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Samenvatting 

Inleiding 
In het kader van de Landinrichting Utrecht West is de gebiedscommissie voornemens  
Haarzuilens en omgeving her in te richten. In het MER Groengebied Utrecht West (2004 / 
aangevuld 2005) is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens en omgeving als één 
van de vier deelgebieden binnen Landinrichting Utrecht West beschreven en beoordeeld 
op effecten. Mede op basis van het MER is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens 
verder uitgewerkt en vastgelegd in het Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006). 
De herinrichting van Haarzuilens en omgeving wordt planologisch  vastgelegd in het 
bestemmingsplan Haarzuilens. Tevens dient het bestemmingsplan om invulling te geven 
aan de aanstaande status van Haarzuilens en omgeving als beschermd dorpsgezicht. 
 
Eén van de onderdelen van het bestemmingsplan Haarzuilens is uitbreiding van Golfclub 
De Haar. Golfclub De Haar heeft al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw de wens 
om, met medewerking van de grondeigenaar (aanvankelijk Baron van Zuylen van Nijevelt, 
later Natuurmonumenten), haar huidige 9 holes golfbaan in het Zuiderpark van kasteel 
Haarzuilens uit te breiden naar een volwaardige 18 holes golfbaan met bijbehorende 
voorzieningen. Het voornemen is de bestaande golfbaan gedeeltelijk her in te richten, 
centraal op de golfbaan een nieuwe clubhuis te realiseren en een nieuwe parkeer-
gelegenheid aan te leggen. Daarbij is Golfbaan De Haar voornemens op uitbreidings-
gebieden ten noordoosten, zuidoosten en westen van de huidige golfbaan een nieuwe 
driving range en vier holes aan te leggen (zie figuur S.1). 
 
Herontwikkeling van Haarzuilens wordt ruimtelijk-planologisch vastgelegd in het 
bestemmingsplan Haarzuilens. In dit bestemmingsplan wordt ook de uitbreiding van de 
golfbaan, als onderdeel van Haarzuilens, vastgelegd.  
 
M.e.r.-procedure 
De ontwikkeling van Haarzuilens als geheel is al in 2004 op effecten onderzocht in het 
MER Groengebied Utrecht West, waarin Haarzuilens één van de vier deelgebieden is.  
Het MER Groengebied Utrecht West biedt voldoende beschrijving en beoordeling van de 
effecten van Landinrichtingsplan Haarzuilens en daarmee ook voor het bestemmingsplan 
Haarzuilens. Echter het MER Groengebied Utrecht West biedt onvoldoende basis voor de 
voorgenomen uitbreiding van de golfbaan. De effecten van de golfbaanuitbreiding zijn 
onvoldoende beschreven in het MER. 
Vandaar dat voor de golfbaanuitbreiding apart de m.e.r.-procedure wordt doorlopen. 
Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan was op het moment van de start van de 
procedure m.e.r.-beoordelingsplichtig conform het Besluit m.e.r. omdat het meer dan 10 
ha. betreft gelegen in gevoelig gebied (de grootte van het plangebied is 17 ha.). Het 
uitbreidingsgebied is gevoelig vanwege de status als Belvédèregebied Nieuwkoop en 
Harmelen en voorgedragen beschermd dorpsgezicht. De bestaande golfbaan is gevoelig 
gebied vanwege de status als EHS, Rijksmonument, Belvédèregebied en voorgedragen 
beschermd dorpsgezicht. 
De gemeente Utrecht heeft, als bevoegd gezag, besloten dat een m.e.r.-procedure voor de 
uitbreiding van Golfbaan De Haar moet worden gevolgd, omdat de uitbreiding (en 
herinrichting) mogelijk tot �belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu" kan leiden. De 
gemeente heeft zelf de rol van initiatiefnemer voor de m.e.r.-procedure op zich genomen 
en is tevens bevoegd gezag. De taakverdeling in de gemeente is zo dat het College van 
B&W formeel initiatiefnemer is en dat de Gemeenteraad formeel bevoegd gezag is. 
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Op 1 juli 2010 is nieuwe m.e.r.-regelgeving vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Golfbaan 
de Haar valt echter nog onder de oude m.e.r.-regelgeving, conform  het overgangsrecht, 
omdat de richtlijnen voor 1 juli 2010 zijn vastgesteld.  
Daarnaast wordt op 1 april 2011 nieuwe m.e.r.-regelgeving van kracht conform het 
aangepaste Besluit m.e.r. Maar ook deze nieuwe regelgeving is niet van toepassing van 
de al lopende m.e.r.-procedure voor Golfbaan de Haar. 
De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan het eerste ruimtelijke besluit dat concreet de reali-
satie van de m.e.r.-plichtige activiteit, in dit geval de realisatie van het golfpark, mogelijk 
maakt. Het MER voor de uitbreiding van golfbaan De Haar wordt gekoppeld aan het 
bestemmingsplan Haarzuilens, het eerste concrete en voor beroep vatbare ruimtelijke 
besluit. 
 
Zowel de conclusies van het milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan de Haar als van het 
milieueffectrapport Groengebied Utrecht-West zijn overgenomen in het ontwerp-
bestemmingsplan Haarzuilens. 
 
Motivatie 
De uitbreiding en herinrichting van de Golfbaan De Haar kent meerdere doelstellingen en 
meerdere baathebbende partijen. 
 
Golfbaan De Haar wil graag haar bestaande 9 holes golfbaan uitbreiden tot 18 holes en de 
uitbreiding gebruiken om de inrichting van de bestaande golfbaan te optimaliseren. 
Redenen om te willen uitbreiden van 9 holes naar 18 holes zijn: 
§ Een volwaardige 18 holes golfbaan is golftechnisch interessanter dan een 9 holes 

twee keer te bespelen; 
§ Het ledental te kunnen laten groeien. De huidige vereniging heeft ca. 500 leden. Een 

18 holes golfbaan biedt de ruimte aan ca. 900 leden, wat verenigingseconomisch 
wordt nagestreefd; 

§ Potentiële golfers op de wachtlijst lid te kunnen laten worden. De Golfclub De Haar 
kent een gering en verloop. Geïnteresseerde golfers moeten lang wachten om lid te 
kunnen worden. Een 18 holes golfbaan geeft in principe aan ca. 400 nieuwe golfers 
de kans lid te worden. 

 
Redenen voor herinrichting zijn: 
§ De locatie van het clubhuis aan de rand van de golfbaan is niet ideaal. Aantrekkelijker 

is een ligging centraal op de golfbaan, zodat vanuit het clubhuis de golfbaan optimaal 
beleefd kan worden en de golfers op hun route meerdere malen het clubhuis 
passeren en zo gebruik kunnen maken van de voorzieningen; 

§ De huidige driving range is te kort (ca. 160 m.) en niet optimaal georiënteerd ten 
opzichte van de zon (afslag van oost naar west, dus �s ochtends met last van de 
opkomende zon). Beter is een langere driving range (ca 240 m.) en een noord-zuid 
oriëntatie, zodat in noordelijke richting afgeslagen kan worden; 

§ Door het bestaande golfterrein her in te richten, kan meer ruimte gecreëerd worden 
voor extra holes. Hierdoor is zo min mogelijk uitbreidingsgebied nodig om een 18 
holes golfbaan te kunnen realiseren. 

 
Voor de plan- en besluitvorming rond de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan zijn 
drie aspecten van cruciaal belang: landschap, cultuurhistorie en ecologie. 
Landschappelijk en cultuurhistorisch ligt de golfbaan in het Zuiderpark van Kasteel 
Haarzuilens, een landschapspark ontworpen in 1906 door Copijn en Cuijpers. Daarnaast 
maakt de huidige golfbaan deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en komen op 
de golfbaan diverse beschermde plant- en diersoorten voor. 
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Niet alleen de Golfclub De Haar heeft baat bij uitbreiding en herinrichting van de golfbaan. 
Het geeft tevens de gemeente, de provincie, Landinrichtingscommissie, DLG, 
Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap kans invulling te geven aan hun 
beleidsdoelstellingen op het gebied van landschap, cultuurhistorie, ecologie, water en 
recreatie. Het is dan ook de doelstelling de eventuele negatieve milieueffecten zo veel 
mogelijk te beperken, met name de effecten op landschap, cultuurhistorie, archeologie en 
ecologie. 
 
Uitgangspunten en randvoorwaarden ontwerp 
Over de locatie en de inrichting van de uitbreiding van de golfbaan en herinrichting van 
het bestaande golfterrein heeft overleg plaatsgevonden tussen de diverse betrokken 
partijen: 
§ de initiatiefnemer Golfclub De Haar; 
§ golfbaanarchitect Bruno Steensels; 
§ landschapsarchitect Roel Van Aalderen; 
§ landschap/cultuurhistorisch specialist Michael van Gessel; 
§ ecoloog Bram Schenkeveld; 
§ de grondeigenaar, in eerste instantie Baron Van Zuylen van Nijevelt, later 

Natuurmonumenten; 
§ de Landinrichtingscommissie Utrecht-West; 
§ de provincie Utrecht; 
§ de gemeente Utrecht; 
§ het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden; 
§ Zoogdiervereniging; 
§ Dienst Landelijk Gebied; 
§ Ministerie van EI&I. 
Dit heeft geleid tot het ontwerp gemaakt door Bruno Steensels. Op basis van dit ontwerp 
is de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan beschreven en zijn de milieueffecten 
beoordeeld in onderhavig MER. 
 
Als basis voor het ontwerp voor de inrichting is een uitgebreid programma van eisen 
opgesteld, waarin de randvoorwaarden aandachtspunten voor de uitbreiding en 
herinrichting van de golfbaan vanuit de verschillende milieuaspecten en de verschillende 
in het gebied betrokken partijen zijn opgenomen. Dit programma is samen met de eisen 
vanuit golftechnisch oogpunt leidend geweest voor het ontwerp. 
Door de Landinrichtingscommissie en de gemeente Utrecht is een aantal 
randvoorwaarden aan de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan gesteld. 
 
Randvoorwaarden Landinrichtingscommissie en gemeente Utrecht: 
Algemeen 
§ Aanleg van een openbaar toegankelijk wandelpad in het bestaande deel van de 

golfbaan/het Zuiderpark; 
§ Openbaar gebruik van de driving range en bijbehorende faciliteiten; 
§ De Haarlaan wordt openbaar toegankelijk en bestemd voor langzaam verkeer; 
§ De Eikslaan blijft uitsluitend toegankelijk voor langzaam verkeer;  
§ De landinrichtingscommissie wordt betrokken bij de verdere uitwerking van de 

uitbreidingsplannen van de golfbaan. 
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Figuur S-2 Huidige routing golfbaan De Haar [Van Aalderen, 2010] 
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Ruimtelijk 
Bestaande golfbaan:  
§ De hoofdstructuur van het park moet worden behouden en versterkt overeenkomstig 

het ontwerp van Copijn; 
§ Dit betekent: herstel zichtlijnen, herstel / terugbrengen paden, terugbrengen 

verdwenen bomen, terugbrengen lage beplanting (grotendeels verdwenen), eventueel 
herstel andere verdwenen elementen, zoals eiland met bruggen; 

§ De zichtlijnen die onderdeel vormen van de hoofdstructuur van het park, bieden 
vanuit de omgeving zicht op het park en het kasteel; 

§ Een gedetailleerd onderzoek is noodzakelijk om alle bomen in kaart te brengen, te 
kijken naar kwaliteit van beschoeiingen etc.; 

 
Uitbreidingslocaties: 
§ Uitbreiding van de golfbaan moet landschappelijk ingepast worden, dat geldt ook 

voor het parkeren en andere voorzieningen; 
§ De landschappelijke kwaliteiten van het weidegebied ten oosten van het Zuiderpark; 

openheid van het landschap, de mooie Eikslaan en het contrast tussen de bosrand en 
het weidegebied dient te worden behouden; 

§ Dit betekent weinig tot geen beplanting toevoegen in dit gebied; 
§ De uitbreidingslocaties worden niet door hekken of beplanting maar door sloten of 

waterpartijen van het omliggende gebied gescheiden; 
§ Het oostelijk uitbreidingsgebied blijft visueel grotendeels het karakter van het 

weidelandschap behouden; 
§ De westelijke uitbreidingslocaties maken onderdeel uit van het sfeerbeeld 

parklandschap en hier kan meer beplanting aan worden toegevoegd die aansluit bij 
het parklandschap. Het onderscheid tussen het oude en het nieuwe parklandschap 
moet zichtbaar blijven; 

§ De driving range blijft visueel onderdeel van het weidelandschap. 
 
Functioneel 
§ Het terrein van de golfbaan en de uitbreidingslocaties mogen alleen worden gebruikt 

voor de functie golfbaan; 
§ De golfclub richt zich met name op mensen uit de regio; 
§ Geen wedstijden met een grote publieksaantrekkende werking. 
 
Bereikbaarheid en parkeren 
§ De bereikbaarheid van de golfbaan zal als gevolg van de herinrichting en uitbreiding 

veranderen; de nieuwe toegang zal via de Parkweg aan de zuidzijde worden 
gesitueerd; 

§ Er worden twee parkeerplaatsen gerealiseerd: één bij het clubhuis en één 
overloopparkeerplaats langs de Parkweg in het zuidoostelijk uitbreidingsgebied; 

§ Beide parkeerplaatsen ontsluiten via één nieuwe aansluiting op de Parkweg;  
§ Er zullen maatregelen moeten worden genomen om de nieuwe ontsluiting 

(verkeers)veilig te kunnen gebruiken (zoals voldoende uitzicht en zichtbaarheid van 
de uitweg); 

§ De toegang tot het overloopparkeerterrein kruist de Eikslaan; 
§ Ten behoeve van de greenkeepersloods is er een inrit via de Parkweg/Haaarlaan; 
§ De golfers kruisen op één locatie de Haarlaan en op één locatie de Eikslaan. 
 
Openbare ruimte, groen en ecologie 
§ Het Zuiderpark wordt via een veilige wandelroute opengesteld voor openbare 

recreatie; 
§ Het openbaar wandelpad dient goed aangesloten te worden op wandelroutes in de 

omgeving; 
§ Het ecologisch kerngebied dient op de ecologische verbindingszones aangesloten te 

worden; 
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§ Herinrichting en uitbreiding van de golfbaan mag de huidige biotoop niet 
beschadigen; uitgangspunt is behoud en versterking. 

 
Uitgangspunten clubhuis 
§ Het nieuwe clubhuis is een representatief en sprekend gebouw; 
§ De locatie en uitstraling van het gebouw hebben een relatie met elkaar; 
§ Het gebouw speelt in op de plek; 
§ Het gebouw is compact vormgegeven; 
§ Het bouwwerk voldoet aan de eisen van welstand; 
§ Het clubhuis wordt alleen gebruikt conform de functie; 
§ Aan hoofdfunctie (golfbaan) gelieerde horeca is toegestaan in het clubhuis. 
 
Uitgangspunten driving range 
§ De golfclub realiseert een driving range waar iedereen, ook niet-leden, tegen betaling 

van een redelijke vergoeding mag oefenen.  
§ De drivingrange wordt landschappelijk ingepast; 
§ De driving range mag niet verlicht worden; 
§ De driving range is zodanig georiënteerd dat de ballen grotendeels binnen de grenzen 

van het terrein terecht komen en dat de afscheiding door middel van 
hekwerken/ballenvangers niet nodig is; 

§ De bebouwde delen van de drivingrange bestaan uit 10 overdekte afslagplaatsen, een 
toilet en (beperkte) opslagruimte. 

 
Uitgangspunten greenkeepersloods 
§ Realisatie van een gebouw/loods voor de opslag van materiaal en gereedschap; 
§ Mogelijkheid voor opslag van materiaal in de open lucht; 
§ Eigen entree via de Haarlaan op de Parkweg ten behoeve van bevoorading; 
§ Ingepast in het landschap. 
 
Ontwerp 
Op basis van dit programma van eisen is door Bruno Steensels een schetsontwerp 
gemaakt, dat als basis heeft gediend voor overleg met de eerdergenoemde partijen (zie 
figuur S.3).  
 
In het Zuiderpark worden 5 nieuwe holes voorzien: 7, 8, 9, 11 en 17. Deze holes worden 
gedeeltelijk voorzien in de oorspronkelijke, nu deels verdwenen, open ruimten in het 
landschapsontwerp van Copijn uit 1906. Hiervoor moet een deel van het parkbos gekapt 
en gerooid worden. Uitgangspunt hierbij is dat de golfbaan zoveel mogelijk gebruik maakt 
van open ruimtes in het oorspronkelijke parkontwerp, en niet andersom dat het 
parkontwerp aangepast wordt aan de golfbaan. De bomen die verdwijnen worden 
gecompenseerd, deels in het par, deels erbuiten. De overige holes op de bestaande 
golfbaan blijven gehandhaafd. In de centrale waterpartij is herstel van een groot eiland 
voorzien. Daarnaast worden in de zuidoosthoek twee waterlopen vergroot. 
Op een locatie centraal in het plangebied wordt een nieuw clubhuis gebouwd. Het 
bestaande clubhuis wordt afgebroken. Nabij het clubhuis is een parkeerruimte voorzien. 
Aan de oostzijde van het park wordt een openbaar toegankelijk wandelpad aangelegd. De 
Haarlaan wordt autovrij gemaakt. In het zuidwestelijke gedeelte van het Zuiderpark wordt 
een nieuwe greenkeepersloods gebouwd. De bestaande greenkeepersloods wordt 
afgebroken.
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(1) in een laatste aanpassing van het ontwerp is de ontsluiting van de overloopparkeerplaats 

geschrapt, de overleoopparkeerparkeersplaats ontsluit via de ontsluiting van de 
hoofdparkeerplaats op de entree op Parklaan 

Figuur S-3 Schetsontwerp Golfbaan De Haar: centrale deel in Zuiderpark en 
uitbreidingsgebieden A, B en C  [Bruno Steensels, 2010 & Van Aalderen, 2010] 
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Op 2,6 ha. ten noordoosten van de bestaande golfbaan wordt een nieuwe drivingrange 
gerealiseerd met een lengte van 240 m. Vanaf de afslagplaats is de drivingrange 120 m. 
breed, daarna verbreedt de drivingrange naar 150 m. De drivingrange is noord/zuid 
georiënteerd en wordt in noordelijke richting bespeeld. Aan de zuidzijde wordt een 
overdekte afslagplaats gerealiseerd met ca. 10 afslagplaatsen, een toilet en een 
opslagruimte. De afmetingen bedragen ca. 40m (lengte) x 7m (diepte) x 4m(hoogte). 
De driving range wordt landschappelijk ingepast de driving range blijft vlakgelegen, wordt 
niet omgeven door netten en wordt niet verlicht. De aanwezige bomen langs de watergang 
worden in de drivingrange opgenomen. Wel moet de huidige (A-)watergang ca. 30 m 
verplaatst worden naar het oosten. Dit in verband met de benodigde breedte voor de 
drivingrange Dit om golfers in noordwestelijke richting af te laten slaan, zodat de kans op 
afzwaaiende ballen in de percelen ten oosten van de driving range zo beperkt mogelijk 
gehouden wordt. 
 
In het zuidoostelijke plangebied zijn op 8,4 ha. 2 nieuwe holes voorzien (2 en 3). Deze 
holes zijn noord/zuid georiënteerd. Gezien de archeologische waarden in dit gebied 
wordt ter plaatse van de archeologische waarden voor de aanleg van de holes niet dieper 
gegraven dan de bouwvoor (0,2 m.) en wordt niet meer reliëf opgebracht dan 0,5 tot 
lokaal maximaal 1,5 m. Er wordt in dit gebied 1 poel aangelegd (buiten de archeologische 
waarden). Wel wordt groen aangelegd in de vorm van enkele boomgroepen. Aan de 
zuidzijde wordt langs de Parkweg is een overloopparkeerruimte voorzien, afgeschermd 
door bomen.Op een tweetal lokaties is een verbinding voorzien middels een pad tussen 
de zuidoostelijke uitbreiding en het Zuiderpark. De Eikslaan zal gebruikt worden door 
overstekende golfers, terreinbeheerders en om het overloopparkeerterrein te bereiken. De 
door het gebied lopende watergang wordt verplaatst naar de noordgrens van de 
uitbreiding. 
 
Ten westen van de bestaande golfbaan worden ten zuiden van de parkeerplaats voor 
Kasteel Haarzuilens op 6,0 ha. 2 nieuwe holes aangelegd (13 en 14). Deze holes zijn 
noord/zuid georiënteerd. Langs en tussen de holes worden waterpartijen gerealiseerd. Dit 
levert grond op voor de accidentatie van het terrein en geeft de mogelijkheid voor water-
berging. In het gebied worden twee bosgroepen voorzien langs de Haarlaan en in de 
bocht van de Parkweg en de Rijndijk (waarbij rekening gehouden is met behoud van 
voldoende zicht voor verkeer van de Parkweg op de Rijndijk en andersom). Om vanaf hole 
12 de tee van 13 te bereiken en om vanaf hole 14 de tee van 15 te bereiken moet de 
Haarlaan worden overgestoken, nabij de Parkweg.  
 
Landschap, cultuurhistorie 
Bij de herinrichting van het Zuiderpark zijn naast de golfbaantechnische wensen en de 
ecologische waarden de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het park 
uitgangspunt voor het ontwerp geweest. Nevendoelstelling van de golfbaan is het behoud 
en versterking van de (nog) bestaande landschappelijke en cultuurhistorische waarden en 
herstel van verloren gegane waarden. Dit is ook vereist gezien de beschermde status van 
het park als Rijksmonument. In het ontwerp is ernaar gestreefd de essenties van de 
hoofdstructuur van het parkontwerp van Copijn te behouden en versterken waar nog 
aanwezig en te herstellen waar mogelijk. 
 
De herinrichting van het Zuiderpark is gebaseerd op een ruimtelijk historische analyse 
van het park. De nieuwe holes zijn zodanig gesitueerd dat het vrijmaken van bos niet 
alleen ten behoeve komt van de golfbaan, maar juist op die plaatsen gebeurt waar het ook 
vanuit het herstel van het parkontwerp (openheid, zichtlijnen) nut heeft. Het clubhuis 
wordt zodanig gesitueerd dat het buiten de zichtlijnen door het park valt. Bij het ontwerp 
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van de herinrichting is rekening gehouden met de waarde van het park (en meer specifiek 
de bomen) voor vleermuizen en verdere natuurwaarden.  
 
De waaier van zichtlijnen is als uitgangspunt genomen in het ontwerp van de golfbaan in 
het Zuiderpark. Het groen op de golfbaan is zo gepositioneerd dat de zichtlijnen blijven 
behouden of worden hersteld. 
 
Het oostelijke uitzichtpunt aan de oever van de centrale waterpartij blijft behouden. Door 
het herstel en de versterking van de zichtlijnen 9 en 10 wordt de uitzichtwaarde van het 
punt groter. Het punt is bereikbaar vanaf het wandelpad aan de oostzijde van de golfbaan 
en kan door recreanten worden benut.  
Ook het westelijke uitzichtpunt blijft behouden en ook hier worden de zichtlijnen 
versterkt. Echter, toegang voor recreanten is vanuit veiligheid en baanontwerp niet te 
realiseren. 
 
De centrale waterpartij blijft in het ontwerp voor de golfbaanuitbreiding intact. Op een 
aantal locaties (hole 1, 7, 8, 9, bij het clubhuis) worden bomen gekapt, waarmee het 
contrast tussen open en gesloten delen van de oever toeneemt.  
 
Het grote eiland centraal in de centrale waterpartij wordt hersteld en krijgt een 
verbindende rol in hole 9 om van de afslag ten westen van de waterpartij naar de green 
ten oosten van de waterpartij te komen. De oorspronkelijk in het ontwerp van Copijn 
aanwezige kleinere eilandjes worden niet hersteld. Het kleine slingerende beekje ten 
zuidwesten van de centrale waterpartij blijft behouden. 
 
De Krakeling, het oorspronkelijke wandelpad door het park. wordt visueel hersteld en 
zichtbaar gemaakt middels een verdicht zandbed. Vanuit veiligheidsredenen en 
golftechnische redenen is het niet mogelijk de krakeling open te stellen voor wandelaars. 
 
De driving range wordt landschappelijk ingepast vlak, open en zonder netten en ver-
lichting. De bebouwing van de driving range, de daadwerkelijke afslagplaats, wordt 
ingepast in de bosrand. Vanaf de Bochtdijk zal de driving range nauwelijks opvallen. 
 
De zuidoostelijke uitbreiding volgt de landschappelijke structuur noordnoordoost / 
zuidzuidwest. Er wordt wel reliëf aangelegd en groen toegevoegd aan het gebied, maar zo 
beperkt mogelijk en alleen voor zover vanuit golftechnisch oogpunt wenselijk en rekening 
houdend met de bescherming van het bodemarchief. 
 
De westelijke uitbreiding tast de landschappelijke structuur naar verwachting niet aan. 
Het karakteristieke verkavelingspatroon van de cope/ontginningen is niet (meer) 
aanwezig in het gebied tussen de Rijndijk en de Haarlaan. Het gebied zelf verliest een 
deel van zijn openheid door de aanleg van enig reliëf en groenstructuren. De 
karakteristieken van het open landschap zijn in principe maatgevend voor de inrichting 
van dit deelgebied. De inrichting van de holes volgt de landschappelijke structuur 
gevormd door de driehoek Haarlaan-Parkweg-Rijndijk.  
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Relief/Grondverzet 
Bij de inrichting van een golfbaan kan gebruik gemaakt worden van hoogteverschillen.  
Het is voor een golfer aantrekkelijk en uitdagend dat hij / zij niet het totale overzicht over 
de hole en de baan heeft. In het landschapspark past dit in het landschappelijk karakter 
waar bosjes, heggen en houtwallen het zicht op de omgeving beperken. In de 
zuidoostelijke en zuidwestelijke uitbreidingsgebieden wordt reliëf aan het landschap 
toegevoegd. In het zuidoostelijke uitbreidingsgebied wordt ernaar gestreefd zo min 
mogelijk reliëf aan te brengen. Ten behoeve van de vorming van reliëf is het nodig om 
grondverzet te plegen (uitgraven van waterpartijen, lagere delen, aanbrengen 
ophogingen). De benodigde grond komt uit de aanleg van vijvers en eventueel uit 
bovengrond die vervangen moet worden ten behoeve van de aanleg van greens. 
Er zal echter ook ca. 70.000 m3 grond aangevoerd moeten worden. 
Aan de hand van het ontwerp zal in een later stadium een grondbalans worden opgesteld 
en worden berekend hoeveel grond er beschikbaar komt voor reliëfvorming. 
 
Natuur 
De belangrijkste effecten van de uitbreiding van de golfbaan op de natuurwaarden van het 
plangebied en omgeving hangen samen met het stoppen van het agrarisch bedrijf, het 
verwijderen van bomen en struiken, het grondverzet, de groeninrichting, het groenbeheer 
en de toename van het aantal menselijke (auto)bewegingen. 
Bij de uitbreiding van de golfbaan, in de aanlegfase en eerste gebruikfase, zullen de na-
tuurwaarden op de bestaande golfbaan onder druk komen te staan (zie § 6.6 effecten op 
aanwezige natuurwaarden). In het ontwerp is getracht de schade voor beschermde soor-
ten en de ecologische hoofdstructuur zoveel mogelijk te mitigeren en te compenseren. 
 
Door de reconstructie van het bestaande golfterrein in het Zuiderpark wordt ongeveer 4,8 
ha parkbos gekapt, ca 780 bomen. Bomen en beplanting wordt op verscheidene plekken 
verwijderd, dit door toevoeging en verplaatsing van de holes. Het verloren bosareaal 
wordt gecompenseerd zowel binnen als buiten het plangebied. Gezien de leeftijd van het 
bos bedraagt de compensatie 170% = 8,15 ha. Ongeveer 3,6 ha wordt in het gebied van 
de 18 holes baan gecompenseerd. Dit betreft ca. 600 bomen. Compensatie van de overige 
4,5 ha zal elders plaatsvinden en wordt in later stadium verder uitgewerkt.  
 
De noordoostelijke uitbreiding heeft geen wezenlijke effect op natuur. Het gebied blijft 
grotendeels wat het is. Watergangen met mogelijk beschermde soorten blijven gehand-
haafd. 
In de zuidoostelijke uitbreiding worden watergangen gedempt. Dit heeft geen wezenlijk 
effect op de beschermde soorten erin, er is voldoende waterbiotoop in de omgeving en er 
wordt een nieuwe watergang gerealiseerd. Aanleg van ruigtezones en groenstructuren 
biedt ten opzichte van de huidige situatie meer mogelijkheden voor een gevarieerde 
biotoopontwikkeling. 
De westelijke uitbreiding heeft alleen maar positieve effecten op natuur. Er komen geen 
beschermde waarden voor, er wordt geen bos gekapt en er worden geen watergangen 
gedempt. Daarentegen bieden de aanleg van waterpartijen, natuurvriendelijke oevers, 
ruigtezones, bloemrijk grasland en groenstructuren ten opzichte van de huidige 
agrarische situatie meer mogelijkheden voor een gevarieerde biotoopontwikkeling. 
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Water 
In het ontwerp is ruimschoots aandacht besteed aan het aspect water. De karakteristieke 
waterpartij centraal in het Zuiderpark blijft gehandhaafd. Daarnaast worden in het 
Zuiderpark ten behoeve van het golfspel een aantal kleinere nieuwe waterpartijen 
gerealiseerd. De verharding in het Zuiderpark neemt niet toe en er hoeft daarom geen 
compensatie in de vorm van retentie plaats te vinden. Voor het gehele plangebied met de 
nieuwe routing van de holes wordt een nieuwe drainage aangelegd. 
Op en rond de nieuwe driving range wordt geen nieuw water aangelegd. De bestaande 
watergangen langs de driving range blijven bestaan, wel wordt één watergang verlegd. De 
verharding door de driving range blijft hetzelfde als in de huidige situatie en behoeft geen 
nadere compensatie. 
In de zuidoostelijke uitbreiding worden vanwege de archeologische waarden in de 
ondergrond geen waterpartijen of - gangen aangelegd. De bestaande waterpartijen in het 
gebied worden gedempt, de watergangen langs het gebied blijven gehandhaafd en 
worden langs de noordzijde van de uitbreiding met elkaar verbonden. 
Ten westen van de huidige golfbaan worden nieuwe waterpartijen aangelegd. Er hoeven 
geen watergangen gedempt te worden. De watergangen worden gekoppeld aan de 
watergangen langs de golfbaan en kunnen zo fungeren als waterberging. De oevers van 
de waterpartijen worden natuurvriendelijk uitgevoerd. 
 
Alternatieven en MMA 
Er wordt in het MER één alternatief onderzocht. Dit ontwerp is voor de initiatiefnemer het 
enige reële locatie- en inrichtingsalternatief om én een volwaardige goed te exploiteren 
18 holes golfbaan te creëren en invulling te geven aan de diverse doelstellingen én 
rekening te houden met de diverse milieuaspecten als de ecologische, landschappelijke, 
cultuur-historische en archeologische waarden. Er bestaat geen alternatieve locatie 
(meer) voor de golfbaan. De locatie is in het voortraject uitgebreid onderzocht en 
afgewogen. Tevens is dit een optimale inrichting. Het milieubelang is vroegtijdig en 
volwaardig in het ontwerp meegenomen. Dit heeft geleid tot een ontwerp dat rekening 
houdt met de (belangrijkste) milieuaspecten. Door milieuaspecten vroegtijdig in te 
brengen in het ontwerpproces is een "milieuvriendelijk" ontwerpproces bevorderd. Het 
ontwerp is dan ook tevens het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). Het MMA in dit 
MER is dan ook geen apart alternatief, maar een set van aanvullende maatregelen om 
resterende negatieve effecten (verder) te voorkomen danwel te mitigeren. 
 
Effecten 
Golfbaan De Haar ligt op een bijzondere locatie in een gebied met hoge landschappelijke, 
cultuurhistorische, ecologisch en archeologische waarden. Waarden waarmee bij de 
herinrichting en uitbreiding van de golfbaan rekening moet en is gehouden.  
 
Positieve effecten 
Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan draagt bij aan de invulling van provinciale, 
regionale en lokale beleidsdoelstellingen: 
§ Het geeft invulling aan de recreatieve doelstellingen gesteld in het kader van het 

Groengebied Utrecht-West en het Landinrichtingsplan Haarzuilens: uitbreiding van de 
recreatieve mogelijkheden in het gebied ten westen van Utrecht. Bij de herinrichting 
van de golfbaan wordt ruimte gecreëerd voor een openbaar toegankelijk wandelpad, 
waarmee de golfbaan, maar belangrijker nog het Zuiderpark, voor het eerst sinds 30 
jaar weer toegankelijk en beleefbaar is voor wandelaars. Het geeft ook invulling aan 
de recreatieve eis van het Landinrichtingsplan door de driving range openbaar 
toegankelijk te stellen. Daarnaast wordt door het verplaatsen van de entree en de 
parkeerruimte van de Haarlaan naar de Parkweg de mogelijkheid geboden de 
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Haarlaan als oorspronkelijke entree van Kasteel de Haar in ere te herstellen en in te 
richten als route voor het langzaam verkeer. 

§ De realisatie van waterpartijen in het westelijke uitbreidingsgebied geeft het Hoog-
heemraadschap ruimte voor waterberging bij extreme waterafvoeren. 

 
Landschappelijk/cultuurhistorisch is een positief effect het herstel van het oorspronkelijk 
parkontwerp voor het Zuiderpark van Copijn en Cuijpers door de herinrichting van de 
golfbaan. Karakteristieke, verloren gegane elementen worden weer teruggebracht: de 
zichtlijnen vanuit Kasteel De Haar naar de omgeving, de open ruimtes in de bospercelen, 
het eiland in de waterpartij. De bodem- en waterkwaliteit wordt minder zwaar belast dan 
in de huidige landbouwsituatie, wat bijdraagt aan het herstel van de waterkwaliteit en de 
ecologische potenties van watergangen en waterpartijen.  
 
Negatieve effecten 
Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan heeft naast positieve ook negatieve effecten. 
In het ontwerp is uitgebreid rekening gehouden met de diverse milieuaspecten en de 
hoge waarden in het gebied. Getracht is het effect van herinrichting en uitbreiding op de 
omgeving zoveel mogelijk te beperken. Eén van de manieren om dit te doen is het mini-
maliseren van het benodigde oppervlak voor uitbreiding. In het ontwerp is maximaal de 
ruimte gezocht voor optimalisatie van de herinrichting van de bestaande golfbaan. Dit 
heeft ertoe geleid dat 5 van de 9 gewenste uitbreidingsholes binnen het bestaande park 
kunnen worden gerealiseerd. Eindresultaat is dat 17 ha. van het landinrichtingsgebied 
gebruikt wordt voor de golfbaan. 
 
De effecten van de herinrichting binnen het Zuiderpark zijn zoveel mogelijk beperkt door 
rekening te houden met de huidige (en oorspronkelijke) landschappelijke, 
cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied. Landschappelijk en 
cultuurhistorisch zijn de negatieve effecten beperkt: herstel van het oorspronkelijk 
parkontwerp van Copijn leidt tot een positief effect. Op een aantal lokaties in het 
Zuiderpark wordt ten behoeve van de golfdoelstelling afgeweken van het oorspronkelijk 
ontwerp van Copijn, wat een negatief effect is. Het positief effect op landschap en 
cultuurhistorie van het parkherstel is groter dan het negatief effect. 
 
Landschappelijk-cultuurhistorisch is er in het zuidoostelijke en zuidwestelijke 
uitbreidingsgebied sprake van een negatief effect door de aanleg van de holes, het groen 
en de aanleg van reliëf. 
 
Herinrichting van het Zuiderpark heeft in de aanleg- en eerste gebruiksfase mogelijk 
negatieve gevolgen voor streng beschermde soorten (Tabel 2 en 3-soorten) als de grote 
keverorchis, watervleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 
eekhoorn, kamsalamander, ijsvogel en rugstreeppad. Deze zijn het gevolg van het 
verdwijnen en aantasten van enkele hectares parkbos, voortplantingswater en een 
toename van verstoring. In het baanontwerp is getracht deze schade zoveel mogelijk te 
mitigeren en compenseren. Verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden niet 
overtreden door de herinrichting van golfbaan de Haar. De negatieve effecten worden 
vooraf gemitigeerd of gecompenseerd, waardoor de functionaliteit van de voortplantings- 
en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van de voorkomende beschermde soorten wordt 
gegarandeerd. Een ontheffing ex. art. 75 Flora- en faunawet is dan ook niet noodzakelijk. 
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De westelijke en noordelijke uitbreiding van de golfbaan heeft bijna alleen positieve 
gevolgen voor de natuur, met uitzondering van het aantasten van het leefgebied van de 
rugstreeppad. Door de werkzaamheden buiten de voortplantingsperiode uit te voeren en 
eerst de nieuwe watergang te graven worden geen verbodsbepalingen van de Flora- en 
faunawet overtreden, en is een ontheffing niet noodzakelijk.  
De uitbreiding van golfbaan De Haar heeft een behoorlijke impact op de huidige situatie. 
Een dergelijke ingreep in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vraagt een grondige 
toetsing. Voor de Nee, tenzij afweging heeft de provincie Utrecht vier hoofdaspecten 
aangewezen die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk 
worden aangemerkt. De EHS wordt met de uitbreiding van golfbaan De Haar niet 
aangetast op deze vier hoofdaspecten, slechts één toetsaspect krijgt een significant 
negatieve beoordeling. De integrale (ecologische) toetsing op deze vier hoofdaspecten 
blijft echter buiten de significantie. Deze conclusie wordt ondersteund door de gekozen 
zorgvuldige inpassing, het ontwikkelen van nieuwe natuur en het nemen van mitigerende 
en compenserende maatregelen, waardoor de uitbreiding netto meer winst oplevert voor 
de natuur(waarden) op de toekomstige golfbaan. Het beheerplan wordt daarbij een 
essentieel document waarmee de bovengenoemde aspecten duurzaam worden 
gegarandeerd. 
 
In het noordelijke uitbreidingsgebied (deelgebied A) zijn de negatieve effecten miniem. De 
driving range wordt landschappelijk ingepast aangelegd, dat wil zeggen: vlak, zonder 
netten of verlichting en met een afslaglocatie die ingepast wordt in de boomrand.  
 
In het zuidoostelijke gebied (deelgebied B) is de hoge archeologische waarde nadruk-
kelijk als ontwerpuitgangspunt meegenomen: conform de daarvoor geldende archeo-
logische eisen wordt niet meer dan de bouwvoor vergraven, niet meer dan 1,5 m opge-
bracht, geen waterpartijen gerealiseerd en groen en drainage alleen aangebracht in 
opgebrachte heuveltjes. Op deze manier wordt verstoring van archeologische waarden 
voorkomen en kan zelfs gesteld worden dat de golfbaan de archeologische waarden 
duurzaam beschermd. Doordat gekozen wordt een "willekeurige"ophoging is er wel 
sprake van een landschappelijke aantasting. Daarnaats wordt er een poel aangelegd. 
 
In het westelijke gebied is sprake van effect op het landschap: de uitbreiding van de 
golfbaan zorgt hier voor een accidentatie en verdichting. Echter dit perceel is al in de 
huidige situatie landschappelijk afgesneden van het ten westen van de Rijndijk gelegen 
copeontginningenlandschap en heeft zijn landschappelijke waarde al deels verloren.  
 
De herinrichting en uitbreiding van de golfbaan heeft geen negatieve effecten op bodem 
en wateraspecten. Voor wat betreft water wordt deze conclusie gedeeld door de 
waterbeheerder (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden).  
 
Ten aanzien van hinder kan het volgende worden geconcludeerd. Uitbreiding van de 
golfbaan leidt tot een toename van het aantal golfers en daarmee van het aantal ver-
keersbewegingen van en naar de golfbaan. Worst case verdubbelt het aantal verkeers-
bewegingen van en naar de golfbaan ten opzichte van de huidige situatie, maar in de 
praktijk zal de toename kleiner zijn: het ledental van de club groeit van 500 naar 900 en 
veel golfers zullen langere rondes gaan lopen.  
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Het effect van het verkeer en de toename erin is het grootst op de entree en op de par-
keerplaats. Door de entree van de golfbaan niet direct tegenover een woning te situeren 
en de parkeerplaats voor leden en niet-leden op de golfbaan te situeren wordt voor een 
groot deel de directe hinder op omliggende woningen voorkomen. Het effect van de 
verkeerstoename op de Parkweg is gering, zeker vergeleken met de toename als gevolg 
van Landinrichtingsplan Haarzuilens als geheel. De uitbreiding van de golfbaan leidt niet 
tot een wezenlijke toename van geluidhinder of luchtverontreiniging en zeker niet tot 
overschrijding van normen. Als al hinder wordt ervaren wordt dit naar verwachting vooral 
veroorzaakt door het  beheer van groen op de golfbaan. Het gebruik van kettingzagen en 
klepelmaaiers leidt tijdelijk tot hoge geluidniveaus en reikt ver. Echter dit vindt, evenals in 
de huidige situatie, maar een beperkt aantal maal per jaar plaats. Uitbreiding en 
herinrichting van de golfbaan leidt niet tot lichthinder of aandachtspunten ten aanzien 
van externe veiligheid. 
 
Ook sociaal bezien leidt de uitbreiding en herinrichting naar verwachting niet tot een 
wezenlijke toename van hinderbeleving. Het effect op uitzicht en privacy is beperkt. De 
toename van autoverkeer van en naar de golfbaan kan als hinderlijk worden ervaren, maar 
is absoluut gezien gering in vergelijking met de gevolgen van het Landinrichtingsplan 
Haarzuilens. 
 
De effecten van de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan staan niet op zichzelf, 
maar moeten beschouwd worden in de transformatie van het gehele gebied Haarzuilens, 
zoals vastgelegd is in het Landinrichtingsplan en dat nu uitgewerkt wordt in het bestem-
mingsplan. 
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Totaalbeoordeling  
Onderstaand tabel S-1 toont een overzicht van de beoordeling van de effecten per 
milieueaspect. 
 
Tabel S-1 Overzicht beoordeling effecten uitbreiding Golfbaan de Haar  
 

+ positief effect       - negatief effect          0 geen effect         n.v.t. niet van toepassing 

Beoordeling tov situatie 2012 na realiseren 
landinrichting 

Thema Aspect  

herinrichting uitbreiding gehele plan 
Landschapsstructuur + - / -- 0/- 
Aardkundige waarden 0 0 0 
Ruimtelijk-visuele kwaliteit + -/-- 0/- 

Landschap & 
Cultuurhistorie 

Cultuurhistorische waarden + 0/- 0/+ 
Bodemwaarden 0 0 0 
Grondbalans - - - 

Bodem 

Bodemkwaliteit 0 /+ 0 0/+ 
Oppervlaktewater 0 0/+ 0/+ 
Grondwater - 0/- 0/- 

Water 

Waterkwaliteit 0 0 0 
Beschermde en rode lijst soorten - 0/+ 0/- 
Beschermde gebieden - 0/+ 0/- 

Natuur  

Ecologische relaties 0/- 0 0 
Archeologie Archeologische waarden 0 0 0 

Verkeer nvt nvt 0/- 
Geluid nvt nvt 0 
Luchtkwaliteit nvt nvt 0 
Geur nvt nvt 0 
Licht nvt nvt 0 

Hinder 

Externe veiligheid nvt nvt 0 
Landbouw Landbouwgrond 0 0/- 0/- 
Recreatie Recreatieve functies  + 0/+ 0/+ 
Kabels en 
leidingen 

 nvt nvt 0 

Beleving 0 0 0 
Gedwongen vertrek 0 0 0 

Sociale 
aspecten 

Werkgelegenheid 0 0 0 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en voorgeschiedenis 

Aanleiding 
In het kader van de Landinrichting Utrecht West is de gebiedscommissie voornemens  
Haarzuilens en omgeving her in te richten. In het MER Groengebied Utrecht West (2004 / 
aangevuld 2005) is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens en omgeving als één 
van de vier deelgebieden binnen Landinrichting Utrecht West beschreven en beoordeeld 
op effecten. Mede op basis van het MER is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens 
verder uitgewerkt en vastgelegd in het Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006). 
De herinrichting van Haarzuilens en omgeving wordt planologisch  vastgelegd in het 
bestemmingsplan Haarzuilens. Tevens dient het bestemmingsplan om invulling te geven 
aan de aanstaande status van Haarzuilens en omgeving als beschermd dorpsgezicht. 
 
Eén van de onderdelen van het bestemmingsplan Haarzuilens is uitbreiding van Golfclub 
De Haar. Golfclub De Haar heeft al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw de wens 
om, met medewerking van de grondeigenaar (aanvankelijk Baron van Zuylen van Nijevelt, 
later Natuurmonumenten), haar huidige 9 holes golfbaan in het Zuiderpark van kasteel 
Haarzuilens (ten westen van Utrecht, zie figuur 1.1 en 1.2) uit te breiden naar een 
volwaardige 18 holes golfbaan. Het voornemen is de bestaande golfbaan gedeeltelijk her 
in te richten, centraal op de golfbaan een nieuwe clubhuis te realiseren en een nieuwe 
parkeer-gelegenheid aan te leggen. Daarbij is Golfbaan De Haar voornemens op 
uitbreidings-gebieden ten noordoosten, zuidoosten en westen van de huidige golfbaan 
een nieuwe driving range en vier holes aan te leggen. 
 
Te nemen besluit 
Herontwikkeling van Haarzuilens wordt ruimtelijk-planologisch vastgelegd in het 
bestemmingsplan Haarzuilens. In dit bestemmingsplan wordt ook de uitbreiding van de 
golfbaan, als onderdeel van Haarzuilens, vastgelegd. 
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Figuur 1.2 Luchtfoto plangebied en omgeving  
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Plan-m.e.r. Besluit-m.e.r., m.e.r.-beoordeling 
De regelgeving ten aanzien van m.e.r. is vastgelegd in de Wet Milieubeheer en het Besluit m.e.r.   
De Wet en het Besluit maken onderscheid in plan-m.e.r. , besluit-m.e.r  en m.e.r.-beoordeling. 
 
Plan-m.e.r. is milieubeoordeling gekoppeld aan plannen die kaderstellend zijn voor (mogelijk) m.e.r.-plichtige of 
m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten.  
 
Besluit-m.e.r. is milieubeoordeling gekoppeld aan concrete besluiten of vergunningen.  
 
M.e.r.-beoordeling is milieubeoordeling voor activiteiten waarvoor de beslissing of wel of niet de m.e.r.-procedure 
moet worden doorlopen, niet bij wet vastligt, maar door het bevoegd gezag moet worden genomen. De m.e.r.-
beoordeling geschiedt op basis van een aanmeldingsnotitie. 
 
Het doel van plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. is hetzelfde: volwaardige en vroegtijdige inbreng van het milieubelang in 
plan- en besluitvorming. Inhoudelijke en procedurele eisen zijn echter verschillend: voor de plan-m.e.r. bestaan 
veel minder wettelijke eisen dan voor besluit-m.e.r. 
 
De onderhavige m.e.r.-procedure is een besluit-m.e.r. De milieueffectrapportage is gekoppeld aan het eerst te 
nemen ruimtelijk besluit dat concreet de realisatie van de m.e.r.-plichtige activiteit mogelijk maakt. In dit geval is 
dat het bestemmingsplan Haarzuilens. 
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Verplichting tot milieueffectrapportage 
De ontwikkeling van Haarzuilens als geheel is al in 2004 op effecten onderzocht in het 
MER Groengebied Utrecht West, waarin Haarzuilens één van de vier deelgebieden is.  
Het MER Groengebied Utrecht West biedt voldoende beschrijving en beoordeling van de 
effecten van Landinrichtingsplan Haarzuilens en daarmee ook voor het bestemmingsplan 
Haarzuilens.  
 

  
Figuur 1.3 Plangebied MER Groengebied Utrecht West  

[MER Groengebied Utrecht-West, 2004] 
 

 

Kader MER Groengebied Utrecht West 
In het kader van de Landinrichting Utrecht West, het initiatief van de Landinrichtingscommissie, de 
provincie Utrecht en de gemeente Utrecht is in 2003/2004 een m.e.r.-procedure doorlopen om ten 
westen van Utrecht ca. 1.000 ha natuur en recreatief groengebied te realiseren. De m.e.r.-procedure 
was verplicht, omdat realisatie van het Groengebied: 
§ meer dan 500 ha functiewijziging betreft, en 
§ het de aanleg betreft van een recreatieve-toeristische voorziening met meer dan 500.000 

bezoekers per jaar. 
In augustus 2004 is een milieueffectrapport gepubliceerd (zie voor plangebied MER figuur 1.3). In 
augustus 2005 is naar aanleiding van een reactie van de commissie m.e.r. een aanvulling op het 
water- en verkeersdeel in het MER opgesteld. 

