier om de ontwikkeling van een grasland in fase 0/1 en ook fase 2, richting een fase 3 en/of 4 te
versnellen is het inbrengen van zaden van donorgraslanden die zich al in een fase 3 en 4 bevinden. Hier is de
laatste jaren veel onderzoek naar gedaan en er zijn veel praktijkproeven gehouden (zie o.a. (Eichhorn & Ketelaar,
2016). Verspreiden van zaden en bijbehorende insecten kan relatief eenvoudig en goedkoop gebeuren door het
zoeken van goed ontwikkelde graslanden in de omgeving van de paleistuin. Ook maaisel vande oever van de
Praamgracht waar volgens (Bijtel, et al., 2014) blauwe knoop voorkomt, kan hiervoor in aanmerking komen.
Inbrengen van dit maaisel kan op de Jachtpaardenwei en Graslanden in het Koningin Emmapark direct
plaatsvinden omdat er veel open grond tussen het gras aanwezig is waar het zaad op kan aanslaan.
De beschikbaarheid en aard van maaisel van donor graslanden is cruciaal. Maaisel van droge arme graslanden
dient te worden gebruikt voor droge graslanden zoals de Hooilaan en Koningin Emmapark. Maaisel van
soortenrijke vochtige en natte graslanden dient te worden gebruikt voor de meer vochtige Jachtweide en
Grensweiden. Met name in de Jachtweide zijn in de oevers van de sloot al donorsoorten aanwezig die kunnen
worden gebruikt. Bij het noordelijke grasland in het Emmapark dient voorafgaand goed te worden bekeken of
deze strategie hier wenselijk is, omdat hier een grote variëteit aan paddenstoelen aanwezig is en er ook
veldkrekels zijn aangetroffen.
Nader onderzoek dient uit te wijzen waar geschikte donorgraslanden zijn voor welke graslanden in de
paleistuin en of de eigenaar/beheerder het maaisel kan/wil ter beschikking stellen.

5.4 Verspreiden van maaisel in combinatie met
bodemverwonding
In de veel rijkere Jachtweide en Grensweide heeft verspreiden van maaisel geen zin omdat de grasmat veel te
dicht is. Het zaad uit het maaisel kan hierdoor slecht ontkiemen en kiemplanten worden verdrongen door het
dominante witbolgras. In deze graslanden kan worden overwogen om delen van het grasland jaarlijks meerdere
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malen in de zomer te frezen om zo de huidige grasmat sterk terug te dringen en kiemende kruiden voldoende
tijd te geven om zich te vestigen.
Een bruikbare strategie is om niet het hele grasland in één keer te verwonden en te enten met maaisel. Het is
beter om de bodem vleksgewijs te verwonden en vervolgens het maaisel op de verwonde delen te verspreiden.
De ervaring wijst uit dat de soorten zich vanuit de vlekken kunnen verspreiden. Voordeel hiervan is ook dat het
perceel niet geheel hoeft te worden aangepakt. Dit is niet wenselijk voor de hier aanwezige insecten en overige
fauna.

5.5 Verspreiden van maaisel in combinatie met
verwijderen van de zode
Onder bepaalde omstandigheden, kan er voor worden gekozen om de grasmat open te maken door de zode
plaatselijk geheel te verwijderen en vervolgens het maaisel te verspreiden. Dit is met name aan te bevelen bij
zwaar bemeste en zeer soortenarme graslanden waar het meeste plant-beschikbare fosfaat zich in de bovenste
10 cm bevindt.

5.6 Afgraven deel van de bovengrond
De zwaarste ingreep is het afgraven van een deel van de zwaar bemeste bovengrond. Deze maatregel dient
alleen te worden overwogen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• Bij voorkeur moet alleen opgebrachte grond worden afgegraven of opgebrachte grond die
vervolgens door de bouwvoor is geploegd.
• Dieper afgraven dan 20 cm is niet wenselijk.
• Door het afgraven dient de oorspronkelijke, niet geëgaliseerde maaiveldhoogte, zo veel mogelijk teworden
hersteld.
• Na afgraven van het vermeste bovengrond dient de vrijkomende bodemlaag te voldoen aan de
bodemchemische en hydrologische eisen voor een bloemrijk bont grasland (fase 4) of nat schraalland
(fase 5).
• Er is sprake van een scherpe overgang tussen het vermeste en niet vermeste deel van de bodem. Wanneer
de vermeste bovengrond deels door de niet vermeste ondergrond is geploegd dient in demeeste gevallen
te worden afgezien van deze maatregel.

5.7 Verbeteren hydrologische toestand
Herstel van een bont bloemrijk hooiland (fase 4) of nat schraalland (fase 5) is vaak niet mogelijk doordat de
omgeving is verdroogd en/of kwelwater onder het natuurgebied doorstroomt richting een diepe A-watergang
in de nabijheid van het natuurgebied. In dit geval dient te worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is de
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hydrologische toestand van de omgeving te herstellen. In veel gevallen betekent dit het verondiepen van de
nabijgelegen A-watergang dan wel het verhogen van het waterpeil van deze A-watergang. In het geval van de
Jachtweide en Grenssloten is dit de Praamgracht.
Ook kan er meer water worden vastgehouden in sloten en greppels in de paleistuin zelf. Deze lijken allen (te)
goed te worden geschoond. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk afhankelijk van situatie:
Sloten en greppels kunnen worden:
• gedempt;
• verondiept;
• gestuwd;
• duikers kunnen worden afgedicht;
• het onderhoud kan worden gestopt;
• het onderhoud kan worden geëxtensiveerd.
Maatregelen in sloten en greppels zijn maatwerk. Belangrijk is om in natte gebiedsdelen met oude bomen te
waken voor een te sterke vernatting.
Nader hydrologisch onderzoek en overleg met het waterschap kan duidelijkheid brengen over de
(on)mogelijkheden voor hydrologisch herstel.

5.8 Mantel-zoom vegetaties
Tot slot dient de overgang van de graslanden richting de bosranden te worden verbeterd. Naast de 20% niet
meegemaaide plukken grasland, dient een golvende rand van het grasland minder intensief te worden
beheerd, zodat hier een kruidenrijke zoom ontstaat (zie Foto 20). De frequentie van maaien van de zoom is
afhankelijk van de vraag hoe zwaar de bodem is bemest. Dit kan snel en eenvoudig duidelijk worden door
bodemonderzoek door BLGG. De organisch bovenlaag is in de graslanden in Soestdijk zeer dik, dus het is goed
mogelijk dat de bodem kan zeer zwaar belast is door een overmaat fosfaat.

Foto 20: Slingerende zoom in natuurgebied Leggelderveld. De zoom is erg ruig omdat de bodem hier in het verleden zeer
zwaar is bemest. Zomen in dit type zwaar bemeste graslanden moet vaker worden gemaaid dan in minder bemeste bodems
of bodems waar het ontwikkelbeheer al langer heeft plaatsgevonden. Bodemonderzoek door BLGG laat snel en eenvoudig
zien hoe de bodem er voor staat. Op de bosrand zijn struiken aangeplant waardoor hier een beginnende mantel is ontstaan.

