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Excursie LOP Kromme Rijn, 21 mei 2008
Leermomenten

Sprengen zijn eeuweoude gegraven waterlopen en dienden 
voor de aanvoer van water naar de vijvers van de lager ge-
legen landgoederen. Vanwege het schone en voedselarme 
kwelwater hebben de sprengen een potentie voor bijzondere 
natuurwaarden. Mede door de inzet van Ton van Zeijts zijn de 
sprengen de afgelopen jaren weer ‘in oude glorie’ hersteld !! 
(Paul Minken, gemeente Utrechtse heuvelrug  en Herman van 
den Bijtel, ecoloog)

Natuurontwikkeling Hooge Woerd 
Nieuwe natuur als compensatie voor woningbouw leidt 
tot natuurparel (ca. 40 rode lijst soorten).

De Hooge  Woerd ligt op de grens van de Utrechtse Heuvelrug 
naar het Kromme Rijngebied. Hierdoor zijn er vele geleidelijke 
overgangen van hoog naar laag, van droog naar nat en van 
voedselarm naar voedselrijk. Deze verscheidenheid in milieu-
factoren weerspiegelt zich in een rijke flora en fauna. (Her-
man van den Bijtel, ecoloog)

Door aanleg van lanen en bossen afgewisseld met agrarische 
percelen is het karakteristieke coulissenlandschap van de 
langbroekerwetering ontstaan. Lanen en zichtrelaties rijken 
soms tot op de Utrechtse Heuvelrug. De ridderhofsteden 
ontstonden langs de weteringen door versteking van boer-
derijen met torens en grachten. Huis Rysenburgh (alleen 
nog het poortgebouw en de oprijlaan) en Sterkenburg (nog  
vrijwel geheel in tact) zijn hier voorbeelden van. Verande-
ringen dienen zich aan om de buitens en landgoederen voor 
de toekomst te behouden, zoals de herbouw van het koets-
huis met woon- en werkfunctie Sterkenburg). (Ellen Groot 
Koerkamp, Brons + Partners)

Landgoed Sandenburg, groene werklandschappen 
Nieuw economisch perspectief leidt tot behoud van 
cultuurhistorische waarden.

Langbroekerwetering met ridderhofsteden, land- 
goederen en kastelen
Cultuurhistorie, recreatie en agrarisch gebruik gaan 
hand in hand en vormen een waardevol landschap.

Dit landgoed, gebouwd in neogotiche stijl, is een voorbeeld 
van het concept Groene werklandschappen van de provincie 
Utrecht. Dit concept maakt het mogelijk om relatief klein-
schalige en hoogwaardige economische ontwikkelingen toe 
te staan door een directe koppeling  met natuur en landsc-
haps-ontwikkeling. Voor de gewenste balans tussen rood en 
groen is maatwerk nodig waarbij onder andere wordt gelet 
op de versterking van ‘groene kwaliteiten’ en de aard van de 
bedrijvigheid. (Ellen Groot Koerkamp, Brons + Partners)

Sprengen van het van Sparrendaalsysteem 
Het herkenbaar maken van de cultuurhistorische water-
structuur met kwelgebonden natuurontwikkeling. 
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Na veel onenigheid tussen verschillende belanghebbende 
partijen over de invulling van het oude zwembadterrein (nat-
uur en/of verblijfsrecreatie) is uiteindelijk onder druk van de 
provincie en in het kader van de RAK gekozen voor natuuron-
twikkeling. Bij de inrichting van het terrein zijn de natuurlijke 
omstandigheden (stroomgebied van de Kromme Rijn) richt-
inggevend  geweest. In 2007 is de herinrichting van het ter-
rein afgerond. Het terrein wordt beheerd door het Utrechts 
Landschap. (Ton Janssen, VNM Wijk bij Duurstede)

Landschap van de Kromme Rijn 
Economische groei leidt tot vervaging van het land-
schap, verschil tussen besloten oeverwallen en open 
kommen steeds minder duidelijk.
Omdat de landschapselementen van de hoge stroomrug-
gen in de loop der tijd veelal zijn verdwenen en de fruittelers 
steeds vaker hun fruitgaarden in de kommen ontwikkelen is 
het landschappelijke verschil tussen open komen en besloten 
oeverwallen aan het vervagen. (Ellen Groot Koerkamp, Brons 
+ Partners)

Op veel plaatsen langs de Kromme Rijn is men bezig met de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers, zo mogelijk gecom-
bineerd met de aanleg van een nieuw recreatief wandelpad. 
Tussen Cothen en Werkhoven is er voor gekozen het wandel-
pad langs de rivier onder de provinciale weg door te laten 
lopen. (Ton Janssen, VMN Wijk bij Duurstede en Jaring van 
Rooijen, secretaris RAK Kromme Rijn)

Stadsrand van Houten 
Groeikern Houten brengt verstedelijking in het land-
schap. Door de hoogbouw van Houten krijgt het stedelijk 
gebied een grote invloed op de landschappelijke beleving 
van het landelijk gebied. De kerktorens van de omliggende 
kernen die voorheen als ‘landmarks’ in het landschap 
stonden kunnen nauwelijks concurreren met de hoogbouw. 
De invloed van de hoogbouw op het landschap is mede 
daardoor tot ver in de omgeving herkenbaar. (Ellen Groot 
Koerkamp, Brons + Partners)

Particulier Natuurbeheer 
Particulieren nemen initiatief  voor natuurbeheer.