Plangebied 
Golfbaan De Haar 
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Echter het MER Groengebied Utrecht West biedt onvoldoende basis voor de voorgenomen 
uitbreiding van de golfbaan. De effecten van de golfbaanuitbreiding zijn onvoldoende 
beschreven in het MER. Vandaar dat voor de golfbaanuitbreiding apart de m.e.r.-
procedure wordt doorlopen. Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan was op het 
moment van de start van de procedure m.e.r.-beoordelingsplichtig conform het Besluit 
m.e.r.  omdat het meer dan 10 ha. gelegen in gevoelig gebied betreft. Het 
uitbreidingsgebied is gevoelig vanwege de status als Belvédèregebied Nieuwkoop en 
Harmelen en voorgedragen beschermd dorpsgezicht, de bestaande golfbaan is gevoelig 
gebied vanwege de status als Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Rijksmonument, 
Belvedèregebied en voorgedragen beschermd dorpsgezicht. De gemeente Utrecht heeft, 
als bevoegd gezag, besloten dat een m.e.r.-procedure voor de uitbreiding van Golfbaan 
De Haar moet worden gevolgd, omdat de uitbreiding (en de daaraan verbonden herin-
richting van de bestaande baan) mogelijk tot �belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu" kan leiden. De gemeente heeft zelf de rol van initiatiefnemer voor de m.e.r.-
procedure op zich genomen en is tevens bevoegd gezag. De taakverdeling in de gemeente 
is zo dat het College van B&W formeel initiatiefnemer is en dat de Gemeenteraad formeel 
bevoegd gezag is.  
Op 1 juli 2010 is nieuwe m.e.r.-regelgeving vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Golfbaan 
de Haar valt echter nog onder de oude m.e.r.-regelgeving, conform  het overgangsrecht, 
omdat de richtlijnen voor 1 juli 2010 zijn vastgesteld. Op 1 april 2011 wordt (weer) 
nieuwe m.e.r.-regelgeving van kracht conform het aangepaste Besluit m.e.r. Maar ook 
deze nieuwe regelgeving is niet van toepassing van de al lopende m.e.r.-procedure voor 
Golfbaan de Haar. 
 

1.2 Milieueffectrapportage 

1.2.1 M.e.r.-beoordelingsprocedure 

Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan is m.e.r.-beoordelingsplichtig conform het 
Besluit m.e.r.  (het oude besluit vigerend tot 1 april 2011) omdat het meer dan 10 ha. 
betreft gelegen in gevoelig gebied. Het totaal uitbreidinggebied is ca. 17 ha. groot: 3 ha. 
ten noordoosten (deelgebied A) van de golfbaan, 8 ha. ten zuidoosten (deelgebied B) en 6 
ha. ten zuidwesten (deelgebied C). Van de uitbreiding kan 5 ha. worden gerealiseerd 
binnen de vigerende bestemming. Voor 12 ha. dient het bestemmings-plan te worden 
aangepast. Het uitbreidingsgebied is gevoelig vanwege de status als Belvédèregebied 
Nieuwkoop en Harmelen en voorgedragen beschermd dorpsgezicht. De bestaande 
golfbaan is gevoelig gebied vanwege de status als EHS, Rijksmonument, Belvédèregebied 
en voorgedragen beschermd dorpsgezicht. M.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten zijn 
activiteiten waarvoor de beslissing of wel of niet de m.e.r.-procedure moet worden 
doorlopen, niet bij wet vastligt, maar door het bevoegd gezag moet worden genomen. 
Bevoegd gezag moet bepalen of er sprake is "belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu", die het doorlopen van de m.e.r.-procedure wenselijk / noodzakelijk zouden 
maken. Het bevoegd gezag houdt bij haar beslissing rekening met de in bijlage III van de 
EU-Richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden. In deze bijlage staan 
drie criteria met uitgangspunten per criterium: kenmerken van het project, plaats van het 
project en kenmerken van het potentiële effect (tabel 1.1). 
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Tabel 1.1 Overzicht criteria "belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu" 

Criterium Beoordelingscriterium 
Kenmerken van de activiteit • omvang 

• cumulatie met andere projecten 
• gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
• productie van afvalstoffen 
• verontreiniging en hinder 
• risico van ongevallen 

Plaats van de activiteit • bestaand bodemgebruik 
• relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van 

de natuurlijke hulpbronnen van het gebied 
• opnamevermogen van het natuurlijk milieu, met speciale aandacht 

voor "gevoelige gebieden" 
Kenmerken van het potentiële effect 
belangrijke nadelige gevolgen 

• het bereik van het effect 
• grensoverschrijdend karakter 
• orde van grootte en complexiteit van het effect 
• waarschijnlijkheid van het effect 
• duur, frequentie en omkeerbaarheid van het effect 

 
De m.e.r.-beoordeling geschiedt op basis van een aanmeldingsnotitie die door de 
initiatiefnemer bij bevoegd gezag wordt ingediend. In de aanmeldingsnotitie staat de 
informatie, die het bevoegde gezag nodig heeft voor haar beslissing.  
 
Op 4 februari 2007 heeft de Golfclub De Haar een aanmeldingsnotitie [Van Empelen en 
Van Aalderen, 2007] ingediend bij de gemeente Utrecht. Deze notitie bevat conform de 
wettelijke normen een beschrijving van: 
§ de kenmerken van de activiteit: beschrijving van de voorgenomen uitbreiding en 

herinrichting van de golfbaan; 
§ de kenmerken van de locatie: beschrijving van de huidige milieusituatie in het 

gebied; 
§ de kenmerken van de effecten: beschrijving van de (verwachte) effecten. 
 
De Gemeente Utrecht heeft de aanmeldingsnotitie beoordeeld in een notitie van 18 juni 
20071 geconcludeerd dat �er zich belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voor-
doen, die noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapport�. De gemeente is van 
mening dat sprake is van mogelijk belangrijke nadelige gevolgen op het gebied van:  
§ Ecologie: verstoring van EHS, verstoring van beschermde soorten (o.a. vleermuizen, 

IJsvogel); 
§ Archeologie: verstoring van twee majeure vindplaatsen. 
 
De gemeente is tevens van mening dat de aanmeldingsnotitie onvoldoende inzicht geeft 
in de wijze waarop de belangrijke nadelige gevolgen worden voorkomen, dan wel proce-
dureel worden ingekaderd. 
 

                                                             
De conclusie van de gemeenteraad is niet vastgelegd in een formeel besluit. Formeel is dus geen sprake van een 

m.e.r.-beoordelingsbesluit en kan/moet deze m.e.r. gezien worden als een vrijwillig m.e.r. 
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1.3 M.e.r.-procedure 

M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. De m.e.r.-procedure is erop gericht het milieu-
belang vroegtijdig en volwaardig in het plan- en besluitvormingsproces te betrekken. Dit 
gebeurt middels een aantal producten en een aantal procedurele stappen (zie verder). 
Belangrijke aspecten van de m.e.r. zijn: 
§ het onderzoek naar de effecten van de voorgenomen activiteit; 
§ het onderzoek naar mogelijke alternatieven met hetzelfde doelrealiserende vermogen 

naar minder negatieve milieueffecten; 
§ de mogelijkheid van inspraak van derden; 
§ de onafhankelijke toets van het onderzoek en de procedure. 
(zie bijlage 2 voor een beschrijving van de m.e.r-procedure). 
 
De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan het eerste ruimtelijke besluit dat concreet de reali-
satie van de m.e.r.-plichtige activiteit, in dit geval de realisatie van het golfpark, mogelijk 
maakt. Het MER voor de uitbreiding van golfbaan De Haar wordt gekoppeld aan het 
bestemmingsplan Haarzuilens, het eerste concrete en voor beroep vatbare ruimtelijke 
besluit. 
 
Reikwijdte van de m.e.r. 
De voorgenomen activiteit zal worden vastgelegd in het bestemmingsplan Haarzuilens. 
Dit bestemmingsplan omvat een ruimer gebied dan de (uitgebreide) golfbaan. Dit rapport 
en de nu te doorlopen m.e.r.-procedure richt zich alleen op de uitbreiding en herinrichting 
van de golfbaan. Voor de overige onderdelen van het bestemmingsplan Haarzuilens wordt 
voor de motivatie en (milieu)onderbouwing gebruik gemaakt van het MER Groengebied 
Utrecht West. 
 
Initiatiefnemer en bevoegd gezag 
Initiatiefnemer voor de golfbaan is Golfclub De Haar. Initiatiefnemer voor de m.e.r.-
procedure is het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht.  
Het bevoegd gezag in de m.e.r.-procedure is de gemeenteraad van de gemeente Utrecht. 
 
De m.e.r.-procedure bestaat in dit project uit de volgende stappen:  
§ Het opstellen en publiceren van de startnotitie: ter aankondiging van de voorgenomen 

activiteit en de werkwijze waarop de effecten van de voorgenomen activiteit worden 
onderzocht; 

§ Het ter inzage leggen van de startnotitie: om derden de mogelijkheid te geven vragen 
te stellen over de aanpak van het m.e.r.-onderzoek en zo richting te geven aan het 
onderzoek; 

§ Het advies vragen aan de commissie m.e.r. en andere adviseurs over de aanpak van 
het m.e.r.-onderzoek (de richtlijnen); 

§ Het vaststellen van de richtlijnen door bevoegd gezag; 
§ Het opstellen van het milieueffectrapport (MER): het onderzoek naar de effecten van de 

voorgenomen activiteit (aan de hand van alternatieven, waaronder het meest-
milieuvriendelijk alternatief) op het milieu en het onderzoek naar mogelijke 
maatregelen om de negatieve effecten te beperken; 

§ Het ter inzage leggen van het MER: om derden de mogelijkheid te geven het MER 
inhoudelijk te toetsen; 

§ Het laten toetsen van MER door de commissie m.e.r.: een kwaliteitsborging door 
onafhankelijke specialisten. 
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1.3.1 Startnotitie m.e.r. 

Op 7 november 2007 is de startnotitie m.e.r. gepubliceerd en ter inzage gelegd. De 
startnotitie m.e.r. is de formele start van de m.e.r.-procedure voor de voorgenomen 
uitbreiding en herinrichting van Golfbaan De Haar.  
 
De startnotitie bevat conform de wettelijke eisen, zoals vastgelegd in de Regeling 
Startnotitie [VROM, 1993] (zie ook bijlage 2) een beschrijving van: 
§ het probleem wat aan het voornemen ten grondslag ligt; 
§ het doel wat met het voornemen wordt beoogd; 
§ de voorgenomen activiteit; 
§ mogelijke alternatieven; 
§ de huidige milieusituatie; 
§ de verwachte milieueffecten; 
§ het vigerende beleidskader; 
§ de procedure. 
 
Anders dan meestal gebruikelijk in de m.e.r.-procedure, geeft de startnotitie niet alleen 
de aankondiging van het project en de procedure, maar tevens al een gedetailleerde 
beschrijving van de voorgenomen activiteit en een beschrijving en beoordeling van de 
effecten op het milieu. Dit omdat: 
§ In het ontwerptraject milieuaspecten (naast golfbaan aspecten) betrokken zijn 

geweest in de totstandkoming van het in dit rapport gepresenteerde ontwerp. 
Daarnaast biedt de herinrichting van de golfbaan kansen om waarden te herstellen 
en/of te versterken; 

§ Het ontwerp tot stand is gekomen en verder uitgewerkt zal worden in samenspraak 
met diverse in het gebied betrokken partijen; 

§ Het ontwerp door de randvoorwaarden vanuit milieu niet veel vrijheden meer kent: er 
zijn geen alternatieven of varianten; 

§ Een groot deel van de milieu-informatie al beschikbaar is om de effecten te kunnen 
beschrijven en beoordelen. 

Met deze opzet is beoogd zo gericht mogelijk richtlijnen te vragen ten behoeve van het 
milieueffectrapport, zodat na verwerking van de aanvullende gevraagde informatie de 
startnotitie als MER opnieuw in procedure gebracht kan worden. 
 

1.3.2 Inspraak Startnotitie 

De startnotitie heeft vanaf 7 november 2007 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn tien 
inspraakreacties en adviseringen ontvangen. Hier volgen de belangrijkste hoofdpunten 
uit de inspraakreacties: 
• Er wordt meer aandacht gevraagd om de aanwezigheid van flora- en fauna in en rond 

het plangebied, met name vleermuizen; 
• Daarnaast wordt er aangegeven meer duidelijkheid te verschaffen over de effecten op 

de flora- en fauna na en tijdens de uitbreiding van de golfbaan; 
• Tevens wordt er geadviseerd meer alternatieven (zowel inrichtings- als 

locatiealternatieven) mee te nemen in het MER; 
• Tenslotte vraagt men aandacht voor de aansluiting van de golfbaan op het gehele 

Haarzuilens, de toenemende verkeersdruk en de archeologische waarden. 
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1.3.3 Advies voor de richtlijnen 

De commisie voor de milieueffectrapportage heeft op 16 januari 2008 een advies voor de 
richtlijnen uitgebracht. De commissie m.e.r. heeft haar advies gebaseerd op de 
startnotitie, de inspraakreacties en het locatiebezoek. Hoofdpunten uit de richtlijnen zijn: 
 
De commissie m.e.r. geeft aan dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen 
van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt: 
• Een goede beschrijving en onderbouwing van de onderzochte alternatieven en 

varianten met speciale aandacht voor: 
- de begrenzing van het plangebied; 
- de locatie van bouwwerken, toegangswegen en parkeervoorzieningen; 
- de watervoorziening; 
- openstelling van het gebied voor andere recreanten. 

 
• De effecten van de voorgenomen heraanleg en uitbreiding op: 

- de historische ontwerp en de cultuurhistorische kwaliteit van het park en de 
beleving daarvan; 

- de in het park aanwezige natuurwaarden, tevens voortkomend uit effecten op de 
waterkwaliteit. 

 

1.3.4 Richtlijnen 

De richtlijnen zijn op 8 mei 2008 vastgesteld door bevoegd gezag, de gemeenteraad van 
Utrecht. Zij heeft het advies voor de richtlijnen van de commssie m.e.r. na 
aanpassing/aanvulling overgenomen. Onderstaand deze aanpassing en aanvulling: 
 
1. Locatie en varianten 
In het MER worden alle vier de varianten uit de variantenstudie van 2003 meegenomen in 
het onderzoek. Daarbij zal tevens de alternatieve oplossingsrichting zoals ingebracht 
door de Vrienden van Joostenlaan voor de Commissie Stedelijke Ontwikkeling worden 
beschouwd (zie paragraaf 5.4). 
 
2. Multifunctionele parkeerplaats 
Tevens zal in het MER worden onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een 
multifunctionele parkeerplaats voor leden van de golfvereniging, bezoekers van de 
driving range en bezoekers van grote evenementen.  
 
In paragraaf 7.4 is verder ingegaan op de verwerking van de richtlijnen in het MER. 
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1.3.5 Optimalisering ontwerp 

In de periode voorjaar 2008 - winter 2010 is het ontwerp voor de golfbaan verder 
geoptimaliseerd en afgestemd op de waarden en potenties in het gebied. Met name ten 
aanzien van ecologie is in afstemming met toetsende organisaties als Natuur-
monumenten, Dienst Landelijk gebied (DLG), Ministerie van El&I, Zoogdiervereniging en 
Provincie Utrecht (Ecologie) gestreefd naar het zoveel mogelijk minimaliseren van 
negatieve effecten op ecologische waarden. Ook ten aanzien van landschap en 
cultuurhistorie is het ontwerp geoptimaliseerd. 
 

1.3.6 Aanvaarding en inspraak MER 

Dit MER is de aangevulde startnotitie m.e.r. De startnotitie is aangevuld en aangepast aan 
de hand van de richtlijnen, de inspraak en het verder uitgewerkte ontwerp voor de 
golfbaan. Het MER is door de gemeente Utrecht getoetst en vrijgegeven ("aanvaard") voor 
publicatie en terinzagelegging samen met het ontwerpbestemmingsplan Haarzuilens. 
Tijdens de terinzagelegging kan eenieder een reactie geven op de inhoud van het MER. 
 
Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden gestuurd aan: 
 
Gemeenteraad van de Gemeente Utrecht 
De gemeenteraad van Utrecht  
Postbus 16200  
3500 CE Utrecht  
(Onder vermelding van: "inspraak MER uitbreiding golfbaan de Haar")  
 
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Dienst Stadsontwikkeling, afdeling milieu en 
duurzaamheid, mevrouw J. Hekhuis, telefoonnummer 030 286 4868. Uw inspraakreacties 
worden (ongeredigeerd) naar de Commissie m.e.r. gestuurd die ze zal betrekken bij het 
opstellen van haar toetsingsadvies.  
 

1.3.7 Toetsing commissie m.e.r. 

De juistheid en volledigheid van de inhoud van het MER worden ook getoetst door de 
Commissie voor de milieueffectrapportage.  
 

1.3.8 Vervolgprocedure 

Na de inspraakprocedure en de toetsing door de Commisie voor de milieueffectrapportage 
wordt de besluitvorming verder afgewikkeld volgens de procedure van de Wet ruimtelijke 
ordening. Het bestemmingsplan zal definitief worden gemaakt en ter vaststelling worden 
aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad betrekt bij de vaststelling ook de 
resultaten van het MER, de inspraakreactie en het advies van de commissie m.e.r. 
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1.4 Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 
§ Hoofdstuk 2 beschrijft het doel en de motivatie van het project en van de milieu-

effectrapportage;  
§ Het besluitvormingskader, bestaande uit de besluiten die al genomen zijn en het 

voornemen inkaderen en de besluiten die in het kader van het project nog genomen 
moeten worden, is beschreven in hoofdstuk 3; 

§ Hoofdstuk 4 beschrijft per thema het beleidskader, de bestaande milieusituatie en de 
autonome ontwikkeling; 

§ In hoofdstuk 5 worden de voorgenomen activiteit en de mogelijke alternatieven 
beschreven; 

§ De effectenbeschrijving wordt per thema in hoofdstuk 6 beschreven; 
§ In hoofdstuk 7 worden de effecten samengevat en beoordeeld en wordt een slotbe-

schouwing gegeven. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan het meest 
milieuvriendelijke alternatief (MMA); 

§ Hoofdstuk 8 geeft tot slot een overzicht van �leemtes in kennis�, de mogelijke invloed 
hiervan op de conclusies in hoofdstuk 7 en een voorzet voor het �evaluatiepro-
gramma�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Terminologie 
 
Voorgenomen activiteit:  
het voornemen van de initiatiefnemer om golfbaan De Haar uit te breiden van 9 
naar 18 holes, door herinrichting van de bestaande baan en aanleg van 4 holes 
en een drivingrange in drie uitbreidingsgebieden. 
 
Plangebied:  
het plangebied voor dit rapport is het gebied van de bestaande golfbaan De Haar 
en de voorgenomen uitbreiding. In een deel van het plangebied zal 
functiewijziging (realiseren van golfbaan met bijbehorende voorzieningen) 
plaatsvinden, een deel van het gebied behoudt de huidige bestemming; het 
plangebied voor dit rapport is daarmee kleiner dan het gebied waarop het 
bestemmingsplan Haarzuilens betrekking zal hebben. 
 
Studiegebied:  
omgeving van het plangebied waar effecten van de voorgenomen activiteit 
merkbaar kunnen zijn. 
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2 Motivatie 

De uitbreiding en herinrichting van de Golfbaan De Haar kent meerdere doelstellingen en 
meerdere baathebbende partijen. 
 
Redenen voor uitbreiding en herinrichting 
Golfbaan De Haar wil graag haar bestaande 9 holes golfbaan uitbreiden tot 18 holes en de 
uitbreiding gebruiken om de inrichting van de bestaande golfbaan te optimaliseren. 
Redenen om te willen uitbreiden van 9 holes naar 18 holes zijn: 
§ Een volwaardige 18 holes golfbaan is golftechnisch interessanter dan een 9 holes 

twee keer te bespelen; 
§ Het ledental te kunnen laten groeien. De huidige vereniging heeft ca. 500 leden. Een 

18 holes golfbaan biedt de ruimte aan ca. 900 leden, wat verenigingseconomisch 
wordt nagestreefd; 

§ Potentiële golfers op de wachtlijst lid te kunnen laten worden. De Golfclub De Haar 
kent een gering verloop. Geïnteresseerde golfers moeten lang wachten om lid te 
kunnen worden. Een 18 holes golfbaan geeft in principe aan ca. 400 nieuwe golfers 
de kans lid te worden. 

 
Redenen voor herinrichting zijn: 
§ De locatie van het clubhuis aan de rand van de golfbaan is niet ideaal. Aantrekkelijker 

is een ligging centraal op de golfbaan, zodat vanuit het clubhuis de golfbaan optimaal 
beleefd kan worden en de golfers op hun route meerdere malen het clubhuis 
passeren en zo gebruik kunnen maken van de voorzieningen; 

§ De huidige driving range is te kort (ca. 160 m) en niet optimaal georiënteerd ten 
opzichte van de zon (afslag van oost naar west, dus �s ochtends met last van de 
opkomende zon). Beter is een langere driving range (ca. 240 m) en een noord-zuid 
oriëntatie, zodat in noordelijke richting afgeslagen kan worden; 

§ Door het bestaande golfterrein her in te richten, kan meer ruimte gecreëerd worden 
voor extra holes. Hierdoor is zo min mogelijk uitbreidingsgebied nodig om een 18 
holes golfbaan te kunnen realiseren. 

 
Natuur, landschap en cultuurhistorie zijn belangrijke aspecten 
Voor de plan- en besluitvorming rond de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan zijn 
drie aspecten van cruciaal belang:  landschap, cultuurhistorie en ecologie. 
Landschappelijk en cultuurhistorisch ligt de huidige golfbaan in het Zuiderpark van 
Kasteel Haarzuilens, een landschapspark ontworpen in 1906 door Copijn en Cuijpers. 
De unieke landschapsstijl en de relatie met kasteel Haarzuilens, het Noorderpark en het 
dorp Haarzuilens geven het gebied een zo bijzondere waarde dat het kasteel en 
omliggende park onderdeel uitmaakt van Belvédèregebied Nieuwkoop en Harmelen. 
Tevens is het beschermd als Rijksmonument en is er een procedure opgestart om het 
geheel te beschermen in kader van de Monumentenwet als beschermd stads- en  
dorpsgezicht (zie verder paragraaf 4.5). In de huidige situatie is echter een deel van de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden minder herkenbaar door achterstallig 
onderhoud in het landschapspark.  
Daarnaast maakt de huidige golfbaan deel uit van de EHS en komen op de golfbaan 
diverse beschermde plant- en diersoorten voor. 
Zowel de landschappelijke/cultuurhistorische als de ecologische waarden geven 
randvoorwaarden voor herontwikkeling. 
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De huidige golfbaan en het beoogde uitbreidingsgebied maken deel uit van Landin-
richtingsplan Haarzuilens. Landinrichtingsplan Haarzuilens maakt onderdeel uit van 
Groengebied Utrecht-West, een initiatief van de Landinrichtingscommissie, de Provincie 
Utrecht en de gemeente Utrecht om, als invulling van rijks-, provinciaal en gemeentelijk 
beleid, ten westen van Utrecht ca. 1.000 ha in te richten als recreatief groengebied en 
natuur. Dit gebied gaat een uitloop bieden aan de inwoners van o.a. de Vinexlocatie 
Leidsche Rijn en geeft invulling aan beleidsdoelstellingen op het gebied van natuur, 
water, recreatie, landschap en cultuurhistorie. Landinrichtingsplan Haarzuilens is de 
uitwerking van één van de vier deelgebieden van Groengebied Utrecht-West (zie verder 
hoofdstuk 3, beschrijving beleid, en paragraaf 4.1.3, beschrijving Landinrichtingsplan 
Haarzuilens). In het Landinrichtingsplan wordt de golfbaan benoemd. De voorgenomen 
uitbreidingslocaties zijn op kaart aangegeven, maar niet verder in tekst uitgewerkt. 
De grond van de huidige golfbaan is in eigendom van Natuurmonumenten. 
 
Kansen van de voorgenomen activiteit 
Niet alleen de Golfclub De Haar heeft baat bij uitbreiding en herinrichting van de golfbaan. 
Het geeft tevens de gemeente, de provincie, Landinrichtingscommissie, Natuurmonu-
menten en het Hoogheemraadschap kans invulling te geven aan hun beleidsdoel-
stellingen op het gebied van landschap, cultuurhistorie, ecologie, water en recreatie.  
Dit geeft de volgende kansen voor de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan: 
§ Binnen de kaders van behoud en uitbreiding van de golfbaan streven naar herstel van 

het oorspronkelijk ontwerp voor het Zuiderpark van Cuijpers en Copijn. De golfbaan is 
in het begin van de jaren zeventig van de 20e eeuw aangelegd in het uit 1906 date-
rende landschapspark van Cuijpers en Copijn. Het Zuiderpark is aan herstel toe. Veel 
bomen uit het plan van Copijn zijn verdwenen en de resterende bomen hebben een 
zodanige omvang bereikt dat de oorspronkelijke verhoudingen verloren zijn gegaan. 
Onderbegroeiing is deels verdwenen en deels verschenen op plekken die juist open 
waren. De spanning in het oorspronkelijke ontwerp tussen licht en donker, open en 
gesloten, zicht en intimiteit is er niet meer. De vorm van de waterlopen is intact 
gebleven maar veel paden zijn verdwenen. Ook bijzondere beplantingselementen, 
bruggen en uitzichtpunten zijn verdwenen. Herinrichting van het park biedt een kans 
zodat met een beter begrip van de opbouw en specifieke kwaliteiten van het park de 
golfbaan beter ingepast kan worden; 

§ Herinrichting en uitbreiding van het park biedt ook kansen om het gebied beter te 
laten aansluiten bij het in ontwikkeling zijnde groen- en recreatiegebied Haarzuilens. 
In de toekomst zal de golfbaan onderdeel zijn van dit gebied; 

§ Optimaliseren van de ecologische waarden van het park conform de daaraan gestelde 
natuurdoeltypen. De huidige golfbaan ligt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
Voor het park zijn de natuurdoeltypen nat schraalgrasland, droog grasland, 
stroomdalgrasland droog, stroomdalgrasland (droog/vochtig)  en multifunctioneel 
bos. Herinrichting biedt de mogelijkheid de golfbaan (nog) aantrekkelijker te maken 
voor allerlei planten- en diersoorten; 

§ Creëren van waterberging: Met name de uitbreiding van de golfbaan biedt de moge-
lijkheid om ruimte te creëren voor waterberging. Daarnaast leidt de golfbaanuit-
breiding in de uitbreidingsgebieden tot een vermindering van de uitstoot van stoffen 
die schadelijk zijn voor de waterkwaliteit: op een golfbaan worden over het algemeen 
per hectare minder bemestings- en bestrijdingsmiddelen gebruikt dan in de huidige 
landbouwsituatie; 
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§ Bijdrage aan de recreatieve doelstellingen van de Landinrichting Haarzuilens, waar-
onder: 

- Creëren van een routestructuur door de golfbaan, zodat het Zuiderpark (deels) 
openbaar toegankelijk wordt. Golfbaan De Haar is in principe een gesloten 
vereniging. Daarmee is het Zuiderpark van Haarzuilens een gesloten gebied. 
Herinrichting van de golfbaan biedt de mogelijkheid om een openbaar 
toegankelijk wandelpad te realiseren over de golfbaan. Wandelaars kunnen 
vanaf dit pad de golfbaan en het Zuiderpark beleven. Daarnaast draagt de 
openstelling van de drivingrange met de bijbehorende faciliteiten bij aan de 
recreatiefunctie van het gehele gebied. 

- In ere herstellen van de Haarlaan als de oorspronkelijke zuidelijke toegangs-
weg naar Kasteel Haarzuilens. De Haarlaan is nu nog de entree en de parkeer-
ruimte voor de golfbaan. Herinrichting biedt de mogelijkheid de entree en 
parkeerruimte te verleggen en zo de Haarlaan te bestemmen voor wandelaars 
en fietsers. 
 

De uitbreiding en herinrichting van de Golfbaan biedt niet alleen kansen, maar ook enkele 
bedreigingen op bestaande landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en eco-
logische waarden. Het is dan ook de doelstelling de eventuele negatieve milieueffecten zo 
veel mogelijk te beperken, met name de effecten op landschap, cultuurhistorie, archeo-
logie en ecologie. 
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3 Beleids- en besluitvormingskader 

3.1 Inleiding 

Onderstaand is een overzicht gegeven van de wet- en regelgeving, die voor de realisatie 
van de golfbaan relevant is. Het ruimtelijk beleid en het beleid ten aanzien van golfbanen 
is in dit hoofdstuk samenvattend beschreven. In hoofdstuk 4 worden ook de hoofdpunten 
uit het beleid voor de andere beleidssectoren beschreven. 
 
Tabel 3.1 Overzicht vigerend beleid 
internationaal 
(voor zover niet 
opgenomen in 
nationaal beleid) 

Kaderrichtlijn Water (2001) 

Wetten: o.a. Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Waterwet, Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, 
Wet op de waterhuishouding,  Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, 
Boswet, Wet Luchtkwaliteit, Monumentenwet, Wet Algemene beplaingen 
Omgevingsrecht (Wabo) 
Besluiten: o.a. Besluit Externe Veiligheid 

nationaal 

Nota�s: Nota Ruimte, Nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw, Nota 
Belvedère, Nationaal Milieubeleidsplan 4, Nota Waterbeleid 21e eeuw , 
4e  Nota Waterhuishouding, Nota Mobiliteit 

Structuurvisie Utrecht 2005-2015 (2008, voormalig Streekplan 2005) 
Gebiedsperspectief Groot Groengebied Utrecht-West (1996) 
Waterhuishoudingsplan Provincie Utrecht 2005-2010 (2004) 
Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004-2015 (2004) 
Cultuurhistorische Hoofdstructuur (2003) 

provinciaal 

Natuurbeheerplan provincie Utrecht (2010) 
Waterbeheersplan Stichtse Rijnlanden (2009) 
Waterstructuurvisie Stichtse Rijnlanden (2002) 
Deelstroomgebiedsvisie Amstelland, Provincie Utrecht (2002) 
Gebiedsperspectief Recreatief Groen Stadsgwest Utrecht (2002) 
Raamplan Groengebied Utrecht West (2001) 
Ontwikkelingsvisie Landgoed Haarzuilens (2003) 
Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006) 

regionaal 

Regionaal Structuurplan Utrecht (2005) 
Bestemmingsplan Vleuten - De Meern, landelijk gebied (vastgesteld in 1974) 
Bestemmingsplan Vleuten - De Meern, uitbreidingsplan in hoofdlijnen, 
(vastgesteld in 1960) 
Structuurvisie 2015-2030 (2004) 
Welstandsnota 
Groenstructuurplan en Meerjarenprogramma Groen Utrecht (2007) 
Nota Archeologiebeleid (2009) 
Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (2005) 
Geluidnota Utrecht 

lokaal 

Luchtbeleid Utrecht 
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Figuur 3.1 Uitsnede Streekplankaart [Provincie Utrecht, 2005]  

Plangebied  
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3.2 Ruimtelijk beleid 

Nota Ruimte 
Het rijksbeleid ten aanzien van ruimtelijke ordening is vastgelegd in de Nota Ruimte. Ten 
aanzien van recreatie constateert de Nota Ruimte dat de ontwikkeling van recreatievoor-
zieningen de afgelopen decennia is achtergebleven bij de verstedelijking. Het is dan ook 
van belang om voldoende ruimte te reserveren voor groengebieden en andere recreatie-
mogelijkheden en te streven naar een balans tussen rood en groen/blauw. De beschik-
baarheid daarvan in het buitengebied moet in balans zijn met de ontwikkeling van het 
bebouwde gebied. Het gaat daarbij ook om verbetering van de bereikbaarheid en toe-
gankelijkheid van de groene ruimte, zowel door belemmeringen weg te nemen als door 
het wandel, fiets- en waterrecreatienetwerk te vergroten. Landinrichtingsplan Haar-
zuilens, als groot groen recreatiegebied, sluit aan bij de genoemde doelstellingen. 
 
Het plangebied voor de golfbaan maakt deel uit van het in de Nota Ruimte begrensde 
Nationaal Landschap �het Groene Hart�. Uitgangspunt bij nationale landschappen is 
�behoud door ontwikkeling�. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn in dit gebied mogelijk, mits 
de kernkwaliteiten van het gebied worden behouden of versterkt. Binnen nationale 
landschappen is specifieke aandacht nodig voor natuur in relatie tot cultuurhistorie en 
landschap, en voor toerisme en recreatie. Het nationaal landschap 'het Groene Hart' 
bestaat uit drie met elkaar samenhangende delen: het Hollands-Utrechts veenweide-
gebied, de 'waarden' en plassen, met elk hun eigen kernkwaliteiten. In de Nota Ruimte 
worden als kernkwaliteiten van het Hollands-Utrechts veenweidegebied benoemd: 
§ grote mate van openheid; 
§ strokenverkaveling met hoog percentage water-land; 
§ veenweidekarakter.  
 
Provinciaal en regionaal beleid 
Op dit moment is de integrale Structuurvisie 2005-2015 van kracht. In deze Structuur-
visie (voorheen: Streekplan) van de provincie staat de gewenste ontwikkeling in een 
gebied of regio. Na vaststelling van de integrale Structuurvisie 2005-2015 is deze op een 
aantal onderwerpen gewijzigd, waaronder Nationale Landschappen. Momenteel is er een 
nieuwe Structuurvisie 2013-2025 in voorbereiding. De nieuwe structuurvisie zal naar 
verwachting eind 2011 ter inzage worden gelegd en in 2012 definitief worden 
vastgesteld. 
 
Zoals begrensd in de integrale Structuurvisie 2005-2015  (voormalig Streekplan) ligt het 
plangebied in landelijk gebied (zie figuur 3.1). Afgezien van de mogelijkheid om nog in 
beperkte mate nieuw te bouwen bij het stopzetten van een agrarisch bedrijf in het kader 
van de Ruimte voor Ruimte regeling bij het slopen van bedrijfsbebouwing, is nieuwbouw 
in dit gebied niet wenselijk. In de provinciale structuurvisie Utrecht is het plangebied 
aangeduid als Landelijk Gebied 1, Landelijk gebied functionerend als stedelijk uitloopge-
bied. De categorie Landelijk gebied 1 is omschreven als: Landelijk gebied aansluitend aan 
stedelijk gebied, met grote stedelijke invloed door een afwisseling van (dag)recreatieter-
reinen, recreatief groen, fiets- en wandelpaden, omvangrijkere sportcomplexen, maneges, 
volkstuinencomplexen, agrarisch gebruik en incidenteel tuinbouw; voorts kleine natuur-
gebieden en ecologische verbindingszones. Het plangebied maakt deel uit van één van de 
strategische groenprojecten van de provincie dat in 2015 gerealiseerd moet zijn. 
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In het Regionaal Structuur Plan (RSP) maakt het plangebied deel uit van groengebied aan 
de westkant van de regio waar de stedelijke recreatie in samenhang met de cultuurhisto-
rische elementen voorop staat. Het plangebied is geplaatst in de categorie 'recreatie-
groen'. In 1996 heeft de provincie het ''Gebiedsperspectief Groot Groengebied Utrecht'' 
gepubliceerd. Hierin is per deelgebied, waaronder deelgebied Haarzuilens, uitgewerkt 
waar de nieuw gewenste bos-, recreatie en natuurterreinen gerealiseerd zouden moeten 
worden gerealiseerd. Het gebied Haarzuilens is na vaststelling van het gebiedsperspectief 
meer concreet uitgewerkt in het Raamplan Groengebied Utrecht-west (2001). In 2002 is 
vervolgens het ''Gebiedsperspectief Recreatief Groen Stadsgewest Utrecht'' vastgesteld, 
waarin de provincie Utrecht de extra 'Vinac-hectares' voor de ontwikkeling van de nieuwe 
groengebieden zijn gelokaliseerd. Omdat de realisatie van de nieuwe recreatie-, bos- en 
natuurgebieden in Groengebied Utrecht-West een m.e.r.-plichtige activiteit is, is een 
milieueffectrapport Groengebied Utrecht-West (2004) opgesteld. In 2005 is een 
aanvullend MER gepubliceerd. Deelgebied Haarzuilens, onderdeel van Groengebied 
Utrecht-west, is uitgewerkt in het Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006).  
 
Gemeentelijk beleid 
In de Structuurvisie Utrecht 2015-2030 wordt de gewenste toekomstige ruimtelijke ont-
wikkelingen van de stad Utrecht beschreven. Daarbij wordt uitgegaan van drie kernkwa-
liteiten van de stad, die in de structuurvisie zijn uitgewerkt in drie perspectieven: De 
Markt, Het Podium en De Binnentuinen. 
§ De Markt sluit aan bij de kernkwaliteit: de stad als randstedelijk centrum in een 

economisch dynamische en hoogstedelijke omgeving; 
§ Het Podium sluit aan bij de kernkwaliteit: de stad als ontmoetingsplaats voor 

winkelen, cultuur, onderwijs en recreatie; 
§ De Binnentuin sluit aan bij de kernkwaliteit: de grote stad met kleinschaligheid en 

sociale cohesie in de wijken.  
De perspectieven zijn deels vertaald naar ambities voor de korte en middellange termijn 
(2015). In het ontwikkelingsbeeld 2015 is het plangebied bestempeld als groen buiten-
stedelijke groenstructuur.  
 
Voor de lange termijn (2030) sluit het perspectief Het Podium het beste aan bij Haar-
zuilens: de openbare ruimte in het plangebied wordt als een nieuw recreatiegebied ont-
wikkeld. Als een �landgoed bij de stad� waar op een drukke dag plaats is voor circa 
15.000 recreanten uit omliggende woonkernen. Daarnaast geldt Kasteel de Haar als 
podium. Per jaar zijn er ongeveer 170.000 betalende bezoekers die het kasteel en/of de 
tuinen bezoeken. Het ligt voor de hand deze kernkwaliteit te versterken. 
Doelstelling binnen het perspectief het Podium is: 
§ Het versterken van de landelijke identiteit van Utrecht als ontmoetingsstad; 
§ Het bijdragen aan de culturele vitaliteit van de stad; 
§ Het versterken van de functionele relatie van de stad met de regio op het gebied van 

cultuur, onderwijs, voorzieningen en recreatie; 
§ Het ontwikkelen van een (bijbehorend) uitnodigend stedelijk milieu. 
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Samenvattend 
Uit de beleidstukken blijkt dat er diverse beleidsdoelstellingen en �statussen bestaan 
voor het plangebied en directe omgeving. Vraag is of alle beleidsdoelstellingen met 
elkaar verenigbaar zijn. Het gaat hierbij met name om de schijnbare/mogelijke 
tegenstrijdige belangen van gebiedsontwikkeling en recreatieve ontwikkeling enerzijds 
en de bestaande natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden anderzijds. Uit 
de provinciale structuurvisie Utrecht, de gemeentelijke structuurvisie Utrecht en het 
landschapsinrichtingsplan Haarzuilens volgt een duidelijke aanwijzing als 
ontwikkelgebied voor stedelijke uitloop, recreatief groen e.d. Daar staat tegenover dat in 
het streekplan, de Nota Ruimte, de Nota Belvedère het gebied status heeft als Nationaal 
Landschap, Belvedèregebied en EHS en dat in het gebied aangewezen wordt als 
Beschermd Stads- en Dorpsgezicht. 
 
In het voornemen worden de verschillende beleidsdoelstellingen en statussen zoveel als 
mogelijk als uitgangspunt / randvoorwaarde meegenomen. Waar doelstellingen met 
elkaar conflicteren wordt dit in dit MER beschreven. 
 

3.3 Beleid ten aanzien van golfbanen 

In de integrale Structuurvisie 2005-2015is ten aanzien van de golfsport opgenomen dat 
de provincie de realisatie van nieuwe golfaccommodaties stimuleert. Hierbij wordt 
gekeken naar een mogelijkheid om de realisatie te combineren met natuurontwikkeling, 
herstel en ontwikkeling van (cultuurhistorische) landschapsstructuren. Als 
randvoorwaarde geldt voor zowel uitbreidingen van bestaande golfbanen als bij de 
realisatie van nieuwe golfbanen, dat de golfbaan zoveel mogelijk openbaar toegankelijk 
moet zijn voor recreatief medegebruik. 
Golfbanen moeten bij voorkeur aangelegd worden in de directe nabijheid van de vraag, 
dus in landelijk gebied met als hoofdfunctie stedelijk uitloopgebied (landelijk gebied 1). 
In bijzondere gevallen is de aanleg buiten de EHS in landelijk gebied 3 aanvaardbaar. In 
landelijk gebied 3 wordt in toenemende mate de agrarische en ecologische functie 
gecombineerd met recreatieve ontwikkelingen en met rood voor groen.  
Hier moeten dan grote maatschappelijke voordelen tegenover staan op het gebied van 
natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. 
Het plangebied voor de golfbaan valt onder landelijk gebied 1 en past derhalve in het 
provinciaal beleid ten aanzien van golfbanen. 
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3.4 Te nemen besluiten 

3.4.1 Bestemmingsplan 

Realisatie van de voorgenomen uitbreiding van de golfbaan past deels niet in de vigeren-
de bestemmingen van de uitbreidingsgronden. De herinrichting van de bestaande golf-
baan is wel mogelijk conform de vigerende bestemmingsplannen.   
 
Voor de golfbaan en de uitbreidingslocaties zijn twee bestemmingsplannen van toepas-
sing (zie ook figuur 3.2 en 3.3): 
§ Vleuten - De Meern, landelijk gebied, vastgesteld in 1974; 
§ Vleuten - De Meern, uitbreidingsplan in hoofdlijnen, vastgesteld in 1960. 
 
Bestaande golfbaan 
De bestaande golfbaan, het noordoostelijke uitbreidingsgebied en een deel van de ooste-
lijke uitbreiding vallen onder bestemmingsplan Vleuten de Meern, landelijk gebied. De 
bestemming is �landgoederen�, uitsluitend bestemd voor het behoud of herstel van de 
aldaar voorkomende danwel daaraan eigen landschappelijke, natuurwetenschappelijke of 
cultuurhistorische waarden, alsmede voor de uitoefening van het binnen deze bestem-
ming voorkomende agrarische bedrijf, met dien verstande dat naast de reeds bestaande 
bebouwing geen nieuwe hoofdgebouwen mogen worden opgericht. 
Het is binnen de bestemming toegestaan het gebied gelegen ten zuiden van de Bochtdijk 
te gebruiken voor de aanleg van een golfbaan en voor de bouw van de daarbij behorende 
accommodaties zoals een clubhuis, materialenberging e.d. met dien verstande dat: 
§ de bebouwing uitsluitend mag worden opgericht binnen de op de kaart daarvoor 

aangegeven bouwpercelen; 
§ de bouwpercelen voor maximaal 50% mogen worden bebouwd; 
§ de goot- en nokhoogte van de bebouwing nergens meer zullen bedragen dan 4,5 

respectievelijk 7,5 meter. 
 
Uitbreidingen 
De gehele westelijke uitbreiding en een deel van de oostelijke uitbreidingen vallen onder 
bestemmingsplan Vleuten de Meern, uitbreidingsplan in hoofdlijnen. De bestemming is 
�Agrarische gronden�. Het is binnen deze bestemming niet toegestaan een golfbaan te 
realiseren. Op deze gronden dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. 
Voor het plangebied van Landinrichtingsplan Haarzuilens, waarbinnen de golfbaan 
gelegen is, is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding; bestemmingsplan Haar-
zuilens. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is het beschermen van het 
beschermd dorpsgezicht en de nieuwe ontwikkelingen in het kader van het 
landinrichtingsplan Haarzuilens planologisch-juridisch mogelijk te maken.  
Het plangebied van het bestemmingsplan is weergegeven in figuur 3.4. 
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Figuur 3.2  Bestemmingsplan Vleuten �De Meern,  

Uitbreidingsplan op hoofdlijnen 1960  
[Nota van Uitgangspunten, Gemeente Utrecht, 2007] 

 
Figuur 3.3  Bestemmingsplan Vleuten �De Meern,  

Landelijk gebied 1974 
[Nota van Uitgangspunten, Gemeente Utrecht, 2007] 
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Bestemmingsplan Haarzuilens 
De gemeente Utrecht heeft besloten de gehele golfbaan planologisch vast te leggen in het 
Bestemmingsplan Haarzuilens. Het bestemmingsplan Haarzuilens gaat de 
golfbaanuitbreiding concreet vastleggen in een specifieke bestemming Sport-golfbaan. 
Binnen deze bestemming is het niet mogelijk de gronden voor andere sportdoeleinden te 
gebruiken, Bebouwing is alleen mogelijk binnen de daarvoor aangewezen bouwvlakken. 
Via dubbelbestemmingen (archeologie, ecologie en cultuurhistorie) geldt een 
aanlegvergunningenstelsel, waarmee de bestaande waarden in het gebied worden 
beschermd. 
 
 

 
Figuur 3.4  Plangebied Ontwerp-Bestemmingsplan Haarzuilens 
 
 

Plangebied  
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3.4.2 Vergunningen 

Voor de realisatie van de golfbaan moet tegelijk of direct na het vaststellen van het 
bestemmingsplan een aantal vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd. De 
belangrijkste vergunningen en ontheffingen die mogelijk van toepassing zijn, zijn: 
§ Ontheffing van de bepalingen in de Flora- en faunawet (bevoegd gezag: Ministerie van 

El&I)en Nb-wet (bevoegd gezag: Provincie Utrecht); 
§ Ontgrondingsvergunning (bevoegd gezag: provincie); 
§ Bouwvergunning (bevoegd gezag: gemeente); 
§ Meldingen AMvB volgens de Wet milieubeheer (bevoegd gezag: gemeente); 
§ Vergunning in het kader van de Keur (bevoegd gezag: waterschap); 
§ Vergunning in het kader van de Wvo (bevoegd gezag: waterschap); 
§ Vergunning(en) in het kader van de Monumentenwet (bevoegd gezag: gemeente); 
§ Kapvergunning(en) (bevoegd gezag: gemeente); 
§ Aanlegvergunningen (bevoegd gezag: gemeente). 
§ Flora- en faunaontheffing (bevoegd gezag: Ministerie van ELI) 
Sinds de invoering van de Wabo (Wet algemene bepaling omgevingsvergunning) 1 
oktober 2010 kan een groot deel van bovenstaande vergunningen gezamenlijk in een 
zogenaamde omgevingsvergunning worden aangevraagd, waarbij de gemeente 
coördinerend bevoegd gezag is. Dit geldt niet voor alle vergunningen: b.v. de 
ontgrondingenvergunning blijft een aparte procedure volgen met de provincie als 
bevoegd gezag. 
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4 Bestaande milieusituatie en autonome ontwikkeling 

4.1 Inleiding 

4.1.1 Over dit hoofdstuk 

Dit hoofdstuk beschrijft de beoogde locatie voor uitbreiding en herinrichting van de golf-
baan en de omgeving, respectievelijk het plangebied en het studiegebied. De milieu-
situatie van de omgeving is mede richtinggevend geweest voor de locatie en het ontwerp 
van de golfbaan zoals beschreven in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 beschrijft de effecten van 
de realisatie ten opzichte van de bestaande situatie. Omdat de planvorming en de aanleg 
enige jaren zal duren is het niet alleen van belang de huidige milieusituatie te kennen 
maar ook de autonome ontwikkeling (zonder realisatie van de golfbaan) te beschrijven. 
De beschrijving van de autonome ontwikkelingen gebeurt op basis van voorgenomen ont-
wikkelingen voor zover beleidsmatig vastgesteld (o.a. Landinrichting Haarzuilens). 
 
In dit rapport is als referentiejaar uitgegaan van 2012. Dit is het jaar waarin de uitbreiding 
en herinrichting van de golfbaan naar verwachting zal zijn gerealiseerd en in gebruik 
genomen is. 
 
In dit hoofdstuk is per milieuaspect de huidige situatie beschreven.  
Om alle mogelijke effecten bij aanleg en gebruik in beeld te krijgen worden in dit rapport 
de effecten van de golfbaan vergeleken met twee referentiesituaties: de huidige omgeving 
en de toekomstige omgeving na realisatie van Landinrichting Haarzuilens.  
 