Op de rand van het grasland kunnen struiken en kleine bomen worden aangeplant om een meer geleidelijke
overgang te creëren van grasland naar bos, die zeer waardevol is voor flora en fauna.
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6 Stappenplan
Stap 1: Eco-hydrologisch veldonderzoek en monitoring
Ter onderbouwing van de inschatting van de kansen voor het ontwikkelen van een bont hooiland (fase 4) of nat
schraalland (fase 5) in de Jachtweide en/of Grensweide is eco-hydrologisch veldonderzoek en monitoring van de
grondwaterstand nodig. In de overige graslanden is een beperkt bodemchemisch onderzoek nodig om het
ontwikkelingsbeheer te kunnen fine-tunen en effecten te monitoren.
• Bodemkundig onderzoek:
o Beschrijving bodemhorizonten volgens methode van (Bakker & Schelling, 1989).
o Dikte organische bovengrond.
o Mate van doorploegen.
o Eventuele aanwezigheid van opgebrachte of afgegraven bodemlagen.
o PH Merck van de verschillende bodemlagen.
o 1 boring per grasland, in Jacht en Grensweide meerdere locaties.
• Bodemchemisch onderzoek BLGG alle graslanden:
o Voor het volgen van het ontwikkelingsbeheer in graslanden wordt elke drie jaar de bodem
bemonsterd en geanalyseerd door het BLGG.
• Bodemchemisch onderzoek B-WARE/Eelerwoude:
o In de Jachtweide en Grensweide Wanneer wordt overwogen om de zode te verwijderen of de
bodem deels af te graven: hier bemonstering verschillende bodemlagen om na te gaan hoe diep de
bemesting is doorgedrongen in de bodem (o.a. P-Olsen, P-totaal, N-zout, N-totaal).
o Beoordelen potentie vrijkomende bodemlagen op basis van calcium-totaal en plant
beschikbaar calcium.
o Eelerwoude werkt al jaren intensief samen met B-WARE, Eelerwoude levert op basis van
terreinkennis de monsters aan. Gezamenlijk brengen zij een advies uit, waarbij B-ware met name
kijkt naar de bodemchemie en Eelerwoude de hydrologie en landschappelijke context.
• Hydrologisch onderzoek
o Plaatsing peilbuis met automatische datalogger bij Jachtweide en Grensweiden om hier de
grondwaterstand te monitoren.
o Bemonstering en analyse grond- en slootwater Jachtweide en Grensweiden.
o Nagaan of het oppervlaktewater van de Praamgracht door het waterschap wordt gemonitord.Zo
niet, plaatsing van oppervlaktewater-meetbuis in Praamgracht of zijsloot hiervan.
o Plaatsing van oppervlaktewater meetbuis in Paleisvijver (optioneel).
o Plaatsing van grondwaterpeilbuis in Jachtpaardenwei en/of Koningin Emmapark.
o Vergelijking gemeten peilen met stuwpeilen Praamgracht om na te gaan in hoeverre het
Praamgrachtpeil sturend is voor de grond- en oppervlaktewaterstanden.
Het eco-hydrologisch veldonderzoek resulteert in een rapportage met hierin:
•
•
•

de resultaten van het veldonderzoek;
potentie van de verschillende graslanden;
aanbevelingen over de te volgen ontwikkelstrategie.

Stap 2: Overleg met opdrachtgever over kansen
verbetering biodiversiteit
Op basis van de uitkomsten van het ecohydrologische veldonderzoek en eerste monitoring, vindt overleg plaats
met de opdrachtgever over de te volgen ontwikkelingsstrategie van alle graslanden en te nemen vervolgstappen
om tot een daadwerkelijke verhoging van de biodiversiteit in de graslanden te komen.
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Stap 3: Opstellen gedetailleerd inrichting- en
beheerplan
De te nemen stappen kunnen worden vastgelegd in een gedetailleerd inrichting- en beheerplan. Gezien de
grote landschappelijke waarde van de paleistuin dient bij de opstelling hiervan ook een landschapsontwerper
te worden betrokken.

Stap 4: Selectie geschikte donor(gras)landen
De volgende belangrijke stap is het zoeken en selecteren van geschikte donorgraslanden in de omgeving van
het paleis. Hierbij wordt gekeken in hoeverre potentiële donorlocaties vegetatiekundig overeenkomen met de
doellocaties in de paleistuin en akker. Zo lijken er in de Jachtweide potenties voor een overgang van een
blauwgrasland naar veldrushooiland. Om de kansen optimaal te benutten moet het maaisel dan ook van dit
type zijn.
Ook wordt gezocht naar een donor locatie voor de akker.

Stap 5: Begeleiding aanpassing beheer
Belangrijk onderdeel hiervan is het verhogen van het kennisniveau en de motivatie van de beheermedewerkers
van paleis Soestdijk. Mogelijk kunnen zij een cursus ecologisch beheer volgen, die ook wordt gegeven aan
medewerkers van gemeenten en waterschappen.

Stap 6: Aanplant bosmantels
Op basis van het ecohydrologisch onderzoek kan voor de 7 graslanden en akker worden overgegaan op het
aanplanten van een bosmantel.

Stap 7: Verspreiden maaisel uit donorgraslanden
eventueel in combinatie met bodemverwonding of
afgraven zode
Wanneer beheer is aangepast en geschikte donorgraslanden zijn gevonden voor graslanden 1 t/m 5, kan worden
overgegaan tot het daadwerkelijk inbrengen van maaisel. Dit afhankelijk van de locatie met bodemverwondingof
zelfs verwijderen van de zode.
Ook de aanpassing van de akker kan in deze fase worden meegenomen.

Stap 8: Inrichting Jachtweide en Grensweide
Wanneer uit het onderzoek is gebleken dat er potentie en ontwikkelkansen zijn voor Jachtweide en Grensweide,
kunnen de benodigde maatregelen hier worden uitgevoerd. Voordat de potentie definitief kan worden
vastgesteld dient de grondwaterstand minimaal één jaar te worden gemonitord om er zeker van te zijndat de
percelen (na deels afgraven van de bovengrond) niet te droog zijn voor de doelvegetaties.
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Bijlage 1: Ligging van de graslanden en akker
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Bijlage 2: Hoogteligging van de omgeving van het plangebied
(brond: AHN)

Kruiden en faunarijke graslanden Paleis Soestdijk | Eelerwoude | 34

Bijlage 3: Geomorfologiche kaart (bron: Stiboka en RGD)
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Bijlage 4: Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000
(Stiboka,1966)
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Bijlage 5: Waterhuishouding
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BIJLAGE 2: Overzicht maatregelen per beheertype
Overzicht per beheertype

Categorie
maatregel
*

Uitwerking maatregel

* Waardering maatregelen
1

maatregelen voor compensatie van aantasting van het NNN verstaan

2

maatregelen ter verbetering van de natuur en nog uit te werken
inrichtingsmaatregelen