Diverse particulieren nemen zelf het initiatief om hun gronden 
te gaan beheren in het kader van agrarisch natuurbeheer. 
Sommigen kopen zelfs nieuwe gronden aan om het areaal uit 
te breiden. DLG heeft in dat kader besloten een deel van hun 
gronden over te dragen. (Eline van der Veen, Landschapcoör-
dinator Landschaperfgoed Utrecht)

Kromme Rijn als ecologische verbinding  
Natuurbestemming voor voormalig zwembadterrein 
Vikinghof in het kader van de RAK Kromme Rijn.

Inrichting van natuurvriendelijke oevers langs de 
Kromme Rijn met aandacht voor recreatie en land-
schappelijke inpassing.
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Recreatiegebied in ontwikkeling bij Tull en ’t Waal 
Ontgronding leidt tot aanleg van recreatiegebied,  
natuurontwikkeling en Ruimte voor de Rivier.

De aanleg van dit recreatiegebied bestaat uit 2 delen. Het 
noordelijk deel, dat aansluit op het bestaande dagrecreati-
eterrein, krijgt een recreatieve functie en vervult hierdoor 
een groot tekort aan oeverrecreatie in de regio. Het zuideli-
jke deel zal worden ingericht voor natuur en sluit aan op de 
naastgelegen natuurterreinen van Staatsbosbeheer. In het 
kader van Ruimte voor de Rivier zal de veerdam worden ver-
laagd zodat bij hoog water stroming kan plaatsvinden tussen 
de uiterwaarden. (Ellen Groot Koerkamp, Brons + Partners)

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Behoud van een waardevol militair verdedigingswerk 
door ontwikkeling van nieuwe perspectieven met aan-
dacht voor cultuurhistorie en natuurwaarden.

De forten en werken werden gebouwd op de delen van de 
waterlinie die permanent begaanbaar bleven na inundatie.  
De Forten Honswijk en Everdingen zijn nog steeds in gebruik 
bij defensie, maar men is wel op zoek naar een toekomstige 
invulling. (Tineke Harlaar, Staatsbosbeheer)

Particulier aangelegd primitief bankje 
Bewoners geven invulling aan rustpunten in recreatieve 
route
Een particulier heeft zelf de vraag naar een rustplaats voor 
fietsers in het gebied ingevuld door een bankje te plaatsen. 
Van dit primitief uitziend bouwwerkje wordt veel gebruik 
gemaakt. (Eline van der Veen, Landschapcoördinator Land-
schaperfgoed Utrecht)

Fruitbedrijf van Doorn 
Inzicht in de bedrijfsvoering van een modern fruit-
bedrijf en de wensen ten aanzien van  landschap-
pelijke inpassing en ontsluiting.

De moderne agrariër is bezig om op efficiënte wijze met ge-
bruik van zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen een kwali-
tatief hoogwaardig eindproduct te verkrijgen. Het fruitbedrijf 
is een economisch bolwerk, waaraan strenge eisen worden 
gesteld. Kavelbeplantingen en bijvoorbeeld de schaduwwerk-
ing daarvan zijn ten nadele van de groei van het product en 
daarom niet wenselijk. Een positieve invloed kan kavelbe-
planting wel hebben als bescherming tegen de wind. Ook de 
toevoerwegen en de opritconstructies verdienen aandacht 
in het kader van efficiënt gebruik en veiligheid. (Bertus van 
Doorn, eigenaar)

Fort Rijnauwen 
Eens militair bolwerk…., nu wijkplaats voor zeldzame 
planten en dieren.

Ondanks dat Rijnauwen al snel na de �e wereldoorlog zijn 
militaire functie verloor, bleef het nog wel voor lange tijd 
hermetisch afgesloten, afgelegen militair terrein. De in-
deling van het terrein met de hellingen, wallen, robuuste 
bouwwerken en met kwelwater gevulde grachten in combi-
natie met de lange periode van rust maken het fort tot een  
wijkplaats van zeldzame flora en fauna. Bij dit fort staat  
behoud en versterking van deze natuurwaarden voorop 
en is men voor recreatieve activiteiten op Fort Vechten 
aangewezen. (Tineke Harlaar, Staatsbosbeheer)
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Landschap van de veengebieden 
De kenmerkende verschijningsvorm van een authentiek 
veenweidelandschap.

Het veenweidegebied van de Bilt is mede door de invloed 
van de Hollandse Waterlinie nooit ten prooi gevallen aan de 
droogmakerijen. Karakteristiek is hier de opgestrekte gerende 
verkaveling met ontginningsassen die de opeenvolgende  
ontginningsstadia laten zien. Hierlangs hebben zich fraaie 
lintdorpen ontwikkeld.  Bijzonder in het gebied is de spon-
tane natuurontwikkeling die ontstaat op de ‘overhoeken’ van 
de kavels die te smal zijn om te bewerken. (Dick van Beek, 
gemeente De Bilt en Ellen Groot Koerkamp, Brons + partners)

Natuurreservaat Polder de Gagel 
Nieuwe petgaten als mogelijke �e kans voor verd-
wenen trilvenen in Polder de Gagel.