4.1.2 Korte karakteristiek plangebied 

Ligging van het plangebied 
De golfbaan De Haar is gelegen ten westen van Vleuten in het Zuiderpark ten zuiden van 
Kasteel De Haar. De golfbaan is gelegen in een bosachtig landschapspark en wordt 
omgeven door open vlakke ontginningsgebieden die agrarisch gebruikt worden. Het 
Zuiderpark heeft grote landschappelijk, cultuurhistorische en ecologische waarden. Het 
plangebied wordt omgeven door een aantal wegen: de Bochtdijk aan de noordzijde, de 
Rijndijk aan de westzijde, de Parkweg (tevens ontsluitingsweg voor de golfbaan) aan de 
zuidzijde en de Eikslaan en Joostenlaan aan de oostzijde. 
 
Drie uitbreidingslocaties 
De uitbreidingslocaties van de golfbaan bevinden zich (zie figuur 1.1) ten noordoosten 
(A), ten zuidoosten (B) en ten zuidwesten (C) van het Zuiderpark: 
§ uitbreidingslocatie A heeft een oppervlakte van 3 ha. en is momenteel in gebruik 

als bouwland (maïs); 
§ uitbreidingslocatie B heeft een oppervlakte van 8 ha. en wordt momenteel 

gebruikt als grasland; 
§ uitbreidingslocatie C heeft een oppervlakte van 6 ha. Dit gedeelte wordt 

begrensd door de Haarlaan, Rijndijk en Parkweg. Het gebied is momenteel in 
gebruik als weiland, en wordt soms gebruikt als evenementparkeerruimte voor 
kasteel de Haar. 
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Figuur 4.1 Huidige routing golfbaan De Haar [Van Aalderen, 2010] 
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Huidige golfbaan 
De huidige golfbaan van Golfclub De Haar is een 9 holes baan met clubhuis, greenkee-
persloods en driving range (zie figuur 4.1). De golfbaan is in 1974 aangelegd in het ca. 60 
ha. grote Zuiderpark van Haarzuilens. Door de gevarieerde ruimtelijke opbouw, de 
afwisseling van bos en boomgroepen, de waterpartijen, het glooiende reliëf is de baan te 
beschrijven als een hoogwaardige parkbaan. De ligging in het kasteelpark van 
Haarzuilens met zicht op het kasteel geeft de golfbaan een uniek karakter. 
 
De golfbaan wordt ontsloten via de Parkweg ten zuiden van het park en de Haarlaan aan 
de westzijde. De entree van de golfbaan bevindt zich aan de zuidwestzijde van het park. 
Aan de noordwestzijde zijn de parkeerplaatsen gelegen (tussen de bomen langs de 
Haarlaan), staat het clubhuis en is de drivingrange gelegen. De drivingrange is met 160 
m. aan de korte kant en bovendien vanuit golfoptiek niet ideaal georiënteerd. Centraal op 
de golfbaan ligt een greenkeepersloods.  
 
De routing van de golfbaan volgt in hoofdlijnen de oorspronkelijke opzet van het kasteel-
park. Vanaf het clubhuis in het noordwesten van de golfbaan wordt eerst naar het zuiden 
gespeeld en vervolgens via zes holes in het zuidelijk deel van het park via twee holes 
terug naar het clubhuis. Op de huidige golfbaan wordt het (noord)oostelijk deel van het 
park niet voor golf gebruikt.  
 
Golfclub De Haar is een niet-openbare vereniging met ca. 500 leden. Het verloop in leden 
is beperkt, er bestaat dan ook een wachtlijst. Greenfeespelers zijn welkom op de baan. Op 
maandag organiseert de golfclub bedrijvendagen. Er worden geen toernooien en geen niet 
golfgerelateerde activiteiten georganiseerd. Het clubhuis heeft geen openbare horeca-
functie en is alleen toegankelijk voor leden en gasten. 
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4.1.3 Autonome ontwikkeling: Landinrichting Haarzuilens 

Voorgeschiedenis 
In 1996 heeft de provincie het ''Gebiedsperspectief Groot Groengebied Utrecht'' gepubli-
ceerd. Hierin is per deelgebied, waaronder deelgebied Haarzuilens, uitgewerkt waar de 
nieuw gewenste bos-, recreatie en natuurterreinen gerealiseerd zouden moeten worden. 
Het gebied Haarzuilens is na vaststelling van het gebiedsperspectief meer concreet uit-
gewerkt in het Raamplan Groengebied Utrecht-west (2001). In 2002 is vervolgens het 
''Gebiedsperspectief Recreatief Groen Stadsgewest Utrecht'' vastgesteld, waarin de 
provincie Utrecht de extra 'Vinac-hectares' voor de ontwikkeling van de nieuwe groen-
gebieden hebben gelokaliseerd.  
 
De realisatie van de nieuwe recreatie-, bos- en natuurgebieden in Groengebied Utrecht-
West is volgens de geldende m.e.r.-regelgeving een m.e.r.-plichtige activiteit. Om deze 
reden heeft de Landinrichtingscommissie een MER opgesteld voor het groengebied. De 
provincie heeft de richtlijnen van de MER en vervolgens het MER vastgesteld (2004). In 
2005 is een aanvulling op het MER opgesteld. 
 
Onderzochte alternatieven 
In MER Groengebied Utrecht-West is voor de inrichting van het groengebied een tweetal 
alternatieven uitgewerkt: het Bosalternatief en het Open Landschapalternatief.  
In het Bosalternatief is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk mensen moeten kunnen 
recreëren in een groene omgeving. Bos met een recreatieve hoofdfunctie is dan de meest 
geschikte invulling, omdat bosgebieden de hoogste recreatieopvangcapaciteit hebben. 
Bossen met een besloten karakter staan echter in schril contrast met het huidige veelal 
open weide- en akkerlandschap. In het Open Landschapalternatief is daarom gekozen 
voor behoud van het meer open agrarische landschap. Het gebied wordt dan echter wel 
intensief voor recreatie ontsloten. Omdat het in open gebieden moeilijker is om grote hoe-
veelheden recreanten op te vangen, ligt de totale recreatie opvangcapaciteit in dit alter-
natief lager dan in het Bosalternatief. Beide alternatieven hebben vooral positieve 
milieueffecten tot gevolg en nauwelijks negatieve milieueffecten. Beide alternatieven 
voldoen aan de vooraf gestelde recreatiecapaciteit. Het Landinrichtingsplan voor 
Haarzuilens (2006, figuur 4.2) sluit aan op het Open Landschapalternatief. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van het Landinrichtingsplan Haarzuilens is de realisatie van een openbaar 
toegankelijk recreatiegebied van circa 450 ha. en 15 km. recreatieverbindingen voor 
wandelaars en/of fietsers. Op een drukke dag (ca. 5x per jaar) moet het gebied plaats 
bieden aan 15.000 nieuwe dagrecreanten (exclusief bestaande voorzieningen). Het 
nieuwe recreatiegebied behoudt een groene inrichting en is vooral bestemd voor de 
omliggende woonkernen, waaronder Leidsche  Rijn, en de bewoners in het gebied zelf. 
Gestreefd wordt naar een aantrekkelijk recreatiegebied wat betreft bereikbaarheid, 
beleving van rust en ruimte, hoogwaardige natuur en veiligheid. Ook voor andere functies 
dan recreatie (zoals water, milieu en verkeer) neemt het landinrichtingsplan maatregelen 
om de bestaande kwaliteiten van het gebied te bewaren en, waar mogelijk, te verhogen. 
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Figuur 4.2 Landinrichtingsplan Haarzuilens [DLG, 2006] 
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De basisfilosofie van het Landinrichtingsplan 
Vanuit het Open Landschapalternatief is de basis voor het landinrichtingsplan: 

1. Landgoed bij de stad; 
2. Kasteel de Haar als sfeermaker van het landgoed; 
3. Intensieve reacreatie in een relatief open landschap; 
4. Cultuurhistorie als drager voor recreatie; 
5. Natuur als toegevoegde waarde; 
6. Goed bereikbaar landgoed voor de fiets en auto; 
7. Parkeren bij de invalswegen van het recreatiegebied. 

 
Deelgebieden 
Het Landinrichtingsplan is verdeeld in deelgebieden, ieder met een eigen ontwikkeling en 
karakteristiek (zie ook figuur 4.3):  
 
De Rivier, tussen de Parkweg en het spoor (ten zuiden van plangebied golfbaan) 
De rivier wordt weer beleefbaar op de stroomrug. Er zal een veelheid aan activiteiten 
mogelijk worden gemaakt zoals wandelen langs de rivier, picknicken op een gazon, 
vissen, liggen in een weide, struinen door een bosje, kanoën, schaatsen of waterspelen. 
In het gebied kunnen rietland, ruigte, bos en struweel, natte schraallanden en bloemrijke 
graslanden tot ontwikkeling komen. Het motto is hier �avontuurlijk spelen langs de rivier�. 
Er is behoefte aan een theehuis waar men uitzicht heeft over de rivier en op de Hamtoren. 
 
Parkbos de Haar, ten westen van de Haarlaan 
Dit nieuw te ontwikkelen parkbos krijgt dezelfde uitstraling als het Noorderpark bij het 
kasteel, maar dan een modernere uitvoering ervan en openbaar toegankelijk. Het wordt 
een bos waarin verschillende overgangsfasen van bos aanwezig zijn met open plekken. 
Veel soorten bosvogels en insecten zullen zich hier thuis voelen. In het gebied kunnen 
essen-iepenbos, haagbeukenbos, bloemrijk grasland en plaatselijk moerasvegetaties 
(rietland, ruigte, water) tot ontwikkeling komen. Het wordt vooral een wandelgebied en op 
de open plekken kan men langer verblijven. Kinderen kunnen hier spelen op de speel- en 
ligweiden. 
 
Parklandschap, ten noorden van het parkbos en Noorderpark 
Het parklandschap krijgt een meer open karakter dan het Parkbos. Het wordt een over-
gangsgebied naar het open weidegebied van het Groene Hart met parkelementen en 
bloemrijke graslanden. Men moet het gevoel krijgen dat de landbouw onderdeel uitmaakt 
van het landgoed. Grazige weiden met bloemen en rijke slootvegetaties en natte ruigten 
zullen volop afwisseling bieden. Het wordt niet zozeer een gebied om in te verblijven als 
wel om doorheen te wandelen en te fietsen. Het landschap blijft het huidige, open karak-
ter behouden. Het zicht vanaf het open landschap op de bosrand van het kasteel is een 
ruimtelijke kwaliteit die behouden blijft.  
 
Wielrevelt (Haarveld), tussen Vleuten en het kasteelpark 
Het landschap blijft het huidige, open karakter behouden. Het zicht vanaf het open 
landschap op de bosrand van het kasteel is een ruimtelijke kwaliteit die behouden blijft. 
De relatieve, openheid van het Wielrevelt (zuidwestelijk deel van het park) zal een 
bijzonder contrast met de stad zijn. Het oude cultuurlandschap met boomgaarden en 
knotwilgenrijen, waarin de steenuil kan broeden, is zeer geliefd. Het landschap wordt 
vooral bepaald door bloemrijke graslanden met slechts plaatselijk enige opgaande 
struwelen en boomgroepen. De verkavelingstructuur en oude kerkpaden leggen de basis 
voor de recreatieve verbindingen vanwaar men kan genieten van de zichtlijnen. Deze 
paden zullen in meerdere soorten aanwezig zijn zodat men zowel over 
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een brede, verharde laan als over een onverhard pad dwars door een bloemrijk weiland of 
langs grazend vee kan lopen. Pleisterplaatsen zorgen voor afwisseling voor de recreant. 
De archeologisch waarde van het gebied zal beleefbaar worden gemaakt. 
 
Rust en Ruimte, vooral de blijvende landbouwgebieden 
Deze gebieden stralen rust en ruimte uit en zijn vooral traditioneel landbouwgebied. Er is 
een oude, door de jaren heen onveranderde verkaveling. Een deel betreft het nieuwe 
recreatiegebied ten westen van de Haarrijnse plas. Het beeld daar zal vooral worden 
bepaald door natte en droge schraallanden, rietlanden en vochtige ruigte. 
 
Pleisterplaatsen 
Er is in het plangebied Haarzuilens ruimte voor een aantal pleisterplaatsen met openbare 
voorzieningen. 
 

 
Figuur 4.3 Deelgebieden binnen Landinrichting Haarzuilens (gemeente Utrecht, 2009) 
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Extra ontwikkelingen ten opzichte van het Landinrichtingsplan 
De Stichting Kasteel De Haar wil meer bezoekers trekken om het kasteel financieel 
sluitend te kunnen exploiteren. De exploitatie komt de duurzame instandhouding van het 
topmonument ten goede. De Stichting heeft bij de gemeente een verzoek om vrijstelling 
van het bestemmingsplan ingediend voor het gebruik van de gebouwen aan het Stalplein 
ten behoeve van een restaurant, inclusief ruimte voor recepties en besloten partijen, een 
kantoor voor de Stichting, een bezoekerscentrum en een souvenirwinkel. Planologische 
vrijstelling hiervoor is inmiddels verleend. De gebruikswijziging van de gebouwen rondom 
het stalplein wordt opgenomen in het bestemmingsplan. De recreatieve functie van 
kasteel en park sluit goed aan bij de plannen voor het omliggende gebied, in het kader 
van de uitvoering van het Landinrichtingsplan Haarzuilens. 
 
Effecten 
Uitvoering van het landinrichtingsplan heeft vooral positieve effecten op de recreatie-
waarde, de natuurwaarden, de landschappelijke waarden en het waterhuishoudkundig 
systeem tot gevolg. Het landinrichtingsplan maakt verschillende vormen van recreatie 
mogelijk en biedt een diversiteit aan sferen die het gebied een grote belevingswaarde 
geven. Uitvoering van het landinrichtingsplan zal het leefgebied voor flora en fauna 
duidelijk vergroten. De agrarische activiteiten verdwijnen voor een groot deel en hiervoor 
in de plaats worden nieuwe recreatie-, bos- en natuurgebieden gerealiseerd. Het zorgt 
voor een uitgebreid netwerk aan ecologische verbindingen zowel binnen het gebied zelf 
als met de omgeving. Uitvoering van het landinrichtingsplan zal de bestaande 
(park)landschappelijke structuren benadrukken. De landinrichtingscommissie gaat 
zorgvuldig om met de archeologische waarden. In de functiewijzigingsgebieden komt de 
huidige landbouwfunctie voor een groot deel te vervallen. Deze gebieden krijgen de 
hoofdfunctie recreatie en natuur. Het gebied blijft goed bereikbaar voor doorgaand 
verkeer. Het verkeer van en naar het gebied neemt weliswaar toe. Maar daar staat 
tegenover dat het gebied minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer door 
verkeersremmende maatregelen ten behoeve van de recreatie. Zonder 
verkeersmaatregelen is het in 2015 in het plangebied drukker dan met voorgestelde 
maatregelen. Het recreatieverkeer betreft maar een klein deel van de totale 
verkeersbelasting in het gebied. Het waterhuishoudkundige systeem, zoals dat in de 
huidige situatie functioneert, blijft in hoofdlijnen overeind. De oppervlaktes open water 
wordt in enkele deelgebieden vergroot. De mogelijkheden voor waterconservering nemen 
hierdoor toe. 
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4.2 Landschap en cultuurhistorie 

4.2.1 Beleid 

Landschap (Nota Ruimte) 
Het landschap in Nederland staat onder druk. Aandacht voor de landschappelijke 
kwaliteit en het ruimtelijk ontwerp is daarom nodig. Het (cultuur) landschap is een 
belangrijk uitgangspunt voor de (her) inrichting van Nederland. Het nationaal beleid richt 
zich vooral op borging en ontwikkeling van de gebiedseigen kernkwaliteiten van (inter)na-
tionaal waardevolle landschappen. Beleidsmatig wordt er naar gestreefd de identiteits-
waarde en de (groene) gebruiksmogelijkheden van het landelijk gebied zoveel mogelijk te 
behouden en te ontwikkelen.De primaire verantwoordelijkheid voor de basiskwaliteit van 
het Nederlandse landschap ligt bij provincies. Een aantal bijzondere waardevolle 
gebieden en gebouwen is aangemerkt als nationaal landschap en/of opgenomen op de 
lijst van Werelderfgoederen van de UNESCO.  Het plangebied ligt in een nationaal 
landschap Groene Hart. Het nationaal landschap 'het Groene Hart' bestaat uit drie met 
elkaar samenhangende delen: het Hollands-Utrechts veenweidegebied, de 'waarden' en 
plassen, met elk hun eigen kernkwaliteiten. In de Nota Ruimte worden als kernkwaliteiten 
van het Hollands-Utrechts veenweidegebied benoemd: 
§ grote mate van openheid; 
§ strokenverkaveling met hoog percentage water-land; 
§ veenweidekarakter. 
 
Cultuurhistorie (Nota Ruimte, Nota Belvédère, Cultuurhistorische Hoofdstructuur Utrecht) 
Het rijk hecht in de Nota Ruimte aan borging en ontwikkeling van gebieden en structuren 
met zowel (inter)nationaal erkende als voor Nederland kenmerkende cultuurhistorische 
waarden, waarbij het rijk zich met name richt op de Nationale Landschappen. 
 
In de Nota Belvédère wordt de relatie tussen het ruimtelijk beleid en de cultuurhistorie 
aangeduid. De doelstelling met betrekking tot het ruimtelijke beleid luidt: Het erkennen 
en herkenbaar houden van cultuurhistorische identiteit in zowel het stedelijke als lande-
lijke gebied, als kwaliteit en uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen.  
Daarvoor wordt een vijftal richtingen aangegeven, waaronder: 
§ vroegtijdige en volwaardige afweging; 
§ volwaardig betrekken van cultuurhistorie bij planologische procedures en 

planvormingsprocessen. 
 
In de nota Belvédère worden verspreid over heel Nederland cultuurhistorische meest 
waardevolle gebieden aangegeven, de zogenoemde Belvédèregebieden. Daar geldt een 
speciale aandacht voor het versterken en benutten van de cultuurhistorische identiteit en 
de daarvoor bepalende kwaliteiten (fysieke dragers). 
Het gehele zoekgebied ligt in het Belvédèregebied Nieuwkoop en Harmelen. 
Het gebied Nieuwkoop-Harmelen is aangewezen als Belvédèregebied omdat het een veen-
ontginningsgebied is van Europese betekenis, een schoolvoorbeeld van het typische 
Hollands-Utrechts cope ontginningslandschap. Het kasteel De Haar en omgeving wordt in 
de nota Belvedère benoemd als bijzondere buitenplaats. Daarnaast worden de hoge 
archeologische waarden genoemd. 
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Monumenten worden beschermd in het kader van de Monumentenwet 1988 en de Wet 
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Er bestaan twee categorieën, de (archeologische) 
monumenten en de beschermde stads- of dorpsgezichten. Met monumenten worden alle 
�onroerende zaken� en terreinen' bedoeld. Tot die onroerende zaken horen gebouwen en 
objecten die ten minste vijftig jaar oud zijn. Zij moeten van belang zijn door hun 
schoonheid, de wetenschappelijke en/of hun cultuurhistorische betekenis. Een 
monument kan worden aangewezen als rijksmonument wanneer het aan deze regels 
voldoet en als het een nationale, unieke waarde heeft. Door die bescherming wordt 
geprobeerd de historisch gegroeide structuur van een stad of dorp te handhaven. Voor de 
afbraak, wijziging of verwijdering van monumenten dient men een vergunning aan te 
vragen bij B&W. Per 1 september 2007 is de Monumentenwet herzien en is de Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg in de Monumentenwet geïmplementeerd (zie 
archeologie). Vanuit het provinciaal cultuurhistorisch beleid zoals vastgelegd in de nota's 
Niet van Gisteren , Cultuurhistorische Hoofdstructuur provincie Utrecht (2003) en de 
Cultuurhistorische Atlas De Tastbare Tijd (2005) zijn voor Haarzuilens van belang: 
§ Handhaven voldoende open ruimte tussen park De Haar en Leidsche Rijn; 
§ Rekening houden met zichtlijnen van De Haar en het contrast met het noordelijk 

gelegen polderlandschap 
§ Rekening houden met de archeologische potenties. 
 
Het in het Landinrichtingsplan voorziene parkbos ten westen van De Haar wordt als kans 
gezien om het nooit gerealiseerde parkdeel van Kasteel de Haar (in eigentijdse vorm)  te 
realiseren [gemeente Utrecht, 2009). 
 

4.2.2 Landschappelijke waarden 

Plangebied en omgeving 
Het plangebied ligt in het rivierengebied van de (voormalige) Oude Rijn en de Vecht.  
Het ligt op de overgang van een stroomruggen/oeverwallen landschap ten zuiden van de 
Parkweg en een copeontginningenlandschap aan de oost-, west en noordzijde (zie figuur 
4.4). Het plangebied zelf ligt op een stroomrug van de Oude Rijn, ca. 1,5 km breed oost-
west lopend, actief van ca. 6.000 tot 2.000 jaar geleden. 
Het landschap ten oosten van de Rijndijk kenmerkt zich door waterlopen, oeverwallen, 
onregelmatige verkavelingspatronen en een landgebruik met relatief veel weilanden, 
akkerlanden en boomgaarden. Dit geeft het gebied een grillig, natuurlijk half gesloten 
uiterlijk. Het gebied wordt doorsneden door de spoorlijn Utrecht-Woerden, die een 
landschapsvreemd element vormt. 
Het copeontginningenlandschap ten westen van de Rijndijk kenmerkt zich daarentegen 
door regelmatigheid, verkaveling in smalle stroken en openheid. Lange rechte wegen en 
watergangen versterken de regelmatige structuur. Het copeontginningenlandschap wordt 
doorsneden door een spoorlijn, de lijn Gouda-Amsterdam. 
Tabel 4.1 geeft een overzicht van de karakteristieken van de twee landschapstypen. 
 
Tabel 4.1 Overzicht karakteristieken landschapstypen 
Stroomruglandschap Kommen / cope-ontginningenlandschap 
Kleinschalig en gedifferentieerd Grootschalig 
Visueel verdicht Open 
Blokverkaveling Regelmatige strokenerkaveling (cope) 
Verscheidenheid in grondgebruik Monofunctioneel grondgebruik: veeteelt 
Hoogte 0, 5 � 1 m + NAP Hoogte 0,5 -1m - NAP 
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Figuur 4.4 Landschapstypen / geomorfologie [MER Groot Groen Gebied Utrecht West, 2004] 
 

 
Figuur 4.5 Hoogtekaart [MER Groot Groen Gebied Utrecht West, 2004] 
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Het gebied ten oosten van het plangebied is aanzienlijk aan het veranderen. De Vinex-
locatie Leidsche Rijn gaat ruimte bieden aan ongeveer 30.000 woningen met circa 80.000 
tot 90.000 inwoners en maakt van het agrarische gebied een groot stedelijk woongebied. 
Ook de infrastructuur wordt hiervoor aangepast, waardoor de landschappelijke structuur 
verandert: de stad komt dichterbij. 
 
Kasteel en kasteelpark 
Kasteel de Haar en de parken ten noorden en zuiden ervan vormen een geïsoleerd geslo-
ten element tussen het stroomruggenlandschap en het copeontginningenlandschap. 
Het gebied is circa twee kilometer lang en één kilometer breed. Het gebied is kleinschalig 
en besloten en ligt hoger dan de omgeving.  
De landschappelijke waarde van het plangebied is met name gelegen in de contrasten 
met de omgeving  en in het parkontwerp. 
 
Het park rondom kasteel de Haar bestaat uit een noordelijk en een zuidelijk deel, het 
Noorderpark en het Zuiderpark, gescheiden door de Bochtdijk. Het gebied direct rond het 
kasteel bestaat uit een aantal formeel aangelegde tuinen.  
Het noordelijk deel, waarin het kasteel zich bevindt, is in gebruik als park bij het kasteel.  
Het park is toegankelijk vanuit drie richtingen. Twee hiervan, de Zuylenlaan en de 
Haarlaan, zijn aangelegd als formele lanen met aan weerszijden grote bomen. De 
zuidelijke toegang aan de Bochtdijk wordt gebruikt als hoofdtoegang. Het heeft een 
besloten karakter, waardoor het kasteel slechts op een paar plekken te zien is. 
Het Zuiderpark heeft een gesloten karakter. Het hele park is omzoomd met boompartijen, 
die strakke gesloten bosranden vormen langs het open weidegebied. Het omringende 
gebied bestaat uit open akkers en weidegebied. Het zuidelijk deel van het park wordt 
gebruikt als golfbaan. Het is verbonden met het noordelijk deel door een loopbrug, die 
onderdeel is van het padenpatroon.  
 

4.2.3 Ruimtelijk-visuele kwaliteit 

Ruimtelijk visueel is er sprake van grote contrasten. Het park Haarzuilens is gesloten en 
laat vanaf de omgeving weinig doorkijk toe. Het omliggende copelandschap daarentegen 
is zeer open met lange zichtlijnen. Het rivierlandschap ten zuiden van de golfbaan is half 
open met een afwisseling in open akkerlanden en gesloten boomgaarden. 
Karakteristiek voor het parklandschap rondom kasteel de Haar is de waaier van zicht-
lijnen vanuit het kasteel. De zichtlijnen betreffen drie lange zichtlijnen vanuit het kasteel 
naar het Zuiderpark (zie verder paragraaf 4.2.4) 
Opgemerkt dient te worden dat de oorspronkelijke ruimtelijke visuele kwaliteit van het 
park, honderd jaar na aanleg, is afgenomen. Omdat veel bomen uit het plan van Henri 
Copijn zijn verdwenen of een forse omvang hebben bereikt, zijn de oorspronkelijke 
ruimtelijke verhoudingen verloren gegaan. Ook is de beleving voor de wandeleaar 
veranderd door het verdwijnen of verschijnen van onderbegroeiing. Contrasten van open-
geslotenheid, licht-donker en de aanwezigheid van sommige zichtlijnen zijn afgezwakt. 
Tenslotte zijn door de aanleg van de golfbaan hoogteverschillen toegevoegd en paden en 
boomgroepen verdwenen. 
Het gebied ten zuiden van de Bochtdijk/Thematerweg is van uitzonderlijke ruimtelijk-
visuele waarde [Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004]. Bepalend hierin zijn de 
strakke bosranden van het Zuiderpark en de evenwijdige wegen Eikslaan en Joostenlaan 
met transparante bomenrijen. Het gebied kent een grote openheid.  
 

Utrecht 
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4.2.4 Cultuurhistorische waarden 

Het plangebied is cultuurhistorisch zeer waardevol en op diverse wijzen als waardevol 
benoemd en beschermd: 

• Het maakt deel uit van Belvedèregebied Nieuwkoop en Harmelen (zie ook 
paragraaf 4.2.1.); 

• Het Kasteel de Haar, afzonderlijke bebouwing en elementen, de omliggende 
tuinen en parken, diverse panden in het dorp Haarzuilens, de betonnen brug over 
de Bochtdijk en het pand aan de Haarlaan 3 zijn beschermd als 
Rijksmonumenten in het kader van de Monumentenwet (zie tekstkader en figuur 
4.6). Ook zijn enkele panden in het dorp beschermd als gemeentelijk monument; 

• Het Kasteel de Haar en de ruime omgeving waarin het kasteel ligt zijn 
voorgedragen als Beschermd Dorpsgezicht in het kader van de Monumentenwet 
(zie tekstkader en figuur 4.6).  

De bescherming in het kader van de Monumentenwet en de gemeentelijke verordening 
maakt dat ruimtelijke ingrepen erin niet zondermeer zijn toegestaan en dat voor ingrepen 
een vergunning noodzakelijk is in het kader van de Monumentenwet en/of -verordening. 
Deze paragraaf beschrijft de cultuurhistorische waarden in en rond het plangebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rijksmonumentale status Zuiderpark 
Het Zuiderpark is als onderdeel van de tuinen en parken rondom Kasteel de Haar in 2006 aangewezen als 
Rijksmonument (monumentnummer 527893). 
 
In het register is een uitgebreide beschrijving opgenomen van het Zuiderpark (zie onder kopje 
�Zuiderpark�). Het park is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang: 

• vanwege de ontstaansgeschiedenis; 
• als zeldzaam gaaf bewaard voorbeeld van een aanleg in landschapsstijl van Henri Copijn 
• vanwege het belang van de aanleg voor de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur; 
• vanwege de, ook in detail, gaaf bewaarde structuur; 
• vanwege de voor Nederland ongebruikelijke omvang; 
• vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp 

 
Daarnaast zijn twee karakteristieke elementen in het Zuiderpark in 2006 apart aangewezen als 
Rijksmonument: 

• de brug over de Bochtdijk (monumentnummer 527917) 
• het pand aan de Parkweg 3, in de zuidoosthoek van het Zuiderpark (monumentnummer 527920) 

 
De brug over de Bochtdijk is een rustiek houtimitatie betonnen brug daterend uit 1905. De brug is in 
cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang, vanwege: 

• de ornamentele waarde; 
• de ensemblewaarde; 
• de zeldzaamheidswaarde. 

 
Het pand aan de Parkweg 3 betreft een voormalige boswachterswoning uit 1924. De woning is in 
cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang, vanwege: 

• de gaafheid; 
• de ornamentele waarde; 
• de ensemblewaarde. 
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Figuur 4.6 Waarderingskaart uit toelichting aanwijzing beschermd dorpsgezicht 

Haarzuilens [Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004] 
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 Beschermd Dorpsgezicht Haarzuilens 
Een groot gebied rond kasteel De Haar is in 2004 door de ministeries van OCW en VROM  
voorgedragen om aangewezen te worden als beschermd dorpsgezicht volgens de Monumentenwet 
1988. De voorgenomen aanwijzing komt voort uit het landelijke Monumenten Inventarisatie Project 
jongere bouwkunst en stedenbouw en betreft bebouwing en stads- en dorpsstructuren uit de periode 
1850-1940.  
De gemeente Utrecht moet nog een advies geven over de voorgedragen aanwijzing. Dit wordt in 2011 
verwacht. Indien het advies positief is,  volgt definitieve aanwijzing naar verwachtingca. twee jaar 
daarna.  
Met het opstellen van een bestemmingsplan wordt, wanneer dat bestemmingsplan voldoende 
beschermend is, voldaan aan artikel 36 van de Monumentenwet waarin staat dat de gemeenteraad ter 
bescherming van een beschermd stads- en dorpsgezicht een bestemmingsplan als bedoeld in de Wet 
ruimtelijke ordening dient vast te stellen.  
 
Het beschermd dorpsgezicht Haarzuilens omvat de eind 19  e eeuwse aanleg van kasteel De Haar, het 
kasteeldorp Haarzuilens, en de omringende, op de middeleeuwse ontginningspatronen gebaseerde 
landerijen, die deels bij het kasteel horen [Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004]. 
 
In de Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht Haarzuilens 
[Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004] worden de volgende te beschermen waarden expliciet 
genoemd: 

• De landschappelijke parkaanleg rond kasteel De Haar naar ontwerp van H. Copijn als 
cultuurhistorisch en landschappelijk zeer waardevolle groenstructuur te midden van en in 
contrast met het vlakke en open polderland; 

• Kasteel De Haar als kern van deze aanleg met diverse zichtassen over het weidegebied en 
als voorbeeld van een voor Nederland grootschalige particuliere 19e eeuwse ontwikkeling; 

• Het eind 19e eeuwse dorp Haarzuilens naar ontwerp van P.J.H. Cuijpers; 
• De bijzondere vanuit één concept ontwikkelde ruimtelijk-historisch samenhang tussen 

kasteel, park en dorp in een geheel landschappelijke omgeving; 
• De historisch-functionele relatie tussen het kasteel, het park en de omringende agrarische 

gronden als onlosmakelijke onderdelen van het gehele multifunctionele landgoed; 
• De Middeleeuwse ontginningsstructuren betreffende de verkavelingen, de 

ontginningsassen, de zij- en achterkaden, de waterlopen en de doorgaande wegen, in het 
kasteelpark deels geincorpereerd in de nieuwe aanleg en in de omringende polders nog 
grotendeels gaaf en onderling visueel herkenbaar; 

• De in het gebied aanwezige historische bebouwing, archeologische terreinen en bijzondere 
elementen als de bij het kasteel behorende eendenkooi en de Hamtoren. 

 
Het beschermd dorpsgezicht Haarzuilens is van algemeen belang vanwege het uit één concept 
ontworpen ensemble van kasteel, park en dorp te midden van een bijbehorende agrarische entourage 
van open polderland. Deze voor Nederland unieke grootschalige aanleg heeft zowel ideologisch als 
fysiek gebruikgemaakt van een Middeleeuws verleden, waarbij de oude bestaande structuren en 
restanten uit die periode respectievelijk zijn aangepast, aangevuld en intact gelaten [Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg, 2004]. 
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Figuur 4.7 Ontwerp Park Haarzuilens Copijn [Van Gessel, 2005 en Van Aalderen, 2008] 
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Haarzuilens 
Haarzuilens (Kasteel de Haar, de tuinen en parken om het kasteel, dorpje Haarzuilens en 
omgeving) is cultuurhistorisch zeer waardevol en van landelijk belang vanwege: 

• Het kasteel als middeleeuws landgoed op de grens van het rivierenlandschap 
naar het copeontginnenlandschap (zie paragraaf 4.2.3 Landschap); 

• De herbouw van het kasteel vanaf 1893 naar het ontwerp van P. (Pierre) J.H. 
Cuijpers; 

• De aanleg van de tuinen en parken om het kasteel tussen 1895 en 1910 naar 
ontwerp van H. (Henri) Copijn (met invloeden van Cuijpers); 

• De verplaatsing en het opnieuw opbouwen van het dorp Haarzuilens naar het 
ontwerp van Pierre en Jos Cuijpers ten behoeve van de herbouw van het kasteel 
en de aanleg van het park. 

 
Kasteel de Haar en de parken eromheen 
Kasteel de Haar heeft een Middeleeuwse oorsprong. De eerste vermelding dateert van 
1391. Het kasteel is in 1482 verwoest, herbouwd en uitgebreid in de 16e eeuw, maar in de 
17e eeuw in verval geraakt. Het kasteel is met name bekend geworden door de herbouw 
tussen 1883-1912 naar ontwerp van de bekende architect Pierre Cuijpers. Bijzonder 
element van deze herbouw is de verplaatsing en herbouw van het dorp Haarzuilens ten 
behoeve van de aanleg van het park rondom het kasteel. Haarzuilens lag oorspronkelijk 
aan de voet van het kasteel in een buitenbocht van de Bochtdijk. Het dorp lag echter in de 
weg bij herinrichting van het gebied rondom het kasteel en is met uitzondering van een 
kerkruine geheel afgebroken. Het dorp is tussen 1896 en 1898 ten oosten van het kasteel 
en Noorderpark herbouwd naar ontwerp van Pierre en Jos Cuijpers. 
 
Bij de herbouw van het kasteel zijn tussen 1895 en 1910 ook nieuwe tuinen en parken 
aangelegd, ontworpen door de bekende landschapsarchitect Henri Copijn(figuur 4.7): 

• De tuinen rondom het kasteel; 
• Het Noorderpark om het kasteel ten noorden van de Bochtdijk; 
• Het Zuiderpark ten zuiden van de Bochtdijk 
• Direct om het kasteel zijn tuinen aangelegd: een baroktuin, Romeinse tuin en 

rozentuin. 
In de jaren 30 hebben uitbreidingen van het Zuiderpark plaatsgevonden. 
 
Het kasteel en het park zijn sinds 2000 in eigendom van de Stichting Kasteel De Haar, 
waarin de familie Van Zuylen van Nijevelt en de Vereniging Natuurmonumenten partici-
peren. Het omliggende landgoed is sindsdien eigendom van Natuurmonumenten.  
 
Het Noorderpark heeft deels een formeel karakter, deels een landschappelijk karakter. 
Het formele deel ligt direct ten noorden van het kasteel een heeft formele elementen als 
een kasteellaan en een �grand canal�, een langwerpige vijver met lange zichtlijnen. Het 
landschappelijke deel van het Noorderpark ligt ten noordoosten van het kasteel en 
bestaat uit slingerende vijverpartijen, omgeven door veel opgaand groen en 
wandelpaden. 
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Figuur 4.8 Cultuurhistorische waarden Zuiderpark 

[Van Gessel, 2005 en Van Aalderen, 2010] 
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Zuiderpark 
Het Zuiderpark, waarin de huidige golfbaan gelegen is een deel van de uitbreiding van de 
golfbaan voorzien is, is ontworpen in een eclectische, Engelse landschapsstijl: grillige 
waterpartijen, een wandelpadennet, zichtlijnen, formele elementen en veel gevarieerd 
groen.  
Landschapsarchitect Michael van Gessel heeft ten behoeve van het ontwerp voor de 
golfbaanuitbreiding onderzoek verricht naar de karakteristieke waarden en structuren van 
het Zuiderpark (Van Gessel, 2005). Hieronder volgt een samenvatting van zijn 
bevindingen. 
Het Zuiderpark bestaat uit een hoofdstructuur omgeven door een groene structuur.De 
hoofdstructuur bestaat uit de volgende landschappelijke en cultuurhistorische essenties 
(figuur 4.8): 

• Zichtlijnen en formele uitzichtpunten; 
• Waterstructuur met eilanden; 
• De Krakeling, een primaire wandelpadenstructuur; 
• Verbindingen, toevoegingen en extra�s. 

 
Zichtlijnen en formele uitzichtpunten; 
Karakteristiek voor het parklandschap rondom kasteel de Haar is de waaier van zicht-
lijnen (ook wel vista�s genoemd) vanuit het kasteel (figuur 4.8 en 4.9). De zichtlijnen 
betreffen drie lange zichtlijnen vanuit het kasteel naar het Zuiderpark. Twee hiervan lopen 
dwars door het Zuiderpark waarvan een de Hamtoren als focuspunt heeft (nr. 1) en de 
andere verdwijnt in de open ruimte (nr. 2). De derde zichtlijn eindigt op een van de twee 
uitzichtpunten van het Zuiderpark (nr. 3). Naast deze zichtlijnen vanuit het kasteel en 
vanuit het park naar het kasteel toe, zijn er nog een zevental zichtlijnen. Twee daarvan 
zijn zichten vanaf het punt waar de wandelaar vanuit het Noorderpark, het Zuiderpark 
bereikt (nr. 4 en 5). Zichtlijn nummer 4 is gericht op het westelijk hoger gelegen 
uitzichtpunt vanaf waar weer twee zichtlijnen richting de twee kerktorens in Vleuten gaan 
(nr. 6 en 7). Een derde zicht vanaf dit uitzichtpunt is gericht op het oostelijk uitzichtpunt 
(nr. 8). Van hieruit lopen er tenslotte weer zichtlijnen in de richting van het poortgebouw 
en over het centrale deel van de grote waterpartij (nr. 9 en 10). In het ontwerp van Copijn 
zijn de zichtlijnen belangrijke elementen in de ruimtelijke opbouw van het park. In de 
huidige situatie zijn een aantal zichtlijnen verstoord: 

• Zichtlijn 1 zuidzijde; 
• Zichtlijn 5 ter hoogte van waterpartij; 
• Zichtlijn 6 en 7: centrale deel; 
• Zichtlijn 9: ter hoogte van waterpartij 
• Zichtlijn 10: ter hoogte van waterpartij 

In het Zuiderpark liggen twee uitzichtpunten, die de schakels vormen tussen de 
zichtlijnen. 
 
Waterstructuur met eilanden 
De Engelse landschapsstijl volgend is in het ontwerp van het park ruim gebruik gemaakt 
van water. Centraal in het Zuiderpark ligt een natuurlijk vormgegeven waterpartij, in de 
vorm van een beek of rivier. Oevers zijn gevarieerd vormgegeven. Op een aantal punten 
komen de oevers dichter bij elkaar, waardoor de waterpartij opgedeeld lijkt in kommen. 
In de centrale waterpartij ligt een schiereiland, een groot eiland (inmiddels verdwenen) en 
drie kleinere eilandjes, waarvan er één is verdwenen en twee door verlanding aan de 
oever vast zijn komen te liggen. Van de vijf oorspronkelijke bruggen resteren en nog maar 
twee.  
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Naast de centrale waterpartij is in het ontwerp ook een klein slingerend beekje voorzien in 
het zuidwestelijk deel van het Zuiderpark, waarschijnlijk een omgevormde sloot. Hiervan 
zijn nog maar een paar kleine restanten over. 
 

 
Figuur 4.9 Zichtlijnen in het Zuiderpark [M.R. van Gessel, 2005] 
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De Krakeling, een primaire wandelpadenstructuur; 
Centraal in het Zuiderpark ligt een hoofdpad in de vorm van een krakeling, het 
oorspronkelijke wandelpad in het ontwerp van Copijn. Zowel in het Noorderpark als 
Zuiderpark ligt een dergelijk wandelpad, beide paden zijn niet met elkaar verbonden. Het 
is een wandeling door het park met steeds wisselende zichten op het kasteel en de 
omgeving. Het pad zelf heeft een besloten karakter. De krakeling loopt vooral aan de 
buitenkant van het park. Twee koppelingen voerden de wandelaar over de hogere delen 
van het park en met een brug over de centrale waterpartij. Naast ontsluiting heeft de 
krakeling ook een belangrijke sierfunctie. 
 
Verbindingen, toevoegingen en extra�s. 
De krakeling wordt aan alle zijden van het park verbonden met de omliggende parkdelen 
en de omgeving. Een belangrijke en karakteristieke verbinding is die met het Noorderpark 
via een hout-imitatie betonnen brug over de Bochtdijk. Deze brug is ca.1905 aangelegd 
en in 2006 aangewezen als Rijksmonument.  
Daarnaast zijn naast de krakeling ook enkele secundaire wandelpaden aangelegd en zijn 
er extra lussen en parallele slingerpaden toegevoegd, voerend naar hogere delen van het 
park of zichtpunten. 
In de zuidoosthoek van het park ligt aan de Parkweg 3 een voormalige 
boswachterswoning. Het pand dateert uit 1924 en is in 2006 aangewezen als 
Rijksmonument. 
 
Groenstructuur 
De groenstructuur die de hoofdstructuur omgeeft bestaat uit open en gesloten elementen: 
enerzijds weiden en gazons, anderzijds bospartijen en bosranden. 
Om het park meteen een volwassen karakter te geven zijn bij de aanleg tussen 1895 en 
1910 vele volwassen bomen aangevoerd.  
 
Effect van de huidige golfbaan op het park 
De inpassing van de huidige golfbaan in het park is wisselend verlopen: deels is het 
ontwerp van Copijn gerespecteerd (open ruimten, waterpartijen), deels ook niet 
(karakteristieke boomgroepen, paden, waaronder een deel van de krakeling, reliëf). 
Daarnaast zijn die delen van het park die geen onderdeel uitmaakten van de golfbaan 
dichtgegroeid. 
 
Huidige staat van het park 
Het park is, meer dan honderd jaar na aanleg, toe aan een opknapbeurt. Veel bomen uit 
het oorspronkelijke plan van Copijn zijn verdwenen, terwijl andere bomen zo groot zijn 
geworden dat oorspronkelijk bedoelde ruimtelijke verhoudingen verloren zijn gegaan. 
Ook de ondergroei is deels verdwenen, deels opgekomen op niet beoogde plaatsen. De 
spanning in het oorspronkelijke ontwerp tussen licht en donker, open en gesloten, zicht 
en intimiteit is deels verdwenen. Waterlopen en relief zijn nog grotendeels intact. Veel 
paden zijn verdwenen evenals bijzondere beplantingselementen, bruggen en 
uitzichtpunten. 
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Figuur 4.10 Cultuurhistorische Waardenkaart Provincie Utrecht  [Provincie Utrecht] 
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Overige cultuurhistorische waarden in en rond omgeving 
Andere cultuurhistorische waarden in en rond het plangebied zijn de boomgaarden, 
monumentale boerderijen en wegen (figuur 4.10).  
De Bochtdijk, aan de oostzijde overgaand in de Thematerdijk en aan de westzijde 
overgaand in de Lagehaarsdijk heeft cultuurhistorische waarde, omdat het de 
ontginningsbasis is, van waar uit vanaf de 12e eeuw delen van de rivier werden bedijkt en 
land werd ontgonnen [Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2004]. De oorspronkelijke 
Bochtdijk is deels aangepast bij de herbouw van Kasteel de Haar en de herinrichting van 
het gebied eromheen. Op de hoek van de Bochtdijk en de Eikslaan heeft tot het begin van 
de 19e eeuw het versterkte huis Den Eyk gestaan. De Rijndijk aan de westzijde van het 
plangebied heeft cultuurhistorische waarde als scheiding tussen ontginningseenheden. 
De Haarlaan heeft cultuurhistorische waarde als oorspronkelijke (Middeleeuwse) 
verbindingsweg tussen Vleuten en Harmelen en na herbouw van het kasteel als 
toegangsweg naar de zuidelijke entree van het kasteel.  
Markant omgevingselement is de Hamtoren ten zuidoosten van het plangebied. De 
Hamtoren is een restant van het oorspronkelijke kasteel De Ham, daterend uit 1325, 
verwoest in 1481, herbouwd en vervolgens gesloopt (op de toren na) in 1870. 
 

4.2.5 Autonome ontwikkeling 

Autonoom verandert het landschap in het plangebied voor de golfbaan niet of nauwelijks. 
In de omgeving gaat het landschap aanzienlijk veranderen door de VINEX locatie Leidsche 
Rijn (transformatie agrarisch naar stedelijk). 
Realisatie van het Landinrichtingsplan Haarzuilens heeft vooral landschappelijke en 
cultuurhistorische gevolgen voor het komgebied ten westen van de golfbaan.  
Dit gebied verandert van open agrarisch grasland naar een meer gesloten recreatief 
groengebied. Ook het gebied ten zuiden van de Parkweg wordt verdicht, maar de effecten 
ten opzichte van de huidige situatie zijn hier minder ingrijpend. 
Het Noorderpark wordt gerenoveerd. 
 

4.3 Bodem 

4.3.1 Beleid 

Het bodembeleid is erop gericht conform het Bouwstoffenbesluit de multifunctionaliteit 
van de bodem zoveel mogelijk te behouden. Gestreefd moet worden naar hergebruik van 
grond binnen het gebied (gesloten grondbalans). Hergebruik van licht verontreinigde 
grond is onder voorwaarden mogelijk.  

4.3.2 Bodemtype 

De bodem van het plangebied bestaat uit jonge rivierkleigronden, afwisselingen van zavel 
en klei (figuur 4.11). In het Zuiderpark ligt een kalkloze ooivaaggrond, in de uitbreidings-
gebieden A en B een kalkloze poldervaaggrond en in uitbreidingsgebied C een 
leek/woudeerdgrond. De bodemwaarden zijn niet beschermd en/of bijzonder. 
 

Noorderpark 
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Figuur 4.11 Bodemtypen [MER Groot Groen Gebied Utrecht West, 2004] 
 

4.3.3 Bodemkwaliteit 

In het buitengebied van Haarzuilens en omgeving is begin 2007 een historisch onderzoek 
uitgevoerd (figuur 4.12). Er zijn in het gebied geen ernstige gevallen van bodemveront-
reiniging bekend bij gemeente Utrecht. 
 
Op het Zuiderpark, centraal op de golfbaan ter plaats van de greenkeepersloods is een 
bovengrondse opslagtank van 1.200 liter gesitueerd. In het Zuiderpark hangt de 
bodemkwaliteit vooral samen met het gebruik als golfbaan. Op een golfbaan worden de 
intensief bespeelde delen (green, tee, delen van de fairway) relatief intensief beheerd. 
Maar het gebruik van bemesting en bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt.  
De grasmat is gebaat bij een zo natuurlijk en geleidelijk mogelijke groei. Stress op de 
groei door teveel mest en ziektes moet worden vermeden. Daarnaast beslaan de intensief 
bespeelde delen slecht een klein deel van de golfbaan. Grote delen van de golfbaan 
worden extensief beheerd, zonder gebruik van bemestings- en bestrijdingsmiddelen.  
 
In de uitbreidingsgebieden is een aantal gedempte sloten. De bodemkwaliteit hangt hier 
vooral samen met het landbouwgebruik (weiland/grasland). Ernstige verontreinigingen 
worden niet verwacht, wel verhoogde concentraties fosfaat en nitraat. 
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4.3.4 Autonome ontwikkeling 

Autonoom verandert de situatie voor bodem in het plangebied naar verwachting niet 
wezenlijk. 
Realisatie van Landinrichtingsplan Haarzuilens zorgt voor een ander bodemgebruik ten 
westen van de golfbaan. 
 

 

 
 
Figuur 4.12 Resultaten historisch onderzoek plangebied Golfbaan De Haar  

[Beleids Ondersteunend Bodem Informatie Systeem Gemeente Utrecht, 2007] 
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4.4 Water 

4.4.1 Beleid 

Nationaal 
Het waterbeleid is vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water, Nationaal 
Bestuursakkoord Water, de Waterwet, de 4e Nota Waterhuishouding het provinciaal 
waterhuishoudingsplan en waterbeheersplannen van het Hoogheemraadschap.  
 