3

beheermaatregelen die zijn gericht op omvorming van natuur

4

overige beheermaatregelen

Oude boskernen (blz. 61)
4

Beheermaatregelen ten behoeve van het versterken van
oude boskernen

2

Verbinden van oude boskernen door gericht beheer

4

Beheermaatregelen conform beheerpakket Park- en
Stinzenbos

2

Uitvoeren herstelplan Zocher en beheren cf. richtlijnen
Zocher

4

Beheermaatregelen conform beheerpakket Park- en
Stinzenbos

4

Omvormingsbeheer naar kwaliteit goed

3

Omvormen naar vitaal Dennen- en eikenbos

4

Beheermaatregelen conforrm pakket Droog bos met
productie. Geen prodcutiedoelstelling

4

Beheermaatregelen conforrm pakket Dennen-, eiken - en
beukenbos

N17.03 Park- en Stinzenbos (blz.
63)
* Zocherpark

* overige deelgebieden buiten
Zocherpark
N15.02 Dennen-, eiken- en
beukenbos (blz. 64)
* kwaliteit matig (3,3 ha)
* kwaliteit slecht (9,1 ha)
I. Niet vitale gemengde
bosvakken (0,4 ha)
II. Beuken vakken (8,7 ha)
* kwaliteit goed (3,5 ha)

N16.03 Droog bos met productie
(blz. 66)
* kwaliteit matig (21,3 ha)

3

Omvormingsbeheer naar Dennen-, eiken - en beukenbos
met score goed

I. Vitale gemengde bosvakken
(9,3 ha)

4

Beheermaatregelen conforrm pakket Droog bos met
productie

II. Niet vitale gemengde
bosvakken (2,4 ha)

3

Omvormingsbeheer naar Dennen-, eiken - en beukenbos
met score goed

III. Beuken vakken (4,6 ha)

4

Beheermaatregelen conforrm pakket Droog bos met
productie

IV. Grove Dennen vakken (3,1
ha)

4

Beheermaatregelen conforrm pakket Droog bos met
productie

* kwaliteit goed (13,1 ha)

3

Omvormingsbeheer naar Dennen-, eiken - en beukenbos
met score goed

2

Uitvoeren potentieonderzoek, indien hogere ambitie (droog
tot vochtig/nat schralland) mogelijk, dan vormen deze
uitgangspunt

2

Opstellen realisatieplan met uit te voeren
uitvoeringsmaatregelen

4

Beheer o.b.v. minimal pakketvoorwaarden Kruiden- en
faunarijk grasland

2

Ontwikkeling / Stimulatie mantelzoom vegeties

2

Uitvoeren onderzoek naar maatregelen ter verbetering
watersysteem en vervolgens uitvoeren maatregelen

2

Bestaande poelen/kommen herprofileren en water dragend
maken, verwijderen beplanting en bladlagen

2

Voor Gracht en Grote vijver onderdeel Zocherpark, het
inrichtingsplan Zocher uitvoeren

2

Natuurlijker inrichten oevers, voor zover vanuit
cultuurhistorie aanvaardbaar

* Grote vijver

2

Baggeren vijver, aanbrengen beschoeiing (indien
noodzakelijk i.v.m afkalving) en in- en uittreedplaatsen
fauna

* Gracht

2

Herstellen natuurlijke omheining als gracht, taluds
vrijmaken van beplanting en baggeren

* kwaliteit slecht (19,3 ha)

N12.02 Kruiden- en faunarijk
grasland (blz. 69)

N04.02 Zoete plas (blz. 70)
* Algemeen

* Henri IV vijver

2

Nog opstellen inrichtingsplan, waarvoor uitgangspunt
handhaven beplanting en functioneren als bosvijver

* Prinsessenkom

2

Nog opstellen inrichtingsplan, waarvoor uitgangspunt
handhaven beplanting en functioneren als bosvijver

* Poel Jachtweide

2

Vrijmaken taluds van opslag en riet, aanleggen plas/dras
zones, verflauwen zuidoever en verbreden en iets
verflauwen noordoever.

1

Uitwerken stappenplan herstel biodiversiteit (bijlage 1
Beheer- en inrichtingsplan

* Hooilaan

2

Ontwikkelingsbeheer en evt. inrichtingsmaatregelen naar
N12.02 of hogere potentie o.b.v. onderzoek (genoemd
droog schraalland)

* Grensweide

2

Ontwikkelingsbeheer en evt. inrichtingsmaatregelen naar
N12.02 of hogere potentie o.b.v. onderzoek (genoemd fraai
N12.02)

* Jachtweide

2

Ontwikkelingsbeheer en evt. inrichtingsmaatregelen naar
N12.02 of hogere potentie o.b.v. onderzoek (genoemd nat
schraalland)

* Weide en weide in Emmapark

2

Ontwikkelingsbeheer en evt. inrichtingsmaatregelen naar
N12.02 of hogere potentie o.b.v. onderzoek (genoemd nat
schraalland)

1

Ontwikkelingsbeheer en evt. inrichtingsmaatregelen naar
N12.02 of hogere potentie o.b.v. onderzoek (genoemd nat
schraalland)

< kwekerij (moestuin en
boomgaard)

1

Ontwikkelingsbeheer en evt. inrichtingsmaatregelen naar
N12.02 of hogere potentie o.b.v. onderzoek (genoemd nat
schraalland)

Lanen

2

Opstellen lanenverjongingsplan (incl. herstel Zocher)

2

Herstel Hooilaan

4

Werken conform en actuele gedragscode

4

Opstellen natuurwaardenkaart

Terreinen zonder aangewezen
beheertype (blz. 72 t/m 76)
* Algemeen

* Kwekerij met aangrenzend akker
< akker

Overige maatregelen flora en
fauna (blz. 80 )
* Algemeen

* Water

2

Uitvoeren onderzoek naar maatregelen ter verbetering
watersysteem en vervolgens uitvoeren maatregelen

* Naaldhout en oude beuken

4

Grove Dennen 1e generatie (onderdeel Droog bos met
productie met kwalificatie slecht) behouden

4

Idem voor monotone beukenopstanden

* Vogels en vleermuizen

2

Aanbrengen nestgelegenheden, uitvoeren genoemde
inrichtings- en beheermaatregelen

* Reptielen

1

Aanleg 3-tal faunavoorzieningen, broeihopen en
winterverblijfplaatsen (locaties nog te bepalen),
natuurvriendelijke oevers en nieuwe poelen

1

Aanleg amfibie- en reptielwerende rasters in combinatie
met faunabuizen, in ieder geval in het Alexanderkwartier,
mogelijk ook langs toegangswegen parkeervoorzieningen

2

Opstellen gedetailleerd plan met inrichtingsvoorstel en
uitvoeren maatregelen

2

Op 3 plekken in bestaande raster inspringplekken realiseren

2

Op 4 plekken in bestaande raster voorzieningen treffen voor
passeerbaarheid kleinere zoogdieren / kleinwildtunnels