Nieuw boerderijlint, de Bilt 
Nieuw boerderijlint en een inpassingsopgave ten  
aanzien van erfbeplanting.

Voor de ontwikkeling van het nieuwe boerderijlint is,  
gebaseerd op het oude verkavelingspatroon, een nieuwe 
dwarsweg ontwikkeld. Daaraan zijn de boerderijen gekop-
peld. In overleg met de nieuwe bewoners van het lint zijn 
de boerderijen voorzien van erf- en kavelbeplantingen. Daar 
waar standaard oplossingen gebruikt zijn is een kans gemist 
om gebruik te maken van gebiedseigen beplanting en be-
trokkenheid van de boer bij beheer. Voor de toekomst ligt hier 
een opgave voor het leveren van maatwerk ten aanzien van 
landschappelijke inpassing en beplanting.
(Dick van Beek, gemeente De Bilt)

Overgangslandschap veenweide - Heuvelrug
Herstel van de groene kamerstructuur als basis voor 
landschappelijke ontwikkelingen.

Het veenweidegebied van de Bilt grenst direct aan de Utrech-
tse Heuvelrug, waardoor een bijzonder overgangslandschap 
is ontstaan. Beboste uitlopers van de heuvelrug volgen het 
patroon van de opstrekkende verkaveling en vormen samen 
met kavelbeplantingen een groene kamerstructuur, waarbin-
nen vele ontwikkelingen mogelijk zijn. Het klinkt mooi, maar 
de praktijk leert dat veel kavelbeplantingen zijn verdwenen.  
(Ellen Groot Koerkamp, Brons + Partners)

De omgeving van de Bilt is befaamd om zijn trilvenen (een 
laag plantaardig materiaal dat op water drijft). Ook het natu-
urreservaat van Polder de Gagel bestond uit trilveen. Daar is 
echter door verlanding (aangroei van de plantaardige laag) 
en verzuring  niets meer van over. Elders is het ontstaan van 
nieuw trilveen middels een experiment van nieuw gegraven 
petgaten succesvol gebleken. Ook voor de eens bijzondere 
flora en fauna van de Gagel is dit misschien een kans op een 
�e leven. (Herman van den Bijtel, ecoloog)

Weidevogels en weidevogelgebieden
Kritische weidevogels willen meer dan alleen een ge-
bied met open weilanden.
Het voorheen grootste open veenweidegebied van  
Nederland wordt door weidevogels niet druk bezocht. 
Dit heeft voornamelijk te maken met de te lage grond-
waterstand, de te hoge mate van betreding en het  
injecteren van mest waardoor het bodemleven verstoord is.   
(Herman van den Bijtel, ecoloog)



Brons + partnets landschapsarchitecten �

Buitenplaats Schoonoord
Ontwikkelingen op de buitenplaats met toepassing 
van een concentratie van nieuwe woningen die 
afwijkt van de historische context.

Recent is er een herstelplan uitgevoerd voor de tuin- en 
parkaanleg van Schoonoord. Van oorsprong, bestond deze 
buitenplaats uit een tuin- en parkaanleg in landschapsstijl 
rondom een landhuis (momenteel Schoonoord), met daarbij 
een boerderij met landerijen voor de pachter (momenteel De 
Bunzing zie foto). Een paar jaar geleden zijn er, als vervanging 
van de boerderij, i.v.m. de benodigde opbrengstenmeerdere 
nieuwe woningen terug gebouwd. In ruil daarvoor kwamen 
de bijbehorende landerijen vrij voor natuurbeheer. De bouw 
van deze woningen doet inbreuk aan de historische ensem-
blewaarde van de buitenplaats, omdat deze moderne enclave 
afwijkt van de oorspronkelijke historische context. (Mirjam 
Vaartjes, gemeente Zeist) 

WNF gebouw
Frisse parel van architectuur met bijzondere aandacht
voor duurzaan bouwen en medegebruik van kwetsbare 
diersoorten.

Het in de bosrijke omgeving van Schoonoord gelegen WNFge-
bouw is een bijzonder stukje architectuur. Het gebouw is voor 
zover mogelijk opgebouwd uit gebiedseigen en natuurvrien-
delijkmateriaal met in de muren geïntegreerde nestkastjes. 
Discussiepunt tijdens de excursie was dat de ambities van de 
architectuur onvoldoende terug te vinden zouden zijn in de 
inpassing van het buitenterrein. Rede van deze inpassing op 
de buitenplaats is dat hier al een gebouw stond, namelijk het 
IVO gebouw. Dit gebouw stamt uit �9�7-�96� en is verbouwd 
tot wat nu het WNF Gebouw is. De plek heeft te maken met 
ontgrondingen die plaats hebben gevonden op Schoonoord. 
Het pand is met deze verbouwing dus optimaal hergebruikt. 
(Mirjam Vaartjes, gemeente Zeist)