Hoofddoel van het waterbeleid is duurzaam waterbeheer en een duurzaam watersysteem, 
dat is gericht op het realiseren van een zelfstandig functionerend en ecologisch gezond 
watersysteem. Daarbij moeten knelpunten in waterbeheer zoveel mogelijk ter plaatse 
worden opgelost en moeten problemen niet worden doorgeschoven naar andere gebie-
den. Hierbij wordt de trits "Vasthouden, Bergen en Afvoeren" gehanteerd. Gebiedseigen 
water moet zo lang mogelijk worden vastgehouden en zoveel mogelijk worden (her)ge-
bruikt. Er moet voldoende ruimte gegeven worden aan infiltratie van (schoon) hemelwater 
naar het grondwater. 
 
De waterkwaliteit moet worden verbeterd gericht op de waterkwaliteits- en ecologische 
doelstellingen. Hierbij wordt de volgorde "Niet vervuilen, Zuinig gebruiken en Hergebruik, 
Scheiden en Schoonmaken" gehanteerd.  
 
Vierde Nota Waterhuishouding (1998) 
Deze nota beschrijft de hoofdlijnen van het rijksbeleid voor de waterhuishouding. Hoofd-
doelstelling van het beleid is 'het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land 
en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waar-
mee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd'.  
Verder wordt in de nota nader aandacht geschonken aan thema's als terugdringen van 
verdroging, vermindering van emissies van diffuse bronnen en waterbodemsanering.  
 
In het Basisrapport bij het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw wordt inge-
gaan op bedreigingen en kansen die water biedt. Kernbegrippen van de omgang met 
water zijn: betrouwbaar, duurzaam en bestuurbaar. De oplossing wordt gezocht in een 
drietrapsstrategie: 

1. Overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms vasthouden in bodem en 
oppervlaktewater; 

2. Zonodig water tijdelijk bergen in retentiegebieden langs waterlopen, daarvoor 
moet ruimte worden gecreëerd; 

3. Pas wanneer 1 en 2 te weinig opleveren, water afvoeren naar elders of, als dat 
niet kan, het water opvangen in gebieden die gecontroleerd onder water gezet 
kunnen worden bij afvoeren die hoger zijn dan maatgevende afvoeren. 
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Beleid Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, oppervlaktewaterbeheerder in het gebied, 
heeft haar waterbeleid geformuleerd in het Waterbeheerplan 2010-2015. Hierin is naast 
de algemeen geldende beleidslijnen aangegeven dat rondom het stedelijk gebied Utrecht 
meerdere zoeklocaties zijn aangewezen voor waterberging, waaronder ook Utrecht-west. 
Ook is aangegeven dat de inrichting van recreatieve groengebieden nabij stedelijk gebied 
goede mogelijkheden biedt voor het realiseren van extra waterberging in de vorm van 
meervoudig ruimtegebruik (combinatie natuur en recreatie met waterberging). Momenteel 
bereid het Hoogheemraadschap een peilbesluit voor Haarzuilens als geheel voor. 
 
Watertoets 
In het kader van de bestemmingsplanprocedure is een watertoets uitgevoerd. De water-
toets is een instrument waarin ruimtelijke ingrepen worden beoordeeld op effecten op het 
watersysteem. In het kader van het Landinrichtingsplan Haarzuilens is een watertoets 
doorlopen en is overleg gevoerd met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. 
Hierin heeft het Hoogheemraadschap eisen en randvoorwaarden gesteld en aangegeven 
welke effecten zij onderzocht wil hebben. Hieraan is in het Landinrichtingsplan invulling 
gegeven, waarop het Hoogheemraadschap op hoofdlijnen haar goedkeuring aan de 
watertoets heeft gegeven. 
 

 

 
Foto waterpartij golfbaan De Haar 
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4.4.2 Oppervlaktewater 

Wateraan- en afvoer 
In de huidige situatie komt in het plangebied ca. 5,3 ha. oppervlaktewater voor in de vorm 
van: 
§ waterpartijen; 
§ watergangen. 
 
Langs het plangebied is een aantal primaire watergangen gelegen (figuur 4.13) 
 

 
Figuur 4.13 Primaire watergangen in de omgeving van het plangebied 

(bron: Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) 
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De waterpartijen zijn gelegen in het Zuiderpark en maken deel uit van de bestaande 
golfbaan. Centraal op de golfbaan loopt een noord-zuid georiënteerde waterpartij.  
In het oostelijk deel van het Zuiderpark ligt een aantal kleinere waterpartijen. 
De uitbreidingsgebieden worden omgeven door sloten. Daarnaast loopt een watergang 
door het zuidoostelijke uitbreidingsgebied. 
Het oppervlaktewater watert af in noordelijke richting naar het Amsterdam Rijnkanaal.  
De afwatering vindt plaats via het gemaal Haarrijn. Het water wordt aangevoerd vanuit de 
Leidsche Rijn en Bijleveld. Het watersysteem van Haarzuilens en het watersysteem van 
Leidsche Rijn zijn zo op elkaar afgestemd, zodat duurzaam voorraadbeheer mogelijk is.  
Kasteelpark De Haar heeft een vast waterpeil, dit om schade aan de fundering van het 
kasteel door schommelingen in de waterstand te voorkomen. Het oppervlaktepeil in het 
Zuiderpark is -0,4 m, in het Noorderpark -0,5 m (zie figuur 4.14) 
 

 
Figuur 4.14 Waterpeilen Zuiderpark en omgeving 
 
In de huidige situatie komen geen grote knelpunten in de waterhuishouding voor. 
 
Waterberging 
Het waterschap heeft recentelijk onderzoek gedaan naar de concrete waterbergings-
behoefte in Groengebied Utrecht West. Uit het onderzoek is gebleken dat het niet nodig is 
in het gebied Haarzuilens een aanvullende waterberging realiseren. 
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4.4.3 Grondwater 

Grondwaterstanden 
De geohydrologische opbouw van het plangebied is globaal als volgt: 
§ 5 m deklaag bestaande uit rivierklei; 
§ 30 tot 70 m 1e en 2e watervoerend pakket bestaande uit goed doorlatend rivierzand; 
§ 10 tot 30 m scheidende laag;  
§ 30 tot 80 m 3e watervoerend pakket. 
Volgens de bodemkaart heeft een groot deel van het Zuiderpark en het zuidoostelijk uit-
breidingsgebied grondwatertrap VI (GHG tussen 40 en 80 cm �mv, GLG lager dan 120 cm 
� mv). Het noordoostelijke en westelijk uitbreidingsgebied hebben grondwatertrap III 
(GHG minder dan 40�mv, GLG tussen 80 en 120 cm � mv). In het plangebied is sprake van 
infiltratie (meer dan 1mm/dag). 
 
Beregening / drainage 
De intensief bespeelde delen van de huidige golfbaan worden indien nodig beregend. Dit 
gebeurt vanuit een bestaande en vergunde beregeningsputten. Het waterverbruik van een 
golfbaan is over het algemeen geringer dan dat in een landbouwsituatie. 
Om vernatting van de intensief bespeelde delen van de golfbaan te voorkomen, worden 
greens en tees gedraineerd. Drainage heeft met name tot doel verweking van de zandige 
ondergrond van greens en tees te voorkomen om deze bespeelbaar te houden. Daarmee 
is het doel van drainage anders dan dat in landbouwsituatie: golfbaandrainage voert 
alleen overtollig water af, terwijl landbouwdrainage de grondwaterstand permanent 
verlaagd. In de uitbreidingsgebieden wordt voor het landbouwgebruik beregend. 
Onbekend is of ook drainage plaatsvindt, naar verwachting op de gras/weilanden in het 
noordoostelijk en westelijk gebied niet. 
 
Waterkwaliteit 
De waterkwaliteit in het plangebied wordt in belangrijk mate bepaald door de kwaliteit 
van het aangevoerde water en de activiteiten. In de zomerperiode is wateraanvoer naar 
heel het gebied Haarzuilens nodig om de vastgestelde oppervlaktewaterpeilen te 
handhaven. Omdat deze wateraanvoer plaatsvindt vanuit de Leidsche Rijn/Amsterdam 
Rijnkanaal heeft dit een minder goede waterkwaliteit tot gevolg. Dit leidt echter niet tot 
ernstige knelpunten. Op de uitbreidingsgebieden vinden agrarische activiteiten plaats die 
invloed hebben op de stikstof- en fosfaatbelasting van het oppervlaktewater.  
 
Riolering 
Het huidige clubhuis is aangesloten op persriolering die naar de Parkweg loopt. De green-
keepersloods is aangesloten op een septic tank. Er ligt geen rioolpersleiding in het 
plangebied. 
 
Het plangebied ligt niet in of nabij drinkwaterwingebied. 
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4.4.4 Autonome ontwikkelingen 

Autonoom verandert er in het plangebied niets ten aanzien van water.  
Realisatie van Leidsche Rijn en Landinrichtingsplan Haarzuilens hebben in de omgeving 
van het plangebied wel gevolgen op de waterhuishouding. Ten noorden van Leidsche Rijn, 
tussen Vleuten en de A2, is een grote waterplas aangelegd, de Haarrijnseplas. Hierdoor 
nemen de mogelijkheden voor waterconservering toe. Anderzijds is de aanleg van het 
nieuwe Parkbos ten westen van Golfbaan De Haar voor de wateraanvoerbehoefte weer 
minder gunstig. De verdamping vanuit een bos is groter dan vanuit een weidegebied,  
zodat ten opzichte van de huidige situatie meer wateraanvoer naar dit deelgebied te 
verwachten is. Dit wordt gecompenseerd door de aanleg van waterpartijen in het parkbos. 
De verwachting is dat per saldo minder wateraanvoer nodig is in het gebied. Dit is gunstig 
voor de waterkwaliteit. Ook vanwege de vermindering van agrarisch gebruik in heel Haar-
zuilens zal de waterkwaliteit op den duur verbeteren. 
 

4.5 Natuur 

4.5.1 Beleid 

Beleid, wet- en regelgeving voor natuur worden gevormd door: 
§ Flora en Faunawet; 
§ Natuurbeschermingswet 1998; 
§ Nota Ruimte/Provinciaal beleid. 
 
De bepalingen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn volledig geïmplementeerd in 
de Nederlandse rechtsorde. De natuurbeschermingswetgeving in Nederland valt uiteen in 
een soortbeschermingsdeel en een gebiedsbeschermingsdeel. Soortenbescherming is 
vastgelegd in de Flora- en faunawet en deels de Natuurbeschermingswet 1998. De Flora- 
en faunawet ziet toe op de bescherming van inheemse soorten planten en dieren binnen 
en buiten natuurgebieden. Gebiedsbeschermende wetgeving voorziet in de bescherming 
van aangewezen natuurgebieden en wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 
(Nb-wet).  Het nationaal natuurbeleid is vastgelegd in de Nota Ruimte (2006) en vervangt 
onder andere het eerste en tweede Structuurschema Groene Ruimte. De nota bevat de 
visie op de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. In de nota wordt het ruimtelijk beleid 
vastgelegd tot 2020, waarbij een doorkijk plaatsvindt naar 2030. De Nota bevat 
aanvullend op de wetgeving het beleid ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur en 
Rode lijstsoorten. Dit beleid is nader uitgewerkt in het provinciaal beleid. 
 
Provinciaal natuurbeleid  
Het plangebied is gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur. De Ecologische Hoofdstruc-
tuur is in het streekplan begrensd met een zogenoemde groene contour. Binnen de 
groene contour geldt het �nee, tenzij�-regime en kan op gebiedsniveau de saldobena-
dering worden toegepast. Nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen en in de 
nabijheid van deze gebieden zijn niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of 
waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er 
sprake is van redenen van groot openbaar belang (het �nee, tenzij�-regime). Om te kunnen 
bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied al dan niet significant 
worden aangetast door plannen, projecten of handelingen zal de initiatiefnemer hiernaar 
onderzoek moeten verrichten. Wordt een plan of project na afweging van belangen toch 
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toegestaan, dan moet een besluit worden genomen over mitigerende en compenserende 
maatregelen.  Bij het �nee, tenzij�-regime worden plannen, projecten of handelingen 
afzonderlijk beoordeeld. Om een meer ontwikkelingsgerichte aanpak te bevorderen kan -
onder voorwaarden- op gebiedsniveau een �nee, tenzij�-afweging worden gemaakt 
(saldobenadering). Dit kan wanneer een combinatie van projecten of handelingen wordt 
ingediend die tevens tot doel heeft de kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op 
gebiedsniveau per saldo te verbeteren. 
 
Compensatiebeginselgebieden 
Het compensatiebeginsel is van toepassing op de op grond van de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn aangewezen gebieden, de Ecologische Hoofdstructuur, Natuurbescher-
mingswetgebieden en de gebieden waarvoor de Boswet geldt. Het compensatiebeginsel 
is niet alleen van toepassing bij directe ingrepen in deze gebieden zelf, maar ook als deze 
gebieden nadelig effecten ondervinden van ingrepen daarbuiten. 
 
Uitgangspunten compensatiebeginsel 
Het compensatiebeginsel heeft de volgende uitgangspunten: 
§ De bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden vindt plaats door toepas-

sing van een specifiek afwegingskader, het zogenoemde �nee, tenzij�-regime. Oftewel 
de eis van onontkoombaarheid. Dat betekent dat in gebieden waarvoor het compen-
satiebeginsel geldt in principe geen ingrepen worden toegestaan die de te bescher-
men wezenlijke kenmerken en waarden aantasten. Compensatie kan alleen aan de 
orde komen als een dergelijke aantasting onontkoombaar is. Van onontkoombaar-
heid is slechts sprake als de �redenen van groot openbaar belang� die met de ingreep 
zijn gemoeid, is aangetoond en als uit onderzoek blijkt dat elders geen alternatieve 
locaties voorhanden zijn. Voor ingrepen die aantoonbaar aan de criteria voldoen, 
geldt het vereiste dat de schade zoveel mogelijk moet worden beperkt door miti-
gerende maatregelen. Resterende schade dient te worden gecompenseerd; 

§ Het stand-stillbeginsel: in de aangewezen gebieden mag in principe geen nettoverlies 
aan wezenlijke kenmerken en waarden (in areaal, kwaliteit en samenhang) optreden. 

§ Compensatie moet in beginsel in natura plaatsvinden; 
§ De geboden compensatie moet additioneel zijn. Het is niet de bedoeling om onder de 

vlag van compensatie natuur te realiseren waarvan de ontwikkeling al is vastgelegd in 
bestaande beleidskaders. Dit betekent onder meer dat in de EHS niet gecompenseerd 
kan worden; 

§ Het nabijheidbeginsel: de compensatie moet plaatsvinden in de directe omgeving van 
de ingreep, onder de voorwaarde dat een duurzame situatie ontstaat. Aan dit begin-
sel liggen twee motieven ten grondslag. Ten eerste een ecologisch-landschappelijk 
motief: ecologische en landschappelijke kwaliteit is gebonden aan plaatsen. De 
samenhang in natuur, bos en landschap op de plaats van de ingreep moet zo veel 
mogelijk in tact blijven. Het tweede motief is van bestuurlijk-maatschappelijke aard: 
gemeenten en burgers willen (veelal) het verlies aan waarden zo veel mogelijk in de 
directe omgeving gecompenseerd zien. Als compensatie niet in de directe omgeving 
van de ingreep kan plaatsvinden, is bij verlies van natuur- en boswaarden compen-
satie in landelijk gebied 3 en 4 gewenst, bij voorkeur aansluitend op de provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur. Bij verlies van recreatiewaarden heeft in een dergelijke 
situatie compensatie in landelijk gebied 1 of 3 de voorkeur. Gebieden waar de agra-
rische functie het primaat heeft (landelijk gebied 2), blijven hiermee buiten deze 
�voorkeursgebieden�; 

§ Het principe van gelijktijdigheid: compensatie moet planologisch worden geregeld 
via het bestemmingsplan dat de waarden aantast, of in een ander gelijktijdig ter 
goedkeuring aangeboden bestemmingsplan. Wanneer van gelijktijdigheid geen 
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sprake kan zijn, kan van dit uitgangspunt worden afgeweken, mits verzekerd is dat 
compenserende planologische maatregelen zullen worden getroffen en in 
redelijkheid vaststaat dat deze ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. 

 
Het stand-still- en het nabijheidbeginsel brengen met zich mee dat kwantitatief moet 
worden gecompenseerd. De vele ruimteclaims in de provincie Utrecht maken het nodig 
ook kwalitatieve compensatie mogelijk te maken. Bij kwalitatieve compensatie zijn de 
vervangende waarden hoger in rangorde of hebben de vervangende waarden een multi-
pliereffect op de kwaliteit van wezenlijke kenmerken en waarden. Zoals hiervoor aange-
geven vindt compensatie in beginsel in natura plaats en niet in geld. Slechts in het uiter-
ste geval, als compensatie in natura niet mogelijk is, kan financieel gecompenseerd 
worden. Deze vorm van compensatie is alleen aanvaardbaar als de initiatiefnemer van de 
ingreep aantoont dat niet kan worden vastgehouden aan het nabijheidbeginsel en dat 
compensatie elders evenmin mogelijk is. 
 
EHS-saldobenadering 
Wanneer een combinatie van projecten of handelingen wordt ingediend die tevens tot 
doel heeft de kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau per saldo te 
verbeteren, kan op gebiedsniveau een �nee tenzij�-afweging worden gemaakt. Deze EHS 
saldobenadering is alleen toepasbaar als: 
1. de combinatie van plannen, projecten of handelingen binnen één ruimtelijke visie 

wordt gepresenteerd; 
2. er een onderlinge samenhang bestaat tussen de betreffende plannen, projecten of 

handelingen; 
3. een schriftelijke waarborg voor de realisatie van de plannen / projecten of hande-

lingen kan worden overgelegd waarop alle betrokkenen zijn aan te spreken; 
4. binnen de EHS een kwaliteitsslag gemaakt kan worden waarbij het oppervlak natuur 

minimaal gelijk blijft dan wel toeneemt; 
5. binnen de ruimtelijke visie vergroting van het areaal EHS optreedt, ter compensatie 

van het gebied dat door de projecten of handelingen verloren is gegaan; onder de 
voorwaarde dat daarmee tevens een beter functionerende EHS ontstaat; 

6. over de gebiedsvisie, en toepassing van de saldobenadering op basis van deze 
gebiedsvisie, moet overeenstemming met het rijk bestaan. 

 
Flora- en Faunawet / Rode lijsten 
De Flora en faunawet verplicht in algemene zin iedereen om zorgvuldig om te gaan met de 
natuur en deze niet onnodig schade toe te brengen. Een groot aantal met naam genoemde 
planten en dieren worden daarnaast beschermd op grond van ministeriële besluiten. Aan 
deze bescherming zijn expliciete verbodsbepalingen verbonden. De op grond van de 
Europese Habitat- en Vogelrichtlijn beschermde soorten die in ons land voorkomen vallen 
automatisch onder de Flora- en Faunawet. Daarnaast zijn er landelijke en provinciale Rode 
Lijsten die aangeven welke soorten extra aandacht nodig hebben. De nationale lijst van 
beschermde soorten is dus een juridisch instrument terwijl de Rode Lijsten fungeren als 
beleidsinstrumenten. Het verschil in status (juridisch, beleidsmatig) is relevant bij de 
aanvraag van ontheffingen, bij de behandeling van bezwaarprocedures of bij de keuze 
van compenserende maatregelen. 
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Natuurbeheersplan provincie Utrecht 2011 
het Natuurbeheerplan 2011 is in werking getreden op 14 september 2010 en vervangt 
daarmee het Natuurbeheerplan 2009. Het Natuurbeheerplan maakt subsidies voor 
natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer volgens de 
�Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht� (SVNL) en de 
�Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht� (SKNL) 
mogelijk. Het Natuurbeheerplan vormt een belangrijk instrument voor de realisering van 
het rijks- en provinciale natuur- en landschapsbeleid waaronder de realisatie van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het Natuurbeheerplan worden de 
(natuur)beheertypen en ambities gepresenteerd. Deze beheertypen en ambities vormen 
de basis voor het Natuurbeheerplan en zijn afkomstig uit de Index Natuur en Landschap 
(versie 2009). Dit is een uniforme 'natuurtaal' die in gemeenschappelijk overleg tussen 
beheerders en de overheid tot stand is gekomen. In het Natuurbeheerplan zijn twee 
kaarten opgenomen: de beheertype- en de ambitiekaart. Op de beheertypekaart is 
aangegeven wat de actuele situatie is van de bestaande natuur. De ambitiekaart geeft aan 
wat de ambitie van de provincie is voor het realiseren en in stand houden van de natuur in 
Utrecht. 
 
Tabel 4.2: Ambities voor het deelgebied Zuidwest Utrecht. 

Deelgebied Ambitie Oppervlak 
N10.01 Nat schraalland 10 ha. 
N10.01 Nat schraalland 9 ha. 
N11.01 Droog schraalland 18 ha. 

ZW 1B  Bestaande natuur 

N14.03 Haagbeuken- en essenbos 64 ha. 
 
Het kasteelpark omvat circa 100 ha. en is geheel begrensd als EHS 'bestaande natuur'. De 
begrenzing 'bestaande natuur' geeft gebieden aan waar sprake is van actuele 
natuurwaarden. De bestaande natuurwaarden op de beheertypekaart zijn: N17.03 Park- 
of Stinzenbos en N04.02 Zoete plas (zie Figuur 4.15 en Box 1). De ambities zijn 
weergegeven op de ambitie- en beheerkaart en betreft vier beheertypen (zie Tabel 4.2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.15 Beheer- en Ambitiekaart (bron: Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011). 

Park- en 
Stinzenbos 

Zoete plas 
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Box 1: Beheerype N17.03 Park- of Stinzenbos en N04.02 Zoete plas (bron: Index Natuur en 
Landschap versie 0.3 11 februari 2009) 
 
Park- en Stinzenbos 
Parkbossen zijn alle vormen van bos die vallen binnen een historisch park- of tuinaanleg. 
Stinzenbossen bestaan veelal uit oude bossen bij landgoederen met een karakteristieke 
stinzenflora, vaak bolgewassen en kruidachtige overblijvende gewassen, in de ondergroei. Beheer 
is gericht op het behouden van de bijzondere (uitheemse) bomen en het handhaven van de 
karakteristieke struiklaag en kruiden. Dit beheertype hangt steeds samen met een cultuurhistorisch 
waardevol landgoed. Vaak is de samenhang groot met andere landgoedelementen zoals een huis, 
tuin, lanen en overige bossen op het landgoed. Stinzenbossen kennen een bijzondere aan actief 
beheer gekoppelde stinzenplantenflora. Park- en stinzenbossen kennen tegenwoordig vaak een 
actief beheer gericht op het in stand houden van oude bomen en boomholten en de daaraan 
gekoppelde aanwezigheid van broedvogels en vleermuizen. 
 
Zoete plas 
Bij zoete plassen gaat het om grote en kleine wateren met voedselrijk, vrij helder, (vrijwel) 
stilstaand water, waarin waterplanten groeien en verlanding vanaf de oever plaatsvindt. Het gaat 
om meer om meren, plassen, wielen, kolken, vaarten en kanalen. De variatie in een plas hangt af 
van verschillende factoren; wind, stroming van het water, diepte, grondsoort etc. Planten en dieren 
hebben ook een grote invloed. Zoete plas is van betekenis als leefgebied voor zoogdieren (o.a. 
meervleermuis), vissen (o.a. paling en snoek), libellen en waterplanten. 

 

4.5.2 Beschermde gebieden en soorten 

In het studiegebied komen natuurwaarden voor. Deze hebben deels een beschermde 
status (ecologische hoofdstructuur, beschermde soorten).  
 
Beschermde gebieden 
 
Ecologische hoofdstructuur 
De huidige golfbaan maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (bestaande 
natuur). De uitbreidingslocaties maken daarvan geen onderdeel uit. De bestaande 
natuurwaarden en wezenlijke waarden en kenmerken op de golfbaan betreft N17.03 Park- 
of Stinzenbos en N04.02 Zoete plas, zoals beschreven in de beheertypen in het 
Natuurbeheerplan 2011. De actuele natuurwaarden, voorvloeiend uit het beheertype, 
worden beschreven onder het kopje "beschermde soorten". De golfbaan sluit aan op twee 
ecologische verbindingszones, één in noordelijke richting naar Ockhuizen / eendenkooi 
en één in zuid/zuidwestelijke richting naar onder andere het beschermd natuurgebied ten 
zuiden van de golfbaan. De twee ecologische verbindingszones behoren tot EVZ 701: 
Oude Wetering - Haarzuilens - Groote Heicop (Programma ecologische verbindingszones, 
Provincie Utrecht). Voor EVZ 701 zijn in het natuurbeheerplan de beheertypen, N05.01 
Moeras (11 ha.) en N10.01 Nat schraalland (4 ha.) toegekend (zie figuur 4.16). 
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Figuur 4.16 EHS en Prioritaire gebieden (Rods, oranje kleur)[Provincie Utrecht, 2009]. 
 
De provincie heeft in 2009 prioritaire gebieden aangewezen om de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) en recreatiegebieden om de stad (Rods) te realiseren. De EHS is een 
netwerk van belangrijke natuurgebieden in Nederland. Prioritaire gebieden zijn 
landbouwgebieden die bij voorrang moeten worden omgevormd tot natuurgebied. Ze 
vormen een essentiële schakel in de EHS of in een te ontwikkelen recreatiegebied. 
 
Natuurbeschermingswet 1998 
Op (geruime) afstand liggen enkele beschermde gebieden. Het Natura 2000-gebied de 
Oostelijke Vechtplassen ondervindt gezien de afstand en de situering aan de andere kant 
van Maarssen, geen invloed van de voorgenomen activiteit. Het moerasterrein langs de 
spoorlijn is het dichtstbijzijnde beschermde natuurgebied in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Gezien de afstand (600 m) en het type ingreep (herinrichting van 
het terrein) worden er van uitgegaan dat de natuurlijke kenmerken van het natuurgebied 
niet worden geschaad. 
 
(Beschermde) Soorten 
De beschrijving van de beschermde en rode lijst soorten is gebaseerd op de natuurtoets 
[Bureau Schenkeveld, februari 2007] en aanvullende natuurgegevens (Vegetatiestructuur 
De Haar, Bijzondere vaatplanten De Haar en Terrioria vogels en reeën Golfbaan De Haar) 
verzameld in 2009, Aanvullende veldinventarisatie vogels Golfbaan De Haar 2010 [Bureau 
Schenkeveld, 2009 en 2010], vleermuisonderzoek [Zoogdiervereniging, augustus en sep-
tember 2006] en vleermuisnotities [Zoogdiervereniging september 2009 en februari 
2010]. 
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Planten 
Het plangebied is in de herfst/winter van 2004/2005 twee maal bezocht om vaatplanten 
te inventariseren. Verspeidingsgegevens zijn opgevraagd bij FLORON (gegevens van na 
1975). Aanvullend veldonderzoek naar o.a. vaatplanten heeft plaatsgevonden in 2005 en 
2006. In 2009 heeft een kartering (vijf bezoeken in juli) en analyse plaatsgevonden naar 
bijzondere vaatplanten en (provinciale) Oranje-lijstsoorten op de golfbaan. De populatie 
Grote Keverorchis kon in 2009 niet worden vastgesteld, aangezien deze soort in juli 
bovengronds is afgestorven. 
 

 
Figuur 4.17  Natuurbeschermingswetgebieden [Natuurloket, 2007] 
 
In het plangebied komen een aantal plantensoorten voor die in Nederland zeldzaam, 
bedreigd of beschermd (Flora- en faunawet) zijn: 
 
Tabel 4.3: Bijzondere plantensoorten 
 

Soort FF-wet Rode Lijst Oranjelijst Standplaats 
Gewone agrimonie  gevoelig kwetsbaar in de bermen van de Eiklaan 
Zwanebloem Tabel 1   in de sloten van de 

uitbreidingslocaties 
Gewone dotterbloem Tabel 1   in de vijver van het clubhuis 
Boszegge   gevoelig bosvak tussen hole 4 en 6 
Hartbladzonnebloem   gevoelig - 
Brede wespenorchis Tabel 1   verspreid in het hele 

bosgebied 
Bosaardbei  gevoelig kwetsbaar op verschillende plaatsen in 

het noordelijk deel van het 
bos 

Gewoon sneeuwklokje   gevoelig - 
Grote keverochis Tabel 2 kwetsbaar gevoelig op 2 groeiplaatsen, nabij 

hole 16 en 18 
Bloedzuring   gevoelig - 
Krabbescheer  gevoelig gevoelig in de vijver van het clubhuis 
Maarts viootje   gevoelig - 

 

Oostelijke 
Vechtplassen 

Moerasterrein 
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Van de beschermde soorten is alleen de Grote keverorchis strenger beschermd. De 
populatie is verdeeld over twee groeiplaatsen waarvan er een enkele jaren in aantal 
achteruitgaat (in 2005 nog 3 exemplaren) en de andere juist in aantal toeneemt (in 2005 
meer dan 100 exemplaren) (zie Figuur 4.17). Voor deze soort geldt voor ruimtelijke 
ontwik-keling en inrichting een vrijstelling, mits de werkzaamheden worden uitgevoerd op 
basis van een door de minister van El&I (voorheen LNV) goedgekeurde gedragscode (zie 
§6.6 Beschermde en rode lijst soorten). 
 

 
Foto van de Fairway in het plangebied. 
 
Vogels 
Het plangebied is in 1998 - 2000 onderzocht op het voorkomen van broedvogels in het 
kader van het Atlasproject voor Broedvogels. Deze gegevens zijn opgevraagd bij SOVON. 
Aanvullend veldonderzoek naar o.a. vogels heeft plaatsgevonden in 2005 en 2006. In 
2009 is een broedvogelinventarisatie uitgevoerd (naar BMP-methode Van Dijk, 2004) in 
de periode halfmei tot begin juli. Voor het in beeld brengen van de broedvogels zijn vijf 
bezoeken aan de golfbaan gebracht (twee in mei en drie in juni). De bezoeken vonden 
meestal in de vroege ochtend plaats. Territoriale vogels en vogels met nesten en/of 
jongen worden beschouwd als een territorium. Aangezien de inventarisatie in 2009 vrij 
laat in het seizoen heeft plaatgevonden is in 2010 een aanvullende inventarisatie 
uitgevoerd om een compleet beeld te krijgen van de broedvogels in het plangebied. In 
2010 zijn drie onderzoeksrondes uitgevoerd in april (twee) en mei (één). In april en mei 
zijn ochtend- en avondbezoeken uitgevoerd tot ver na zonsondergang. Er zijn geluiden 
van bosuilen afgespeeld om bosuilen te activeren. Gedurende alle bezoeken is gezocht 
naar nesten en zijn territoriale vogels gekarteerd behorende tot categorie 1 - 5 
'Aangepaste lijst van jaarrond beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009) en 
bedreigde soorten. 
 
In 2010 zijn in totaal 32 vogelsoorten vastgesteld (zie Tabel 4.4). Van  de 32 soorten staat 
één soort op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten, namelijk de groene specht. Er is 
één soort aangetroffen met een jaarrond beschermd nest, de buizerd (categorie 4). Elf 
soorten zijn vastgesteld waarvan het gewenst is dat nesten worden geinventariseerd 
(categorie 5). Het gaat om de blauwe reiger, aalscholver, bosuil, groene specht, grote 
bonte specht, pimpelmees, koolmees, boomkruiper, ekster en zwarte kraai. Van de ekster 
is geen nestplaats gelokaliseerd in het plangebied en derhalve niet meegenomen in de 
figuur.  De ijsvogel en grauwe vliegenvanger (rode lijstsoort) zijn in 2010 niet 
aangetroffen, in 2009 is van beide soorten nog één territorium vastgesteld. 
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Figuur 4.18: Territoria/nesten van de "Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten" 

(categorie 1 - 5) in 2010 op en rond Golfbaan De Haar. 
 
De buizerd is aangetroffen in het bos tussen hole 2 en 3. De blauwe reiger had een broed-
kolonie met 15 nesten in 2005 in een bosje in het westelijk deel van de golfbaan (tussen 
de nieuwe holes 6 en 10). In 2009 waren dit nog vier nesten en in 2010 weer toegenomen 
tot acht nesten. Ten opzichte van 2009 is de aalscholver in 2010 een nieuwe broedvogel 
op de golfbaan met vier nesten. Het totaal aantal aalscholvers wordt geschat op 25 
(subadulte) dieren. De bosuil is met één territorium in 2009 en 2010 vastgesteld. De soort 
werd waargenomen rond hole 4 en 5. Spechten zijn op de golfbaan vertegenwoordigd met 
twee soorten, groene specht en grote bonte specht. De groene specht, tevens rode 
lijstsoort, is in 2009 en 2010 met één territorium aanwezig. De grote bonte specht had 
twee territoria in 2009, in 2010 werden drie territoria vastgesteld in het westelijke deel 
van de golfbaan. De soorten pimpelmees, koolmees, boomkruiper en zwarte kraai (4 
terrioria) zijn verspeid over de golfbaan aangetroffen. 



 
 

 projectnr. 1907 - 176054 Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 
 28 maart 2011  definitief Bestemmingsplan Haarzuilens 
   

 

 blad 82   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesten van de Blauwe reiger en Aalscholver op de Golfbaan De Haar. 
 
De ijsvogel broedde in 2006 en 2009 aan de waterpartij op de golfbaan (ten westen van 
de toekomstige hole 7). In 2010 werd geen territorium vastgesteld van deze soort. De 
grauwe vliegenvanger is niet aangetroffen op de golfbaan in 2010. In 2009 werd nog een 
territorium  vastgesteld nabij hole 4. 
Op de landbouwgronden van het uitbreidingsgebied zijn in 2005 alleen kievit en wilde 
eend als broedvogel waargenomen. De scholekster is  in 2005 niet (als broedvogel) 
waargenomen. Het landbouwgebied is -door het intensieve gebruik en de nabijheid van 
opgaande beplanting en de weg- ongeschikt voor kritische weidevogels als tureluur en 
grutto.  In 2009 en 2010 zijn hier geen waarnemingen gedaan van deze soorten. 
 
Tabel 4.4: Territoria/nesten van broedvogels op en rond  Golfclub De Haar in 2010 )* = rode lijst), 

vet = jaarrond en cursief en onderstreept = inventarisatie gewenst (categorie 5)  
(bron: Schenkeveld, 2010). 

 

Fuut 1 Heggenmus - 

Blauwe reiger 8 Roodborst - 

Aalscholver 4 Merel - 

Canadese gans 1 Zanglijster - 

Nijlagans 2 Grote lijster 1 

Wilde eend - Zwartkop - 

Soepeend - Tjiftjaf - 

Buizerd 1 Fitis - 

Fazant - Staartmees - 

Waterhoen - Pimpelmees - 

Meerkoet - Koolmees - 

Holenduif 1 Boomkruiper - 

Bosuil 1 Boomklever - 

Groene specht * 1 Gaai - 

Grote bonte specht 3 Ekster 1 

Winterkoning - Zwarte kraai 4 
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Vleermuizen 
In 2005 en 2006 is door de VZZ een uitgebreid vleermuisonderzoek uitgevoerd naar de 
actuele status van de verschillende vleermuispopulaties op de bestaande golfbaan. De 
golfbaan is hierbij op zes nachten bezocht in vier verschillende perioden. Twee 
avondbezoeken viel voor de kraamperiode. Drie inventeriaties zijn uitgevoerd in de 
kraamperiode. In het najaar lag de nadruk op het vinden van baltslocaties. Hiervoor zijn 
de potentiele verblijfplaatsgebieden tenminste twee keer doorkruist op twee 
verschillende perioden. Op het golfbaanterrein zijn in totaal acht soorten vleermuizen 
vastgesteld. Gewone dwergvleermuizen, laatvliegers, baardvleermuis en een enkele 
tweekleurige vleermuis gebruiken de golfbaan als jachtgebied. Rosse vleermuizen, 
watervleermuizen, gewone grootoren en ruige dwergvleermuizen gebruiken de golfbaan 
als jachtgebied, maar ook als verblijfplaats. In totaal zijn 31 verblijfplaatsen aangetroffen 
en drie globaal gelokaliseerd. Tijdens aanvullend veldwerk zijn nog eens 27 bomen als 
toekomstbomen genoteerd. Deze bomen kunnen in de toekomst een functie gaan 
vervullen als verblijfplaats voor vleermuizen. De diversiteit aan landschapselementen op 
de golfbaan maakt het plangebied zeer waardevol voor vleermuizen (zie Figuur 4.19). Alle 
vleermuizensoorten zijn opgenomen in de Bijlagen (II en IV) van de Habitatrichtlijn en 
daarmee streng beschermd. Vaste verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes zijn 
eveneens beschermd. 
 

 
Figuur 4.19 Belangrijke vliegroutes, verblijfplaatsen en jachtgebied van vleermuizen [Bureau 

Schenkeveld, 2007] 
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Rosse vleermuis 
Op het landgoed de Haar bevinden zich diverse kraamkolonies van de rosse vleermuis, 
die gebruik maken van het aanbod boomholten in het kasteelbos, maar vooral op de 
golfbaan. Op het zuidelijke deel worden tenminste 10 bomen gebruikt. Op het zuidelijke 
deel, de golfbaan, verblijven op ieder moment zo'n 60 - 200 dieren verspreid over 4 - 5 
locaties. Op het noordelijke gedeelte, in het kasteelbos, bevinden zich meestal zo'n 15 - 
90 dieren verspeid over 2 - 4 bomen. Maximaal werden hier 6 roepende mannetjes 
waargenomen in 2000. Het landgoed vervult een belangrijke rol als paargebied voor rosse 
vleermuizen. Het is aannemelijk dat rosse vleermuizen ook in de boomholten op het 
landgoed overwinteren. 
 
Watervleermuis 
In het gebied zijn verschillende verblijfplaatsen van watervleermuizen aangetroffen. Zo 
zijn er 3 koloniebomen gevonden op de golfbaan, 7 in het kasteelbos en 1 in het verderop 
gelegen Vijverbos. Een vierde locatie kon niet exact gelokaliseerd worden, maar bevindt 
zich vlakbij de werkschuur. In een enkele boom werd een populatie van 160-200 
vrouwtjes aangetroffen. Diverse lanen en bomenrijen fungeren als vliegroute naar verder 
van de verblijfplaatsen gelegen vijvers en oude rivierarmen. Paarplaatsen en 
winterverblijven liggen niet in de directe omgeving van de golfbaan. 
 

  
Figuur 4.20 Jachtplekken, vliegroutes en verblijfplaatsen van de rosse vleermuis (rood) en 

watervleermuis (zwart) Bron: Schenkeveld, 2007. 
 
Ruige dwergvleermuis 
In het voor- en najaar zijn ruige dwergvleermuizen verspreidt in het plangebied aanwezig. 
In 2005 zijn 11 paarterritoria vastgesteld op de golfbaan. De omgeving van de Haar is 
voor de ruige dwergvleermuis een belangrijk paargebied en een voortplantings- en 
overwinteringsgebied. 
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Gewone grootoorvleermuis 
Op de golfbaan zijn regelmatig aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een 
groep gewone grootoorvleermuizen. In het midden van de golfbaan zijn 3 (mogelijk 4) 
verblijfplaatsen van deze vleermuissoort aangetroffen. Jagende grootoorvleermuizen zijn 
vooral waargenomen boven diverse ruigevegetaties langs bospaden en onder bomen, 
vooral in delen waar nog een struiklaag aanwezig is. 
 
Gewone dwergvleermuis 
In de zomermaanden jagen grote aantallen dieren, vooral aan het begin van de avond, in 
het halfopen beschutte delen van de lanen aan de oostzijde en zuidzijde van het 
landgoed. Kraamkolonies bevinden zich in Vleuten en Haarzuilens, maar niet op de 
golfbaan. Het plangebied wordt met name gebruikt als foerageergebied en vliegroute. 
 
Laatvlieger 
Tijdens het onderzoek werden op landgoed de Haar meestal maar een of enkele 
laatvliegers waargenomen. Twee jagende dieren werden in 2005 waargenomen bij de 
noordoost hoek van de golfbaan. De laatvlieger wordt alleen foeragerend aanwezig, 
verblijfplaatsen zijn niet aangetroffen in het plangebied. 

 
Figuur 4.21 Jachtplekken, vliegroutes en verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis (geel) 

en gewone grootoorvleermuis (rood) Bron: Schenkeveld, 2007. 
 
Baardvleermuis en Tweekleurige vleermuis 
Op het noordelijk deel van de golfbaan werd regelmatige een enkele jagende 
baardvleermuis waargenomen. Op het kasteelbos werden 's avonds 1 - 4 jagende dieren 
waargenomen boven paden en windbeschutte plekken. In augustus werd boven één van 
de greens een jagende tweekleurige vleermuis waargenomen. Mogelijk is dit  één van de 
dieren uit de kraamkolonie in Maassenbroek.  
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Overige Zoogdieren 
Naast vleermuizen komen andere beschermde zoogdiersoorten in het plangebied en 
directe omgeving voor. Het betreft: mol, huisspitsmuis, woelrat, haas, egel, rosse 
woelmuis, bosmuis en veldmuis.Daarnaast komt de ree voor in het plangebied. In 2009 is 
gedurende het vogelonderzoek gericht gekeken naar foeragerende en langslopende reeën 
(zie Figuur 4.22). Daarnaast is gezocht naar sporen en wissels. Op basis hiervan is een 
inschatting gemaakt van de verspreiding en de aantallen reeën op de golfbaan de Haar. 
Reeën komen verspreidt voor over de gehele golfbaan, met uitzondering van het westelijk 
deel. De reden hiervoor is de vele verstoring (o.a. clubhuis, oprijlaan, parkeren) en de 
beperkte dekking. Het lijkt er op dat er twee 'soorten' reeën voorkomen. Reeën die minder 
schuw zijn en reeën die schuw zijn. In agrarische landschappen treedt dit verschijnsel ook 
op bij hoge dichtheid. Er wordt dan gesproken van veldreeën. Een deel van de populatie 
reeën rust en verblijft dan niet in het bos maar foerageer en rust in greppels. In het bos 
werden veelal varens en al het andere gegeten terwijl in de weilanden gras wordt gegeten. 
Met name in het noordoostelijk deel bevinden zich reeën die zeer schuw zijn en die zich 
nauwelijks laten zien. In het oostelijk deel valt regelmatig de ree goed waar te nemen. Op 
basis van de aangetroffen sporen, zichtwaarnemingen, omvang golfterrein en 
verstoringinvloed wordt de reeënpopulatie op de golfbaan op circa 10 dieren geschat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.22: Waarnemingen van (sporen van) reeën binnen de bestaande golfbaan en de 

uitbreiding (bron: Schenkeveld, 2009). 
 
Bovengenoemde soorten komen in Nederland (heel) algemeen voor en zijn minder streng 
beschermd. De eekhoorn wordt ook incidenteel waargenomen op de golfbaan. De soort is 
strenger beschermd. Er zijn plannen om deze uit te zetten (via Stichting Eekhoornopvang 
in Naarden).  
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Amfibieën 
In het plangebied komen de kamsalamander, rugstreeppad, kleine watersalamander, 
bastaardkikker, bruine kikker en gewone pad voor. Met uitzondering van de 
kamsalamander en rugstreeppad betreft het algemene, minder streng beschermde  
soorten die ook niet op de rode lijst staan. De kamsalamander is een streng beschermde 
soort (Tabel 3 FF-wet), staat op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en als kwetsbaar op de 
rode lijst. De soort is in het plangebied vermoedelijk uitgezet. Deze soort is op twee 
locaties aangetroffen (zie Figuur 4.23). De populatie in het plangebied is klein, relatief 
geïsoleerd en kwetsbaar. De kamsalamander overwintert in het plangebied in de 
omgeving (circa 300 meter) van het voortplantingswater. De dichtstbijzijnde natuurlijke 
leefgebieden liggen langs de Lek (nabij Lopik) en aan de westzijde van de Utrechtse 
Heuvelrug (bij Maartensdijk). De rugstreeppad is niet waargenomen tijdens het 
veldonderzoek in 2005 en 2006. In 2005 is de soort wel waargenomen in de sloten van de 
aangrenzende polders (Breudijk en Harmelerwaard). Op de toekomstige drivingrange is 
de rugstreeppad in 2008 roepend waargenomen. Daarmee zijn de sloten van de 
uitbreiding als geschikt leefgebied voor de soort te bestempelen. De rugstreeppad is een 
streng beschermde soort (Tabel 3 FF-wet) en staat op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. 
 

 
Figuur 4.23 Groeiplaatsen Grote keverorchis, territorium IJsvogel en amfibiepoelen, -sloten 

(1-10) [Bureau Schenkeveld, 2007] 
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Vissen 
In de sloten van de uitbreidingsgebieden zijn alleen snoek en tiendoornige stekelbaars 
gevonden. Deze soorten zijn niet beschermd. De tiendoornige stekelbaars is ook in een 
aantal poelen en sloten op de golfbaan gevangen. In de grote waterpartij van de golfbaan 
komen onder andere bittervoorn (streng beschermd (Tabel 3 FF-wet) en kwetsbaar op de 
rode lijst) en vetje voor (kwetsbaar op de rode lijst). 
 
Overige fauna 
Er zijn geen waarnemingen van bijzondere ongewervelden (zoals bijvoorbeeld vlinders, 
libellen) gedaan of in de literatuur gevonden. Het plangebied is -gezien het biotoop- 
geschikt als leefgebied voor algemene libellen- en vlindersoorten. 
 
Samenvattende conclusie 
De beschermde soorten in het plangebied die staan vermeldt op Tabel 2 en 3 van de Flora- 
en faunawet en hun beschermingsregime zijn opgenomen in Tabel 4.5. 
 
Tabel 4.5: Beschermde soorten uit Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet in het plangebied. 
 
Soort Beschermingsstatus 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Flora- en 

faunawet 
Habitatrichtlijn 
bijlage II/IV;  

Rode lijst 
(nov. 2004) 

Zoogdieren 

Eekhoorn Sciurus vulgais X2 - - 
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus X3 Bijlage 4, HR - 

Ruige dwergvleermuis Pipistellus nathusii X3 Bijlage 4, HR - 
Gewone grootoorvleermus Plecotus auritus X3 Bijlage 4, HR - 
Watervleermuis Myotis daubentonii X3 Bijlage 4, HR - 
Rosse vleermuis Nyctalus noctula X3 Bijlage 4, HR - 
Laatvlieger Eptesicus serotinus X3 Bijlage 4, HR  - 

Baardvleermuis Myotis mystacinus/brandti X3 Bijlage 4, HR - 
Tweekleurige vleermuis Vespertillio murinus X3 Bijlage 4, HR - 

Amfibieën 

Kamsalamander Triturus cristatus X3 Bijlage 2, 4, HR EB 

Rugstreeppad Bufo calamita X3 Bijlage 4, HR - 

Vogels 

Groene specht Picus viridis X - KW 
Grote bonte specht Dendroscropus major X - - 

Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata X - GE 
IJsvogel Alcedo atthis X Bijlage 2, HR - 
Blauwe reiger Ardea cinerea X - - 
Buizerd Buteo buteo X - - 
Aalscholver Phalacrocorax carbo X - - 
Bosuil Strix aluco X - - 
Wilde eend Anas platyrhynchos X - - 

Planten 

Grote Keverorchis Listera ovata X2 - VZ 

Vissen 

Bittervoorn Rhodeus sericeus ssp. amarus X3 Bijlage 2,4, HR KW 
Verklaring afkortingen in kolommen:   HR = Habitatrichtlijn 
X =  soort is beschermd krachtens de Flora- en faunawet GE = Gevoelig 
beschermingsregime AMvB art.75   KW = Kwetsbaar    
2 = soort tabel 2     BE = Bedreigd 
3 = soort tabel 3     VZ = Vrij zeldzaam  
      EB = Ernstige bedreigd 
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Vegetatiestructuur golfbaan De Haar 
In juli 2009 is de golfbaan vijf maal bezocht om de vegetatiestructuur in kaart te brengen 
(Schenkeveld, 2009). In het veld zijn alle vakken met een houtachtige vegetatie en een 
ongemaaide kruidlaag begrensd. Binnen deze vakken is op vastgestelde punten de 
vegetatiestructuur bepaald. De dichtheid van de meetpunten bedraagt ongeveer 
1/400m2. De oppervlakte van elk meetpunt is 50 m2 (diameter 8 m). Per meetpunt is de 
bedekking van de achtereenvolgende lagen geschat. Deze lagen zijn: 

- boomlaag: > 6 m 
- struiklaag: 1,5- 6 m 
- kruidlaag: 0 � 1,5 m; zonder (lever)mossen 
- moslaag: 0 - 0,05 m; alleen uit (lever)mossen bestaande.  