1

Aanleg 2 faunavoorzieningen onder de
Amsterdamsestraatweg, nog uit te werken bij herinrichting
kruising + geleidende maatregelen en benodigde inrichting
toelopen

1

Verbeteren bestaande faunavoorziening Biltseweg, incl.
aanleg faunabrug over Praamgracht

* natuurvriendelijke bouwen,
ingepast in omgeving

2

Opstellen inrichtingsplan voor het terrein Alexanderkwartier
volgens weergegeven uitgangspunten. Het inrichten als
natuur op plekken waar bebouwing en verharding wordt
verwijderd

* duurzaam inrichten extra
parkeerplaatsen De Dries

1

Onderzoek naar exacte locaties om impact te minimaliseren,
volgens weergegeven uitgangspunten

* opheffen barrieres en aanleg
boombruggen

* aanleg faunavoorzieningen

BIJLAGE 3: Monitoring
Park- en Stinzenbos (N17.03)
N17.03 Park- Stinzenbos
Structuur
Binnen dit beheertype vallen alle bossen die deel uitmaken van een historische park- of tuinaanleg.
Kenmerkende elementen in deze bossen zijn aangeplante boomsoorten. Veelal hebben een goed ontwikkelde
struiklaag en/of een rijke kruidlaag met veel voorjaarsbloeiers, waaronder vaak (van origine uitheemse) bol- en
knolgewassen. Deze aanwezigheid van deze stinzenplanten vraagt een specifiek op deze soorten gericht actief
beheer. Park- en stinzenbossen zijn vanwege de holten in oude bomen van groot belang voor vogels en
vleermuizen en vragen ook in dit opzicht specifieke aandacht.
Vanwege de niet-natuurlijke oorsprong wordt voor dit beheertype echter geen kwaliteitsbeoordeling op basis
van structuurelementen voorgesteld.
Flora en fauna
De grote verscheidenheid aan niet-inheemse planten maakt het onmogelijk om een kwaliteitsmaatlat te
ontwerpen dat de hele variatiebreedte van het type evenwichtig bestrijkt. Bovendien is het minder wenselijk
om de kwaliteitsbeoordeling te baseren op het voorkomen van soorten die zich niet spontaan hebben
gevestigd. De biotische kwaliteit wordt daarom uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende
broedvogelsoorten uit de volgende soortgroepen:
N17.03 Park- en stinzenbos - Flora en fauna
Soortgroep
Soorten
Broedvogels:
appelvink, boomklever, fluiter, gekraagde roodstaart, groene specht, grote bonte specht,
kleine bonte specht, middelste bonte specht, nachtegaal, wielewaal en zwarte specht.
Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 2 extra (bedreigd, ernstig bedreigde of verdwenen uit Nederland)
Rode lijst soorten gerekend worden. Enkel van de volgende soortgroepen: vissen, reptielen, amfibieën, mossen,
kranswieren, vaatplanten, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels en vogels. Deze soorten tellen alleen mee
voor het aantal soorten, maar niet voor het criterium van verspreiding en soortgroepen.
Kwaliteitsbepaling
“Hoog”: indien minimaal 5 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 3 op >15% van de
oppervlakte van het beheertype.
“Midden”: indien 3-4 kwalificerende soorten voorkomen of indien meer soorten voorkomen, maar deze niet
voldoende verspreid zijn.
“Laag”: indien niet aan de klasse “Midden” of “Hoog” voldaan is.
Milieu- en watercondities
Externe beïnvloeding
N17.03 Park- en stinzenbos - Stikstofdepositie *
Hoog
Stikstofdepositie*
< 15 kg N ha-1 y-1
< 1070 mol N ha-1 y-1

Midden
15 – 34 kg N ha-1 y-1
1070-2420 mol N ha-1 y-1

Laag
> 34 kg N ha-1 y-1
> 2420 mol N ha-1 y-1

Ruimtelijke condities
Voor dit beheertype worden geen ruimtelijke condities gemonitord. De cultuurhistorische waarden en
landschappelijke setting zijn voor dit type van groot belang en deze bepalen de ruimtelijke condities.
Monitoring
N17.03 Park- en stinzenbos - Monitoring
Parameter
Methode
Stikstofdepositie
Opvragen stikstofdepositie
Broedvogels
Inventarisatie kwalificerende soorten

Frequentie
6 jaar
6 jaar

Dennen-, eiken-, en beukenbos (N15.02)
N 15.02 Dennen-, eiken, en beukenbos
Structuur
Het dennen-, eiken- en beukenbos is een vaak gesloten tot soms halfopen bos met een meestal eenvoudige
structuur. Wanneer er langdurig niet wordt gekapt of begraasd ontstaat een gesloten bos met een dikke
strooisellaag. Doordat de afbraak van strooisel op de veelal zure en voedselarme bodem langzaam gaat,
ontstaat een dikke strooisellaag met maar weinig ondergroei. Op leemhoudende bodem is het kronendak
minder gesloten en is er minder strooiselophoping, waardoor de ondergroei ook beter ontwikkeld is. Voor extra
variatie aan structuur is meestal gericht beheer nodig.
Variatie in het bos door de aanwezigheid van bijvoorbeeld open plekken, dode bomen en een goed
ontwikkelde bosrand is van belang voor diverse faunagroepen zoals broedvogels, dagvlinders en zoogdieren.
Binnen het beheertype dennen-, eiken- en beukenbos beslaan uitheemse boomsoorten maximaal 20% van het
areaal. De volgende kwalificerende structuurelementen worden onderscheiden¹.
N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos - Structuur
Parameter
Methode
Gemengd
> 40% oppervlakte
Gemengd
> 60% oppervlakte
Europees
> 60% oppervlakte
Europees
> 80% oppervlakte
Struweel en open plekken
> 5% oppervlakte
Struweel en open plekken
> 10% oppervlakte
Gelaagde boomfase
> 20% oppervlakte
Gelaagde boomfase
> 40% oppervlakte
Dikke dode bomen
> 3 per ha
Dikke dode bomen
> 6 per ha
Dikke dode bomen
> 9 per ha
Dikke levende bomen
> 20% oppervlakte
Dikke levende bomen
> 40% oppervlakte
¹Structuurelementen in bossen worden niet gekarteerd in geïsoleerde bospercelen < 5 ha.

Kwaliteitsbepaling
“Hoog”: indien minimaal 8 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn.
“Midden”: indien minimaal 5 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn.
“Laag”: indien niet aan de criteria voor de klasse “Hoog” of “Midden” is voldaan.
Flora en fauna
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende soorten uit de volgende
soortgroepen:
N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos - Flora en fauna
Soortgroep
Soorten
Planten:
bochtige klaver, bosanemoon, dalkruid, dennenorchis, dennenwolfsklauw, dubbelloof, Duitse
brem, echte guldenroede, fraai hertshooi, gebogen driehoeksvaren, geschubde
mannetjesvaren, gewone salomonszegel, grote veldbies, hengel, klein wintergroen, kleine
keverorchis, koningsvaren, kranssalomonszegel, lelietje-van-dalen, linnaeusklokje, mispel,
ruige veldbies, schaduwkruiskruid, steenbraam, stekende wolfsklauw, stengelloze
sleutelbloem, stippelvaren, stofzaad, valse salie, valse zandzegge, wilde narcis s.s., witte
klaverzuring, witte veldbies, zevenster en Zweedse kornoelje.
Broedvogels:
appelvink, boomklever, boomleeuwerik, fluiter, geelgors, groene specht, keep, kleine bonte
specht, middelste bonte specht, raaf, sijs, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal en zwarte
specht.
Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 2 extra (bedreigd, ernstig bedreigde of verdwenen uit Nederland)
Rode lijst soorten gerekend worden. Enkel van de volgende soortgroepen: vissen, reptielen, amfibieën, mossen,
kranswieren, vaatplanten, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels en vogels. Deze soorten tellen alleen mee
voor het aantal soorten, maar niet voor het criterium van verspreiding en soortgroepen.
Kwaliteitsbepaling
“Hoog”: indien minimaal 6 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 4 op >15% van de
oppervlakte van het beheertype en beide soortgroepen vertegenwoordigd zijn.
“Midden”: indien 4-5 kwalificerende soorten voorkomen of indien meer soorten voorkomen, maar niet aan de
eisen van klasse “Hoog” voldaan wordt.
“Laag”: indien niet aan de klasse “Midden” of “Hoog” voldaan is.
Milieu- en watercondities
Externe beïnvloeding
N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos - Stikstofdepositie *
Hoog
Midden
Laag
Stikstofdepositie*
< 15 kg N ha-1 y-1
15 – 20 kg N ha-1 y-1
> 20 kg N ha-1 y-1
< 1070 mol N ha-1 y-1
1070-1420 mol N ha-1 y-1 > 1420 mol N ha-1 y-1
* Waarde Beuken-eikenbossen met Hulst (20 kg), Eiken-haagbeukenbossen (20 kg) en Oude eikenbossen (15
kg) (Van Dobben & Van Hinsbergen, 2008).

Ruimtelijke condities
N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos - Ruimtelijke condities
Oppervlakte beheertype/
Ruimtelijke samenhang

>300 ha 50 - 300 ha 5-50 ha < 5 ha

Verbonden met (afstand max. 30 meter) met andere bosbeheertypen* Hoog Hoog

Hoog Midden

In nabijheid (binnen 1 km) van andere bossen

Hoog Hoog

Midden Laag

Geïsoleerd

Hoog Midden Laag

Laag

*. Dit betreft N14.01 t/m N17.03

Monitoring
N15.02 Dennen-, eiken-, en beukenbos - Monitoring
Parameter

Methode

Frequentie

Structuurelementen

Bosstructuurkartering

12 jaar

Planten

Inventarisatie kwalificerende soorten

12 jaar

Broedvogels

Inventarisatie kwalificerende soorten

6 jaar

Stikstofdepositie

Opvragen stikstofdepositie

6 jaar

Ruimtelijke condities

GIS-analyse en veldwaarneming

6 jaar

Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02)
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Structuur
Dit beheertype omvat droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke graslanden. Ze omvat een scala
aan bloemrijke vegetaties van vrij schrale typen kamgrasweiden tot tamelijk voedselrijke witbolgraslanden.
Vochtige hooilanden met grondwaterinvloed, overstromingsgraslanden, natte en droge schraallanden en
glanshaverhooilanden vallen buiten dit type, maar worden als zelfstandige beheertypen onderscheiden. De
planten die in dit beheertype voorkomen zijn merendeels algemenere soorten die weinig specifieke eisen aan
de abiotische omgeving stellen. Flora en vegetatie zijn daarom niet bepalend voor de kwaliteit van dit
beheertype, en de milieu- en watercondities slechts in beperkte mate. Wel is het belangrijk om te streven naar
een zo groot mogelijke variatie in voedselrijkdom en vochtigheid.
Variatie in structuur is belangrijk voor faunasoorten die in dit grasland voorkomen. Zo zorgt een afwisseling
tussen korte en hoge vegetatie met plaatselijk ruigte en struweel voor verschil in microklimaat, hetgeen van
belang is voor dagvlinders, andere insecten, reptielen, vogels en kleine zoogdieren.
Binnen het kruiden- en faunarijk grasland zijn grasachtigen dominant, maar kruiden en mossen hebben een
oppervlakteaandeel van tenminste 20%. De volgende kwalificerende structuurelementen worden
onderscheiden:

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland - Structuur
Structuurelement
Hoog struweel, incl. braam-, gagel- en bremstruweel
Solitaire bomen en kleine bosjes (>5 m)
Meter slootlengte/hectare*
* Slootlengte is in meter/ha, geen percentage

Min. %
5
1
100

Max. %
20
5
-

Kwaliteitsbepaling
“Hoog”: indien minimaal 2 of meer kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn.
“Midden”: indien 1 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn.
“Laag”: indien geen kwalificerend structuurelement aanwezig is.
Flora en fauna
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende flora- en faunasoorten uit de
volgende soortgroepen:
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland - Flora en fauna
Soortgroep
Soorten
Planten:
bochtige klaver, echte koekoeksbloem, gewone brunel, gewone margriet, grote
ratelaar, kamgras, karwijvarkenskervel, klavervreter, klein vogelpootje,
knolvossenstaart, knoopkruid, moerasstruisgras, muizenoor, polei, spits havikskruid,
waterkruiskruid, witte munt en zwarte zegge.
Dagvlinders:
argusvlinder, bruin blauwtje, bruine vuurvlinder, bruin zandoogje, geelsprietdikkopje,
groot dikkopje, hooibeestje, kleine parelmoervlinder en zwartsprietdikkopje.
Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 2 extra (bedreigd, ernstig bedreigde of verdwenen uit Nederland)
Rode lijst soorten gerekend worden. Enkel van de volgende soortgroepen: vissen, reptielen, amfibieën, mossen,
kranswieren, vaatplanten, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels en vogels. Deze soorten tellen alleen mee
voor het aantal soorten, maar niet voor het criterium van verspreiding en soortgroepen.
Kwaliteitsbepaling
“Hoog”: indien minimaal 6 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 4 op >15% van de
oppervlakte van het beheertype en beide soortgroepen vertegenwoordigd zijn.
“Midden”: indien 4-5 kwalificerende soorten voorkomen of indien meer soorten voorkomen, maar niet aan de
eisen van klasse “Hoog” voldaan wordt.
“Laag”: indien niet aan de klasse “Midden” of “Hoog” voldaan is.
Milieu- en watercondities
Voor dit beheertype worden geen milieu- en watercondities gemonitord.
Ruimtelijke condities
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland - Ruimtelijke condities
Oppervlakte beheertype/
Ruimtelijke samenhang
Verbonden (afstand max. 30 meter) met andere
graslandbeheertypen (N10 t/m N12)
In nabijheid (binnen 1 km) van andere
graslandbeheertypen (N10 t/m N12)
Geïsoleerd