De positie (coördinaten) van de meetpunten is vervolgens in AutCad vastgelegd. Met 
behulp van dit programma is vervolgens per laag het verloop van de bedekking 
gecalculeerd. In de figuren 4.24 en 4.25 zijn de opnamen van resp. de boomlaag en 
struiklaag weergegeven. In Bijlage 6 is de verspreiding van de natuurtypen/biotopen 
gebaseerd op de vegetatiestructuur weergegeven. Dit zijn loofbos, parkbos, struweel, 
ruigte, bloemrijk grasland, water en moeras. 
 
Loofbos is bos met een bedekking van de booomlaag van tenminste 40% en van de 
struiklaag van tenminste 10%. Parkbos heeft een bedekking van de boomlaag van 
tenminste 10% en van de struiklaag van maximaal 10%. De kruidlaag wordt niet of 
extensief gemaaid (max. 1x/jaar). Bij de jonge aanplant, struweel en mantels is de 
bedekking van de boomlaag maximaal 10%. Ruigte/zoom wordt extensief gemaaid (max. 
1x/jaar). Bloemrijk grasland wordt botanisch beheerd, maar is slechts sporadisch (0,06 
ha.) aanwezig. De overige delen van de golfbaan worden intensief gemaaid (> 2x/jaar) of 
geklepeld. 
Er zijn relatief weinig plekken op de golfbaan aanwezig met een rijke horizontale 
gelaagdheid. Het areaal loofbos bedraagt 33% Op veel plekken is recentelijk ingegrepen, 
waardoor een zekere uniformiteit is ontstaan. Hierdoor is ruimtelijk gezien wel veel 
variatie aanwezig. Brandnetelvelden met een enkele stuik gaat bijvoorbeeld direct over in 
dichte jonge aanplant of open opstanden van oude bomen met een dichte struiklaag. De 
recentelijke ingrepen zijn ingegeven door golftechnische eisen of hebben een 
landschappelijke /bosbouwtechnische reden. Het huidige maai- en snoeibeheer is 
intensiever dan vanuit het golfspel zelf nodig is (Schenkeveld, 2010). Op schaalniveau 
van de golfbaan komen soorten voor die specifiek gebonden zijn aan rijk gestructureerd 
bos. 
 

4.5.3 Autonome situatie 

Autonoom verandert de ecologische situatie in het plangebied niet wezenlijk. Wel wordt 
momenteel het Noorderpark gerenoveerd, wat naar verwachting leidt tot het uitwijken van 
diersoorten naar het Zuiderpark. Er zijn geen inventarisaties bekend uit het Noorderpark, 
maar uitgeweken diersoorten zijn naar verwachting meegenomen in de inventarisaties ten 
behoeve van dit MER. 
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Figuur 4.24 Opname vegetatiestructuur De Haar - boomlaag (Schenkeveld, 2009). 



 
 

 projectnr. 1907 - 176054 Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 
 28 maart 2011  definitief Bestemmingsplan Haarzuilens 
   

 

 blad 91   

 
 

 
Figuur 4.25 Opname vegetatiestructuur De Haar - struiklaag (Schenkeveld, 2009). 
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4.6 Archeologie 

4.6.1 Beleid 

Archeologische waarden zijn beschermd in het kader van het Verdrag van Valletta (ook 
bekend als het Verdrag van Malta). Per 1 september 2007 is dit verdrag geïmplementeerd 
in de nationale wetgeving: de Wet op de archeologische monumentenzorg, 
geïmplementeerd in de Monumentenwet 1988. Archeologische waarden dienen zoveel als 
mogelijk in-situ behouden te blijven. Bij graafwerkzaamheden dient vooraf onderzoek 
plaats te vinden naar de kans op verstoring van archeologische waarden. Wanneer 
verstoring van waarden verwacht wordt, dient onderzocht te worden of de planvorming 
zodanig kan worden aangepast dat de waarden beschermd blijven. Indien dit niet 
mogelijk is, dienen de waarden die verloren gaan door archeologisch onderzoek 
gedocumenteerd te worden. 
Op grond van de Wet op de archeologische monumentenzorg zijn gemeenten verplicht om 
het archeologisch erfgoed te beschermen. De gemeente Utrecht heeft in december 2009 
een Verordening op de Archeologische Monumentenzorg vastgesteld [Gemeente utrecht, 
2009]. In de Verordening op de Archeologische Monumentenzorg is een 
vergunningenstelsel opgenomen voor archeologie. Door de verordening en de daarbij 
behorende archeologische waardenkaart is de bescherming van de archeologische 
waarden en verwachtingen in de bodem van de gemeente Utrecht gewaarborgd.  
Het gemeentelijk archeologiebeleid heeft tot doel bij te dragen aan de historische 
beeldvorming over Utrecht en zijn bewoners. Om dit doel optimaal te verwezenlijken 
vervult de gemeentelijke archeologische dienst een actieve rol. In het gemeentelijk 
archeologiebeleid wordt afhankelijkvan de archeologische waarde, danwel de 
archeologische verwachtingswaarde zowel naar boven als naar beneden afgeweken van 
de algemene vrijstelling voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek. 
De Archeologische Waardenkaart van de gemeente geeft inzicht in de ligging van 
beschermde en behoudenswaardige archeologische terreinen. Daarnaast geeft de kaart 
inzicht in de gebieden waarvoor een hogere of lagere archeologische verwachting geldt. 
In de op de gemeentelijke archeologische waardenkaart aangeduide gebieden waar een 
onderzoeksverplichting geldt zal van toekomstige initiatiefnemers tot bodemverstorende 
activiteiten een inspanning gevraagd kunnen worden om resten uit het verleden op te 
sporen en zo nodig veilig te stellen. Binnen deze gebieden gelden voor bepaalde ingrepen 
en activiteiten een aantal vrijstellingen.  
Het gehele plangebied is gelegen in gebied met archeologische verwachting. In en nabij 
het plangebied is een aantal terreinen met hoge archeologische waarde gelegen (zie 
figuur 4.26. 
 

4.6.2 Archeologische waarden 

De beschrijving van de archeologische waarden in deze paragraaf is voor een belangrijk 
deel gebaseerd op een onderzoeksrapport van Vestigia uit april 2007. Het studiegebied 
beslaat het noordwestelijke deel van de stroomrug van de Oude Rijn, die vanaf circa 4000 
v. Chr. is opgebouwd. Zeker al vanaf de Bronstijd (2000-800 v. Chr.) is de stroomrug 
bewoond geweest. Met name vanaf de IJzertijd (800-12 v. Chr.) is er in het studiegebied 
sprake van een intensieve en vrijwel continue bewoning. De archeologische 
verwachtingswaarde voor de bestaande golfbaan is laag. Bij de aanleg van het Zuiderpark 
is de bovengrond hier volledig vergraven. 
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De uitbreiding van de golfbaan is gepland in een gebied dat volgens de Indicatieve Kaart 
van Archeologische Waarden (IKAW) een hoge trefkans kent voor archeologische vond-
sten. In de jaren �90 van de vorige eeuw zijn tijdens een veldkartering door de Archeo-
logische Werkgemeenschap voor Nederland in en rond het plangebied talrijke vind-
plaatsen aangetroffen met name uit de Late IJzertijd, de Romeinse tijd en de Vroege 
Middeleeuwen.  
 

 

 
Figuur 4.26 Gebieden met archeologische waarde [Nota Archeologiebeleid 2009] 
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In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied is een aantal van deze vindplaatsen in 2002 
onderworpen aan een waarderend booronderzoek in het kader van het Raamplan 
Groengebied Utrecht-West (RAAP-rapport 847). Daaruit is gebleken dat met name in het 
gebied tussen Eikslaan, Haarpad, Joostenlaan en Parkweg talrijke goed geconserveerde 
nederzettingsterreinen voorkomen in een landschap met een over het algemeen gaaf 
bodemprofiel. Op basis hiervan overweegt de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurland-
schap en Monumenten grote delen van het gebied voor te dragen voor wettelijke bescher-
ming. Specifiek met het oog op de uitbreiding van de golfbaan is in opdracht van de 
initiatiefnemer in het voorjaar van 2005 een nader bureau- en booronderzoek uitgevoerd 
(Vestigia, 2007). Met dit alles zijn de archeologische waarden in het plangebied 
voldoende bekend om het effect van de uitbreiding en herinrichting te kunnen 
beschrijven. 

 
Figuur 4.27 Archeologische waarden oostelijk uitbreidingsgebied (bron: Vestigia, 2007)  
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Ter plaatse van de uitbreidingslocaties A en C bevinden zich geen bekende archeolo-
gische waarden die van invloed zijn op de planvorming. In de ondergrond van de weste-
lijke locatie (C) bevinden zich verlandingsafzettingen van de voormalige loop van de Rijn, 
mogelijk daterend uit de Romeinse tijd. Direct ten zuiden van de Parkweg, dus buiten het 
plangebied, bevindt zich hier een nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd, mogelijk 
georiënteerd op deze rivierloop. Deze omstandigheden maken het wel nodig dat de 
diepere grondwerkzaamheden op dit terreindeel (aanleg van waterpartijen) archeologisch 
begeleid worden zodat waarnemingen en eventueel vondsten kunnen worden gedaan die 
van betekenis zijn voor de globale landschapsgenese en bewoningsgeschiedenis van het 
gebied. 
 
Anders ligt het met de oostelijke uitbreidingslocatie B (figuur 4.27). Daar bevinden zich 
drie terreinen van (zeer) hoge archeologische waarden binnen of vlak naast de geplande 
uitbreiding. Aan de noordzijde liggen twee terreinen die op de Archeologische Monumen-
tenkaart van de provincie Utrecht (AMK) staan aangemerkt als terrein van (zeer) hoge ar-
cheologische waarde (AMKU 11.895 en 11.896). Het betreft nederzettingsterreinen uit de 
Late IJzertijd en/of Romeinse tijd. In het zuiden ligt een uitgestrekte vindplaats die veel 
vondstmateriaal heeft opgeleverd uit de Vroege Middeleeuwen (Archis-melding 30.529). 
Hoewel ook hier het bodemprofiel onder een bouwvoor van 30 tot 40 cm intact is, is dit 
terrein om onduidelijke redenen nooit opgenomen op de AMK. Gezien de regionale zeld-
zaamheid van bewoning uit deze periode, moet de waarde van dit terrein echter minstens 
gelijk worden gesteld aan de terreinen AMKU 11895 en 11896. 
 
Omdat de onderste helft van de bouwvoor bij dit type vindplaats veelal een groot deel van 
de informatie (dat wil zeggenvondsten) uit de omgewerkte cultuurlaag van de nederzet-
ting bevat, kan voor de drie terreinen binnen deelgebied B worden gesteld dat bodem-
roerende werken in het kader van de nieuwe inrichting (machinale bodembewerking, aan-
leg van paden, verhardingen, plantgaten en -vakken) effecten kunnen hebben op het 
bodemarchief als deze dieper reiken dan 0,2 m ten opzichte van het huidige maaiveld. 
Ook (nieuw te planten) bomen en struiken kunnen (door het graven van plantgaten en  
wortelwerking), de archeologische waarde aantasten.  
Effecten kunnen voor een belangrijk deel worden voorkomen door grenzen te stellen aan 
vergravingen (in principe niet dieper dan 0,2 m) en ophoging (niet meer dan ongeveer 1,5 
m in verband met zetting en deformatie van archeologische  verschijnselen).  
 
Voor de huidige golfbaan en de uitbreidingsgebieden A en C is de kans op aantasting van 
archeologische waarden kleiner, maar niet uitgesloten. Ook hier kunnen effecten optre-
den bij grondwerkzaamheden die dieper reiken dan ongeveer 0,2 m ten opzichte van het 
bestaande maaiveld. Effecten kunnen hier worden voorkomen of beperkt door archeo-
logische begeleiding bij de uitvoering. 
 

4.6.3 Autonome situatie 

Autonoom verandert de archeologische situatie in en rond het plangebied niet wezenlijk. 
Bij de aanleg van het Parkbos in het kader van het Landinrichtingsplan Haarzuilens wordt 
rekening gehouden met mogelijke archeologische vindplaatsen. 
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Figuur 4.28 Wegenstructuur 
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4.7 Hinder 

4.7.1 Beleid 

Het nationaal en provinciaal verkeersbeleid is erop gericht het gebruik van de auto terug 
te dringen, het gebruik van fiets en openbaar vervoer te stimuleren en het verkeers-
systeem duurzaam veilig in te richten. Geluidhinder wordt beoordeeld aan de hand van de 
Wet geluidhinder, stankhinder op basis van de Wet milieubeheer, externe veiligheids-
risico�s op basis van het Besluit Externe Veiligheid en de luchtkwaliteit aan de hand van 
het Wet Milieubeheer (onderdeel luchtkwaliteit). Voor hinder door licht bestaat geen 
vastgesteld beleidskader. 
 

4.7.2 Verkeer 

De verkeersgegevens voor onderstaande beschrijving zijn verkregen van de gemeente 
Utrecht. 
 
Huidige situatie 
In de huidige situatie wordt het plangebied ontsloten via de zuidoostzijde via de Parkweg 
vanuit Vleuten en de Haarlaan. Ontsluiting van de noordzijde verloopt via de Rijndijk of 
Bochtdijk, ontsluiting van de zuidwestzijde vanuit Harmelen en Woerden via de Breudijk  
(zie figuur 4.28). De Bochtdijk onderhoudt een interne verbinding tussen het kasteel en 
Haarzuilens. De Joostenlaan is gesloten voor autoverkeer middels een verkeersbesluit. 
Fysiek vormt deze route nog wel een verbinding tussen de wegen Parkweg en Themater-
weg. De wegen Lagehaarsedijk, Eikslaan, Haarlaan, Bijleveldweg, Thematerweg en zijn 
doodlopende wegen in het gebied. 
 
Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de verkeersintensiteiten in de huidige 
situatie (telling december 2004). In de huidige situatie worden de Breudijk, Rijndijk en 
Parkweg worden door sluipverkeer van de A2 gebruikt. 
 
Tabel 4.6 Verkeersintensiteiten 
 

Weg verkeersintensiteit werkdag verkeersintensiteit weekenddag 
 aantal verkeersbewegingen 
Eikslaan (Bochtdijk) 1.450 920 
Bochtdijk (ter hoogte van golfbaan) 2.890 1.930 
Rijndijk (ten noorden van Bochtdijk) 3.770 3.170 

Rijndijk (ten zuiden van Bochtdijk) geen gegevens bekend geen gegevens bekend 
Breudijk (ten zuiden van Pargweg) geen gegevens bekend geen gegevens bekend 
Parkweg (ter hoogte van golfbaan) geen gegevens bekend geen gegevens bekend 

telling december 2004 

 
De golfbaan De Haar draagt een beperkt deel bij aan het autoverkeer. Daarbij komt dat het 
autoverkeer van en naar de golfbaan zich snel over de omliggende wegen Parkweg, 
Rijndijk en Breudijk verdeeld. 
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Bochtdijk vanaf Rijndijk           Parkweg ten oosten van Haarlaan 
 
                      

        
Lagehaarsedijk vanaf Rijndijk       Rijndijkin zuidelijke richting 
 
 

        
Eikslaan in zuidelijke richting       Rijndijk in noordelijke richting 
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De huidige golfbaan heeft ca. 9.000 bezoeken per jaar: 
• 5.000 rondes door leden 
• 3.000 rondes door gasten / introducees 
• 1.000 rondes op bedrijfsleden/sponsordagen (alleen op maandag gedurende 5 

maanden in het jaar)  
Hiermee is het bezoek aan golfbaan de Haar lager dan gemiddeld voor een 9 holes 
golfbaan. Op basis van kengetallen van de Nederlandse Golffederatie wordt voor een 9 
holes golfbaan met ca. 500 leden ingeschat dat dit op jaarbasis leidt tot 17.500 tot 
20.000 bezoeken per jaar (35 à 40 rondes per lid). Worstcase (1 auto per golfer) leiden 
9.000 rondes per jaar tot 18.000 verkeersbewegingen per jaar, gemiddeld ca. 50 per dag. 
Echter het golfbezoek is niet gelijk verdeeld over het jaar. In het golfseizoen (mei t/m 
oktober) wordt (veel) meer gegolfd dan buiten het seizoen. En in het weekend wordt meer 
gegolfd dan door de week. Dit betekent dat worstcase het aantal verkeersbewegingen op 
een drukke dag in het seizoen het dubbele kan zijn van het gemiddelde, ca. 100. 
Ter vergelijking: Kasteel De Haar trekt in de huidige situatie ca. 175.000 bezoekers per 
jaar, gemiddeld ca. 500 per dag (500 verkeersbewegingen, uitgaande dat alle bezoekers 
per auto komen, de autobezetting 2 personen per auto is en elke auto heen en terug rijdt).  
Er is op de golfbaan geen sprake van "spits". De golfers komen verspreid over de dag 
golfen. En samen met de verdeling over de omliggende wegen "verdunt" het golfverkeer 
zich snel. Golfbaan De Haar kent geen toernooien of andere evenementen die tot meer of 
geconcentreerder verkeer leiden. 
 
Autonome ontwikkeling 
Autonoom verandert het verkeerspatroon en nemen de verkeersintensiteiten toe door de 
realisatie van Leidsche Rijn en Landinrichtingplan Haarzuilens. Het bezoek aan Kasteel de 
Haar neemt naar verwachting met 100.000 bezoekers per jaar toe van 170.000 naar 
275.000 bezoekers per jaar. 
 
In het kader van Leidsche Rijn zijn of worden de volgende verkeersmaatregelen 
gerealiseerd: 
§ Haarrijnse Rading (ten oosten van Vleuten, met een aansluiting op de A2, reeds 

gerealiseerd); 
§ Noordelijke Stadsas (oost-west gerichte ontsluiting Leidsche Rijn, reeds 

gerealiseerd); 
§ Verlengde Parkweg (kortsluiting tussen Noordelijke Stadsas en Parkweg). 
 
In het Landinrichtingsplan is voorzien dat het gebied op een drukke dag 15.000 
bezoekers moet kunnen afwikkelen, zonder dat het gebied daar veel onder lijdt 
[gemeente Utrecht, 2009]. Er is daarom een aantal verkeersmaatregelen voorzien. Dit met 
het doel om het doorgaande verkeer zoveel mogelijk terug te dringen en daarnaast aan 
bewoners en recreanten veiligheid te kunnen bieden (zie ook figuur 4.29): 
§ Afsluiten van de Bochtdijk, Joostenlaan en Haarpad voor gemotoriseerd verkeer; 
§ Polderweg, Ockhuizerweg, Eikslaan en Thematerkade worden alleen toegankelijk 

voor bestemmingsverkeer; 
§ Afwaarderen Rijndijk, Parkweg en Breudijk (deels) tot 60 km/uur; 
§ Parkeervoorzieningen worden aangelegd aan de randen van het gebied; 
§ Aansluiten Parkweg op het Leidsche Rijn via een Verlengde Parkweg. 
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Figuur 4.29 Verkeersmaatregelen Landinrichtingsplan Haarzuilens (Gemeente Utrecht, 2009) 
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In het kader van het MER Groot Groen Gebied Utrecht West is in 2004-2005 uitgebreid 
onderzoek gedaan naar de verkeersintensiteiten voor en na realisatie (2015) van het 
Groot Groen Gebied Utrecht West . Hierbij zijn meegenomen: 
§ Recreatief verkeer van en naar Groengebied: gemiddeld en op een topdag; 
§ Verkeersmaatregelen in het kader van het Groengebied; 
§ Recreatief bezoek Kasteel De Haar: gemiddeld en evenementen + bezoek golfbaan; 
§ Functiescenario 1, 2 en 3 (zie tabel 4.7 t/m 4.10); 
§ Scenarios voor autobezetting: hoog (75% autogebruik, 2,5 persoon per auto) en laag 

(60% autogebruik, 3 personen per auto). 
 
Tabel 4.7 Functiescenario's toekomstige verkeersintensiteiten  
 

Functiescenario Meegenomen ontwikkelingen 
Scenario 1 Autonome ontwikkelingen inclusief: 

§ verkeersmaatregelen Groengebied; 
§ recreatief bezoek Groengebied op recreatieve topdag; 
§ gemiddel recreatief bezoek Kasteel de Haar (excl. evenementen); 
§ gemiddeld recreatief bezoek Golfclub. 

Scenario 2 Autonome ontwikkeling inclusief: 
§ verkeersmaatregelen Groengebied; 
§ recreatief bezoek Groengebied op recreatieve topdag. 

Scenario 3 Autonome ontwikkeling inclusief: 
§ verkeersmaatregelen Groengebied; 
§ recreatief bezoek Groengebied op recreatieve topdag; 
§ recreatief bezoek Kasteel de Haar bij evenementen op drukste dag; 
§ gemiddeld recreatief bezoek Golfclub. 

 
Conclusies zijn: 
§ Bij gemiddeld recreatief gebruik zijn er geen capaciteitsproblemen; 
§ Op een recreatieve topdag zijn capaciteitsproblemen te verwachten op de Parkweg en 

Rijndijk, maar alleen tijdens de "spits" en slechts 10-15 keer per jaar. 
 
De golfbaan draagt met 50 (gemiddeld) tot 100 (seizoen) verkeersbewegingen op de Park-
weg met ca. 9.500 tot 17.000 mvt/etm (afhankelijk van het scenario) maximaal 1% bij. 
 
Tabel 4.8 Berekende verkeersintensiteiten in 2015 op dagbasis voor recreatieve topdag in 

het weekend voor (aantal voertuigen/etmaal voor twee rijrichtingen samen) 
Intensiteit/etm. weekend 
 Functiescenario 1 Functiescenario 2 Functiescenario 3 
Locatie ''laag'' ''hoog'' ''laag'' ''hoog'' ''laag'' ''hoog'' 
1. Rijndijk (t.n.v. Kasteel) 4.100 4.800 3.900 4.500 4.500 5.100 
2. Rijndijk (t.z.v. Kasteel) 9.200 12.200 8.200 11.000 13.000 15.400 

3. Breudijk 8.400 9.300 8.000 8.800 9.600 11.000 
4. Polderweg 1.100 1.400 <1.000 1.300 1.300 1.600 

5. Ockhuizerweg 1.100 1.400 <1.000 1.300 >1.000 >1.000 
6. Thematerweg 1.200 1.600 1.100 1.400 1.700 2.000 

7. Parkweg 10.200 13.000 9.500 12.000 14.600 17.000 
8. Dorpsstraat 1.500 1.700 1.500 1.600 1.800 2.500 
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Tabel 4.9 Berekende verkeersintensiteiten in 2015 tijdens ''spitsperiode'' op recreatieve 
topdag in het weekend (aantal voertuigen/weekend-spitsperiode voor twee 
rijrichtingen samen) 

Intensiteit/etm. weekend Functiescenario 1 Functiescenario 2 Functiescenario 3 
Locatie ''laag'' ''hoog'' ''laag'' ''hoog'' ''laag'' ''hoog'' 
1. Rijndijk (t.n.v. Kasteel) <1.000 1.100 <1.000 <1.000 >1.000 1.100 
2. Rijndijk (t.z.v. Kasteel) 2.000 2.600 1.800 2.300 2.800 3.300 

3. Breudijk 1.700 1.900 1.600 1.800 1.900 2.100 
4. Polderweg <500 <500 <500 <500 <500 <500 
5. Ockhuizerweg <500 <500 <500 <500 <500 <500 
6. Thematerweg <500 <500 <500 <500 <500 <500 

7. Parkweg 2170 2.600 2.000 2.400 3.100 3.600 
8. Dorpsstraat <500 <500 <500 <500 <500 <500 

 
Parkeren 
Parkeren op de huidige golfbaan geschiedt tussen de boombeplanting langs de Haarlaan. 
Hier zijn ongeveer 120 parkeerplaatsen beschikbaar. Het Kasteel De Haar heeft een par-
keerterrein voor circa 550 auto�s. Dit terrein is niet toegankelijk voor algemeen gebruik. 
Parkeren op grotere schaal is in het gebied mogelijk in Haarzuilens op het terrein van res-
taurant �De Vier Balken�. Hier zijn circa 200 parkeerplaatsen beschikbaar. De parkeer-
plaatsen zijn (in overleg) toegankelijk voor algemeen gebruik. 
 
Een aantal keren per jaar vinden evenementen van Kasteel de Haar plaats. Gedurende 
deze evenementen wordt een weiland gebruikt als parkeervoorziening. Om parkeren 
gedurende evenementen in de toekomst te regelen, wordt een terrein van circa 2 à 3 ha. 
aangewezen dat maximaal 20 dagen per jaar mag worden gebruikt als parkeerterrein. De 
rest van het jaar wordt dit terrein recreatief gebruikt of als weiland. De locatie van het 
evenementenparkeerterrein is nog niet bekend.  
 

4.7.3 Milieu 

Geluid: huidige situatie 
In de huidige situatie ondervindt het plangebied en de omgeving geluid van de volgende 
bronnen: 
§ Autoverkeer op de omliggende lokale wegen; 
§ Geluid door gebruik en beheer van de golfbaan; 
§ Geluid door landbouwbeheer. 
 
De dichtstbijzijnde geluidgevoelige bestemmingen zijn de woningen aan de Parkweg ten 
zuiden van de golfbaan. Het geluidniveau op de gevels van deze woningen wordt met 
name bepaald door het verkeer op de Parkweg.  
 
De bijdrage van het landbouwbeheergeluid (tractoren e.d.) en de huidige golfbaan op het 
geluidklimaat is naar verwachting gering. 
 
Bronnen voor �golfbaangeluid� zijn: 
§ Verkeersgeluid door het verkeer van en naar de golfbaan (op de ontsluitingsweg en 

de parkeerplaats); 
§ Geluid rondom de golfaccommodatie; 
§ Geluid door het golfspel: slaan van ballen, pratende golfers, ballenraapmachines; 
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§ Geluid door beheer van de golfbaan: maaien van de golfbaan, onderhouw aan 
groenstructuren, onderhoud aan waterpartijen. 

Het effect van verkeerslawaai speelt alleen op de ontsluitingsweg en op de parkeerplaats. 
Het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de golfbaan is relatief (in vergelijking met 
het overige verkeer) beperkt en veroorzaakt daardoor een geringe, naar verwachting niet 
of nauwelijks waarneembare bijdrage aan de geluidbelasting. De bijdrage van 
verkeerslawaai door verkeer van en naar de golfbaan is beperkt. Geluiduitstraling rondom 
de golfaccommodatie is beperkt. Er worden in de accommodatie geen feesten gehouden 
met hoge geluidemissie, de ligging van de accommodatie op de golfbaan voorkomt 
geluiduitstraling naar woningen buiten het plangebied.  
 
De geluidbelasting door het golfen zelf is gering. Ook het reguliere onderhoud van het 
golfterrein veroorzaakt geen hoge geluidbelasting.  
 
Onderhoud van de robuustere groenstructuren en bomen op de golfbaan veroorzaakt 
mogelijk overschrijdingen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maxi-
maal geluidniveau. Het onderhoud aan deze groenstructuren beperkt zich echter tot 
maximaal een aantal dagen per jaar. 
 
Geluid: autonome ontwikkeling 
Autonoom verandert de geluidbelasting in en rond het plangebied niet wezenlijk. Reali-
satie van Landinrichtingsplan Haarzuilens leidt tot een toename van verkeer op de wegen 
(zie paragraaf 4.1.3). Dit kan met name optreden op drukke dagen. De toename van het 
wegverkeerslawaai is naar verwachting beperkt. Akoestisch onderzoek in het kader van 
het ontwerpbestemmingsplan Haarzuilens laat zien dat in de autonome situatie geen 
geluidnormen worden overschreden.   
 
Luchtkwaliteit: huidige situatie  
De Nederlandse wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit in de buitenlucht is opgenomen in 
de Wet Milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). Deze wet is in 2007 in werking getreden en is 
een implementatie van de EU-richtlijnen voor luchtkwaliteit.  
 
De luchtkwaliteit wordt bepaald door de achtergrondconcentratie en de bijdrage van het 
verkeer (zowel lokaal verkeer als verkeer op de rijkswegen). In de huidige situatie wordt 
de luchtkwaliteit vooral bepaald door de achtergrondconcentratie.  
In het kader van het Bestemmingsplan Haarzuilens is met behulp van het rekenmodel CAR 
de luchtkwaliteit berekend in de huidige situatie. Hierbij is vooral gekeken naar de drie 
meest kritische componenten: 
§ jaargemiddelde concentratie NO2 (stikstofdioxide); 
§ jaargemiddelde concentratie PM10 (fijn stof); 
§ aantal dagen met overschrijding van de 24 gemiddelde grenswaarde voor PM10. 
Overige luchtverontreinigende stoffen (lood, benzeen, koolmonoxide, zwaveldioxide) zijn 
ook onderzocht maar blijven allen onder de normen. 
 
Op alle wegen wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarden van de Wet Milieubeheer. 
De meeste wegen dragen minder dan 1 µg/m3 NO2 of fijn stof bij aan de immissieconcen-
traties, die dus voor een belangrijk deel worden bepaald door de achtergrondgehalten. 
Alleen op de Thematerweg, Parkweg en Breudijk, de belangrijkste routes, is sprake van 
een bijdrage van meer dan 1 µg/m3 NO2 of fijn stof. Ook het aantal overschrijdingen 24-
uursgemiddelde PM10 blijft op alle wegen ruimschoots onder de norm. 
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Luchtkwaliteit: autonome ontwikkeling 
De verwachting is dat de luchtkwaliteit de komende jaren zal verbeteren. Zowel op rijks- 
als provinciaal en gemeentelijk niveau worden maatregelen genomen om de emissie van 
luchtverontreinigende stoffen terug te dringen. Hierdoor zullen de achtergrondgehalten 
naar verwachting afnemen. Door de autonome ontwikkeling ontstaan er geen nieuwe, 
wezenlijke bronnen van luchtverontreinigingen in het studiegebied. Realisatie van 
Landinrichtingsplan Haarzuilens leidt weliswaar tot een toename van verkeer (zie 
paragraaf 4.1.3) , maar slechts in beperkte mate. Luchtkwaliteitsnormen worden hierdoor 
niet overschreden. 
 
Lichthinder 
In de huidige situatie is de voornaamste bron van lichtuitstraling het autoverkeer op de 
wegen omliggend aan het plangebied. Onbekend is of dit door omwonenden als hinderlijk 
wordt ervaren. Autonoom verandert er ten aanzien van licht niet iets wezenlijks in en rond 
het plangebied.  
 
Stankhinder 
Rond het plangebied voor de uitbreiding van de golfbaan ligt een aantal agrarische 
bedrijven. In het studiegebied vormen veeteelt en grondgebonden melkveehouderij de 
belangrijkste agrarische activiteiten. Hiernaast is verspreid in het gebied ook sprake van 
akkerbouw, fruitteelt en tuinbouw. Het is niet bekend of de geurhindercontouren van 
omliggende veeteeltbedrijven het plangebied overlappen. In de autonome ontwikkeling is 
de verwachting dat de agrarische bedrijfsvoering in het studiegebied zal blijven bestaan. 
Wel gaan mogelijk ten oosten en ten westen van het plangebied agrarische gronden 
verloren door de realisatie van parkbos in het kader van het Landinrichtingsplan 
Haarzuilens. 
 
Externe veiligheid 
In het plan- en studiegebied (plangebied bestemmingsplan Haarzuilens) bevinden zich 
geen BEVI-bedrijven. Ook bevinden er zich geen invloedsgebieden van BEVI-bedrijven 
rondom het studiegebied. Er is in de huidige situatie geen sprake van zodanig vervoer 
en/of opslag van gevaarlijke stoffen dat sprake is van aandachtspunten vanuit externe 
veiligheid. Het plangebied ligt niet binnen de veiligheidsafstanden rond de spoorlijnen 
ten westen en ten zuiden van het plangebied, respectievelijk op 900m en 400m tot 1000 
m van het plangebied gelegen. Uit onderzoek is gebleken dat de risicocontouren hiervan 
binnen het spoortalud liggen. Autonoom verandert er ten aanzien van externe veiligheid 
niet iets wezenlijks in en rond het plangebied.  
 

4.8 Landbouw 

4.8.1 Beleid 

Uitgangspunt van het provinciaal landbouwbeleid zijn de kansen die verschillende type 
landbouwgebieden bieden voor de vernieuwing van de landbouw. De Provincie Utrecht 
kent een onderscheid tussen drie typen landbouwgebieden: landbouwkerngebieden, 
landbouwverwevingsgebieden en landbouwovergangsgebieden. Het plangebied is 
gelegen in een landbouwovergangsgebied, grenzend aan stedelijke gebied. Deze 
gebieden vormen een aantrekkelijk uitloopgebied voor de bewoners van de aangrenzende 
steden. Daarmee bieden ze kansen voor land- en tuinbouw met groene diensten, zoals 
verkoop van streekeigen producten, zorglandbouw en recreatief landschapsbeheer. 
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4.8.2 Grondgebruik / bedrijfstypen 

De omgeving van het Zuiderpark is voornamelijk agrarisch in gebruik: 
• het westelijke uitbreidingsgebied als grasland; 
• het zuidoostelijk uitbreidingsgebied voornamelijk als grasland; 
• het noordoostelijk uitbreidingsgebied als akkerland. 
 
Autonoom heeft de realisatie van Landinrichtingsplan Haarzuilens tot gevolg dat agra-
rische bedrijven verdwijnen of een andere functie gaan vervullen, ten behoeve van de 
aanleg van recreatie en natuur. 
 

4.9 Recreatie 

4.9.1 Beleid 

In de Nota Ruimte wordt gesteld dat het huidige aanbod van toeristisch-recreatieve voor-
zieningen, zowel kwalitatief als kwantitatief, onvoldoende voldoet aan de recreatiewen-
sen van onze samenleving. De recreatiesector moet de ruimte krijgen om te kunnen anti-
ciperen op de veranderende behoefte van de samenleving aan nieuwe vormen van open-
lucht- en verblijfsrecreatie en om zich tot een economische drager van (delen) van het 
platteland te ontwikkelen. Provincies dienen in hun streekplannen voldoende ruimte te 
scheppen om de veranderende behoefte aan toeristisch-recreatieve voorzieningen in de 
samenleving te faciliteren. Concreet betekent dit dat rekening moet worden gehouden 
met nieuwe vormen van recreatie en toerisme in de groene ruimte en met uitbreiding en 
aanpassing van bestaande toeristische en verblijfsrecreatieve voorzieningen. 
 

4.9.2 Recreatieve kwaliteiten en voorzieningen 

Het plangebied is gelegen in het westelijke recreatieve uitloopgebied van Utrecht.  
Door het deels open en groene karakter van het gebied, met bijzondere cultuurhistorische 
elementen, leent dit gebied zich voor recreatief verblijf (wandelen en fietsen). 
 
Maar er zijn weinig openbaar toegankelijke recreatieve voorzieningen in het gebied ten 
westen van Utrecht. Hetzelfde geldt voor de recreatieve routes. Er bestaan enkele fiets-
routes, maar niet dekkend over het gehele gebied en niet voldoende voor de verwachte 
fietsstroom. Wandelen in het gebied is vooral geconcentreerd in en rond Kasteel De Haar. 
De belangrijkste recreatieve functies zijn Kasteel de Haar, het Noorderpark, het dorp 
Haarzuilens en de nabij het kasteel en in het dorp gelegen horecavoorzieningen. Het 
kasteel en het kasteelpark zijn niet vrij toegankelijk, er moet entree worden betaald. 
Daarnaast vervult het dorp Haarzuilens een recreatieve functie. Kasteel De Haar trekt 
momenteel jaarlijks ongeveer 175.000 bezoekers. 
 
Het Zuiderpark, waarin de golfbaan gelegen is, is niet openbaar toegankelijk. 
 
Er zijn fietsroutes over de aan het plangebied grenzende wegen als de Bochtdijk, de 
Joostenlaan, Parkweg en Rijndijk/Breudijk. 
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4.9.3 Autonome ontwikkeling 

Autonoom worden in het kader van de realisatie van Leidsche Rijn en Landinrichtingsplan 
Haarzuilens het aantal recreatieve mogelijkheden flink vergroot. Ten noorden van 
Leidsche Rijn is de Haarrijnse plas gerealiseerd, tussen Vleuten en de Meern stadspark 
Leidsche Rijn. Rond Kasteel De Haar wordt 455 ha. recreatief groen ontwikkeld met 
diverse recreatieve functies variërend van routes tot pleisterplaatsen, attractiepunten in 
het open landschap met voorzieningen als een geitenboerderij of horeca.  
Het bezoekersaantal aan Kasteel de Haar neemt naar verwachting toe met 100.000 tot 
275.000 bezoekers per jaar. 
 

 
Fietspad (Eikslaan) 
 

4.10 Sociale aspecten 

4.10.1 Beleid 

Ten aanzien van sociale aspecten bestaat geen specifiek beleid. 
 

4.10.2 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Het plangebied maakt deel uit van een recreatieve concentratie rondom kasteel De Haar 
omgeven door landbouwgebied met agrarische bedrijven met bijbehorende woningen en 
burgerwoningen. In de huidige situatie wordt door omwonenden overlast ervaren door het 
recreatieve verkeer van en naar kasteel de Haar bij evenementen. Het verkeer van en naar 
de golfbaan is, zeker in vergelijking met het verkeer naar Kasteel de Haar, gering en 
veroorzaakt naar verwachting geen hinder op de omgeving. 
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4.10.3 Autonome ontwikkeling 

Autonoom verandert het leefmilieu rond het plangebied aanzienlijk door de realisatie van 
Landinrichtingsplan Haarzuilens. Het gebied verandert van karakter, van agrarisch naar 
recreatief. Er komen recreanten het gebied in. Bewoners kunnen dit als hinderlijk ervaren 
vanuit geluidhinder, parkeeroverlast, privacy e.d. 
 
 

 
Woning ten noordwesten van het plangebied (hoek Breudijk/Bochtdijk) 
 

 



 
 

 projectnr. 1907 - 176054 Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 
 28 maart 2011  definitief Bestemmingsplan Haarzuilens 
   

 

 blad 108   



 
 

 projectnr. 1907 - 176054 Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 
 28 maart 2011  definitief Bestemmingsplan Haarzuilens 
   

 

 blad 109   

5 Voorgenomen activiteit 

5.1 Inleiding 

De voorgenomen uitbreiding en herinrichting van Golfbaan De Haar bestaat uit de vol-
gende onderdelen: 
§ Gedeeltelijke herinrichting van de bestaande golfbaan zodat hier niet 9 maar 14 

holes gerealiseerd kunnen worden; 
§ Realisatie van een nieuwe driving range met overdekte afslagplaatsen op extra grond 

ten noordoosten van de huidige golfbaan; 
§ Realisatie van 2 holes op extra grond ten oosten van de huidige golfbaan; 
§ Realisatie van 2 holes op extra grond ten zuidwesten van de huidige golfbaan; 
§ Realisatie van een nieuw clubhuis centraal op de golfbaan; 
§ Realisatie van een nieuwe greenkeepersloods nabij de Haarlaan/Parkweg 
§ Realisatie van nieuwe parkeergelegenheid, deels nabij het clubhuis, deels op extra 

grond ten zuidoosten van de huidige golfbaan; 
§ Realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg over de golfbaan; 
§ Realisatie van een openbaar toegankelijk wandelpad; 
§ Realisatie van waterberging in de uitbreiding aan de westzijde; 
§ Streven naar herstel van het oorspronkelijk parkontwerp van Copijn. 
De bestaande golfbaan ligt op circa 58 ha grond in eigendom van Natuurmonumenten. 
Het uitbreidingsgebied omvat ongeveer 17 ha. verdeeld over drie deelgebieden: circa 3 ha 
ten noordoosten (A), circa 8 ha. ten zuidoosten (B) en circa 6 ha. ten westen van de golf-
baan (C).  
 

5.1.1 Betrokken partijen 

Over de locatie en de inrichting van de uitbreiding van de golfbaan en herinrichting van 
het bestaande golfterrein heeft overleg plaatsgevonden tussen de diverse betrokken 
partijen: 
§ de initiatiefnemer Golfclub De Haar; 
§ golfbaanarchitect Bruno Steensels; 
§ landschapsarchitect Roel Van Aalderen; 
§ landschap/cultuurhistorisch specialist Michael van Gessel; 
§ ecoloog Bram Schenkeveld; 
§ de grondeigenaar, in eerste instantie Baron Van Zuylen van Nijevelt, later 

Natuurmonumenten; 
§ de Landinrichtingscommissie Utrecht-West; 
§ de provincie Utrecht; 
§ de gemeente Utrecht; 
§ het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden; 
§ Zoogdiervereniging VZZ; 
§ Dienst Landelijk Gebied; 
§ Ministerie van EL&I (voorheen LNV). 
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5.2 Alternatieven en meest milieuvriendelijk alternatief 

Eén alternatief 
Er is in dit milieueffectrapport één alternatief onderzocht, zowel wat betreft locatie als 
inrichting: het ontwerp zoals in paragraaf 5.4 is beschreven. Dit ontwerp is voor de 
initiatiefnemer het enige reële locatie- en inrichtingsalternatief om én een volwaardige 
goed te exploiteren 18 holes golfbaan te creëren én invulling te geven aan de diverse 
doelstellingen zoals beschreven in hoofdstuk 2 én rekening te houden met de diverse 
milieuaspecten. 
 
Geen alternatieve locatie(s) meer  
Golfbaan de Haar wil graag blijven golfen in en rond het Zuiderpark in de nabijheid van en 
met zicht op Kasteel de Haar. Het geeft de golfbaan een uniek en eigen karakter. Een 
geheel nieuwe golfbaan op een nieuwe locatie is dan ook geen optie voor de initiatief-
nemer. De huidige ruimte-indeling, inbreiding met 5 holes in het bestaande park, 
uitbreiding met 4 holes en een nieuwe drivingrange op drie aanliggende uitbreidings-
gebieden, is in overleg met diverse partijen (initiatiefnemer, golfbaanontwerper, 
natuurmonumenten, Landinrichtingscommissie, gemeente Utrecht) en na lange afweging 
tot stand gekomen. Uitgangspunten in het keuzeproces zijn geweest: 
 
Vanuit de golfbaan bezien 
§ Uitbreiding van 9 naar 18 holes met een nieuw clubhuis, nieuwe 

greenkeepersloods en een nieuwe drivingrange; 
§ Zoveel mogelijk behoud van de bestaande holes; 
§ 18 holes binnen het Zuiderpark kan golftechnisch niet los van het feit dat het qua 

landschap, cultuurhistorie en ecologie ook niet past binnen de beschikbare 
ruimte; 

§ Holes buiten het park moeten in de nabijheid van het park liggen, zodat een 
logische routering gerealiseerd kan worden. 

 
Vanuit het Zuiderpark bezien 
§ Behoud en waar mogelijk versterking van bestaande landschappelijke, 

cultuurhistorische en ecologische waarden; 
§ Waar mogelijk herstel van verloren gegane cultuurhistorische waarden: herstel 

ontwerp Copijn. 
 
Vanuit de Landinrichting bezien 
§ Zo min mogelijk verlies van grond bestemd voor openbare recreatie; 
§ Zo min mogelijk aantasting van landschappelijke en cultuurhistorische waarden 

buiten het bestaande park; 
§ Versterking recreatieve waarde Zuiderpark in de vorm van routes. 
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Vanuit deze uitgangspunten zijn een aantal mogelijke locatiealternatieven met elkaar 
vergeleken: 
§ Locatiealternatief 1: minimale inbreiding, maximale uitbreiding: behoud huidige 

golfbaan, 9 holes uitbreiding op ca 32 ha aan de noordoost en oost-zijde van het 
Zuiderpark; 

§ Locatiealternatief 2: minimale inbreiding, maximale uitbreiding : behoud huidige 
golfbaan, 9 holes uitbreiding op ca 30 ha ha aan de oost-zijde van het 
Zuiderpark; 

§ Locatiealternatief 3: Maximale inbreiding, minimale uitbreiding: 5 extra holes in 
het Zuiderpark, uitbreiding met 4 holes op ca 16 ha aan de oostzijde van het 
Zuiderpark, driving range ten noordoosten van het park; 

§ Locatiealternatief 4: Maximale inbreiding, minimale uitbreiding: 5 extra holes in 
het Zuiderpark, uitbreiding met 2 holes aan de oostzijde van het Zuiderpark, 2 
holes aan de westzijde en een driving range ten noordoosten van het park op ca 
16 ha; 

§ Locatiealternatief Vrienden van de Joostenlaan (ingebracht in de inspraak op de 
startnotitie m.e.r.): Minder inbreiding in het park (3 holes), driving range en 
parkeren ten westen van Zuiderpark, 2 holes ten noordoosten van park, 4 holes 
ten oosten van Park of 6 holes ten noordoosten van park. 

 
Figuur 5.1 t/m 5.4 geeft van deze alternatieven een impressie van het benodigd 
ruimtebeslag buiten het park. Figuur 5.5 geeft een impressie van in de inspraak 
ingebrachte alternatief van de Vrienden van de Joostenlaan.  
 
Locatiealternatief 1 
Locatiealternatief 1 leidt (samen met locatiealternatief 2) tot de minste aantasting van 
bestaande waarden in het park. Voor ecologie is dit na locatiealternatief 2 de beste 
variant, hoewel de reeënpopulatie in het noordoostelijk deel van het Zuiderpark verstoord 
kan gaan worden en het ruimtebeslag buiten het park ten koste kan gaan van de 
weidevogelstand. In locatiealternatief 1 is geen verbetering van de golfbaan en -
voorzieningen in het park voorzien en is ook geen sprake van parkherstel. De Haarlaan 
blijft in gebruik als entree en voor parkeren. Daarnaast geeft locatiealternatief 1 (samen 
met locatiealternatief 2) het grootste ruimtebeslag in het landinrichtingsgebied bedoeld 
voor openbare recreatie. De Land-inrichtingscommissie heeft vanwege dit ruimtebeslag 
zich in het verleden negatief uitgesproken over dit locatiealternatief. Locatiealternatief 1 
geeft een forse aantasting van landschappelijke en archeologische waarden in het gebied 
ten oosten van het park. Het landschappelijk waardevolle noordoostelijke 
uitbreidingsgebied verliest bij ingebruikname als holes een groot deel van de waarden: 
vlakheid en openheid gaan verloren. In het zuidoostelijk uitbreidingsgebied worden 
archeologische vindplaatsen aangetast. 
Een groot deel van de openheid tussen Eikslaan en Vleuten gaat verloren, de Eikslaan 
wordt "ingepakt"en de mogelijkheid om het kerkepad Haarpad te herstellen verdwijnt. 
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Figuur 5.1 Locatiealternatief 1 
 
 

Figuur 5.2 Locatiealternatief 2 
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Figuur 5.3 Locatiealternatief 3 
 

Figuur 5.4 Locatiealternatief 4 
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Locatiealternatief 2 
Locatiealternatief 2 leidt (samen met locatiealternatief 1) tot de minste aantasting van 
bestaande waarden in het park. Voor ecologie is dit de beste variant: ten opzichte van 
locatiealternatief 3 blijft de rust voor de reeën in het Zuiderpark beter gewaarborgd en is 
het negatieve effect op de weidevogels naar verwachting kleiner. Ook in locatiealternatief 
2 is geen verbetering van de golfbaan en -voorzieningen in het park voorzien en is ook 
geen sprake van parkherstel. 
De Haarlaan blijft in gebruik als entree en voor parkeren. Locatiealternatief 2 leidt (samen 
met locatiealternatief 1) tot het grootste ruimtebeslag in gebied dat in het 
landinrichtingsplan beoogd is  voor openbare recreatie. De Land-inrichtingscommissie 
heeft vanwege dit ruimtebeslag zich in het verleden negatief uitgesproken over deze dit 
locatiealternatief. Locatiealternatief.2 geeft een forse aantasting van landschappelijke en 
archeologische waarden in het gebied ten oosten van het park. Het noordoostelijk deel 
blijft gespaard, wat positief is ten opzichte van locatiealternatief 1. Daar staat de 
landschappelijke en archeologische aantasting van het zuidoostelijk gebied tegenover.  
Golfontwerptechnisch is locatiealternatief 2 niet optimaal. Holes komen (te) ver van het 
clubhuis af te liggen, waardoor het lastig is een goede routering te realiseren. 
 