>75 ha

5 - 75 ha

1-5 ha

< 1 ha

Hoog

Hoog

Hoog

Midden

Hoog
Hoog

Hoog
Midden Laag

Midden Laag
Laag

Monitoring
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland - Monitoring
Parameter
Methode
Structuurelementen
Bepaling bedekking
Planten
Inventarisatie kwalificerende soorten
Dagvlinders
Inventarisatie kwalificerende soorten
Ruimtelijke condities
GIS-analyse en veldwaarneming

Frequentie
6 jaar
6 jaar
6 jaar
6 jaar

Droog bos met productie (N16.03)
N16.03 Droog bos met productie
Structuur
Het beheertype droog bos bestaat uit uiteenlopende, veelal aangeplante, boomopstanden. In tegenstelling tot
dennen-, eiken- en beukenbossen zonder productie is hetzij het doel van de beplanting houtoogst, ofwel
exoten zijn dominant op meer dan 20% van de oppervlakte van het betreffende bosgebied. Op armere bodems
worden de bossen gedomineerd door dennen, eiken en beuken van gematigde hoogte. Op de wat rijkere
bodems is er een hogere groei mogelijk van beuk, douglas, lariks en spar. De structuur is vaak relatief
eenvoudig. Oudere bossen of bossen grenzend aan oude bospercelen kunnen een hoge natuurwaarde hebben,
vooral als ze een gevarieerde structuur hebben met een hoog aandeel zware bomen en dood hout. Variatie in
het bos door de aanwezigheid van bijvoorbeeld open plekken, dood hout, gemengd bos en een goed
ontwikkelde bosrand is van belang voor diverse faunagroepen zoals broedvogels, dagvlinders en zoogdieren.
De volgende kwalificerende structuurelementen worden onderscheiden¹
N16.01 (3) Droog bos met productie - Structuur
Structuurkenmerken
Hoeveelheid
Gemengd
> 40% oppervlakte
Gemengd
> 60% oppervlakte
Europees
> 60% oppervlakte
Europees
> 80% oppervlakte
Struweel en open plekken
> 5% oppervlakte
Struweel en open plekken
> 10% oppervlakte
Gelaagde boomfase
> 20% oppervlakte
Gelaagde boomfase
> 40% oppervlakte
Dikke dode bomen
> 3 per ha
Dikke dode bomen
> 6 per ha
Dikke dode bomen
> 9 per ha
Dikke levende bomen
> 20% oppervlakte
Dikke levende bomen
> 40% oppervlakte
¹Structuurelementen in bossen worden niet gekarteerd in geïsoleerde bospercelen < 5 ha.
Kwaliteitsbepaling
“Hoog”: indien minimaal 7 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn.
“Midden”: indien minimaal 4 kwalificerende structuurkenmerken aanwezig zijn.
“Laag”: indien niet aan de criteria voor de klasse “Hoog” of “Midden” is voldaan.
Flora en fauna
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende broedvogelsoorten:

N16.01 (3) Droog bos met productie - Flora en Fauna
Soortgroep
Soorten
Broedvogels:
appelvink, boomklever, boomleeuwerik, fluiter, geelgors, groene specht, keep, kleine bonte
specht, middelste bonte specht, raaf, sijs, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal en zwarte
specht
Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 2 extra (bedreigd, ernstig bedreigde of verdwenen uit Nederland)
Rode lijst soorten gerekend worden. Enkel van de volgende soortgroepen: vissen, reptielen, amfibieën, mossen,
kranswieren, vaatplanten, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels en vogels. Deze soorten tellen alleen mee
voor het aantal soorten, maar niet voor het criterium van verspreiding en soortgroepen.
Kwaliteitsbepaling
“Hoog”: indien minimaal 4 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 3 op >15% van de
oppervlakte van het beheertype.
“Midden”: indien 2-3 kwalificerende soorten voorkomen of indien meer soorten voorkomen maar niet aan de
eisen van “Hoog” wordt voldaan.
“Laag”: indien niet aan de klasse “Hoog” of “Midden” voldaan is.
Milieu- en watercondities
Externe beïnvloeding
N16.01 (3) Droog bos met productie - Stikstofdepositie *
Hoog
Midden
Laag
Stikstofdepositie*
< 20 kg N ha-1 y-1
20-29 kg N ha-1 y-1
> 29 kg N ha-1 y-1
< 1420 mol N ha-1 y-1
1420-2060 mol N ha-1 y-1
> 2060 mol N ha-1 y-1
* Waarde Beuken-eikenbossen met Hulst (20 kg), Eiken-haagbeukenbossen (20 kg) en Oude eikenbossen (15
kg) (Van Dobben & Van Hinsbergen, 2008).
Ruimtelijke condities
N16.01 (3) Droog bos met productie - Ruimtelijke condities
Oppervlakte beheertype/
Ruimtelijke samenhang
Verbonden met (afstand max. 30 meter) met
andere bosbeheertypen*
In nabijheid (binnen 1 km) van andere bossen
Geïsoleerd
*. Dit betreft N14.01 t/m N17.03

>150 ha

50 - 150 ha

5-50 ha < 5 ha

Hoog
Hoog
Hoog

Hoog
Hoog
Midden

Hoog Midden
Midden Laag
Laag
Laag

Monitoring
N16.01 (3) Vochtig bos met productie - Monitoring
Parameter
Methode
Structuurelementen
Bosstructuurkartering
Broedvogels
Inventarisatie kwalificerende soorten
Stikstofdepositie
Opvragen stikstofdepositie
Ruimtelijke condities
GIS-analyse en veldwaarneming

Frequentie
12 jaar
6 jaar
6 jaar
6 jaar

Zoete plas (N04.02)
N04.02 Zoete plas
Structuur
De kwaliteit van de structuur van het type valt wordt bepaald door de variatie in de inrichting en in de
oeverzone. Structuren die in al deze wateren van belang zijn, zijn opgenomen in onderstaande tabel.
N04.02 Zoete plas - Structuur
Structuurelement
Ondiepe delen (<1.5m)
Natuurlijke oever 1
Natuurlijke begroeiing tot 100 m
vanaf insteek
Gemiddelde breedte rietkraag
Verlandingsvegetatie
(drijftillen of bij oever)
Kroos en vrij zwevende planten
Planten met drijfbladen
Ondergedoken waterplanten,
gehele waterkolom
Ondergedoken waterplanten,
onderste deel waterkolom

Minimum %
50
75
75
Lijnvormig: 20
Plas/meer: 3
5

Maximum %

40

Eenheid
% oppervlakte of % breedte dwarsprofiel
% van de oeverlengte
% van de oeverlengte
% dwarsprofiel
M

5

50
2
20

% bedekking element of 100 m traject 2
% bedekking element of 100 m traject
% bedekking van de bladeren per
element of 100 m traject