Locatiealternatief 3 
Op verzoek van de Landinrichtingscommissie is gezocht naar alternatieven met een 
maximale inbreiding in het Zuiderpark en een minimaal ruimtebeslag in landinrichtings-
gebied bedoeld voor openbare recreatie. Dit heeft o.a. geleid tot locatiealternatief 3. 
Locatiealternatief 3 lijkt in veel opzichten al op het ontwerp zoals onderzocht in dit MER: 
inbreiding in het park leidt tot verlies van ecologische waarden. Dit is inherent aan de 
keuze voor inbreiding. Daarentegen biedt locatiealternatief 3 de mogelijkheid tot herstel 
van het ontwerp van Copijn, verbetering van de golfbaan en de golfbaanvoorzieningen. 
Het noordoostelijk uitbreidingsgebied wordt gebruikt, maar op een kleiner oppervlak dan 
in locatiealternatief 1 en met een functie (driving range) die veel minder impact heeft op 
de landschappelijke waarden dan de holes in locatiealternatief 1. De 5 holes ten oosten 
van het park blijven leiden tot aantasting van landschappelijke en archeologische 
waarden, hoewel op een kleiner gebied dan in locatiealternatieven 2 en 1. 
 
Locatiealternatief 4 
Locatiealternatief 4 lijkt in veel opzichten al op het ontwerp zoals onderzocht in dit MER. 
Inbreiding in het park leidt tot verlies van ecologische waarden. Dit is inherent aan de 
keuze voor inbreiding. Daarentegen biedt locatiealternatief 4 de mogelijkheid tot herstel 
van het ontwerp van Copijn, verbetering van de golfbaan en de golfbaanvoorzieningen. 
Het noordoostelijk uitbreidingsgebied wordt gebruikt, maar op een kleiner oppervlak dan 
in variant 1 en met een functie (driving range) die veel minder impact heeft op de 
landschappelijke waarden dan de holes in locatiealternatief 1. De 2 holes ten oosten van 
het park leiden tot veel minder aantasting van landschappelijke en archeologische 
waarden dan locatiealternatief 1 t/m 3. Daar komt aantasting van het landschap aan de 
westzjjde van het park voor in de plaats. Hier zijn de landschappelijke en archeologische 
waarden echter minder dan ten oosten van het park. 
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Figuur 5.5 Locatiealternatief Vrienden van de Joostenlaan 
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Locatiealternatieven Vrienden van Joostenlaan 
De beide alternatieven van de Vrienden van de Joostenlaan leiden tot een compromis in 
het Zuiderpark tussen ecologie en golfbaan: er worden minder holes "ingebreid" wat een 
minder negatief effect heeft op de ecologische waarden in het Park. Tevens geeft dit meer 
mogelijkheden voor recreatief medegebruik in het park. Echter, dit leidt wel tot de 
noodzaak meer ruimte te gebruiken in het gebied buiten het park en hier meer functies te 
situeren. Parkeren aan de westzijde is vanuit de golfbaanoptiek bekeken niet ideaal, 
zeker niet bij een nieuw clubhuis centraal in het Zuiderpark. Ook de drivingrange in het 
westelijk uitbreidingsgebied ligt golfbaantechnisch niet ideaal: ver van het clubhuis af, 
vanuit golfoptiek verkeerd georiënteerd (oost-west in plaats van noord-zuid) en ook vanuit 
veiligheid niet ideaal gelegen nabij de Parkweg en de Rijndijk. De twee holes tot zes holes 
in het noordoostelijk uitbreidingsgebied gaan ten koste van de landschappelijke 
waarden, vergelijkbaar met locatiealternatief 1. Als de 6 holes aan de oostkant allemaal in 
het noordoostelijk uitbreidingsgebied gesitueerd zijn blijven de landschappelijke en 
archeologische waarden aan de oostkant gespaard. Wanneer 2 holes aan de 
noordoostzijde en vier aan de oostzijde gesitueerd worden gaan landschappelijk en 
archeologische waarden aan de oostkant verloren vergelijkbaar met locatiealternatief 1 
en 2. 
 
Conclusie 
Tabel 5.1 geeft een samenvattend overzicht van het verschil in effecten van de hierboven-
beschreven locatiealternatieven en het alternatief zoals in dit MER onderzocht. Algemeen 
kan gesteld worden locatiealternatieven 1 en 2 (minimale inbreiding, maximale 
uitbreiding) minder negatieve ecologische effecten hebben dan de andere varianten en 
het alternatief zoals onderzocht in dit MER. Daar staat tegenover dat ze meer ruimte in 
Landinrichtingsgebied vragen en buiten het park leiden tot meer negatieve effecten op 
landschap, cultuurhistorie en archeologie. Daarnaast is de kans groot dat in locatie-
alternatieven 1 en 2 minder parkherstel en recreatief medegebruik gecreëerd zal worden. 
Locatiealternatieven 3 en 4 lijken veel op het alternatief zoals beschreven in dit MER.  
De keuze om niet ten westen van de golfbaan uit te breiden, maar meer aan de oostzijde 
leidt tot een negatiever effect op landschappelijke en archeologische waarden. Daarnaast 
wordt de recreatieve capaciteit van Wielrevelt negatief beïnvloedt. 
De alternatieven van de Vrienden van de Joostenlaan zijn minder negatief voor ecologie in 
het Zuiderpark en bieden meer ruimte voor recreatief medegebruik. Maar dit leidt wel tot 
meer ruimtebeslag in het landinrichtingebied en een negatiever effect op landschap en 
recreatieve capaciteit in de uitbreidingsgebieden.  
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Tabel 5.1 Overzicht globale effectbeoordeling locatiealternatieven  
LET OP: ten opzichte van in dit MER onderzocht alternatief 

 

 Locatiealternatief Alternatief 
Joostenlaan 

 1 2 3 4 1 2 

Zuiderpark       
Ecologie  + + + + 0 0 + + 

Cultuurhistorie: 
Parkherstel 

- - 0 0 0 0 

Recreatie: 
medegebruik 

- - 0 0 + + 

Golfbaantechnisch - - 0 0 - - 
       

Uitbreidingsgebieden       
Ruimtebeslag 
Landinrichtingsgebied 

- - - - 0 0 - - 

Recreatief gebruik - - - - 0 0 -  - 

Landschap - - - 0 0 - - 
Cultuurhistorie - - - 0 0 0 0 

Archeologie - - - - -- - - - 0 
Golfbaantechnisch 0 - 0 0 - - - 

 
Bestuurlijk (Gemeente en Landinrichtingscommissie) is de keuze gemaakt om het 
ruimtebeslag in het landinrichtingsgebied zo beperkt mogelijk te houden en dus zoveel 
mogelijk in te breiden in het Zuiderpark. Hiervanuitgaande geeft het in dit MER 
onderzochte alternatief het beste golfbaanontwerp, waarin zoveel als mogelijk rekening 
wordt gehouden met bestaande waarden. 
 
Er bestaat daarmee geen alternatieve locatie (meer) voor de golfbaan.  
 
Tevens is dit de meest optimale inrichting. Zoals in paragraaf 5.3 beschreven is het 
milieubelang vroegtijdig en volwaardig in het ontwerp meegenomen. Dit heeft geleid tot 
een definitief ontwerp dat rekening houdt met de (belangrijkste) milieuaspecten.  
Door milieuaspecten vroegtijdig in te brengen in het ontwerpproces is een "milieu-
vriendelijk" ontwerpproces bevorderd. Het ontwerp is dan ook tevens de basis voor het 
Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA). 
 
Meest-milieuvriendelijk alternatief 
Het Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA) in dit rapport bestaat niet uit een apart 
locatie- en/of inrichtingsalternatief, maar uit een set van maatregelen waarin (resterende) 
negatieve milieueffecten (verder) worden voorkomen dan wel gereduceerd.  
 
In Hoofdstuk 7 wordt op basis van de effectbeschrijving in Hoofdstuk 6 een voorstel 
gedaan voor MMA-maatregelen. In het bestemmingsplan zal worden ingegaan op de wijze 
waarop omgegaan zal worden met deze MMA-maatregelen.  
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5.3 Programma van eisen en randvoorwaarden 

Als basis voor het ontwerp voor de inrichting is een uitgebreid programma van eisen 
opgesteld, waarin de randvoorwaarden en aandachtspunten voor de uitbreiding en 
herinrichting van de golfbaan vanuit de verschillende milieuaspecten en de verschillende 
in het gebied betrokken partijen zijn opgenomen. Dit programma is samen met de eisen 
vanuit golftechnisch oogpunt leidend geweest voor het ontwerp. 
 
Randvoorwaarden Landinrichtingscommissie en  en gemeente Utrecht  
Algemeen 
§ Aanleg van een openbaar toegankelijk wandelpad in het bestaande deel van de 

golfbaan/het Zuiderpark; 
§ Openbaar gebruik van de driving range en bijbehorende faciliteiten; 
§ De Haarlaan wordt openbaar toegankelijk en bestemd voor langzaam verkeer; 
§ De Eikslaan blijft uitsluitend toegankelijk voor langzaam verkeer; 
§ De landinrichtingscommissie wordt betrokken bij de verdere uitwerking van de 

uitbreidingsplannen van de golfbaan. 
 
Ruimtelijk 
Bestaande golfbaan:  
§ De hoofdstructuur van het park moet worden behouden en versterkt overeenkomstig 

het ontwerp van Copijn;  
§ Dit betekent: herstel zichtlijnen, herstel / terugbrengen paden, terugbrengen verdwe-

nen bomen, terugbrengen lage beplanting (grotendeels verdwenen), eventueel her-
stel andere verdwenen elementen, zoals eiland met bruggen; 

§ De zichtlijnen die onderdeel vormen van de hoofdstructuur van het park, bieden 
vanuit de omgeving zicht op het park en het kasteel; 

§ Een gedetailleerd onderzoek is noodzakelijk om alle bomen in kaart te brengen, te 
kijken naar kwaliteit van beschoeiingen etc. 

 
Uitbreidingslocaties: 
§ Uitbreiding van de golfbaan moet landschappelijk ingepast worden, dat geldt ook 

voor het parkeren en andere voorzieningen; 
§ De landschappelijke kwaliteiten van het weidegebied ten oosten van het Zuiderpark; 

openheid van het landschap, de mooie Eikslaan en het contrast tussen de bosrand en 
het weidegebied dient te worden behouden; 

§ Dit betekent weinig tot geen beplanting toevoegen in dit gebied; 
§ De uitbreidingslocaties worden niet door hekken of beplanting maar door sloten of 

waterpartijen van het omliggende gebied gescheiden; 
§ Het oostelijk uitbreidingsgebied blijft visueel grotendeels het karakter van het 

weidelandschap behouden; 
§ De westelijke uitbreidingslocaties maken onderdeel uit van het sfeerbeeld parkland-

schap en hier kan meer beplanting aan worden toegevoegd die aansluit bij het 
parklandschap. Het onderscheid tussen het oude en het nieuwe parklandschap moet 
zichtbaar blijven; 

§ De driving range blijft visueel onderdeel van het weidelandschap. 
 
Functioneel 
§ Het terrein van de golfbaan en de uitbreidingslocaties mogen alleen worden gebruikt 

voor de functie golfbaan; 
§ De golfclub richt zich met name op mensen uit de regio; 
§ Geen wedstrijden met een grote publieksaantrekkende werking. 
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Bereikbaarheid en parkeren 
§ De bereikbaarheid van de golfbaan zal als gevolg van de herinrichting en uitbreiding 

veranderen; de nieuwe toegang zal via de Parkweg aan de zuidzijde worden gesitu-
eerd; 

§ Er worden twee parkeerplaatsen gerealiseerd: één bij het clubhuis en één 
overloopparkeerplaats langs de Parkweg in het zuidoostelijk uitbreidingsgebied; 

§ Beide parkeerplaatsen ontsluiten via één nieuwe aansluiting op de Parkweg;  
§ Er zullen maatregelen moeten worden genomen om de nieuwe ontsluiting (verkeers) 

veilig te kunnen gebruiken (zoals voldoende uitzicht en zichtbaarheid van de uitweg); 
§ De toegang tot het overloopparkeerterrein kruist de Eikslaan; 
§ Ten behoeve van de greenkeepersloods is er een inrit via de Parkweg/Haaarlaan; 
§ De golfers kruisen op één locatie de Haarlaan en op één locatie de Eikslaan. 
 
Openbare ruimte, groen en ecologie 
§ Het Zuiderpark wordt via een veilige wandelroute opengesteld voor openbare 

recreatie; 
§ Het openbaar wandelpad dient goed aangesloten te worden op wandelroutes in de 

omgeving; 
§ Het ecologisch kerngebied dient op de ecologische verbindingszones aangesloten te 

worden;  
§ Herinrichting en uitbreiding van de golfbaan mag de huidige biotoop niet bescha-

digen; uitgangspunt is behoud en versterking. 
 
Uitgangspunten clubhuis 
§ Het nieuwe clubhuis is een representatief en sprekend gebouw; 
§ De locatie en uitstraling van het gebouw hebben een relatie met elkaar; 
§ Het gebouw speelt in op de plek; 
§ Het gebouw is compact vormgegeven; 
§ Het bouwwerk voldoet aan de eisen van welstand; 
§ Het clubhuis wordt alleen gebruikt conform de functie; 
§ Aan de (hoofd)functie (golfbaan) gelieerde horeca is toegestaan in het clubhuis. 
 
Uitgangspunten driving range 
§ De golfclub realiseert een driving range waar iedereen (tegen betaling van een 

redelijke vergoeding) mag oefenen; 
§ De drivingrange wordt landschappelijk ingepast ; 
§ De driving range mag niet verlicht worden; 
§ De driving range is zodanig georiënteerd dat de ballen grotendeels binnen de grenzen 

van het terrein terecht komen en dat de afscheiding door middel van hekwerken / 
ballenvangers niet nodig is; 

§ De bebouwde delen van de drivingrange bestaan uit 10 overdekte afslagplaatsen, een 
toilet en (beperkte) opslagruimte. 

 
Uitgangspunten greenkeepersloods 
§ Realisatie van een gebouw/loods voor de opslag van materiaal en gereedschap; 
§ Mogelijkheid voor opslag van materiaal in de open lucht; 
§ Eigen entree via de Haarlaan op de Parkweg ten behoeve van bevoorading; 
§ Ingepast in het landschap. 
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(1) in een laatste aanpassing van het ontwerp is de ontsluiting van de overloopparkeerplaats 

geschrapt, de overloopparkeerparkeersplaats ontsluit via de ontsluiting van de 
hoofdparkeerplaats op de entree op Parklaan, zie ook figuur 5.10 

 
Figuur 5.6 Schetsontwerp Golfbaan De Haar [Bruno Steensels, 2010 & Van Aalderen, 2010] 
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5.4 Voorgenomen activiteit: uitbreiding en herinrichting golfbaan 

5.4.1 Golfbaan algemeen 

Op basis van het programma van eisen is een ontwerp gemaakt door Bruno Steensels (zie 
figuur 5.6). Op basis van dit ontwerp is de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan 
beschreven en zijn de milieueffecten beoordeeld in dit MER.  
 
Heringerichte golfbaan 
In het Zuiderpark worden 5 nieuwe holes voorzien: 7, 8, 9, 11 en 17. Deze holes worden 
gedeeltelijk voorzien in de oorspronkelijke, nu deels verdwenen, open ruimten in het 
landschapsontwerp van Copijn uit 1906. Hiervoor moet een deel van het parkbos gekapt 
en gerooid worden. Uitgangspunt hierbij is dat de golfbaan zoveel mogelijk gebruik maakt 
van open ruimtes in het oorspronkelijke parkontwerp, en niet andersom dat het 
parkontwerp aangepast wordt aan de golfbaan. De bomen die verdwijnen worden 
gecompen-seerd, deels in het park, deels erbuiten. De overige holes op de bestaande 
golfbaan blijven gehandhaafd. In de centrale waterpartij is herstel van een groot eiland 
voorzien. Daarnaast worden in de zuidoosthoek twee waterlopen vergroot. 
Op een locatie centraal in het plangebied wordt een nieuw clubhuis gebouwd. Het 
bestaande clubhuis wordt afgebroken. Nabij het clubhuis is een parkeerruimte voorzien. 
Aan de oostzijde van het park wordt een openbaar toegankelijk wandelpad aangelegd. De 
Haarlaan wordt autovrij gemaakt. In het zuidwestelijke gedeelte van het Zuiderpark wordt 
een nieuwe greenkeepersloods gebouwd. De bestaande greenkeepers-wordt afgebroken. 
 
deelgebied A: noordoostelijke uitbreiding 
Op 2,6 ha. ten noordoosten van de bestaande golfbaan wordt een nieuwe drivingrange 
gerealiseerd met een lengte van 240 m. Vanaf de afslagplaats is de drivingrange 120 m. 
breed, daarna verbreedt de drivingrange naar 150 m. De drivingrange is noord/zuid 
georiënteerd en wordt in noordelijke richting bespeeld. Aan de zuidzijde wordt een 
overdekte afslagplaats gerealiseerd met ca. 10 afslagplaatsen, een toilet en een 
opslagruimte. De afmetingen bedragen ca. 40m (lengte) x 7m (diepte) x 4m(hoogte). 
De driving range wordt landschappelijk ingepast de driving range blijft vlakgelegen, wordt 
niet omgeven door netten en wordt niet verlicht. De aanwezige bomen langs de watergang 
worden in de drivingrange opgenomen. Wel moet de huidige (A-)watergang ca. 30 m 
verplaatst worden naar het oosten. Dit in verband met de benodigde breedte voor de 
drivingrange. Dit om golfers in noordwestelijke richting af te laten slaan, zodat de kans of 
afzwaaiende ballen in de percelen ten oosten van de driving range zo beperkt mogelijk 
gehouden wordt. 
 
deelgebied B: zuidoostelijke uitbreiding  
In het zuidoostelijke plangebied zijn op 8,4 ha. 2 nieuwe holes voorzien (2 en 3). Deze 
holes zijn noord/zuid georiënteerd. Gezien de archeologische waarden in dit gebied 
wordt ter plaatse van de archeologische waarden voor de aanleg van de holes niet dieper 
gegraven dan de bouwvoor (0,2 m.) en wordt niet meer reliëf opgebracht dan 0,5 tot 
lokaal maximaal 1,5 m. Er wordt in dit gebied 1 poel aangelegd (buiten de archeologische 
waarden) . Wel wordt groen aangelegd in de vorm van enkele boomgroepen.Aan de 
zuidzijde wordt langs de Parkweg is een overloopparkeerruimte voorzien, afgeschermd 
door bomen. Op een tweetal locaties is een verbinding middels een pad voorzien tussen 
de zuidoostelijke uitbreiding en het Zuiderpark. De Eikslaan zal gebruikt worden door 
overstekende golfers, terreinbeheerders en om het overloopparkeerterrein te bereiken. De 
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door het gebied lopende watergang wordt verplaatst naar de noordgrens van de 
uitbreiding. 
 

 
a      b 

 
c 

 
d 
 
Figuur 5.7 Ligging driving range (a), huidige situatie (b), plattegrond (C) en vooraanzicht 

overdekte afslagplaats (d) [Kroeze Ruys Architecten in Van Aalderen, 2008] 
  
deelgebied C: westelijke uitbreiding 
Ten westen van de bestaande golfbaan worden ten zuiden van de parkeerplaats voor 
Haarzuilens op 6,0 ha. 2 nieuwe holes aangelegd (13 en 14). Deze holes zijn noord/zuid 
georiënteerd. Langs en tussen de holes worden waterpartijen gerealiseerd. Dit levert 
grond op voor de accidentatie van het terrein en geeft de mogelijkheid voor waterberging. 
In het gebied worden twee bosgroepen voorzien langs de Haarlaan en in de bocht van de 
Parkweg en de Rijndijk (waarbij rekening gehouden is met behoud van voldoende zicht 
voor verkeer van de Parkweg op de Rijndijk en andersom). Om vanaf hole 12 de tee van 13 
te bereiken en om vanaf hole 14 de tee van 15 te bereiken moet de Haarlaan worden 
overgestoken, nabij de Parkweg. 
 

afslagplaats opslagruimte / 
toilet 
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5.4.2 Beschrijving per hole 

Hole 1 (Zuiderpark) 
Hole 1 vervangt de bestaande hole 5, waarbij de slagrichting wordt omgedraaid, van west 
naar oost. Om de hole meer lengte te geven worden aan de westzijde en oostzijde van de 
hole bomen gekapt. Hiermee worden tevens twee zichtlijnen (waaronder die op de kerk-
toren van Vleuten), die over de hole lopen parallel aan de slagrichting versterkt. Tevens  
wordt op hole 1 een verdwenen splitsing in de krakeling hersteld. De waterpartij (geen 
onderdeel van het ontwerp van Copijn) wordt enigszins verkleind. 
 
Hole 2 en 3 (zuidoostelijk uitbreidingsgebied) 
Hole 2 en 3 worden twee lange, parallel aan elkaar gelegen holes, waarbij hole 2, komend 
vanaf de green van hole 1 in zuidelijke richting wordt bespeeld. Hole 3 wordt in noorde-
lijke richting bespeeld. De holes krijgen beperkt reliëf. Gezien de archeologische waarden 
in het gebied wordt er niet dieper dan de bouwvoor vergraven. Buiten de archeologisch 
meest waardevolle zones, wordt een poel aangelegd (wens van Natuurmonumenten om 
een stepping stone tussen de poelen in het Zuiderpark en poelen ten oosten van de 
golfbaan te realiseren. De holes zijn zo georiënteerd en worden zo vormgegeven dat ze 
zoveel als mogelijk aansluiten bij het landschappelijk karakter van de omgeving en 
zichtlijnen creëren in noord-zuid richting. Verspreid rond de holes worden boomgroepen 
voorzien. Deze worden aangelegd op heuveltjes om schade aan archeologische waarden 
door beworteling te voorkomen. Ten behoeve van de golfbaan wordt de noordelijke (A-)-
watergang naar het noorden verplaatst en begeleidt doot een elzenhaag. 
 
Hole 4 (Zuiderpark) 
Hole 4 ligt op dezelfde locatie als de bestaande hole 4, zij het dat de hole ingekort is en 
deels verschoven ten behoeve van de ontsluitingsweg naar het clubhuis. De hole wordt in 
noordelijke richting bespeeld. Voor de green is de bestaande waterplas vergroot. Aan de 
noordzijde van de hole wordt de scheiding met hole 1 versterkt door de aanplant van een 
bomengroep. Ten behoeve van de tees en carry aan de zuidzijde van de hole worden 
bomen gekapt. Hiermee wordt teven de over de hole lopende zichtlijn versterkt.  
 
Hole 5 (Zuiderpark) 
Hole 5 is een korte hole tussen hole 4 en het clubhuis, deels op de locatie van de huidige 
hole 6. Ook hole 5 is ingekort, vanwege de de ontsluitingsweg naar het clubhuis. Hole 5 
wordt in zuidelijke richting bespeeld. Ten behoeve van hole 5 moeten een paar 
karakteristieke en waardevolle bomen worden gekapt. 
 
Hole 6 (Zuiderpark) 
Hole 6 ligt grotendeels op de bestaande hole 9, wordt in noordelijke richting bespeeld en 
heeft de green op de huidige driving range. Over en door hole 6 liggen diverse zichtlijnen. 
Deze blijven alle behouden en worden enigszins versterkt door de versterking van de 
boomgroepen (het ontwerp van Copijn volgend) langs de zichtlijnen. Ten noorden van 
hole 6 wordt de krakeling hersteld. 
 
Hole 7 (Zuiderpark) 
Hole 7 is een nieuwe hole in een deel van het Zuiderpark dat nog niet werd gebruikt door 
de golfbaan. De tees liggen ten noorden van hole 6, er wordt in zuidoostelijke richting 
afgeslagen waarna in zuidelijke richting op de green wordt gespeeld. Ten behoeve van de 
aanleg van de hole moeten diverse bomen worden gekapt. Hiermee worden tevens 
zichtlijnen versterkt. Hole 7 volgt de orientatie van de krakeling ter plaats. De krakeling 
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wordt visueel (met verdicht zand) maar niet functioneel hersteld. Aan de noordzijde van 
hole 7 wordt een wandelpad aangelegd met een verbinding naar de brug over de 
Bochtdijk naar het Noorderpark. 
 
Hole 8 (Zuiderpark) 
Hole 8 is een nieuwe, complexe hole, waarbij de centrale waterpartij moet worden 
gepasseerd. Ten behoeve van hole 8 moet een aantal bomen worden gekapt. De kap van 
bomen op de westelijke oever van de waterpartij herstelt het ontwerp van Copijn en de 
neemt een belemmering voor een zichtlijn weg. De oeverlijn ter plaatse wordt enigszins 
aangepast, maar het ontwerp van Copijn geeft hier ter plaatse ook een uitstulping aan. 
Ook op de oostelijke oever wordt de oeverlijn enigszins aangepast. Het uitzichtspunt ten 
zuiden van hole 8 blijft behouden. 
 
Hole 9 (Zuiderpark) 
Hole 9 is een nieuwe hole centraal in het Zuiderpark. De holes wordt in zuidelijke richting 
bespeeld. De tees liggen ten noordwesten van de waterpartij, de green ten zuidoosten 
ervan, nabij het clubhuis. Ten behoeve van de hole worden op beide oevers van de 
waterpartij bomen gekapt. Daarnaast worden bomen gekapt in de boskern. De hole blijft 
geheel omsloten door bomen. De kap van bomen komt ten goede van een aantal 
zichtlijnen. Onderdeel van hole 9 is herstel van het eiland in de waterpartij. Het eiland 
wordt beplant met bomen en met twee bruggen verbonden met de oevers. 
 
Hole 10 (Zuiderpark) 
Hole 10 ligt op de plaats van de huidige hole 8 en wordt in noordelijke richting bespeeld. 
De vormgeving van de hole wordt enigszins aangepast. Er worden enkele bomen gekapt 
ten behoeve van de afslagplaatsen. Daar staat tegenover dat de boompartijen aan 
weerzijden van de hole worden versterkt met nieuwe boomaanplant. Ten oosten van hole 
10 wordt de structuur van de krakeling hersteld. Ten westen van hole 10 worden de al 
bestaande kleine waterpartijen uitgebreid tot één grote. Hierbij wordt mogelijk het 
noordelijk deel als poel geisoleerd ten behoeve van de kamsalamander en andere 
amfibieën. 
 
Hole 11 (Zuiderpark) 
Hole 11 is een nieuwe hole tussen de bestaande holes 1 (wordt 12) en 9 (wordt 6). Hole 
11 wordt in noordelijke richting bespeeld. Hole 11 komt op een al bestaande open plek in 
het park en de huidige driving range, er hoeven geen bomen te worden gekapt. De 
bomenpartij tussen hole 11 en hole 6 wordt versterkt door de aanplant van bomen. 
Hiermee worden tevens de zichtlijnen over hole 11 en hole 6 versterkt. De bestaande 
kleine poel wordt uitgebreid tot een grotere poel.  
 
Hole 12 (Zuiderpark) 
Hole 12 ligt op de locatie van de huidige hole 1 en wordt in zuidelijke richting bespeeld. 
De afslagplaatsen liggen deels op de huidige drivingerange, deels op de locatie van het 
huidige clubhuis. Om de tees van 12 te scheiden van de fairway en green van 11 wordt 
tussenin een waterpartij gerealiseerd op de plaats waar nu ook al een (kleine) waterpartij 
gelegen is. De bosrand ten westen van 12 wordt versterkt, de krakeling wordt hersteld 
(visueel, niet functioneel).  
 
Hole 13 en 14 (Westelijke uitbreiding) 
Holes 13 en 14 zijn twee nieuwe holes gelegen in het westelijke uitbreidingsgebied. Ze 
zijn toegankelijk vanuit het Zuiderpark middels een entree aan de zuidoostzijde van de 
uitbreiding. Vanuit de entree wordt eerst hole 13 bespeeld in noordwestelijke en 
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noordelijke richting, waarna hole 14 wordt bespeeld in zuidelijke richting. Het 
uitbreidingsgebied ligt op de overgang van het park naar het cope-ontginnengebied 
Nieuwkoop en Harmelen en maakt deel uit van het sfeergebied Parkbos in het 
landinrichtingsplan. Het uitbreidingsgebied wordt van het cope gebied gescheiden door 
de Rijndijk, waardoor een deel van de relatie met het uitbreidingsgebied verbroken is. In 
het westelijke uitbreidingsgebied wordt een landschap voorzien dat contrasteerd met het 
Zuiderpark en de oostelijke uitbreidingsgebieden. Er worden forse waterstructuren en een 
waterpartij gecreëerd. Aan de buitenranden van de holes worden boomgroepen voorzien, 
waarbij behoud van zicht voor verkeer vanaf de Parkweg en Rijndijk als randvoorwaarde is 
meegenomen.. 
 
Hole 15 (Zuiderpark) 
Hole 15 ligt op de locatie van de huidige hole 2, maar wordt in westelijke richting 
gedraaid. Hole 15 wordt zuidoostelijke richting bespeeld. Ten behoeve van de nieuwe 
afslagplaatsen worden bomen gekapt. Daar staat tegenover dat op de verlaten 
afslagplaatsen van de huidige hole 2 bos wordt hersteld, deels ter afscheiding van hole 
10, deels ter herstel van het ontwerp van Copijn. De hole wordt doorsneden door de 
krakeling. De krakeling wordt als structuur hersteld, maar is niet vrij bewandelbaar. 
Daarnaast wordt de hole doorsneden door een nieuwe waterloop 
 
Hole 16 (Zuiderpark) 
Hole 16 ligt in het zuidelijk deel van de golfbaan op de locatie van de huidige hole 3. Wel 
is de hole verlengt in westelijke richting, ten behoeve waarvan bomen gekapt worden. 
Ook centraal op de hole worden bomen gekapt om de gewenste speelbreedte te krijgen. 
Ook wordt de boskern ter plaatse versterkt door de aanplant van nieuwe bomen en is een 
nieuwe waterpartij voorzien. Het zuidelijk deel van deze hole valt overigens buiten het 
oorspronkelijk ontwerp van Copijn. 
 
Hole 17 (Zuiderpark) 
De huidige hole 4 wordt vervangen door een nieuwe hole 17. Centraal in hole 17 ligt een 
waterpartij, gevormd uit de huidige waterloop ter plaatse. Ten behoeve van de aanleg van 
de nieuwe tees en green worden bomen gekapt. Daar staat tegenover dat de boskern ten 
zuiden van hole 17 wordt versterkt.  
 
Hole 18 (Zuiderpark) 
Hole 18 is een nieuwe hole op de locaties van de huidige holes 7, een deel van 6 en een 
deel van 4. Hij wordt in noordwestelijke richting bespeeld, waarbij de centrale waterpartij 
moet worden overgestoken. Ten behoeve van hole 18 worden diverse bomen gekapt, 
waardoor een nieuwe zichtlijn wordt gecreëerd. De oevers van de waterpartij worden niet 
aangepast.   
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Figuur 5.8 Achter, voor en zijaanzicht concept- ontwerp nieuwe clubhuis Golfbaan De Haar,  

[Kroeze Ruys Architecten in Van Aalderen, 2010] 
 

 
Figuur 5.9 Zijaanzicht concept-ontwerp nieuwe greenkeepersloods Golfbaan De Haar,  

[Kroeze Ruys Architecten in Van Aalderen, 2010] 



 
 

 projectnr. 1907 - 176054 Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 
 28 maart 2011  definitief Bestemmingsplan Haarzuilens 
   

 

 blad 127   

5.4.3 Bebouwing 

Overzicht gebouwen 
Op de golfbaan wordt de volgende bebouwing gerealiseerd: 
§ Clubhuis ca. 795 m2; 
§ Greenkeepersloods, ca. 480 m2; 
§ Afslagplaats driving range, ca. 283 m2; 
§ Schuilhutten. 
Ten opzichte van de bestaande golfbaan wordt ca. 480 m3 bebouwingsoppervlak 
toegevoegd. De bebouwing wordt verplaatst. In de huidige situatie zijn de oppervlaktes: 
• Clubhuis inclusief veranda en bergingen ca. 834 m2 
• Greenkeepersloods ca. 245 m2.  
• Schuilhutten 
Er is op de golfbaan, vergelijkbaar met de huidige situatie, geen beheerderswoning 
voorzien. 
 
Clubhuis 
Het huidige clubhuis wordt afgebroken en vervangen door een nieuw clubhuis centraal op 
de golfbaan, op de locatie van de huidige greenkeepersloods. Het voornemen is dat het 
clubhuis een landschappelijk ingepast karakter houdt en dat deze in vergelijkbare stijl als 
het huidige clubhuis zal worden uitgevoerd. Het clubhuis blijft zoals in de huidige situatie 
alleen toegankelijk voor leden en heeft geen openbaar toegankelijke horecafunctie. 
Ten behoeve van het clubhuis en om vanuit het clubhuis zicht te krijgen op de centrale 
waterpartij worden bomen gekapt. Het clubhuis is georiënteerd op het zuiden. De 
noordzijde wordt zo uitgevoerd dat er geen lichtuitstraling is naar de boskern ten noorden 
van het clubhuis. 
 
Greenkeepersloods 
De bestaande greenkeepersloods moet wijken voor het nieuwe clubhuis. Voor een nieuwe 
greenkeepersloods is gekozen voor een locatie centraal aan de zuidzijde op de golfbaan. 
Het voornemen is de greenkeepersloods vergelijkbaar met de huidige loods uit te voeren 
en landschappelijk in te passen (onderdeel van het bos) en te ontsluiten via de Haarlaan. 
 
Afslagplaats driving range 
Aan de zuidzijde van de driving range wordt een overdekte afslagplaats gerealiseerd met 
ca. 10 afslagplaatsen, een toilet en beperkte opslag.De afmetingen bedragen ca. 40m 
(lengte) x 7m (diepte) x 4m(hoogte).De afslagplaats zal vergelijkbaar met de huidige 
afslagplaats (enkellaags, hout) worden uitgevoerd. Drivingrange en afslagplaats worden, 
in tegenstelling tot wat gebruikelijk is op golfbanen, niet verlicht en zijn daarmee alleen 
bij daglicht te gebruiken. 
 
Schuilhutten 
Verspreid over de golfbaan worden enkele schuilhutten gerealiseerd, bedoeld om te 
schuilen bij (hevige) regenval en onweer. De schuilhutten worden in hout uitgevoerd en 
hebben het karakter van een tuinhuisje. 
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5.4.4 Specifieke inrichtingsaspecten  

Landschappelijke / cultuurhistorische inpassing 
Algemeen 
Bij de herinrichting van het Zuiderpark zijn naast de golfbaantechnische wensen en de 
ecologische waarden, de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het park 
uitgangspunt voor het ontwerp geweest. Nevendoelstelling van de golfbaan is het behoud 
en versterking van de (nog) bestaande landschappelijke en cultuurhistorische waarden en 
herstel van verloren gegane waarden. Dit is ook vereist gezien de beschermde status van 
het park als Rijksmonument. In het ontwerp is ernaar gestreefd de essenties van de 
hoofdstructuur van het parkontwerp van Copijn te behouden en versterken waar nog 
aanwezig en te herstellen waar mogelijk. 
 
Zuiderpark 
De herinrichting van het Zuiderpark is gebaseerd op een ruimtelijk historische analyse 
van het park. De nieuwe holes zijn zodanig gesitueerd dat het vrijmaken van bos niet 
alleen ten behoeve komt van de golfbaan, maar juist op die plaatsen gebeurt waar het ook 
vanuit het herstel van het parkontwerp (openheid, zichtlijnen) nut heeft. Het clubhuis 
wordt zodanig gesitueerd dat het buiten de zichtlijnen door het park valt. Bij het ontwerp 
van de herinrichting is rekening gehouden met de waarde van het park (en meer specifiek 
de bomen) voor vleermuizen en verdere natuurwaarden.  
De waaier van zichtlijnen is als uitgangspunt genomen in het ontwerp van de golfbaan in 
het Zuiderpark. Het groen op de golfbaan is zo gepositioneerd dat de zichtlijnen blijven 
behouden of worden hersteld: 
• Zichtlijn 1 wordt versterkt door de kap van bomen aan de zuidzijde van hole 4; 
• Zichtlijn 4 wordt hersteld door de kap van bomen bij hole 7; 
• Zichtlijn 5 wordt versterkt door de kap van bomen bij hole 9; 
• Zichtlijn 6 en 7 worden hersteld door kap van bomen bij hole 1; 
• Zichtlijn 9 en 10 worden hersteld/versterkt door de kap van bomen op de oevers 

van de waterpartij bij hole 8 en 9. 
• De overige zichtlijnen blijven behouden. 
Het oostelijke uitzichtpunt aan de oever van de centrale waterpartij blijft behouden. Door 
het herstel en de versterking van de zichtlijnen 9 en 10 wordt de uitzichtwaarde van het 
punt groter. Het punt is bereikbaar vanaf het wandelpad aan de oostzijde van de golfbaan 
en kan door recreanten worden benut.  
Ook het westelijke uitzichtpunt blijft behouden en ook hier worden de zichtlijnen 
versterkt. Echter, toegang voor recreanten is hier vanuit veiligheid en baanontwerp niet te 
realiseren. 
De centrale waterpartij blijft in het ontwerp voor de golfbaanuitbreiding intact. Op een 
aantal locaties (hole 1, 7, 8, 9, bij het clubhuis) worden bomen gekapt, waarmee het 
contrast tussen open en gesloten delen van de oever toeneemt.  
Het grote eiland centraal in de centrale waterpartij wordt hersteld en krijgt een 
verbindende rol in hole 9 om van de afslag ten westen van de waterpartij naar de green 
ten oosten van de waterpartij te komen. De oorspronkelijk in het ontwerp van Copijn 
aanwezige kleinere eilandjes worden niet hersteld. Het kleine slingerende beekje ten 
zuidwesten van de centrale waterpartij blijft behouden. 
De krakeling wordt visueel hersteld en zichtbaar gemaakt middels een verdicht zandbed. 
Vanuit veiligheidsredenen en golftechnische redenen is het niet mogelijk de krakeling 
open te stellen voor wandelaars. 
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A: Noordoostelijke uitbreiding 
De driving range wordt landschappelijk ingepast vlak, open en zonder netten en ver-
lichting. De bebouwing van de driving range, de daadwerkelijke afslagplaats, wordt 
ingepast in de bosrand. Vanaf de Bochtdijk zal de driving range nauwelijks opvallen. 
 
B: Zuidoostelijke uitbreiding 
De zuidoostelijke uitbreiding volgt de landschappelijke structuur noordnoordoost / 
zuidzuidwest. Er wordt wel reliëf aangelegd en groen toegevoegd aan het gebied, maar zo 
beperkt mogelijk en alleen voor zover vanuit golftechnisch oogpunt wenselijk en rekening 
houdend met de bescherming van het bodemarchief. 
 
C: Westelijke uitbreiding 
De westelijke uitbreiding tast de landschappelijke structuur naar verwachting niet aan. 
Het karakteristieke verkavelingspatroon van de cope/ontginningen is niet (meer) 
aanwezig in het gebied tussen de Rijndijk en de Haarlaan. Het gebied zelf verliest een 
deel van zijn openheid door de aanleg van enig reliëf en groenstructuren. De 
karakteristieken van het open landschap zijn in principe maatgevend voor de inrichting 
van dit deelgebied. De inrichting van de holes volgt de landschappelijke structuur 
gevormd door de driehoek Haarlaan-Parkweg-Rijndijk. 
 
Relief/Grondverzet 
Algemeen 
Bij de inrichting van een golfbaan kan gebruik gemaakt worden van hoogteverschillen. 
Het is voor een golfer aantrekkelijk en uitdagend dat hij / zij niet het totale overzicht over 
de hole en de baan heeft. In het landschapspark past dit in het landschappelijk karakter 
waar bosjes, heggen en houtwallen het zicht op de omgeving beperken. In de zuid-
oostelijke en zuidwestelijke uitbreidingsgebieden wordt reliëf aan het landschap 
toegevoegd. In het zuidoostelijke uitbreidingsgebied wordt ernaar gestreefd zo min 
mogelijk reliëf aan te brengen. Ten behoeve van de vorming van reliëf is het nodig om 
grondverzet te plegen (uitgraven van waterpartijen, lagere delen, aanbrengen 
ophogingen). De benodigde grond komt uit de aanleg van vijvers en eventueel uit 
bovengrond die vervangen moet worden ten behoeve van de aanleg van greens. Er wordt 
naar gestreefd zo min mogelijk grond aan te voeren. Een eerste inschatting is dat ca. 
150.000 m3 grond benodigd is  voor accidentatie van de van de baan. Ca. 80.000 m3 
grond komt vrij uit de aanleg van nieuwe waterpartijen. Dit betekent dat ca. 70.000 m3 
aangevoerd moet worden van elders. Aan de hand van het ontwerp zal in later stadium 
een grondbalans worden opgesteld en worden berekend hoeveel grond er beschikbaar 
komt voor reliëfvorming. 

 
Relief op de bestaande golfbaan 
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Zuiderpark 
In het Zuiderpark verandert het reliëf niet wezenlijk ten opzichte van de huidige situatie. 
Ten behoeve van de nieuwe holes wordt het bestaande reliëf waar golftechnisch nodig 
aangepast. Uitgangspunt hierbij is dat het past in het ontwerp van Copijn. 
  
A: Noordoostelijke uitbreiding 
De driving range wordt niet geaccidenteerd. Het landschap behoudt het huidige vlakke 
karakter. 
 
B: Zuidoostelijke uitbreiding 
In het zuidoostelijke uitbreidingsgebied wordt reliëf aangebracht. Het reliëf blijft vanwege 
de bestaande cultuurhistorisch-landschappelijke waarden beperkt tot maximaal 0,2 m 
ontgraven en maximaal 1,5m ophogen. Het behoud van het bodemarchief stelt in dit 
deelgebied grenzen aan de toegestane ontgravingsdiepte. 
 
C Westelijke uitbreiding 
In het westelijk uitbreidingsgebied vindt accidentatie plaats tot maximaal 2,80 m boven 
het huidige maaiveld. Reliëfvorming gebeurt met grond vrijkomend uit de waterpartijen. 
 
Water 
Water speelt een belangrijke rol op een golfbaan. Het zorgt voor: 
§ Een aantrekkelijke landschappelijke inpassing van de golfbaan; 
§ Een uitdagende en onderscheid makende hindernis in het golfspel; 
§ Veiligheid, door het creëren van ruimte tussen holes; 
§ Een aantrekkelijk uitzicht vanuit de golfaccommodatie eromheen; 
§ Vrijkomende grond waarmee reliëf op de golfbaan kan worden gerealiseerd; 
§ Oppervlaktewater voor beregening van intensief bespeelde delen van de golfbaan 

(greens, tees, delen van de fairways); 
§ Drainage van greens en tees. 
 
Daarnaast draagt water op de golfbaan bij aan doelstellingen op het gebied van natuur en 
water: 
§ Waterpartijen en watergangen (en met name natuurvriendelijke oevers) geven ruimte 

voor natuurontwikkeling; 
§ Waterpartijen geven ruimte voor waterberging: het bergen van overtollig water en het 

vasthouden van gebiedseigen water. 
 
Uitgangspunt bij het ontwerp van de waterstructuur is de bestaande waarden en 
structuren zoveel mogelijk te behouden. In het Zuiderpark speelt water een belangrijke rol 
in het ontwerp van Copijn (zie paragraaf 4.2). Deze waterstructuur dient te worden 
behouden en, daar waar in het verleden verdwenen. te worden hersteld en versterkt. 
In de uitbreidingsgebieden moet een tweetal A-watergangen (deels) worden verlegd. 
 
In het kader van Landinrichting Haarzuilens is afstemmingsoverleg gevoerd met het Hoog-
heemraadschap Stichtse Rijnlanden. In dit overleg zijn door het Hoogheemraadschap 
voorwaarden en uitgangspunten voor de waterhuishouding genoemd. Ten opzichte van de 
bestaande situatie moet de waterstaatkundige situatie tenminste gelijk blijven ("stand-
still-principe"). Er wordt naar gestreefd dat de uitbreiding van de golfbaan niet leidt tot 
een toename van de noodzaak (gebiedsvreemd) water aan te voeren. Extra verhard 
oppervlak wordt gecompenseerd in de vorm van waterberging voor de opvang van 
neerslag in piekperiodes. Daarnaast is bij realisatie van waterpartijen aandacht voor het 
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voorkomen van ongewenste kwel/infiltratie door het doorboren/doorsnijden van 
afsluitende kleilagen. 
 
In het ontwerp is ruimschoots aandacht besteed aan het aspect water. Er wordt (met name 
in deelgebied C) 2,6 ha nieuw open water gerealiseerd. Ook op de bestaande golfbaan 
neemt het areaal oppervlaktewater toe, waarbij de cultuurhistorische waarde van de 
watergangen en �partijen blijft behouden. 
 
Zuiderpark 
De karakteristieke waterpartij centraal in het Zuiderpark blijft gehandhaafd. Centraal in de 
waterpartij wordt een eiland gerealiseerd, zoals ook in het oorspronkelijk ontwerp van 
Copijn voorzien. Daarnaast wordt een aantal van de bestaande waterpartijen aangepast, 
uitgebreid en/of met elkaar verbonden. Dit wordt zodanig gedaan dat de waterpartijen 
geschikt blijven of worden voor amfibien als de kamsalamander. In de grotere 
waterpartijen (behalve de centrale waterpartij) kan dit betekenen dat drempels in het 
water worden gelegd om delen van de waterpartij te isoleren en visstand in deze delen 
zoveel als mogelijk te voorkomen. De huidige kleine poel bij het huidige clubhuis wordt 
vergroot. De gefragmenteerde poelen bij de huidige hole 8 worden met elkaar verbonden 
tot één grotere waterpartij/-gang. De huidige poel bij hole 1 wordt enigszins verkleind. De 
poel ten zuiden hiervan bij hole 4 wordt juist vergroot. De huidige watergang ten zuiden 
van hole 4 wordt verbreed en aangepast tot poel in de nieuwe hole 17. De verharding in 
het Zuiderpark neemt weliswaar toe, maar de toename in oppervlak oppervlaktewater 
geeft voldoende compensatie in de vorm van retentie. Voor het gehele plangebied met de 
nieuwe routing van de holes wordt een nieuwe drainage aangelegd.  
 
A: Noordoostelijke uitbreiding 
Op en rond de driving range wordt geen nieuw water aangelegd. De bestaande water-
gangen langs de driving range blijven bestaan, wel wordt de A-watergang langs de 
oostzijde ca. 30m naar het oosten verlegd. De verharding door de driving range blijft 
hetzelfde als in de huidige situatie en behoeft geen nadere compensatie.  
 
B: Zuidoostelijke uitbreiding 
In de zuidoostelijke uitbreiding worden vanwege de archeologische waarden in de onder-
grond geen waterpartijen of -gangen aangelegd. De bestaande A-watergang in het gebied 
wordt gedempt en ca 150m naar het noorden verplaatst, langs de oostzijde van de 
golfbaan wordt een nieuwe watergang gerealiseerd. De watergangen langs het gebied 
blijven gehand-haafd en worden langs de noordzijde van de uitbreiding met elkaar 
verbonden. De parkeerplaats wordt halfverhard uitgevoerd, zodat regenwater kan 
infiltreren in de ondergrond en geen retentie gecompenseerd hoeft te worden. 
Er wordt alleen drainage aangelegd op de (verhoogde) greens en tees. Dit om geen 
archeologische waarden in de ondergrond te verstoren. 
 
C: Westelijke uitbreiding 
Ten westen van de huidige golfbaan wordt nieuw oppervlaktewater gecreëerd en hoeven 
geen watergangen gedempt te worden. De watergangen worden gekoppeld aan de 
watergangen langs de golfbaan en kunnen zo fungeren als waterberging. De oevers van 
de waterpartijen worden natuurvriendelijk uitgevoerd. 
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Natuur 
Algemeen 
De belangrijkste effecten van de uitbreiding van de golfbaan op de natuurwaarden van het 
plangebied en omgeving hangen samen met het stoppen van het agrarisch bedrijf, het 
verwijderen van bomen en struiken, het grondverzet, de groeninrichting, het groenbeheer 
en de toename van het aantal menselijke (auto)bewegingen. Bij de uitbreiding van de 
golfbaan, in de aanlegfase en eerste gebruikfase, zullen de natuurwaarden op de 
bestaande golfbaan onder druk komen te staan. In het ontwerp is getracht de schade voor 
beschermde soorten en de ecologische hoofdstructuur zoveel mogelijk te mitigeren en te 
compenseren. 
 
Zuiderpark 
Door de reconstructie van het bestaande golfterrein in het Zuiderpark wordt ongeveer 4,8 
ha. parkbos gekapt, ca 780 bomen, ca. 5% met een stamdiameter van ca. 100 cm of 
groter, 40% met een stamdiameter van ca. 70 cm en 45% met een stam-diameter ca. ca. 
30 cm. Het betreft vooral eik, esdoorn, es en linde. Bomen en beplanting wordt op 
verscheidene plekken verwijderd, dit door toevoeging en verplaatsing van de holes. Het 
verloren bosareaal wordt gecompenseerd zowel binnen als buiten het plangebied. Gezien 
de leeftijd van het bos bedraagt de compensatie 170% = 8,15 ha. Ongeveer 3,6 ha kan in 
het gebied van de 18 holes baan worden gecompenseerd. Compensatie van de overige 
4,5 ha zal elders plaatsvinden en wordt in later stadium verder uitgewerkt.  
 
A: Noordoostelijke uitbreiding 
De noordoostelijke uitbreiding heeft geen wezenlijke effect op natuur. Het gebied blijft 
grotendeels wat het is. Watergangen met mogelijk beschermde soorten blijven gehand-
haafd. 
 
B: Zuidoostelijke uitbreiding 
In de zuidoostelijke uitbreiding worden watergangen gedempt. Dit heeft geen wezenlijk 
effect op de beschermde soorten erin: individuen worden voorfgaand aan de demping 
gevangen en elders uitgezet, er is voldoende waterbiotoop in de omgeving en er wordt 
een nieuwe watergang gerealiseerd. Aanleg van rough en groenstructuren biedt ten 
opzichte van grasland meer mogelijkheden voor biotoopontwikkeling. 
 
C: Westelijke uitbreiding 
De westelijke uitbreiding heeft alleen maar positieve effecten op natuur. Er komen geen 
beschermde waarden voor, er wordt geen bos gekapt en er worden geen watergangen 
gedempt. Daarentegen bieden de aanleg van waterpartijen, natuurvriendelijke oevers, 
rough en groenstructuren ten opzichte van de huidige agrarische situatie meer 
mogelijkheden voor biotoopontwikkeling. 
 
Ontsluiting 
De ontsluiting van de golfbaan gaat veranderen. De bestaande golfbaan wordt ontsloten 
via de Haarlaan en heeft een entree aan de noordwestelijke zijde van de golfbaan. De 
nieuwe golfbaan wordt ontsloten via de Parkweg. Dit is golfontwerptechnisch het meest 
efficiënt gezien de verplaatsing van het  clubhuis en de driving range. Er moet nog nader 
beschouwd worden of aanvullende maatregelen nodig zijn om een veilige in- en uitrit te 
garanderen. Ten behoeve van de ontsluiting van het clubhuis wordt een weg over de 
golfbaan aangelegd vanuit de zuidoostelijke entree naar het clubhuis. De greenkeepers-
loods wordt ontsloten via de Parkweg-Haarlaan.  



 
 

 projectnr. 1907 - 176054 Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 
 28 maart 2011  definitief Bestemmingsplan Haarzuilens 
   

 

 blad 133   

 
Figuur 5.10 Ontsluiting parkeerplaatsen [Van Aalderen, 2011] 
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Tussen de "hoofd"parkeerplaats in het bestaande park en de overloopparkeerplaats in 
het zuidoostelijke uitbreidingsgebied wordt een verbinding gelegd met passage van de 
Eikslaan. Fietsverkeer op de Eikslaan heeft hierbij voorrang. Hetzelfde geldt ook voor de 
beide andere oversteken van golfers over de Eikslaan en de Haarlaan. 
 
Parkeren 
Op de nieuwe golfbaan worden twee parkeerruimtes voorzien: 
§ Nabij het clubhuis centraal op de golfbaan: ca. 80 plaatsen; 
§ Nabij de entree aan de Parkweg: ca. 40 plaatsen overloopparkeerplaats bij drukte. 
Voor een golfbaan geldt als norm 6 tot 8 parkeerplaatsen per hole [CROW, 2003]. Een 18 
holes golfbaan zou daarmee tussen de 108 en 144 parkeerplaatsen moeten hebben. Met 
120 plaatsen voldoet Golfbaan de Haar aan de norm. De parkeerplaatsen worden enkel 
met het oog op veiligheid verlicht, maar zo min mogelijk. De parkeerplaats wordt 
halfverhard uitgevoerd. Beide parkeerruimtes worden middels één gezamenlijke 
ontsluiting op de Parkweg aangesloten (figuur 5.10). Beide parkeerplaatsen worden met 
elkaar verbonden door een weg over de Eikslaan. 
 
In de richtlijnen is gevraagd om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een 
multifunctionele parkeerplaats voor leden van de golfvereniging, overige bezoekers aan 
de golfbaan en bezoekers van evenementen op het Kasteel de Haar. Hieraan is in dit MER 
geen invulling gegeven. De parkeerproblematiek rond (evenementen van) Kasteel De Haar 
en oplossingen hiervoor zijn apart afgewogen in het bestemmingsplan Haarzuilens. 
Besloten is de evenementen van Kasteel De Haar en het daaraan gekoppelde 
evenementenparkeren vanwege de gewenste tijdelijkheid ervan, niet in het 
bestemmingsplan Haarzuilens te bestemmen. Er zal hierover buiten het bestemmingsplan 
om een tijdelijke regeling worden getroffen.  
 
Openbaarheid / recreatief medegebruik / nevenactiviteiten 
Golfclub De Haar is een niet-openbare golfvereniging. Dit blijft zo bij uitbreiding naar 18 
holes. Wel kunnen in plaats van de huidige ca. 500 leden 400 extra golfers lid worden van 
de golfclub. Daarnaast blijft de golfbaan toegankelijk voor greenfeespelers en blijven op 
maandag bedrijvendagen bestaan. De driving range is toegankelijk voor iedereen die in 
het bezit is van een golfvaardigheidsbewijs (GVB) of daarmee bezig is en kan tegen 
betaling bezocht worden. De mogelijkheden voor recreatief medegebruik van de golfbaan 
worden vergroot. Er wordt een openbaar toegankelijk wandelpad in de rand van het 
golfbaanterrein aangelegd, waardoor wandelaars de golfbaan en het Zuiderpark kunnen 
beleven. Dit pad sluit aan op de brug over de Bochtdijk en verbindt zo het Zuiderpark met 
het Noorderpark. Het pad sluit ook aan op de Haarlaan, Parkweg, Eikslaan en Bochtdijk. Er 
zijn nog geen andere verbindingen voorzien, omdat nog niet bekend is hoe deze binnen 
de Landinrichting Haarzuilens worden gerealiseerd. Het pad is overdag open, �s avonds en 
�s nachts wordt het gesloten. Het is vanuit veiligheidsoverwegingen niet mogelijk grotere 
delen van de golfbaan openbaar toegankelijk te maken. Het clubhuis is en blijft alleen 
toegankelijk voor leden en vervult geen openbaar toegankelijke horecafunctie. 
Verplaatsing van de entree en parkeerruimte van de huidige noordwestelijke locatie aan 
de Haarlaan naar de zuidoostelijke locatie aan de Parkweg, geeft de mogelijkheid de 
Haarlaan als oorspronkelijke entree van Kasteel Haarzuilens in ere te herstellen en  her in 
te richten als langzaamverkeerroute. De Haarlaan en Eikslaan worden in gebruik genomen 
als verbinding tussen de holes in het Zuiderpark en de holes in de uitbreidingsgebieden. 
Dit betekent dat golfers te voet of in een golfkarretje de Haarlaan en Eikslaan kunnen 
oversteken. Dit gebeurt op één locatie op de Haarlaan en op één locatie op de Eikslaan. 
Uitgangspunt hierbij is dat het fietsverkeer voorrang heeft. 
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Figuur 5.11 Recreatief medegebruik [Van Aalderen, 2010] 
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Veiligheid 
Rondom de golfbaan worden ruime veiligheidszones aangehouden. Daarnaast is de 
slagrichting aan de grenzen van het plangebied naar binnen gericht om afzwaaiers buiten 
de golfbaan zoveel mogelijk te voorkomen. Het risico op ongelukken is door boven-
genoemde maatregelen beperkt. Er worden ten opzichte van de huidige situatie geen 
hekwerken toegevoegd. 
 

5.4.5 Gebruik en beheer 

Beheer 
Het beheer omvat naast beregening en drainage maatregelen zoals maaien, afvoer van 
maaisel, bemesten, beluchten van de bodem, dressen (het aanleggen van een zeer dunne 
laag scherp zand), onkruidbestrijding en bijzaaien. De intensiteit van beheer varieert per 
onderdeel van de baan. Buiten de baan moeten de groenvoorzieningen en waterpartijen 
onderhouden worden. Dit beheer is aanzienlijk minder intensief dan dat van de baan zelf.  
De initiatiefnemer streeft naar een duurzaam, natuur- en milieuvriendelijk beheer van de 
golfbaan en streeft op termijn naar certificering voor "Committed to Green", een natuur- 
en milieuvriendelijke beheersfilosofie (zie kader "Committed to Green"). Het beheer zal in 
later stadium worden vastgelegd in een, gezamenlijk met Natuurmonumenten op te 
stellen beheerplan op basis van een uitgewerkt inrichtingsplan. In bijlage 1 wordt een 
algemeen overzicht gegeven van beheeractiviteiten op een golfbaan.  
 
Beregening/drainage 
De intensief gebruikte delen van de golfbaan (tees, greens, fairways, oefenholes en 
driving range) worden relatief intensief onderhouden. De grondwaterstand wordt geregeld  
door ophoging en/of de aanleg van drainage. In droge perioden worden de intensiever 
bespeelde delen van de golfbaan beregend. Echter de grasmat op de greens en tees is 
gebaat bij een zo natuurlijk en geleidelijk mogelijke groei. Stress op de groei door 
droogte, vernatting moet worden vermeden. Er wordt daarom zo min mogelijk beregend, 
alleen wat noodzakelijk is voor een optimale kwaliteit van de grasmat.  De fairways 
worden alleen beregend om verdroging te voorkomen. Over het geheel genomen wordt bij 
een golfbaan veel minder beregening toegepast dan in de huidige landbouwsituatie. 
Beregening op de golfbaan vindt vooral plaats in de zomermaanden, is sterk afhankelijk 
van het weer en varieert daarom van jaar tot jaar. Voor de beregening van de golfbaan zal 
gebruik worden gemaakt van het oppervlaktewater en de bestaande put voor de 
grondwateronttrekking. Voor het onttrekken van grondwater uit deze put is een 
vergunning aanwezig. De initiatiefnemers streven ernaar de golfbaan (greens, tees, delen 
van de fairways) zoveel mogelijk uit eigen oppervlaktewater te beregenen. Het terrein 
wordt zodanig ingericht dat neerslag zoveel mogelijk op eigen terrein wordt 
vastgehouden. In vergelijking met de huidige situatie wordt minder water afgevoerd via 
sloten en greppels. Op de minder intensief bespeelde delen van de golfbaan (ca 75% van 
de golfbaan) zijn hogere grondwaterstanden mogelijk, er wordt daarom niet gedraineerd. 
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 Het besef dat golfterreinen een belangrijke rol kunnen spelen in het behoud van de open ruimte en in het behoud en de 
ontwikkeling van de natuur heeft in Europa en ook in Nederland tot initiatieven geleid om te komen tot het ontwikkelen 
van ecologisch beheer van golfterreinen. 
 
De Nederlandse Golf Federatie heeft dit dan ook tot haar beleid gemaakt. Een natuurvriendelijk en milieubewust beheerd 
golfterrein biedt voor de golfer een interessante en uitdagende omgeving en bevordert de beeldvorming van de golfsport 
als een �groene� sport. 
 
Committed to Green is een programma ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur 
en milieu. Na het doorlopen van het programma kan het ecolabel Committed to Green worden aangevraagd. 
Committed to Green is ontstaan uit een initiatief van Europese Golf Associatie (EGA). In januari 1994 heeft de EGA met 
steun van de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews en de PGA European Tour een Ecology Unit opgericht. Door de 
grote groei van de golfsport in Europa en de erkenning van de belangen van natuur- en milieu ontstond de behoefte aan 
een gecoördineerde aanpak van natuur en milieubeheer op golfbanen. Het Committed to Green programma is ontwik-
keld met financiële ondersteuning van de Europese Commissie. 
De Europese Golf Associatie, de Royal & Ancient Golf Club of St Andrews, de PGA European Tour, de Federatie van 
Europese Golf Greenkeepers Associatie (FEGGA), de Federatie van Europese Golfbaanarchitecten en de Europese 
Commissie ondersteunen Committed to Green vanuit de gedachte dat een goed natuur- en milieubeleid bevorderlijk is 
voor de golfsport, zowel technisch, esthetisch, politiek als economisch.  
  
Het Committed to Green programma: 
Het programma is een hulpmiddel waarbij op een gestructureerde wijze op basis van inventarisatie, analyse, het stellen 
van doelen en evaluatie, gestreefd wordt naar een planmatig beheer van het groen en het milieu op de golfbaan.Het 
programma stelt geen normen maar geeft aan op welke gebieden de golfbaan bijzonder moet presteren om uiteindelijk 
het ecolabel: de �Committed to Green� erkenning te verwerven.  
  
In het Europese CtG programma zijn 3 fasen te onderscheiden. Elke fase wordt afgesloten met een document: 
1. De initiatief fase, afgesloten met het verkrijgen van het Bewijs van Deelname 
2. Het opstellen van het natuur- en milieubeleid, vastgelegd in het natuur- en milieubeheerplan 
3. Het verkrijgen van de erkenning Committed to Green.  
  
Na bezoek van de nationale audit commissie, een panel van deskundigen die toetst of op de golfclub overeenkomstig de 
criteria uitvoering heeft gegeven aan het CtG programma, wordt het Committed to Green certificaat wordt uitgereikt. 
 
bron: www.golfinfo.nl. www.golf.plein.nl, www.committedtogreen.com 
 
 
Het �Committed to Green� programma zal worden opgenomen in het nog op te zetten European Forum for Sustainable 
Golf (EFSG), een initiatief van de Europese Commissie. 

 

http://www.golfinfo.nl
http://www.golf.plein.nl
http://www.committedtogreen.com
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Bestrijdingsmiddelen / bemesting  
Ten opzichte van de huidige landbouw zullen in de uitbereidingsgebieden minder 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.  Dit wordt vooral veroorzaakt 
doordat op een veel kleiner oppervlak, alleen de intensief bespeelde delen (ca 25% van 
de golfbaan), bemesting/bestrijding plaatsvindt. Maar ook op de intensief bespeelde 
delen wordt het gebruik van bemesting en bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt. 
De grasmat is gebaat bij een zo natuurlijk en geleidelijk mogelijke groei. Stress op de 
groei door teveel mest en ziektes moet worden vermeden. Er wordt daarom zo min 
mogelijk beheerd, alleen wat noodzakelijk is voor een optimale kwaliteit van de grasmat. 
Onderstaande tabel geeft ter indicatie het gebruik van bemesting en bestrijdingsmiddelen 
op een andere golfbaan op kleiondergrond.  
 
Tabel 5.2 Bemesting / bestrijding bestaande golfbaan De Lingewaelsche en Spaarnwoude 

(provincie Gelderland en Noord-Holland) 
Gebruik (kg/ha/jaar)golfbaan Lingewaelsche* 
 green tee fairway overige 

Stikstof 240 120 0 0 
Fosfaat 60 30 0 0 

Kunstmest 
  

Kalium 140 70 0 0 
Bestrijdingsmiddelen 0,5 - 1 0 
Gebruik (kg/ha/jaar) golfbaan Spaarnwoude* 
 green tee fairway overige 

Stikstof 170 170 20 0 
Fosfaat 30 30 18 0 

Kunstmest 
  

Kalium 180 180 31,5 0 
Bestrijdingsmiddelen - 
 (*) mededeling greenkeeper De Lingewaelsche en greenkeeper Spaarnwoude 

 

5.5 Aanlegfase 

Gestreefd wordt naar start van de herinrichting en uitbreiding in 2011, zodat delen van de 
18 holes golfbaan in 2012 weer in gebruik kan worden genomen. De aanlegfase duurt 
naar verwachting 1,5 jaar.Tabel 5.3 geeft een overzicht van aanlegwerkzaamheden. 
 
Tabel 5.3 Aanlegaspecten  
Bestaande 
 golfbaan 

- sloop bestaande clubhuis en greenkeepersloods 
- herbouw clubhuis en greenkeepersloods 
- kappen en rooien bomen en aanplant nieuwe bomen 
- herstel parkontwerp 
- modellering nieuwe holes, hermodellering bestaande holes 
- hermodellering waterpartijen 
- aanleg parkeerruimte en ontsluitingsroute op baan 
- aanleg wandelpad 

B: Zuidoostelijke 
 uitbreiding 

- dempen watergangen 
- geschikt maken bovengrond, aanbrengen reliëf 
- modellering holes 
- aanplant groen 
- aanleg parkeerruimte en ontsluitingsroute op baan 

A: Noordoostelijke 
 uitbreiding 

- geschikt maken bovengrond 
- aanleg driving range, aanleg afslaglocatie 

C: Westelijke 
 uitbreiding 

- graven waterpartijen en watergangen 
- geschikt maken bovengrond, aanbrengen reliëf 
- modellering holes 
- aanplant groen 
- ontsluitingsroute op de golfbaan 
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 De aanleg gebeurt in drie opeenvolgende fases die ieder ongeveer 6 maanden in beslag 
neemt. In de eerste fase worden de uitbreidingsgebieden aangelegd, in de tweede fase 
vindt de herinrichting van het bestaande gebied plaats. In de 3e fase is de bouw van het 
clubhuis en greenkeepersloods voorzien. Afhankelijk per fase blijft de golfclub open en de 
golfbaan bespeelbaar. De fasering en planning van de werkzaamheden zal worden 
afgestemd op ranvoorwaarden van natuur (b.v. broedseizoen van vogels, kraamtijd van 
vleermuizen, voortgplantingsseizoen van amfibien e.d.) 
 
Tijdens de aanlegfase kan door de omgeving hinder ervaren worden door de bouw- en 
graafwerkzaamheden en de aanvoer van grond en bouwmateriaal door vrachtwagens. 
Doordat met een gesloten grondbalans gewerkt wordt is het aantal vrachtbewegingen 
beperkt. De hinder door graaf- en bouwwerkzaamheden is naar verwachting ook beperkt: 
Bouwwerkzaamheden vinden plaats centraal op de golfbaan en betreffen een relatief 
klein  clubhuis en greenkeepersloods, de graafwerkzaamheden aan de zuidoostzijde 
beperken zich tot het aanbrengen van reliëf en modellering van de holes. Aan de west-
zijde zijn de graafwerkzaamheden uitgebreider omdat hier ook waterpartijen gegraven 
worden. Daarnaast kan hinder ondervonden worden door de kap van bomen en het 
snoeien van groen op de golfbaan, dat zal gebeuren met kettingzagen, klepelmaaiers e.d. 
De meeste van deze werkzaamheden vinden op de bestaande golfbaan plaats, zodat de 
uitstraling naar de omgeving buiten de golfbaan naar verwachting beperkt zal zijn.  
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6 Milieueffecten 

6.1 Wijze van effectbeschrijving en beoordeling 

In dit hoofdstuk is beschreven welke milieueffecten de aanleg, de herinrichting en het 
gebruik van de golfbaan hebben op het plangebied en de omgeving (het studiegebied).  
De huidige situatie en de autonome ontwikkeling vormen de referentie bij het bepalen van 
de milieueffecten die het gevolg zijn van de realisatie van de golfbaan. Met de autonome 
ontwikkeling wordt de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het gebied zonder de 
voorgenomen realisatie van de golfbaan bedoeld. Als referentiejaar voor de realisatie is 
2012 gehanteerd, het jaar waarin de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan naar 
verwachting gereed is. De effecten worden beschreven ten opzichte van de 
referentiesituatie zoals beschreven in hoofdstuk 4. De referentiesituatie op langere 
termijn is de situatie waarin de Landinrichting is gerealiseerd. Dit is echter nog niet het 
geval in 2012. In de effectbeschrijving wordt daarom daar waar relevant en mogelijk 
onderscheid gemaakt in de effecten van de uitbreiding van de golfbaan ten opzichte van 
de situatie met en zonder Landinrichting.  
 
De beschrijving van de milieueffecten van de golfbaan vindt plaats aan de hand van een 
aantal uiteenlopende onderwerpen, gegroepeerd per thema. Tabel 6.1 geeft een overzicht 
van de aspecten en criteria per thema, het beoordelingskader. De effecten worden 
voornamelijk kwalitatief beschreven, waar relevant en mogelijk kwantitatief. Bij de 
beschrijving van effecten wordt daar waar relevant onderscheid gemaakt tussen tijdelijke 
effecten en permanente effecten, als dit van belang is voor de beoordeling. Waar relevant 
wordt onderscheid gemaakt tussen effecten tijdens de aanlegfase (vaak tijdelijke 
effecten) en effecten na ingebruikname (vaak permanente effecten). 
 
De effectbeschrijving vindt plaats op basis van bestaande en beschikbare gegevens. Als 
voor een aspect informatie ontbreekt om een volledige effectenbeschrijving te maken en 
als verwacht mag worden dat dit effect heeft op de beoordeling, is dit als een "leemte in 
kennis" in hoofdstuk 8 beschreven. 
 
De effecten worden vervolgens beoordeeld. Bij de beoordeling wordt een zogenaamde 
zevenpunts beoordelingsschaal gehanteerd. Bij de beoordeling is, voor de 
milieuaspecten waarvoor dat relevant is, onderscheid gemaakt tussen de effecten die zijn 
gerelateerd aan herinrichting van de bestaande golfbaan en de effecten van de uitbrei-
ding. Deze beoordelingen zijn vervolgens samengevoegd tot één oordeel voor elk 
criterium. In dit hoofdstuk is per thema een samenvattende tabel met beoordelingen 
opgenomen. 
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Tabel 6.1 Beoordelingskader 
Thema Aspect  

Landschapsstructuur 
Aardkundige waarden 
Ruimtelijk-visuele kwaliteit 

Landschap & 
Cultuurhistorie 

Cultuurhistorische waarden 
Bodemwaarden 
Grondbalans 

Bodem 

Bodemkwaliteit 
Oppervlaktewater 
Grondwater 

Water 

Waterkwaliteit 
Beschermde en rode lijst soorten 
Beschermde gebieden 

Natuur 

Ecologische relaties 
Archeologie Archeologische waarden 

Verkeer 
Geluid 
Luchtkwaliteit 
Geur 
Licht 
Externe veiligheid 

Hinder 

Kabels en leidingen 
Landbouw Landbouwgrond 
Recreatie Recreatieve functies  

Beleving 
Gedwongen vertrek 

Sociale aspecten 

Werkgelegenheid 

 
 

Aanduiding Beoordeling ten opzichte van de referentiesituatie 

+++ zeer positief effect 
++ positief effect  
+ enigszins positief effect 
0 nauwelijks tot geen verschil 
- enigszins negatief effect 

- - negatief effect  
- - - zeer negatief effect 
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6.2 Landschap en cultuurhistorie 

6.2.1 Landschapsstructuur 

Effecten 
Algemeen 
De meeste golfbanen hebben een aanzienlijk effect op het vaak open, agrarische land-
schap. Dit geldt ook, maar in mindere mate, voor de uitbreiding van golfbaan De Haar.  
Een groot deel van de uitbreiding vindt plaats door herinrichting van de bestaande 
golfbaan. Hierbij mogen geen landschappelijke waarden verloren gaan, de doelstelling is 
juist te streven naar herstel van verloren gegane waarden. 
De grootte van het uitbreidingsgebied en daarmee de impact op de landschappelijke 
omgeving is zo beperkt mogelijk gehouden. Daarbij zal in de uitbreidingsgebieden zoveel 
als mogelijk rekening worden gehouden met de bestaande landschappelijke waarden. 
Dit neemt niet weg dat in twee van de drie uitbreidingsgebieden (zuidoost en zuidwest) 
het landschappelijk karakter verandert van agrarisch naar recreatief, een ontwikkeling die 
ook al autonoom in het kader van het Landinrichtingsplan voorzien is. 
 
Zuiderpark 
De herinrichting van het Zuiderpark is gebaseerd op een ruimtelijk historische analyse 
van het park. De huidige en oorspronkelijke waarden zijn nadrukkelijk uitgangspunt 
geweest voor het ontwerp. Bestaande waarden worden zoveel mogelijk gehandhaafd. De 
nieuwe holes zijn zodanig gesitueerd dat het vrijmaken van bos niet alleen ten behoeve 
komt van de golfbaan, maar juist op die plaatsen gebeurt waar het ook vanuit het herstel 
van het parkontwerp (openheid, zichtlijnen) nut heeft. Het clubhuis wordt zodanig gesitu-
eerd dat het buiten de zichtlijnen door het park valt. Zie verder paragraaf 6.2.4 
cultuurhistorische waarden. 
 
A: Noordoostelijke uitbreiding 
De driving range wordt landschappelijk ingepast: vlak, open en zonder netten en verlich-
ting. De driving range wordt ingepast in de bosrand. Vanaf de Bochtdijk zal de driving 
range nauwelijks opvallen. De driving range past hiermee binnen het beoogde blijvende 
open karakter van het Landinrichtingsgebied ("Haarveld").  
 
B: Zuidoostelijke uitbreiding 
De zuidoostelijke uitbreiding gaat ten koste van een deel van de oorspronkelijk 
landschappelijke structuur: Het oorspronkelijke en huidige agrarische karakter gaat 
verloren. Er worden grillige lijnen binnen het gebied gerealiseerd,er wordt reliëf 
gerealiseerd en er zijn verspreide boomgroepen voorzien. Het slotenpatroon wordt 
enigszins aangepast: de sloot ten noorden van het perceel wordt verder naar het noorden 
verschoven. Langs de golfbaan wordt een nieuwe watergang gerealiseerd. Echter de 
landschappelijke hoofdstructuur, gevormd door het perceel en de perceelsgrenzen/sloten 
blijft grotendeels gehandhaafd. De zuidoostelijke uitbreiding past hiermee binnen het 
Landinrichting beoogde blijvende open karakter van het gebied ("Haarveld").  
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C: Westelijke uitbreiding 
De westelijke uitbreiding tast de landschappelijke structuur ook aan, maar in geringere 
mate. Het karakteristieke historische verkavelingspatroon van de ontginningen is niet of 
niet meer aanwezig in het gebied tussen de Rijndijk en de Haarlaan. Dit deelgebied zelf 
verliest een deel van zijn vlakke en open karakter door de aanleg van reliëf en 
groenstructuren. De inrichting van de holes volgt de landschappelijke structuur gevormd 
door de driehoek Haarlaan-Parkweg-Rijndijk. De westelijke uitbreiding op zich en het 
karakter ervan past niet binnen het  in het kader van de Landinrichting beoogde 
(recreatie)bos ("Parkbos"). 
 
Beoordeling 
De effecten van de herinrichting van de bestaande golfbaan op de landschappelijke waar-
de wordt licht positief (+) beoordeeld. Het achterwege blijven van effect op deelgebied A 
wordt neutraal beoordeeld (0), het effect op deelgebieden B en C negatief (- -). De 
totaalbeoordeling voor de uitbreidingsgebieden is enigszins negatief tot negatief (-/- -). 
Het gehele plan wordt hiermee neutraal tot enigszins negatief beoordeeld (0/-). 

6.2.2 Aardkundige waarden 

Er gaan bij de realisatie van de uitbreiding en herinrichting van de golfbaan geen 
beschermde en/of bijzondere aardkundige waarden verloren. Beoordeling is neutraal (0). 
 

6.2.3 Ruimtelijk-visuele kwaliteit 

Effecten 
 
Zuiderpark 
In het Zuiderpark worden oorspronkelijke zichtlijnen en open ruimtes hersteld, wat een 
positief effect is. Zie verder paragraaf 6.2.4 cultuurhistorische waarden. 
 
A: Noordoostelijke uitbreiding 
De driving range wordt ruimtelijk visueel ingepast: open en zonder netten en verlichting. 
De driving range wordt ingepast in de bosrand. Vanaf de Bochtdijk zal de driving range 
nauwelijks opvallen. 
 
B: Zuidoostelijke uitbreiding 
Het ruimtelijk-visuele karakter van de het zuidoostelijke uitbreidingsgebied verandert 
door de aanleg van beplanting en reliëf. 
 
C: Westelijke uitbreiding 
De westelijke uitbreiding verliest een deel van zijn openheid door de aanleg van reliëf en 
groenstructuren. Dit sluit niet aan op het weidse karakter van de huidige omgeving aan de 
westzijde van de uitbreiding en met het beeld beoogd in de Landinrichting. 
 
Beoordeling 
De ruimtelijk-visuele kwaliteit van de bestaande golfbaan wordt door de herinrichting 
versterkt. Dit wordt positief beoordeeld (+). Voor het uitbreidingsgebied A is het effect 
miniem (0), voor deelgebieden B en C negatief (-/--). De totaalbeoordeling voor de 
uitbreidingsgebieden is enigszins negatief tot negatief (-/--).Het gehele plan wordt 
hiermee neutraal tot enigszins negatief beoordeeld (0/-). 
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6.2.4 Effect op cultuurhistorische waarden 

Effecten 
Zuiderpark 
Bij de herinrichting van het Zuiderpark is behoud, versterking en herstel van de 
cultuurhistorische waarden als uitgangspunt / nevendoelstelling in het ontwerp 
meegenomen. Een uitgebreide analyse van de cultuurhistorische waarde van het ontwerp 
van Copijn is hierbij als basis gehanteerd (zie hoofdstuk 5). In het ontwerp is er naar 
gestreefd de essenties van de hoofdstructuur van het parkontwerp van Copijn te 
behouden en versterken waar nog aanwezig en te herstellen waar nodig. 
 
Zichtlijnen 
De waaier van zichtlijnen, zoals beschreven in paragraaf 4.2 is als uitgangspunt genomen 
in het ontwerp van de golfbaan in het Zuiderpark. Het groen op de golfbaan is zo 
gepositioneerd dat de zichtlijnen blijven behouden of worden hersteld: 
- Zichtlijn 1 wordt versterkt door de kap van bomen aan de zuidzijde van hole 4; 
- Zichtlijn 4 wordt hersteld door de kap van bomen bij hole 7; 
- Zichtlijn 5 wordt versterkt door de kap van bomen bij hole 9; 
- Zichtlijn 6 en 7 worden hersteld door kap van bomen bij hole 1; 
- Zichtlijn 9 en 10 worden hersteld/versterkt door de kap van bomen op de oevers van 

de waterpartij bij hole 8 en 9. 
De overige zichtlijnen blijven behouden. 
 
Naast het behoud en herstel van zichtlijnen uit het ontwerp van Copijn heeft de aanleg 
van nieuwe holes een aantal nieuwe zichtlijnen tot gevolg. Voorbeelden hiervan zijn: 
- Hole 4: positief effect: ligt op een locatie, waar in het ontwerp van Copijn ook ruimte 

en zicht was voorzien; 
- Hole 5: negatief effect: ligt op een locatie, waar in het van Copijn geen openheid is 

voorzien; 
- Hole 7: neutraal effect: volgt een deel van de Krakeling; 
- Hole 9: negatief effect: ligt op een locatie, waar in het van Copijn geen openheid is 

voorzien; 
- Hole 16: neutraal tot negatief effect: ligt deels op een locatie waar in het ontwerp van 

Copijn geen zichtlijn/openheid voorzien is, deels buiten het ontwerp. 
- Hole 17: neutraal effect: ligt buiten het ontwerp van Copijn 
- Hole 18: positief effect: ligt op een locatie, waar in het ontwerp van Copijn ook ruimte 

en zicht was voorzien 
 
Formele uitzichtpunten; 
Het oostelijke uitzichtpunt aan de oever van de centrale waterpartij blijft behouden. Door 
het herstel en de versterking van de zichtlijnen 9 en 10 wordt de uitzichtwaarde van het 
punt groter. Het punt is bereikbaar vanaf het wandelpad aan de oostzijde van de golfbaan 
en kan door recreanten worden benut. Ook het westelijke uitzichtpunt blijft behouden en 
ook hier worden de zichtlijnen versterkt. Echter, toegang voor recreanten is vanuit 
veiligheid en baanontwerp niet te realiseren. 
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Waterstructuur  
De centrale waterpartij blijft in het ontwerp voor de golfbaanuitbreiding intact. Op een 
aantal locaties (hole 1, 7, 8, 9, bij het clubhuis) worden bomen gekapt, waarmee het 
contrast tussen open en gesloten delen van de oever toeneemt. Bij hole 8 vindt ten 
behoeve van het golfontwerp een kleine aanpassing van de oever van de centrale 
waterpartij plaats. Het kleine slingerende beekje ten zuidwesten van de centrale 
waterpartij blijft behouden. 
 
Eilanden 
Het grote eiland centraal in de centrale waterpartij wordt hersteld. De oorspronkelijk in 
het ontwerp van Copijn aanwezige kleinere eilandjes worden niet hersteld. 
 
De Krakeling, de wandelpadenstructuur 
De krakeling wordt hersteld en zichtbaar gemaakt waar mogelijk. Een volledige 
(functionele) reconstructie van de Krakeling is niet te combineren met een 
golfbaanfunctie. Vanuit veiligheidsredenen en golftechnische redenen is het niet mogelijk 
de krakeling open te stellen voor wandelaars. 
 
Uitbreidingsgebieden 
Inrichting van het noordoostelijke uitbreidingsgebied als driving range heeft weinig 
gevolgen voor de cultuurhistorische waarde van het gebied. Inrichting van de 
zuidoostelijke uitbreiding gaat ten koste van het oorspronkelijk agrarische karakter. 
Inrichting van het westelijke uitbreiding gaat niet ten koste van cultuurhistorische 
waarden, omdat deze niet of nauwelijks meer aanwezig zijn. 
Cultuurhistorische waarden als monumentale boerderijen, wegen e.d. worden niet 
negatief beïnvloed door de uitbreiding van de golfbaan. 
 
Toets aan kernkwaliteiten Belvedèregebied Nieuwkoop en Harmelen 
Onderstaande tabel 6.2 geeft een toets aan de kernkwaliteiten van het Belvedère gebied 
Nieuwkoop en Harmelen zoals beschreven in de Nota Belvedère. 
 
Tabel 6.2 Toets aan kernkwaliteiten van het Belvedère gebied Nieuwkoop en Harmelen 
 
Kernkwaliteit Effect herinrichting Zuiderpark Effect uitbreidingsgebieden 
Veenontginningsgebied van 
grote betekenis 
Schoolvoorbeeld van 
copeontginningslandschap 

n.v.t. Geen effect: westelijk 
uitbreidingsgebied ligt aan rand 
Belvedèregebied en is van gebied 
afgesneden door Rijndijk. 

Bijzondere buitenplaats Positief effect door herstel 
landschappelijke, 
cultuurhistorische waarden 

n.v.t. 

Hoge archeologische 
waarden 

Geen effect Geen effect: zuidoostelijk 
uitbreidingsgebied wordt zo 
uitgevoerd dat de archeologisch 
waardevolle gebieden blijven 
bespaard 

 
Toets aan Rijksmonumentale waarden 
Onderstaande tabel 6.3 geeft een toets aan de Rijksmonumentale waarden zoals 
beschreven in het register. 
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Tabel 6.3 Toets aan Rijksmonumentale waarden 
Rijksmonumentale waarde Effect herinrichting Zuiderpark Effect uitbreidingsgebieden 
Zuiderpark Positief effect: herstel 

oorspronkelijke elementen 
ontwerp Copijn (waar mogelijk). 
Wel ook introductie van 
ontwerp-vreemde elementen (1) 

n.v.t. 

Brug over Bochtdijk Geen effect n.v.t. 
Boswachterswoning Parkweg 
3 

Geen wezenlijk effect, omgeving 
woning verandert enigszins 

n.v.t 

(1) �saldo� uiteindelijk te toetsen door gemeente Utrecht / Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
aan de hand van aanvraag Monumentenvergunning. 
 
Toets aan waarden beschermd dorpsgezicht Haarzuilens  
Onderstaande tabel 6.4 geeft een toets aan de waarden van het beschermd dorpsgezicht 
Haarzuilens zoals beschreven in de toelichting bij het aanwijzingsbesluit. 
 
Tabel 6.4 Toets aan waarden van het beschermd dorpsgezicht Haarzuilens 

Waarde beschermd dorpsgezicht Effect herinrichting Zuiderpark Effect uitbreidingsgebieden 
Landschappelijke parkaanleg naar 
ontwerp Copijn 

Positief effect: herstel 
oorspronkelijke elementen ontwerp 
Copijn. 
Wel ook introductie van ontwerp-
vreemde elementen (1) 

n.v.t. 

Cultuurhistorisch en 
landschappelijk zeer waardevolle 
groenstructuur 

Positief effect: herstel 
oorspronkelijke groenstructuur. 
Wel lokaal ook aantasting 
oorspronkelijke structuur (1) 

Negatief effect in oostelijk 
uitbreidingsgebied  

Temidden van en in contrast met 
vlakke en open polderland 

Geen effect Negatief effect: aanleg groen en 
relief  

Kasteel de Haar als kern Geen effect Geen effect 
Diverse zichtassen over het 
weidegebied 

Positief effect: behoud en herstel 
zichtassen 

Geen effect 

19e eeuwse dorp Haarzuilens n.v.t. n.v.t. 
Ruimtelijk-historische samenhang 
kasteel, park, dorp in een 
landschappelijk omgeving 

Geen effect Enigszins negatief effect door 
herinrichting agrarische naar 
recreatief 

Historisch-functionele relatie 
tussen het kasteel, park, 
omliggende agarische gronden 
(landgoed) 

Geen effect Enigszins negatief effect door 
herinrichting agrarische naar 
recreatief 

Middeleeuwse 
ontginningstructuren als 
verkavelingen, ontginningsassen, 
zij- en achterkaden, waterlopen, 
doorgaande wegen 

n.v.t. Zeer beperkt effect: twee 
waterlopen worden verlegd. 

Historische bebouwing Geen effect Geen effect 
Archeologische terreinen Geen effect Geen effect: zuidoostelijk 

uitbreidingsgebied wordt zo 
uitgevoerd dat de archeologisch 
waardevolle gebieden blijven 
bespaard  

Bijzondere elementen als 
eendenkooi en Hamtoren 

Geen effect Geen effect 

(1) �saldo� uiteindelijk te toetsen door gemeente Utrecht / Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
aan de hand van aanvraag Monumentenvergunning. 
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Beoordeling 
De herinrichting van het Zuiderpark heeft, mits wordt vastgehouden aan de geformuleer-
de uitgangspunten en randvoorwaarden, een versterkend effect op de cultuurhistorische 
waarden. Dit wordt licht positief (+) beoordeeld. De effecten voor de drie uitbreidings-
gebieden worden neutraal tot licht negatief (0/-) beoordeeld. 
Het gehele plan wordt hiermee neutraal tot enigszins positief beoordeeld (0/+). 
 

6.2.5 Overzicht beoordeling 

In tabel 6.5 is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor het thema landschap 
en cultuurhistorie. 
 
Tabel 6.5 Overzicht beoordeling voor het thema landschap en cultuurhistorie 

 

6.3 Bodem 

6.3.1 Bodemwaarden 

Er gaan bij de realisatie van de golfbaanuitbreiding en �herinrichting geen bijzondere of 
beschermde bodemwaarden verloren. De beoordeling is neutraal (0). 

6.3.2 Grondbalans 

Effecten 
Zuiderpark 
Ten behoeve van de nieuwe holes wordt het bestaande reliëf waar golftechnisch nodig 
aangepast. 
 
A: Noordoostelijke uitbreiding 
De driving range wordt niet geaccidenteerd. Het landschap behoudt een vlak karakter. 
Wel wordt een watergang gedempt en verplaatst. 
 
B: Zuidoostelijke uitbreiding 
Het reliëf in het zuidoostelijk gebied blijft beperkt tot maximaal 0,2 m graven en maximaal 
1,5 m ophogen. Ook wordt een watergang gedempt en verplaatst. 
 
C: Westelijke uitbreiding 
In het westelijk uitbreidingsgebied vindt accidentatie plaats tot maximaal 2,80 m boven 
het huidige maaiveld. Reliëfvorming gebeurt zoveel mogelijk met grond vrijkomend uit de 
waterpartijen, In een later stadium van de planvorming zal op basis van een uitgewerkt 
inrichtingsplan een grondbalans worden opgesteld voor de verschillende delen van de 
golfbaan. 

Beoordeling tov situatie 2012 na realiseren 
landinrichting 

Thema Aspect  

herinrichting uitbreiding gehele plan 
Landschapsstructuur + - /-- 0 /- 
Aardkundige waarden 0 0 0 
Ruimtelijk-visuele kwaliteit + - /-- 0 /- 

Landschap & 
Cultuurhistorie 

Cultuurhistorische waarden + 0/- 0/+ 
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Een eerste inschatting is dat ca. 150.000 m3 grond benodigd is  voor accidentatie van de 
van de baan. Ca. 80.000 m3 grond komt vrij uit de aanleg van nieuwe waterpartijen. Dit 
betekent dat ca. 70.000 m3 aangevoerd moet worden van elders. 
 
Beoordeling 
De aanvoer van 70.000 m3 grond wordt enigszins negatief beoordeeld (-).  
 

6.3.3 Bodemkwaliteit 

Effecten 
Voor de bestaande golfbaan in het Zuiderpark heeft de herinrichting geen gevolgen voor 
de bodemkwaliteit. Het nieuw op te stellen beheerplan leidt naar verwachting tot een 
milieuvriendelijker beheer. 
Voor de drie uitbreidingsgebieden ligt dat anders. Door de omzetting van de bestaande 
agrarische functie naar een recreatieve functie zal de belasting van de bodem met mest- 
en bestrijdingsmiddelen over het algemeen afnemen. Delen van de golfbaan hebben af- 
en toe een mestgift nodig en moeten soms incidenteel en lokaal behandeld worden met 
bestrijdings-middelen. Het betreft echter kleine oppervlaktes van de golfbaan. Grote 
delen van de golfbaan hoeven niet behandeld te worden met mest- en bestrijdings-
middelen. Per saldo zal het behandelde oppervlak en daarmee de hoeveelheid gebruikte 
mest en bestrijdingsmiddelen afnemen ten opzichte van de referentiesituatie. 
 
Beoordeling 
De beoordeling voor de bestaande golfbaan is neutraal tot enigszins postief (0/+). Voor 
de uitbreidingsgebieden wordt het effect op de bodemkwaliteit neutraal beoordeeld (0. 
Het gehele plan wordt hiermee neutraal tot enigszins positief beoordeeld (0/+). 

6.3.4 Overzicht beoordeling 

In tabel 6.6 is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor het thema bodem. 
 
Tabel 6.6 Overzicht beoordeling voor het thema bodem 

 
 

Beoordeling tov situatie 2012 na realiseren 
landinrichting 

Thema Aspect  

herinrichting uitbreiding gehele plan 
Bodemwaarden 0 0 0 
Grondbalans - - - 

Bodem 

Bodemkwaliteit 0/+ 0 0/+ 
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6.4 Water 

In het kader van het bestemmingsplan Haarzuilens is een watertoets uitgevoerd en is 
overleg gevoerd met de waterbeheerder, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. De 
golfbaan is tijdens het overleg apart ter sprake gekomen. Met inachtneming van de in de 
startnotitie (en nu in het MER overgenomen) aandachtspunten en uitgangspunten, deelt 
het Hoogheemraadschap de mening dat er voldaan wordt aan het �stand-still-principe� en 
kan zij (ambtelijk) instemmen met de ontwikkeling van de golfbaan. Wel vraagt zij om 
nadere afstemming bij uitwerking van het ontwerp en de voorbereiding van de realisatie.  
Definitieve toets van de waterparagraaf volgt in het kader van vooroverleg op grond van 
Art 3.1.1 Bro na de terinzagelegging van het voorontwerp-bestemmingsplan Haarzuilens 
en dit MER voor de golfbaan. 

6.4.1 Oppervlaktewater 

Effecten oppervlaktewater 
De bestaande waterpartijen op de huidige golfbaan hebben een totale oppervlak van 5,3 
hectare. Na uitbreiding van de golfbaan bedraagt het totale wateroppervlak van de 
waterpartijen 7,9 hectare. Dit betekent dat  het wateroppervlak toeneemt met 2,6 hectare. 
 
Zuiderpark 
De centrale waterpartij blijft intact (cultuurhistorische randvoorwaarde). Bestaande 
poelen worden vergroot en aan elkaar verbonden. Het betreft: 

• Poel bij de huidige driving range / nieuwe holes 11 en 12; 
• Poelen bij huidige hole 8 / nieuwe holes 10 en 12; 
• Poel bij huidige hole 5 / nieuwe holes 1 en 4; 
• Poelen bij huidige hole 4 / nieuwe hole 4 

Daarnaast wordt de bestaande watergang bij hole 17 verbreed en omgevormd tot 
waterpartij. 
Een bestaande watergang in het zuidoostelijk deel van het Zuiderpark wordt gedempt. 
 
A: Noordoostelijke uitbreiding 
De noordoostelijke uitbreiding heeft geen effect op het oppervlakte open water. Wel wordt 
ten behoeve van de aanleg van een drivingrange van voldoende breedte, de A-watergang 
aan de oostzijde van de drivingrange ca. 30 m. verder naar het oosten verlegd. Dit heeft 
geen gevolgen voor de afvoerfunctie van de watergang. 
 
B: Zuidoostelijke uitbreiding 
De zuidoostelijke uitbreiding heeft een klein positief effect op het oppervlak open water.  
Langs de oostgrens van de uitbreiding wordt een nieuwe watergang gerealiseerd. De A-
watergang ten noorden van het perceel wordt 150 m verder naar het noorden verplaatst. 
Dit heeft geen gevolgen voor de afvoerfunctie van de watergang. In de zuidoostelijke 
uitbreiding zelf worden vanwege de archeologische waarden geen watergangen of �
partijen aangelegd. Wel wordt een poel aangelegd. 
 
C: Westelijke uitbreiding 
Ten westen van de huidig golfbaan wordt nieuw oppervlaktewater gecreëerd en hoeven 
geen watergangen gedempt te worden. De bestaande A-watergang ten westen van het 
gebied wordt niet beinvloedt. De watergangen worden gekoppeld aan de watergangen 
langs de golfbaan en kunnen zo fungeren als waterberging. De oevers van de 
waterpartijen worden natuurvriendelijk uitgevoerd. 
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Effecten verharding �retentie 
Zuiderpark 
De verharding in het Zuiderpark neemt toe: het oppervlak van het nieuwe clubhuis is 
groter dan het oude. De parkeerplaatsen worden halfverhard uitgevoerd. De realisatie van 
nieuw oppervlaktewater biedt voldoende compensatie in de vorm van retentie.  
 
A: Noordoostelijke uitbreiding 
De verharding door de driving range blijft hetzelfde als in de huidige situatie en behoeft 
geen nadere compensatie.  
 
B: Zuidoostelijke uitbreiding 
De parkeerplaats wordt halfverhard uitgevoerd, zodat regenwater kan infiltreren in de 
ondergrond en geen retentie gecompenseerd hoeft te worden. 
 
C: Westelijke uitbreiding 
De verharding in het westelijke uitbreiding neemt niet toe en er hoeft daarom geen 
compensatie in de vorm van retentie plaats te vinden  
 
Beoordeling oppervlaktewater 
De beoordeling van de effecten van de herinrichting van de bestaande golfbaan op het 
oppervlaktewatersysteem is neutraal (0) omdat er slechts een beperkt en geïsoleerd 
areaal oppervlaktewater wordt toegevoegd. De beoordeling voor de drie 
uitbreidingsgebieden is neutraal tot licht positief (0/+), vanwege de toename in 
deelgebied C van het oppervlak oppervlaktewater. 
Het gehele plan wordt hiermee neutraal tot enigszins positief beoordeeld (0/+). 
 

6.4.2 Grondwater 

Effect op grondwater 
Herinrichting en uitbreiding van de golfbaan heeft naar verwachting geen wezenlijke 
invloed op het grondwatersysteem. In het Zuiderpark neemt het oppervlak oppervlakte-
water in beperkte mate toe en daarmee de verdamping vanaf open water. De verdamping 
door de vegetatie neemt op dezelfde plaatsen af. Per saldo leidt dit naar verwachting niet 
tot een wijziging van de grondwaterstand, mede gezien de kleiige ondergrond.  
Ook de realisatie van oppervlaktewater in het westelijke uitbreidingsgebied wordt gereali-
seerd in een kleiige ondergrond en leidt naar verwachting niet tot effecten op de grond-
waterstand in de omgeving. 
 