50

80

% bedekking element of 100 m traject

20

% bedekking element of 100 m traject

¹ Een natuurlijke oever is gevarieerd, heeft geen oeverbeschoeiing en heeft zowel flauwe als steile delen en
plas-dras zones
² Bij een lijnvormig water wordt een representatief traject van 100 meter gekozen voor de monitoring. Bij grote
niet-lijnvormige wateren wordt eveneens een traject van 100 meter langs de oever gekozen.
Kwaliteitsbepaling
“Hoog”: indien minimaal 7 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn.
“Midden”: indien 5-7 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn.
“Laag”: indien <5 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn.
Flora en fauna
Biotische kwaliteit wordt uitgedrukt in het voorkomen van kwalificerende flora- en faunasoorten uit de
volgende soortgroepen:
N04.02 Zoete plas - Flora en Fauna
Soortgroep
Soorten
Planten
brede waterpest, doorgroeid fonteinkruid, drijvende waterweegbree, drijvend fonteinkruid,
fijn hoornblad, fijne waterranonkel, gesteeld sterrenkroos, glanzig fonteinkruid, groot
blaasjeskruid, groot nimfkruid, grote waterranonkel, haaksterrenkroos, kikkerbeet,
krabbenscheer, kransvederkruid, langstengelig fonteinkruid, oeverkruid, ongelijkbladig
fonteinkruid, paarbladig fonteinkruid, plat fonteinkruid, puntig fonteinkruid, rond
sterrenkroos, rossig fonteinkruid, spits fonteinkruid, stomp fonteinkruid, stomphoekig
sterrenkroos, stijve waterranonkel, teer vederkruid, watergentiaan, waterviolier en zittende
zannichellia.
Vissen:
bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper, kroeskarper, kwabaal, paling,
rivierdonderpad, riviergrondel, ruisvoorn, snoek, tiendoornige stekelbaars, vetje en zeelt.

Libellen:

(grote plassen en kanalen:) kanaaljuffer, plasrombout; (laagveenwateren:) bruine korenbout,
gevlekte witsnuit-libel, glassnijder (kritisch), groene glazenmaker, grote roodoogjuffer (mijdt
kroossloten en houdt niet van schoning), viervlek, vroege glazenmaker (kritisch) en vuurjuffer.
(kleine voedselrijke wateren): azuurwaterjuffer, bloedrode heidelibel, bruine glazenmaker,
donkere waterjuffer, geelvlekheidelibel, gewone pantserjuffer, kleine roodoogjuffer, noordse
winterjuffer, paardenbijter, smaragdlibel, tengere pantserjuffer, variabele waterjuffer en
vuurlibel.

Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 2 extra soorten uit Bijlage 3 gerekend worden, indien deze
voorkomen in het beheertype.
Kwaliteitsbepaling
“Hoog”: indien minimaal 10 kwalificerende soorten planten, 7 soorten vissen en 3 soorten libellen verspreid¹
“Midden”: indien minimaal 7 kwalificerende soorten planten, 5 soorten vissen en 2 soorten libellen voorkomen,
maar niet aan de eisen van klasse “Hoog” voldaan wordt.
“Laag”: indien niet aan de klasse “Midden” of “Hoog” voldaan is.
¹ Verspreid voorkomen wil zeggen dat het merendeel van de soorten benodigd om te kwalificeren (ondergrens
klasse matig of goed) voorkomt op meer dan 20% van de oppervlakte van het beheertype.
Milieu- en watercondities
N04.02 Zoete plas - Hydrologie
Variabele
Hoog

Midden

Laag

Geen kunstmatige invloed op Matige kunstmatige invloed op kwel en
Kwel/
kwel en infiltratie in het
infiltratie in het beheergebied (bijv.
wegzijging
beheergebied
polder)

Grote kunstmatige invloed op kwel en
infiltratie in het beheergebied (bijv.
diepe polder of wegzijging naar nabij
gelegen diep water)

Aanvoer

Aanvoer wordt niet
gereguleerd door stuwen,
sluizen en/of gemalen, volgt
natuurlijk te verwachten
variatie

Afvoer

Afvoer wordt niet gereguleerd
Beperkt gereguleerd maar volgt
door stuwen, sluizen en/of
hoofdzakelijk een natuurlijk te verwachten Volledig gereguleerd
gemalen, volgt natuurlijk te
variatie (neerslag pieken)
verwachten variatie

Beperkt gereguleerd maar volgt
hoofdzakelijk een natuurlijk te verwachten Volledig gereguleerd
variatie (neerslag pieken)

Waterstanden worden niet
gereguleerd en volgen de
Waterstand
natuurlijk te verwachten
variatie

Waterstand wordt gereguleerd maar is
onder invloed van piekafvoeren of lage
waterstanden. Gereguleerde dynamiek,
bijv. flexibel peilbeheer in poldersysteem

Chemie en doorzicht
N04.02 Zoete plas - Chemie en doorzicht
Variabele
pH
Totaal P (mg P/l)
Totaal N (mg N/l)
Chloride (mg Cl/l)

Hoog
6,0-8,5
≤0,09
≤1,3
≤200

Midden
5.5-6/8,5-9.5
0,09-0,18
1,3-1,9
200-250

Waterstand is volledig gereguleerd,
geautomatiseerde bemaling,
gereguleerde inlaten, omgekeerd
peilbeheer t.b.v. landbouw

Laag
<5.5 of >9.5
≥0,18
≥1,9
≥250

Sulfaat (mg SO4/l) laagveen
≤10
Alkaliniteit (meq/l)
≤1
Doorzicht (m)
≥0,9
Kritische stikstofdepositie (kg N/ha/jaar) ≤30
Kritische stikstofdepositie (kg N/ha/jaar) duinplas

10-20
1-2
0,6-0,9

≥20
≥2
≤0,6

≤14

Kwaliteitsbepaling
Hydrologie
“Hoog”: indien minstens 3 variabelen in de categorie “Hoog” vallen.
“Midden”: indien niet voldaan wordt aan de criteria voor de klassen “Hoog” of “Laag”.
“Laag”: indien minstens 3 variabelen in de categorie “Laag” vallen.
Chemie en doorzicht
“Hoog”: indien minstens 7 variabelen in de categorie “Hoog” vallen.
“Midden”: indien niet voldaan wordt aan de criteria voor de klassen “Hoog” of “Laag”.
“Laag”: indien minstens 6 variabelen in de categorie “Laag” vallen.
Totaal score van de aspecten hydrologie en chemie:
“Hoog”: indien beide categorieën als deelaspecten als “Hoog” worden beoordeeld.
“Midden”: indien de totaal beoordeling niet voldoet aan de klassen “Hoog” of “Laag”.
“Laag”: indien beide categorieën als “Laag” worden beoordeeld, of 1 als “Laag” en 1 “Midden”.
Ruimtelijke condities
N04.02 Zoete plas - Ruimtelijke condities
Kenmerk
Hoog

Midden

Laag
<5 wateren van het type
aanwezig
>800m

Aantal elementen binnen
natuurgebied

Complex van wateren

Meer verspreid liggende
wateren van het type
aanwezig

Gemiddelde afstand tussen
elementen binnen natuurgebied

<400m

400-800m

Isolatie

Alleen geïsoleerde of alleen
Zowel geïsoleerde als
verbonden elementen
verbonden elementen aanwezig
aanwezig

Afstand tot dichtstbijzijnde
<20km
natuurgebied met dit beheertype
Inrichting gebied tussen wateren

Natuur: Variatie van bos,
struweel en grasland

20-50km

>50km

Natuur: Alleen bos, struweel Geen natuur grenzend aan
of grasland
de plas

Kwaliteitsbepaling
“Hoog”: indien minstens 4 variabelen in de klasse “Hoog” vallen.
“Midden”: indien niet wordt voldaan aan de criteria voor de klassen “Hoog” of “Laag”.
“Laag”: indien minstens 3 variabelen in de klasse “Laag” vallen.
Monitoring
N04.02 Zoete plas - Monitoring
Parameter
Structuurelementen
Planten
Vissen

Methode
Bepaling bedekking
inventarisatie kwalificerende soorten
inventarisatie kwalificerende soorten

Frequentie
6 jaar
6 jaar
6 jaar

Libellen
Hydrologie
Chemie
Vegetatie
Stikstofdepositie
Ruimtelijke condities

inventarisatie kwalificerende adulten
Inventarisatie kwalificerende larven
GIS-analyse en veldwaarneming
Watermonster analyse
Vegetatiekartering
opvragen stikstofdepositie
GIS-analyse en veldwaarneming

3 jaar
6 jaar
6 jaar
6 jaar
12 jaar
6 jaar
6 jaar

FLORA EN FAUNA PER BEHEERTYPE
Beheertype
N16.03 Droog bos met productie

N15.02 Dennen-, eiken-, en
beukenbos

N12.02 Kruiden- en faunarijk
grasland

N17.03 Park- en Stinzenbos

N04.02 Zoete plas

Kwalificerende flora- en faunasoorten per beheertype
Broedvogels: Appelvink, boomklever, boomleeuwerik, fluiter, geelgors,
groene specht, keep, kleine bonte specht, middelste bonte specht, raaf,
sijs, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal en zwarte specht
Broedvogels: appelvink, boomklever, boomleeuwerik, fluiter, geelgors,
groene specht, keep, kleine bonte specht, middelste bonte specht, raaf,
sijs, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, zwarte specht
Planten: bochtige klaver, bosanemoon, dalkruid, dennenorchis,
dennenwolfsklauw, dubbelloof, Duitse brem, echte guldenroede, fraai
hertshooi, gebogen driehoeksvaren, geschubde mannetjesvaren, gewone
salomonszegel, grote veldbies, hengel, klein wintergroen, kleine
keverorchis, koningsvaren, kranssalomonszegel, lelietje-van-dalen,
linnaeusklokje, mispel, ruige veldbies, schaduwkruiskruid, steenbraam,
stekende wolfsklauw, stengelloze sleutelbloem, stippelvaren, stofzaad,
valse salie, valse zandzegge, wilde narcis s.s., witte klaverzuring, witte
veldbies, zevenster en Zweedse kornoelje
Planten: bochtige klaver, echte koekoeksbloem, gewone brunel, gewone
margriet, grote ratelaar, kamgras, karwijvarkenskervel, klavervreter, klein
vogelpootje, knolvossenstaart, knoopkruid, moerasstruisgras, muizenoor,
polei, spits havikskruid, waterkruiskruid, witte munt en zwarte zegge
Dagvlinders: argusvlinder, bruin blauwtje, bruine vuurvlinder, bruin
zandoogje, geelsprietdikkopje, groot dikkopje, hooibeestje, kleine
parelmoervlinder en zwartsprietdikkopje
Broedvogels: appelvink, boomklever, fluiter, gekraagde roodstaart, groene
specht, grote bonte specht, kleine bonte specht, middelste bonte specht,
nachtegaal, wielewaal en zwarte specht
Planten: brede waterpest, doorgroeid fonteinkruid, drijvende
waterweegbree, drijvend fonteinkruid, fijn hoornblad, fijne waterranonkel,
gesteeld sterrenkroos, glanzig fonteinkruid, groot blaasjeskruid, groot
nimfkruid, grote waterranonkel, haaksterrenkroos, kikkerbeet,
krabbenscheer, kransvederkruid, langstengelig fonteinkruid, oeverkruid,
ongelijkbladig fonteinkruid, paarbladig fonteinkruid, plat fonteinkruid,
puntig fonteinkruid, rond sterrenkroos, rossig fonteinkruid, spits
fonteinkruid, stomp fonteinkruid, stomphoekig sterrenkroos, stijve
waterranonkel, teer vederkruid, watergentiaan, waterviolier en zittende
zannichellia
Vissen: bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper,
kroeskarper, kwabaal, paling, rivierdonderpad, riviergrondel, ruisvoorn,
snoek, tiendoornige stekelbaars, vetje en zeelt
Libellen: (grote plassen en kanalen:) kanaaljuffer, plasrombout;
(laagveenwateren:) bruine korenbout, gevlekte witsnuit-libel, glassnijder
(kritisch), groene glazenmaker, grote roodoogjuffer (mijdt kroossloten en

houdt niet van schoning), viervlek, vroege glazenmaker (kritisch) en
vuurjuffer

Aandachtsoorten

(kleine voedselrijke wateren): azuurwaterjuffer, bloedrode heidelibel,
bruine glazenmaker, donkere waterjuffer, geelvlekheidelibel, gewone
pantserjuffer, kleine roodoogjuffer, noordse winterjuffer, paardenbijter,
smaragdlibel, tengere pantserjuffer, variabele waterjuffer en vuurlibel
Waargenomen soorten: Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis, Gewone
dwergvleermuis, Laatvlieger, Gewone grootoorvleermuis, Watervleermuis,
Franjestaart, Baardvleermuis, Bosvleermuis, Tweekleurige vleermuis, Das,
Boommarter, Eekhoorn, Hazelworm, Levendbarende hagedis, Ringslang,
Poelkikker, Ransuil, Sperwer, IJsvogel, Milde braakrussula,
Kruiskruidzandbij, Veldkrekel, Wit heidetrechtertje, Witgeringd mosklokje,
Pruikzwam, Ranzinge mycena, Bruinbultige franjehoed en
Jodoformrussula, gevlekte witsnuit-libel
Potentiele soorten op basis van habitat: Platte schijfhoren,
Sphaeriumvormige erwtenmossel, Gewone kegelbij, Kruiskruidzandbij,
Gestippelde maskerbij, Klaverbehangersbij, Late hommel, Rode
koekoekshommel, Roodsprietwespbij, Sporkehoutzandbij, Weidebij en
Zwartbronzen houtmetselbij.
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