Effecten drainage / beregening 
Drainage van de intensiever bespeelde delen leidt niet tot een verlies aan infiltratie. De 
drainage van de intensiever bespeelde delen is er, anders dan bij landbouwdrainage, niet 
op gericht op een structurele grondwaterstandsdaling, maar alleen op en afvoer van 
overtollig regenwater om verweking (en daarmee onbespeelbaarheid en/of schade) van 
de zandige delen van greens en tees te voorkomen. Drainage wordt dan ook boven de 
GHG aangelegd. Water dat verzameld wordt in het drainagesysteem wordt afgevoerd naar 
oppervlaktewater, van waaruit het kan infiltreren in de bodem. 
De uitbreiding van het aantal holes in het Zuiderpark leidt tot toename van de beregening 
op de intensief bespeelde delen met ca. 50% (van 9 holes naar 14 holes).  
In het zuidoostelijke uitbreidingsgebied zal de beregening ten opzichte van het huidige 
landbouwgebruik afnemen. In plaats van beregening van het totale oppervlak worden op 



 
 

 projectnr. 1907 - 176054 Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 
 28 maart 2011  definitief Bestemmingsplan Haarzuilens 
   

 

 blad 152   

de holes alleen de greens, tees en delen van de fairways beregend. In de noordoostelijke 
en zuidwestelijke uitbreidingsgebieden neemt de beregening toe. Deze uitbreidings 
gebieden worden ten behoeve van het landbouwgebruik (mais- en weiland) niet 
beregend. Naar verwachting hoeft niet meer gebiedsvreemd water gebruikt te worden dan 
in de huidige situatie. Ten opzichte van het huidige landbouwgebruik neemt de 
benodigde hoeveelheid beregeningswater in de totale uitbreidingsgebied af. Alleen de 
intensief bespeelde delen van de holes worden beregend indien nodig. Dit is een veel 
kleiner oppervlak dan in de huidige situatie beregend moet worden bij droogte. In het 
Zuiderpark neemt door de toename van het te beregenen oppervlak het gebruik van water 
enigszins toe.  
 
Beoordeling 
De effecten van de herinrichting van de bestaande golfbaan op het grondwatersysteem 
worden enigszins negatief beoordeeld (-). In de drie uitbreidingsgebieden neemt naar 
verwachting de behoefte aan beregening in totaal enigszins toe. Dit wordt neutraal tot 
enigszins negatief beoordeeld (0/-). Het gehele plan wordt hiermee neutraal tot enigszins 
negatief beoordeeld (0/-). 
 

6.4.3 Waterkwaliteit 

Effecten 
De herinrichting van de bestaande golfbaan heeft naar verwachting nauwelijks effect op 
de waterkwaliteit. Het nieuw op te stellen beheerplan leidt naar verwachting tot een 
milieuvriendelijker beheer. in de uitbreidingsgebieden zal ten opzichte van de 
landbouwsituatie mogelijk sprake zijn van een lichte verbetering van de grondkwaliteit 
door de vermindering in het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. 
 
Beoordeling 
De beoordeling van de effecten van de herinrichting van de bestaande golfbaan op de 
grondwaterkwaliteit wordt neutraal (0) beoordeeld. Ook voor de drie 
uitbreidingsgebieden is de beoordeling neutraal (0).  

6.4.4 Overige 

Riolering  
De afvoer van water, zowel vanuit het nieuwe clubhuis als de greenkeepersloods, vindt 
plaats op het bestaande riool gelegen langs de Parkweg. Dit aspect wordt verder niet 
beoordeeld. 
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6.4.5 Overzicht beoordeling 

In tabel 6.7 is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor het thema water. 
 
Tabel 6.7 Overzicht beoordeling voor het thema water 

 

6.5 Natuur 

6.5.1 Effecten op beschermde en rode lijst soorten 

Planten 
Door het weghalen van bomen en struiken verdwijnen er groeiplaatsen van beschermde of 
anderszins bijzondere soorten van bossen, mantels en zomen. Ook de groeiplaats van de 
grote keverorchis (Tabel 2-soort) bij hole 16 wordt enigszins aangetast. De standplaats 
blijft volledig behouden. Indien de groeiplaats tijdens de inrichtingswerkzaamheden toch 
tijdelijk verstoord c.q. vergraven wordt, kan - voorafgaand aan de werkzaamheden - de 
soorten worden verplaatst naar een nieuwe geschikte locatie die in de omgeving ruim 
aanwezig is. Het verplaatsen van planten is geen overtreding van artikel 9 van de Flora- en 
faunawet, een ontheffing is niet noodzakeijk. Het is toegestaan soorten te verplaatsen uit 
de directe gevarenzone naar een vergelijkbaar habitat in de directe omgeving. Indien de 
soort niet verplaatst hoeft te worden, kan deze soort zich handhaven en verspreiden naar 
overig bosgedeelte. Het betreft een bestendige populatie die de laatste jaren nog 
toeneemt. Er blijft voldoende geschikt biotoop voorhanden. De grote keverorchis is een 
soort die vooral groeit op standplaatsen in niet te zware schaduw maar ook wel in het 
volle licht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.8 Globale standplaatsen van de keverorchis op de oude en nieuwe golfbaan. 

Beoordeling tov situatie 2012 na realiseren 
landinrichting 

Thema Aspect  

herinrichting uitbreiding gehele plan 
Oppervlaktewater 0 0/+ 0/+ 
Grondwater - 0/- 0/- 

Water 

Waterkwaliteit 0 0 0 
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De groeiplaatsen van de beschermde water/oeverplanten (zwanenbloem) in de uit-
breidingsgebieden verdwijnen door het dempen van de sloten. Het gaat hier om een 
algemeen voorkomende plantensoort (Tabel 1-soort), die in de omgeving veelvuldig 
voorkomt. De instandhouding van de soort is niet in het geding. De standplaats van de 
beschermde dotterbloem (Tabel 1-soort) blijft behouden (standplaats: vijver bij het 
clubhuis). Door de inrichting van waterpartijen ontstaan nieuwe standplaatsen. De brede 
wespenorchis (Tabel 1-soort) komt verspeidt over de golfbaan voor. Enkele standplaatsen 
gaan verloren door de aanleg van de golfbaan. De instandhouding van deze beschermde 
soort is niet in het geding, aangezien veel standplaatsen behouden blijven.  
 
Op de nieuwe baan is ruimte voor natuurontwikkeling. Potentieel floristisch interessante 
plekken zijn de mantel/zoomvegetaties aansluitend op het huidige bos en oevervege-
taties langs de nieuwe waterpartijen. Ook de grazige delen hebben floristisch potentie 
voor het ontwikkelen van nat (schraal)graslanden. Verder moet gericht gezocht worden 
naar optimalisatie van de vestigingsmogelijkheden van kleibosplanten, zoals de grote 
keverorchis, op de oude en de nieuwe baan. 
 
Vogels 
Door de herinrichting van het plangebied gaat broedgelegenheid verloren. Voor sommige 
soortgroepen is dit een permanent effect; namelijk voor de weidevogels in de 
uitbreidingsgebieden. Het betreft voornamelijk algemene voorkomende soorten. Het 
verwijderen van bomen en struiken op de golfbaan betekent een afname van het broed- 
en leefgebied voor de typische bos- en struweelsoorten. Bomen met holtes worden zoveel 
mogelijk gespaard zodat geen nestgelegenheid van holenbroeders, o.a. groene specht en 
bosuil, verloren gaan. Bomen met nest- en verblijfplaatsen van o.a. roofvogels (buizerd) 
zijn jaarrond beschermd (categorie 1 t/m 4). De aangetroffen blauwe reiger, bosuil, 
ekster, boomkruiper, grauwe vliegenvanger, groene specht, grote bonte specht, ijsvogel, 
koolmees, pimpelmees en zwarte kraai zijn niet jaarrond beschermd (categorie 5), een 
inventarisatie is gewenst. Om uitsluitsel te geven over de broedterritoria en nest- en 
verblijfplaatsen van de broedvogels op de golfbaan is in het voorjaar van 2009 en 2010 
een broedvogelinvenarisatie uitgevoerd.  
 
De aanleg van hole 7, 8, 9 en 18 direct langs of over de centrale waterpartij beperken de 
foerageer- en nestelmogelijkheden van de IJsvogel. Aan de oever bij hole 7 ligt het 
broedbiotoop van de soort die door de kapwerkzaamheden wordt blootgesteld. Door de 
loopbrug voor de krakeling wordt de huidige nestlocatie verstoord. Rond de centrale 
waterpartij wordt zoveel mogelijk bomen en struweel behouden, zover het golftechisch 
mogelijk is. Op enkele plaatsen wordt nieuwe beplanting aangebracht, hierdoor ontstaan 
beschutte plekken en minder verstoring voor de IJsvogel. Op de nieuwe golfbaan neemt 
het wateroppervlak, en dus het foerageergebied, toe en worden op rustige plekken ter 
mitigatie kunstnesten/- wanden aangebracht. De ijsvogel is niet jaarrond beschermd en 
in 2010 is geen broedterritorium in het plangebied aangetroffen. 
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Figuur 6.9 Globale ligging broedterritorium van de ijsvogel (naar: Schenkeveld, 2007)  

op de oude en nieuwe golfbaan. 
 
In het plangebied is een nest (verblijfplaats) van de buizerd aangetroffen in het bosgebied 
ten westen van hole 6 (zie figuur 6.10). De buizerd is een beschermde vogelsoort en staat 
vermeld op categorie 4 van de 'Aangepaste lijst van jaarrond beschermde vogelnesten' 
(Ministerie van LNV, 2009). Op deze categorie gelden de verbodsbepalingen van artikel 
11 van de Flora- en faunawet het gehele seizoen. Vogels van categorie 4 maken jaar in 
jaar uit gebruik van hetzelfde nest en zijn niet of nauwelijks in staat een eigen nest te 
bouwen. De herinrichting van de golfbaan heeft echter geen effect op het nest van de 
buizerd.De nieuwe hole 16 loopt langs het bos waar het nest aanwezig is. In het bos waar 
het nest zich bevindt worden bij de herinrichting nieuwe boombeplanting aangebracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.10 Globale ligging broedterritorium van de buizerd (naar: Schenkeveld, 2010)  

op de oude en nieuwe golfbaan. 
 
Zoals aangegeven zijn de overige soorten blauwe reiger, bosuil, ekster, boomkruiper, 
grauwe vliegenvanger, groene specht, grote bonte specht, koolmees, pimpelmees en 
zwarte kraai niet jaarrond beschermd. In de 'Aangepaste lijst jaarrond beschermde 
vogelnesten' worden deze soorten aangegeven als categorie 5. Deze soorten zijn buiten 
het broedseizoen niet beschermd. Het zijn vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de 
plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar 
die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, 
zich elders vestigen. Caterogie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende 
feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Dit is bij de golfbaan niet aan 
de orde. 
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In figuur 6.11 zijn de nesten van de koloniebroeders aalscholver en blauwe reiger 
(catergorie 5) weergegeven in de oude en nieuwe situatie. Nabij de aalscholvernesten 
worden enkele bomen gekapt. Het bosgebied waar de blauwe reigers broeden blijft intact, 
er worden geen bomen gekapt. Uit de figuur blijkt dat de beide kononies (nesten) 
behouden blijven bij de herinrichting van de golfbaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.11 Ligging nesten aalscholver (donker blauw) en blauwe reiger (licht blauw)  

(naar: Schenkeveld, 2010) op de oude en nieuwe golfbaan. 
 
Op termijn is de uitbreiding van de golfbaan positief voor struweel- en bosvogels omdat 
deze een vergelijkbaar karakter krijgt als de huidige golfbaan. De aanplant van nieuwe 
bomen ter compensatie voor het verloren bosareaal biedt naast het oude parkbos een 
divers boskarakter van oud bos, jonge opstanden en open ruimte waar met name de 
struweel- en bosvogels van profiteren. Het ondiepe water in de westelijke 
uitbreidingszone kan - mits voldoende begroeid - een nieuw leefgebied vormen voor 
diverse watervogels.  
 
Door de verplaatsing van de parkeerplaats naar een plek in het zuidoostelijke deel van de 
golfbaan betekent een toename van verkeersbewegingen en dus een toename van versto-
ring in dit gedeelte van het bosgebied. Door de toename van het aantal leden op de golf-
baan is er ook sprake van een toename van de verstoring op de gehele golfbaan. Omdat 
het een rustige vorm van sport betreft, er veel beschutting is in het gebied en de mensen 
zich verspreiden over een grote gebied door de uitbreidingsgebieden is het negatieve 
effect op de vogels beperkt. De driving range wordt niet verlicht, dus deze vormt geen 
extra verstoring van de aanwezige soorten. 
 
Vleermuizen 
Tijdens het ontwerpproces is rekening gehouden met de waarde van het gebied voor 
vleermuizen. Het gebied is geïnventariseerd door de Zoogdiervereniging [VZZ, 2006a]. 
Aan de hand van deze inventarisatie zijn aanbevelingen gedaan om de effecten op 
vleermuizen te voorkomen of te beperken. Vervolgens heeft de Zoogdiervereniging het 
aangepaste ontwerp opnieuw getoetst en zijn aanvullende aanbevelingen gedaan [VZZ, 
2006b]. Ook deze aanbevelingen zijn verwerkt in het ontwerp [mondelinge mededeling 
Bram Schenkeveld, 2007]. Na aanleiding van de inspraakreacties is nogmaals door de 
Zoogdiervereniging gekeken naar het ontwerp. Op basis hiervan is het ontwerp op enkele 
punten aangepast ten gunste van het leefgebied van de vleermuizen op de golfbaan.  



 
 

 projectnr. 1907 - 176054 Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 
 28 maart 2011  definitief Bestemmingsplan Haarzuilens 
   

 

 blad 157   

Eind 2009 is het uitbreidingsplan nogmaals door de Zoogdiervereniging beoordeeld op de 
getroffen voorzieningen ten aanzien van de aanwezige vleermuizen in het kader van de 
Flora- en faunawet. Op basis van een opstelde notititie (Jansen et al., 2010) is het 
uitbreidingsplan verder aangepast en uitgewerkt tot het ontwerp van maart 2010. 
 

Juridisch kader 
Indien er in het kader van een ruimtelijke ingreep schade aan populaties van vleermuizen 
ontstaat of vast rust- of verblijfplaatsen daar van worden aangetast of verwijderd, is 
sprake van een overtreding van de Flora- en faunawet. Sinds eind augustus 2009 wordt 
door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de beoordeling van een 
ontheffingsaanvraag de functionaliteit van voortplantings- en/of vast rust- en 
verblijfplaatsen getoetst aan tien punten. Van belang is dat onder andere inzicht wordt 
gegeven in het netwerk van vaste rust- en verblijfplaatsen. De ingreep op en rond de 
golfbaan is te beoordelen als een ingreep in het kader van 'ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting'. Voor deze categorie van activiteiten is geen ontheffing van de Flora- en 
faunawet meer mogelijk voor soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, waaronder in 
Nederland voorkomende vleermuissoorten. Hierdoor is een ruimtelijke ontwikkeling 
alleen mogelijk als schade aan vaste rust- of verblijfplaatsen wordt voorkomen en de 
functionaliteit daarvan niet wordt aangetast.  

 
Holes, clubhuis en parkeerplaats zijn zo gesitueerd dat zoveel mogelijk vaste 
verblijfplaatsen, vliegroutes en belangrijke jachtplekken worden ontzien. Bomen met 
(potentiële) verblijfplaatsen worden zoveel mogelijk gespaard. Bij de beschrijving van 
mitigatie en compensatie (aan het einde van de paragraaf natuur) wordt ingegaan op de 
maatregelen die genomen worden om de effecten op de vleermuizen zoveel mogelijk te 
beperken, dan wel voorkomen. Hiermee wordt de functionaliteit van de voortplantings 
en/of vast rust- en verblijfplaatsen gegarandeerd. Alle boomholten zijn in principe nodig 
om de huidige kwaliteit van het plangebied voor vleermuizen als verblijfplaats te 
behouden. De voorgenomen herinrichting kan ook de kwaliteit van de omgeving van de 
verblijfplaatsen aantasten. Doordat de fairways dichter bij de verblijfplaatsen komen te 
liggen, veranderen de klimatologische omstandigheden in de boomholte. Dit effect is 
beperkt door de fairways zo ver mogelijk van de verblijfplaatsen te situeren (ten minste 
twee tot drie bomen uit de bosrand). De halfopen randen met boomgroepen en deels 
opgeschoren bomen langs de fairways in de huidige roughs en greens vormen een veel 
gebruikt beschut jachtgebied. Deze verdwijnen als het plan resulteert in strakke 
bosranden. Deze wordt nauwelijks meer gebruikt door jagende vleermuizen. Mogelijk kan 
een toename van verstoring leiden tot een afname van de waarde van het gebied als 
verblijfplaats voor de vleermuizen. Het ophangen van vleermuiskasten kan het verlies, 
voor met name de ruige dwergvleermuis, compenseren. Het uitbreidingsgebied wordt 
echter geschikter als leefgebied voor vleermuizen door een groter voedselaanbod en meer 
geleiding. 
 
In het voorliggende ontwerp (maart 2010) is gestreefd naar een golfbaan waarbij 
overtredingen van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet volledig worden 
voorkomen, comform het ingestelde beleid van het Ministerie van EL&I. De ingrepen in het 
plangebied zijn beoordeeld op effecten op het voortbestaan van de betreffende 
vleermuispopulaties op de korte, middenlange en lange termijn, ongeacht de andere 
wensen of eisen. De Zoogdiervereniging heeft een aantal randvoorwaarden opgesteld 
waaraan het definitieve ontwerp moet voldoen. De Zoogdiervereniging is van mening dat 
mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan, er voldoende garantie is voor het in stand 
houden van de functionaliteit van alle in het plangebied aanwezige vleermuisfuncties. 
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In de onderstaande tekst wordt per vleermuissoort ingegaan op de gevolgen en effecten 
die de reconstructie van de golfbaan met zich meebrengt. 
 
Rosse vleermuis 
De rosse vleermuis gebruikt landgoed de Haar als verblijfplaats, foerageer- en paargebied 
en vliegroute. De meeste jagende rosse vleermuizen zijn te zien boven het zuidoostelijke 
deel van de golfbaan. Dit jachtgebied bij de holes 16 & 17 verandert van kwaliteit door 
het aanleggen van een grote vijver en de aanplant van solitaire bomen. Het open karakter 
blijft echter behouden als jachtgebied voor rosse vleermuizen. Nabij hole 1, 5, 7 en 16 
bevinden zich bomen die gebruikt worden door o.a. rosse vleermuizen. Het openmaken 
van bosgedeelten zal een negatief effect hebben op de kwaliteiten van deze bomen. Deze 
bomen komen door de kap min of meer aan de bosrand te liggen. Hierdoor wordt het 
microklimaat in de holten ongunstig. Deze verandering heeft waarschijnlijk geen effect op 
het gebruik door rosse vleermuizen, aangezien de soort minder kwetsbaar is voor een 
dergelijke verstoring. Het ontwerp is bij hole 7 aangepast en de vleermuisbomen komen 
nu in de beschutting te liggen (in de derde rij). 
 
Watervleermuis 
Op de golfbaan zijn enkele verblijfplaatsen, jachtgebieden en vliegroutes aangetroffen. 
De watervleermuis is een lichtkritische en verstoringsgevoelige soort. In het centrale 
bosgebied rond hole 9 is een belangrijk jachtgebied en vliegroute gelegen voor de 
watervleermuis. Door het open maken van de bosstructuur zal deze functie nagenoeg 
verdwijnen. Ter mitigatie wordt de pas bij het clubhuis geschikt uitgevoerd voor 
vleermuizen met aan biede zijden een pad met zoomvegetatie. Rond hole 5 zijn twee 
verblijfplaatsen in een bosje aanwezig, waarvan één gebruikt wordt door grotere groepen 
watervleermuizen. De verandering door de aanleg van hole 5 kan tot gevolg hebben dat 
de watervleermuizen de verblijfplaats verlaten. Dit wordt vermeden door een buffer van 
enkele bomen om deze boom te laten staan. Tussen de holes 4, 5 en 18 vlakbij het 
clubhuis is de parkeerplaats gepland. In het  bosgebied bevindt zich een verblijfplaats 
van watervleermuizen. Doordat de watervleermuis een lichtkritische soort is zal de 
verlichting, autokoplampen en de meer open structuur van dit bosgebied de verblijfplaats 
ongeschikt maken voor de watervleermuis. Door de noordhoek van de parkeerplaats 
anders te situeren, met een buffer van enkele bomen, wordt verstoring voorkomen en kan 
de boom als verblijfplaats blijven functioneren. De nieuwe locatie van het clubhuis en 
restaurant ligt dicht bij het centrale bosgebied met enkele verblijfplaatsen en vliegroutes 
van o.a. de watervleermuis. In het bosgebied achter het clubhuis wordt een verblijfplaats 
van watervleermuizen vermoed. Het bosgebied is één van de weinige locaties op de 
golfbaan met boomholten waar voldoende donkere plekken aanwezig zijn die gebruikt 
worden door watervleermuizen. Indien een dichte groenstrook langs de noordrand 
aanwezig is, in de vorm van de huidige coniferen of in een tenminste 7 meter brede en 3 
meter opgaande struikenstrook, zijn de verblijfplaatsen in dit bosgebied gewaarborgd. 
Hierbij wordt voorkomen dat de terreinverlichting uitstraalt over het water of de oost-west 
laan langs de zuidrand van het clubhuis. Deze strook wordt regelmatig gebruikt als 
jachtgebied voor watervleermuizen. 
 
Compensatie voor de watervleermuis is vrij lastig. Aangezien de soort gebruik maakt van 
donkere bosgebieden die slechts op enkele plaatsen aanwezig zijn in het plangebied. 
Doordat bij het definitieve ontwerp nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de eisen 
van deze lichtgevoelige soort, is het voortbestaan van de watervleermuis op golfbaan De 
Haar gewaarborgd.  
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Ruige dwergvleermuis 
Aan de noordoostkant van de golfbaan wordt de laan tussen de driving-range en de 
golfbaan gebruikt als jachtgebied door o.a. ruige dwergvleermuizen. Deze laan krijgt een 
opener structuur en zal de kwaliteit als jachtgebied vergroten, mits enkele rijen bomen 
aan beide zijden aanwezig blijven als windbeschutting. Rond hole 5 en 18 is een 
belangrijk jachtgebied aanwezig van ruige dwergvleermuizen. In het voor- en najaar is dit 
gebied een belangrijk jacht- en baltsgebied voor de ruige dwergvleermuis. Door de 
ontwikkeling krijg dit gebied een meer open karakter, waardoor de kwaliteit van het 
gebied afneemt. Ten noorden van hole 18 wordt een bosschage aangeplant, hierdoor 
wordt de open structuur van het huidige jachtgebied overgenomen (in verband met 
insectenaanbod): opgekroonde bmen met een ruige ondergroei van kruiden. Deze locatie 
is hiervoor geschikt door de nabijheid van water, wat ook bij het huidige jachtgebied zo 
is. Op hole 7 liggen twee bomen die gebruikt worden als verblijfplaats door o.a. ruige 
dwergvleermuizen. Het meer openmaken van dit bosgedeelte zal een negatief effect 
hebben op de kwaliteit van deze twee bomen. Het ontwerp is bij hole 7 aangepast en de 
vleermuisbomen komen nu in de beschutting te liggen (in de derde rij). 
 
Op hole 5 en 15 worden bomen gekapt met paarfunctie voor de ruige dwergvleermuizen. 
Daarnaast raakt de soort enkele toekomstbomen kwijt, met name op hole 7. De ruige 
dwergvleermuis is echter een flexibele soort (zowel boombewonend als gebouw-
bewonend) die minder gevoelig is voor verandering dan andere vleermuissoorten.  
De paarfunctie is voor deze specifieke soort goed te mitigeren, door minimaal een half tot 
een heel jaar voor de kap van de bomen met de huidige paarfunctie een zestal 
vleermuiskasten te plaatsen in bomen in de directe omgeving van de te kappen bomen. 
Het verlies van de toekomstbomen is ook goed te compenseren door het ophangen van 
vleermuiskasten. Hierdoor ontstaat minder concurrentie tussen vleermuizen om de 
beschikbare boomholten. 
 

 
Figuur 6.12 Ligging bosgebied nabij de ontsluiting en (overloop)parkeren  

op de oude en nieuwe golfbaan. 
 
In figuur 6.12 is de ontsluiting met de Parkweg en de overloopparkeerplaats weer-
gegeven. Om de ontsluiting te realiseren worden enkele bomen gekapt. De verblijfplaats 
in het midden van figuur 6.12 heeft een functie als paarverblijfplaats voor de ruige 
dwergvleermuis (mededeling E. Janssen Zoogdiervereniging). Langs deze boom komt een 
voetpad. Om de paarverblijfplaats staat een 'buffer' van bomen zodat deze verblijfplaats 
in het bosgebied gewaarborgd blijft. 
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Gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis is een zeer algemene vleermuis op de golfbaan. De soort 
gebruikt het gebied voornamelijk als jachtgebied. De kraamkolonies zijn gelegen buiten 
het plangebied in "Vleuten"en "Haarzuilens". Gewone dwergvleermuizen zijn 
gebouwbewonende soorten en concurreren dus niet om de beschikbare boomholten op 
de golfbaan. Rond hole 5, 17 en 18 zijn belangrijke jachtgebieden aanwezig van (gewone 
en ruige) dwergvleermuizen. Deze gebieden krijgen een meer open karakter, waardoor de 
kwaliteit van het gebied afneemt. Ten noorden van hole 18 wordt een bosschage 
aangeplant, hierdoor wordt de open structuur van het huidige jachtgebied overgenomen. 
In het midden van het plangebied is hole 9 gepland. Het bosgedeelte dient in het voorjaar 
en najaar als belangrijk jachtgebied voor grote aantallen gewone dwergvleermuizen, 
vooral tijdens koudere perioden met veel (noordwesten) wind. Het ontwerp is hierop 
aangepast door het eiland in noordelijke richting te verschuiven (zie figuur 6.13). Op het 
eiland vangen oude bomen dan meer wind en worden minder bomen gekapt aan de 
noordwest-kant van de hole. Aan de zuidwestelijke kant van het pad, dat door hole 9 
loopt, blijft één boom staan. Op deze manier wordt de koude wind uit een noordwestelijke 
richting optimaal tegengehouden. Het 'laantje' bij hole 7 krijgt een meer opener structuur 
waardoor de kwaliteit als jachtgebied wordt vergroot. Rond hole 2 en 3 bevindt zich een 
jachtgebied en de belangrijkste vliegroutes van gewone dwergvleermuizen uit Vleuten. De 
huidige elzensingel blijft gehandhaafd, zodat de vliegroutes intact blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.13 Ligging bosgebied en de toekomstige hole 9 op de oude en nieuwe golfbaan. 
 
Grootoorvleermuis 
De grootoorvleermuis is een algemene vleermuis die jaagt in uiteenlopende biotopen. 
Hierbij bestaat een duidelijke voorkeur voor bossen en bosrijke terreinen. In het 
plangebied zijn dergelijke biotopen volop aanwezig. Op de toekomstige hole 7 is in een 
oude beuk een verblijfplaats van de grootoorvleermuis aanwezig. De aanleg van hole 7 zal 
een effect hebben op deze verblijfplaats indien de ondergroei wordt verwijdert en de 
boom opgeschoren. De kwaliteit van deze boom(holte) en het jachtgebied in het 
bosgebied zal verminderen. Het ontwerp is bij hole 7 aangepast en de vleermuisbomen 
komen nu in de beschutting te liggen (in de derde rij). Daarnaast blijft het jachtgebied 
voor het grootste deel behouden, zodat de functionaliteit als jachtgebied in stand blijft. In 
het centrale bosgebied van de golfbaan is hole 9 gepland. In dit bosgebied liggen drie 
verblijfplaatsen van gewone grootoorvleermuizen. Het jachtgebied ligt op korte afstand 
rondom de verblijfplaatsen. In het huidige ontwerp worden de verblijfplaatsen ontzien. 
Het open maken van het bosgebied ten behoeven van hole 9 heeft echter tot gevolg dat de 
kwaliteit van het bosgebied ernstig zal veranderen. De koude noordwestenwind heeft een 
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negatief effect op het microklimaat van de verblijfplaatsen. Het ontwerp is hierop 
aangepast door het eiland in noordelijke richting te verschuiven. Op het eiland vangen 
oude bomen dan meer wind en worden minder bomen gekapt aan de noordwest-kant van 
de hole. Aan de zuidwestelijke kant van het pad, dat door hole 9 loopt, blijft één boom 
staan. Op deze manier wordt de koude wind uit een noordwestelijke richting optimaal 
tegengehouden wat betreft de bomen met vleermuisverblijfplaatsen.Door een bufferzone 
van tenminste 30 meter omringende bomen en een goed ontwikkelde struiklaag is de 
functie van de drie verblijfplaatsen te behouden. In de omgeving van hole 16 bevindt zich 
een verblijfplaats. Het omvormen van de bosstructuur naar een meer parkstructuur heeft 
mogelijk een effect op deze verblijfplaats. Tevens zal het jachtgebied hier kwalitatief 
verminderen. In het ontwerp wordt voorgesteld om op verschillende plaatsen (met name 
hole 15 en 16) bos aan te planten met ondergroei, waardoor boskernen ontstaan met 
dichte en open stukken met aandacht voor een zoom-/mantelvegetatie. Hiervan zal de 
grootoorvleermuis kunnen profiteren.De zes vleermuisverblijfplaatsen en het 
foerageergebied blijven behouden. Door het plaatsen van vleermuiskasten kan het verlies 
van (toekomst)bomen deels worden gecompenseerd.  
 
Laatvlieger 
Slechts enkele jagende laatvliegers zijn waargenomen in de zuidwesthoek van de 
golfbaan. Belangrijke jachtgebieden en verblijfplaaten zijn niet aanwezig. Effecten op 
deze soort door de ontwikkeling zijn niet te verwachten. 
 
Baardvleermuis en Tweekleurige vleermuis 
Tijdens het onderzoek werden regelmatig enkele jagende baardvleermuizen 
waargenomen. Deze soort houdt van parkachtige landschappen met bossen waarin veel 
kleine open plekken aanwezig zijn. Op de huidige golfbaan zijn deze plaatsen volop 
aanwezig, met name in het noordoosten van het Zuiderpark. Het foerageergebied van 
deze soort veranderd door het ontwikkelen van de nieuwe golfbaan. Op termijn heeft deze 
ontwikkeling een positief effect op de foerageermogelijkheden van de baardvleermuis 
door het ontstaan van een parklandschap met een kleinschalige bosstructuur en open 
plekken. De tweekleurige vleermuis is op twee plaatsen waargenomen in het plangebied. 
Effecten op deze soort, gezien de lage aantallen, worden niet verwacht. Verblijfplaatsen 
van de baardvleermuis en twee kleurige vleermuis zijn niet aanwezig op de golfbaan.  
 
Overige Zoogdieren  
Door de herinrichting van het plangebied, met name de verwijdering van de opgaande 
beplanting, gaat leefgebied van zoogdieren verloren. Het betreft algemene, veel voor-
komende soorten, maar ook van de strenger beschermde eekhoorn. Het uitbreidings-
gebied wordt echter geschikter als leefgebied voor kleine grondgebonden zoogdieren van 
ruigte en struweel als bosspitsmuis, huisspitsmuis, egel, wezel, rosse woelmuis, 
dwergmuis en bosmuis. Reeën komen verspreidt voor over de gehele golfbaan, met 
uitzondering van het westelijke deel. Met name het oosten van het Zuiderpark met de 
noordoosthoek als kerngebied wordt frequent gebruikt . In de huidige situatie is geen 
baan/hole aanwezig in het noordoostelijke deel van het plangebied. Hierdoor is deze 
locatie een rustige hoek op de golfbaan. Door de aanleg van hole 7 en het wandelpad 
wordt de opgaande beplanting verwijderd en zal de rust in het gebied worden aangetast. 
Ten behoeven van de belangrijke waarden van dit deel van het plangebied voor 
vleermuizen (verblijfplaatsen en foerageergebied) is hole 7 verschoven naar de waterkant 
van de vijver. Hierdoor blijft tevens meer dekkingbiedende beplanting en bomen voor de 
reeën behouden. Om verstoring van reeën in het gebied te voorkomen wordt het 
wandelpad zoveel mogelijk buiten de noodoosthoek om langs de rand van het bos 
aangelegt. Het gaat hier om algemeen beschermde soort.  
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Een veldree op golfbaan De Haar (foto: Schenkeveld, 2009) 
 
Amfibieën 
Door de herinrichting van het plangebied, met name de verwijdering van de opgaande 
beplanting, gaat met name landbiotoop van amfibieën verloren. Het dempen en uitgraven 
van waterpartijen betekent een tijdelijke verstoring van het leefgebied. Dit dient buiten 
het voortplantingsseizoen te gebeuren (1 maart - 1 augustus). Er komt in het plangebied 
voortplantingswater en geschikt landbiotoop bij door de herinrichting van de 
uitbreidingszones.  
 
In het gebied komen de streng beschermde kamsalamander en rugstreeppad voor. 
Aangezien beide soorten op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan is voor ingrepen in het 
kader van 'ruimtelijke ontwikkeling en inrichting' geen ontheffing van de Flora- en 
faunawet meer mogelijk. De ontwikkeling is alleen mogelijk als schade aan vaste rust- en 
verblijfplaatsen wordt voorkomen en de functionaliteit daarvan niet wordt aangetast. 
  
De kamsalamander betreft een kleine populatie in twee geïsoleerde poelen in het westen 
van het Zuiderpark. Hoewel de populatie vermoedelijk is uitgezette gaat het hier om een 
leefgebied van een strikt beschermde amfibiesoort. Bij de herinrichting worden de twee 
geïsoleerde poelen vergroot en, in het geval van poel 3, aangetakt op het omringende 
watergangen. Om te voorkomen dat vissen poel 3 bereiken wordt voor de aantakking een 
dam geslagen. Hierdoor ontstaat een visvrije poel met een vergroot leefgebied voor 
amfibieën en met name de kamsalamander. De werkzaamheden dienen buiten de 
voortplantingsperiode (april - augustus) van de kamsalamander plaats te vinden. 
Aangezien de volwassen dieren, als de larven, vrij lang na de voortplantingsperiode in het 
water aanwezig zijn, dienen werkzaamheden pas te starten na oktober. Buiten deze 
periode bevindt de kamsalamander zich in het landbiotoop in de omgeving van het 
voortplantingswater. In de directe omgeving van het voortplantingswater wordt zeer 
weinig struweel verwijderd, dat in aanmerking komt als overwinteringsplaatsen voor de 
kamsalander. Daarnaast worden verschillende waterpartijen vergroot of gegraven op de 
golfbaan. Hierbij wordt eerste de nieuwe delen gegraven (waardoor geen tijdelijke 
achteruitgang optreedt) om vervolgens de bestaande poelen/waterpartijen aan te sluiten. 
Hierdoor wordt het effect op het actuele leefgebied verwaarloosbaar klein. Mede omdat 
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de soort tijdens de uitvoering (herfst of winter) niet in de poelen/waterpartijen aanwezig 
is. Deze vijvers zijn, indien niet aangesloten op visrijk water, geschikt als 
voortplantingswater voor o.a. de kamsalamander. Negatieve effecten op de 
kamsalamander of de functionaleit van de voortplantingsplaats zijn dan ook niet aan de 
orde. 
 
Door de herinrichting van de uitbreidingszone (drivingrange) wordt leefgebied van de 
streng beschermde rugstreeppad aangetast (zie figuur 6.8). Het gaat dan met name om de 
watergang die door de toekomstige drivingrange loopt, welke ruim 50 meter wordt 
verplaatst in oostelijke richting. De huidige water wordt bij de herinrichting gedempt.  
De nieuwe watergang dient voorafgaande aan de demping gegraven te zijn. Op deze 
manier is geen tijdelijke achteruitgang van de functionaliteit van het leefgebied van de 
soort. De watergangen rondom de drivingrange worden niet betrokken bij de geplande 
ontwikkeling. De werkzaamheden dienen buiten de voortplantingsperiode (april - 
augustus) plaats te vinden. Buiten deze periode verblijft de rugstreeppad in het 
landbiotoop, in de omgeving van het voortplantingsbiotoop. De rugstreeppad kan na de 
herinrichting weer geschikt leefgebied binnen het plangebied vinden, zodat de 
instandhouding van de soort niet in het geding is en de functionaliteit van de 
voortplantingsplaats niet wordt aangetast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.14 De driving range in de oude en nieuwe situatie. 
 
Vissen 
Door het dempen van de landbouwsloten in de uitbreidingszones verdwijnt leefgebied 
van vissen. De landbouwsloten hebben geen bijzondere visfauna. De nieuwe water-
partijen bieden mits ontkoppeld van het landbouwwater vestigingsmogelijkheden voor 
soorten als snoek, zeelt en vetje. Deze komen nu al in de grote waterpartij voor. Bij de 
herinrichting vinden nagenoeg geen werkzaamheden plaats in de waterpartij. Tussen hole 
6 en 9 wordt een eiland in het midden aangelegd ter verbinding van hole 8 en 9. De 
aanleg zal geen negatief effect hebben op de streng beschermde bittervoorn in de 
waterpartij.   
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Overige fauna 
De voorgenomen activiteit is op termijn positief voor de insectenfauna en andere 
ongewervelde dieren. De oppervlakte geschikt leefgebied neemt toe door de herinrichting 
van de uitbreidingszones en door de grotere lengte van overgangen van grasland naar bos 
(door het aanleggen van meer holes). 
 
Beoordeling 
Het project heeft in de aanleg- en eerste gebruiksfase mogelijk negatieve gevolgen voor 
streng beschermde soorten (Tabel 2 en 3-soorten) als de grote keverorchis, 
watervleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, eekhoorn, 
kamsalamander, ijsvogel en rugstreeppad. Deze zijn het gevolg van het verdwijnen en 
aantasten van enkele hectares parkbos, voortplantingswater en een toename van 
verstoring. In het baanontwerp is getracht deze schade zoveel mogelijk te mitigeren en 
compenseren. De negatieve effecten betreffen vooral de reconstructie van de bestaande 
baan.  Verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden echter niet overtreden door 
de herinrichting van golfbaan de Haar. De negatieve effecten worden vooraf gemitigeerd 
of gecompenseerd, waardoor de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 
verblijfplaatsen van de voorkomende beschermde soorten wordt gegarandeerd. Een 
ontheffing ex. art. 75 Flora- en faunawet is dan ook niet noodzakelijk. 
  

Op 4 maart 2011 heeft Golfclub De Haar van het Ministerie EL&I een (positieve) afwijzing 
ontvangen voor de aanvraag van een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet. 
Dit houdt in dat het is toegestaan om de voorgenomen werkzaamheden zonder ontheffing 
uit te voeren, mits de voorgestelde maatregelen zoals genoemd in het besluit (zie § 6.5.5) 
worden uitgevoerd. 

 
Voor de herinrichting is de beoordeling van de effecten enigszins negatief (-). De 
westelijke en noordelijke uitbreiding van de golfbaan heeft bijna alleen positieve 
gevolgen voor de natuur, met uitzondering van het aantasten van het leefgebied van de 
rugstreeppad. Door de werkzaamheden buiten de voortplantingsperiode uit te voeren en 
eerst de nieuwe watergang te graven worden geen verbodsbepalingen van de Flora- en 
faunawet overtreden, en is een ontheffing niet noodzakelijk. Voor de drie uitbrei-
dingsgebieden is de beoordeling derhalve neutraal tot licht positief (0/+).  
 

6.5.2 Beschermde gebieden 

Inleiding 
De bestaande golfbaan heeft de status van Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is in 
het streekplan begrensd met een zogenoemde groene contour. De groene contour bevat 
bestemmingen en regels die zijn gericht op de bescherming van aanwezige wezenlijke 
kenmerken en waarden (Provinciale Ruimtelijke Verordening, 2009). Nieuwe projecten 
binnen de EHS zijn niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van 
het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van 
redenen van groot openbaar belang. Dit wordt het zogenaamde "Nee, tenzij-regime" 
genoemd.  
 
In het kader van een zorgvuldige nee, tenzij-afweging wordt de uitbreiding van de 
bestaande golfbaan als nieuw project beschouwd. Het kappen van bomen en struiken, 
aanleg van een groter aantal holes en de bouw/verplaatsing van bebouwing met 
ontsluitingswegen zal leiden tot een aantasting van het gebied. Daar tegenover staat het 
realiseren van nieuwe natuur (o.a. aanleg boombeplantingen met zoom-/mantelvegetatie, 
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natuurvriendelijk oevers, waterpartijen en bloemrijk graslanden) op de huidige golfbaan 
en in twee uitbreidingsgebieden. Kortom, er zal sprake zijn van een aantasting, maar ook 
van nieuwe natuur en optimalisatie van aanwezige natuurwaarden. Om te kunnen bepalen 
of de uitbreiding van de golfbaan, met zowel verlies als winst voor de natuur, de 
wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied al dan niet significant zal aantasten is 
een Nee, tenzij-toets doorlopen (18 januari 2011). 
 
Beoordelingskader Nee, tenzij-toets 
De ontwikkelingen op golfbaan De Haar kunnen mogelijk leiden tot significante 
aantasting van de EHS. Significante aantasting is een aantasting van de wezenlijke 
waarden en kernmerken. Door Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Utrecht zijn vier 
hoofdaspecten aangewezen (december, 2007) die bepalen welke waarden en kenmerken 
binnen de EHS als wezenlijk moeten waarden aangemerkt: 
 
1. De aanwezigheid van zones met bijzondere kwaliteit; 
2. Gebieden die bepalend zijn voor de aaneengeslotenheid en robuustheid van de EHS; 
3. De aanwezigheid van bijzondere soorten; 
4. De aanwezigheid van essentiële verbindingen. 
 
Als de EHS op één van de hoofdaspecten wordt aangetast, dan is sprake van significante 
aantasting van de EHS en kan de ingreep niet plaatsvinden zoals beoogd, tenzij er geen 
reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang (nee-tenzij 
regime). Om te toetsen of bij de uitbreiding van golfbaan De Haar al of niet een 
significante aantasting plaatsvindt, is gebruik gemaakt van het Schema "Criteria en 
hulpmiddelen voor toetsing significantie aantasting van wezenlijke waarden en 
kenmerken" (bron: Provincie Utrecht, 2008). 
 
De Nee, tenzij-toets is als bijlage 6 opgenomen in het MER. De rapportage is een 
zelfstandig leesbaar document. Hieronder wordt volstaan met een weergave van de 
conclusie uit de Nee, tenzij-toets. 
 
Conclusie 
Uit de toetsing blijkt dat bij het toetsaspect "provinciale natuurwaardering" sprake is van 
een beoordeling 'significant negatief'. Op basis van de (her)waardering van de "Buiten in 
Beeld"-kaart is sprake van een aantasting van bossen met de natuurwaarden "uitstekend" 
en "goed". Bij deze constatering kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst: 
 
1. Ambities blijven haalbaar 
Het bos op in het Zuiderpark is in het natuurdoeltype Multifunctioneel bos en beheertype 
N17.03 Park- of Stinzebos gelegen. Uit de toetsing blijkt dat de ambitie voor het bos, het 
Haagbeuken- en essenbos, ook na de uitbreiding mogelijk is. Momenteel bestaat het bos 
op de golfbaan, zo blijkt uit Schenkeveld (2009), uit een plantengemeenschap die 
karakteristiek is voor een Essen-Iepenbos. Hoewel de frequentie waarin plantensoorten 
voorkomen nog gering is, is dit een indicatie dat het huidige beheertype opschuift naar de 
ambitie die door de provincie is gesteld voor het bos op de golfbaan. Momenteel wordt 
gewerkt aan een beheerplan waarin onder andere het bos op de golfbaan richting de 
ambitie beheerd gaat worden. 
 
2. Samenhang blijft behouden 
Hoewel veel gaat veranderen op de huidige golfbaan wordt de "aaneengeslotenheid en 
robuustheid" beperkt aangetast. De kap van de houtopstanden heeft niet tot gevolg dat 
onoverkoombare barrières ontstaan en brengt het ecologisch functioneren als geheel niet 
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in gevaar. Daar waar (negatieve) effecten door het verplaatsen van het clubhuis en 
ontsluitingswegen worden verwacht, worden passende mitigerende maatregelen 
toegepast. 
 
3. Functionaliteit voor soorten blijft behouden 
In diverse overleggen met het bevoegd gezag (DLG) en betrokken partijen zijn de 
mitigerende en/of compenserende maatregelen voor beschermde soorten besproken. 
Hieruit is naar voren gekomen dat de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen 
wordt gegarandeerd (behoud bomen met verblijfplaatsen voor vleermuizen). Het kappen 
van de houtopstand leidt niet tot het overtreden van verbodsbepalingen van de Flora- en 
Faunawet. 
 
4. Nieuwe natuur (minnen vs. plussen) 
Naast het verdwijnen van bosopstanden ('minnen') op de golfbaan wordt nadrukkelijk 
ingezet op het realiseren van nieuwe natuur ('plussen'). Uit de oppervlakteberekeningen 
blijkt dat het oppervlak nieuwe natuur ruim in de 'plus' komt, ook na het toepassen van de 
provinciale kwaliteitstoeslag.  
 
Beoordeling 
Het valt niet te ontkennen dat de uitbreiding van golfbaan De Haar een behoorlijke impact 
zal hebben op de huidige situatie. Een dergelijke ingreep in de EHS vraagt een grondige 
toetsing. Voor de Nee, tenzij heeft de provincie Utrecht vier hoofdaspecten aangewezen 
die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk worden 
aangemerkt. De EHS wordt met de uitbreiding van golfbaan De Haar niet aangetast op 
deze vier hoofdaspecten, slechts één toetsaspect (de provinciale natuurwaardering) krijgt 
een significant negatieve beoordeling. De integrale (ecologische) toetsing op deze vier 
hoofdaspecten blijft echter buiten de significantie. Deze conclusie wordt ondersteund 
door de gekozen zorgvuldige inpassing, het ontwikkelen van nieuwe natuur en het nemen 
van mitigerende en compenserende maatregelen, waardoor de uitbreiding netto meer 
winst oplevert voor de natuur(waarden) op de toekomstige golfbaan. Het beheerplan 
wordt daarbij een essentieel document waarmee de bovengenoemde aspecten duurzaam 
worden gegarandeerd. 
De herinrichting van het Zuiderpark wordt enigszins negatief beoordeeld (-), de 
uitbreiding neutraal tot positief (0/+), het totale plan neutraal tot enigszins negatief (0/-). 
 

6.5.3 Ecologische relaties 

Effecten 
De herinrichting van de bestaande baan en de inrichting van de uitbreidingszones verster-
ken het plangebied als 'stapsteen' in de EHS en vormen geen belemmering voor de situe-
ring en het functioneren van de twee aangrenzende geplande ecologische verbindings-
zones. Uit de Nee, tenzij-toets blijkt dat de uitbreiding geen significant negatief effect 
heeft op de toetsaspecten 'ecologische verbindingszones' en 'foerageer- en 
mitigatieroutes' (zie bijlage 6). 
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Beoordeling 
De voorgenomen activiteit vormt geen barrière in de ecologische relaties en belemmert de 
ontwikkeling van ecologische verbindingszones niet. Voor de bestaande baan verandert 
de situatie enigzins (beoordeling neutraal tot licht negatief: 0/-).  
De uitbreidingsgebieden gaan onderdeel uitmaken van de ecologische structuren, maar 
zullen geen duidelijke functie vervullen in de ecologische relaties. Voor deze gebieden is 
de beoordeling voor dit criterium dan ook neutraal (0). 
 

6.5.4 Doorkijk realisering landinrichtingsplan 

Het landinrichtingsplan wil de gradiënten -die worden gevormd door de hoge, droge 
stroomrug en de lage, natte kom- versterken. Het schraalgrasland komt in het meest laag 
en nat gelegen deel direct ten zuiden van de A2. Het gebied sluit aan op de meest zuide-
lijke ecologische verbinding tussen de Venen en de Vechtplassen. In het gebied worden 
loofbossen, struwelen, natte schraalgraslanden, bloemrijke graslanden en brede oever-
zones ontwikkeld. Op de hogere en drogere gronden ten westen van het kasteelpark 
wordt het Parkbos ontwikkeld. Dat bos wordt een afwisselend bos van verschillende 
stadia en met veel bosranden.  
Door de maatregelen uit het landinrichtingsplan breidt het leefgebied van een groot aan-
tal beschermde en meer of minder zeldzame soorten uit of wordt het leefgebied versterkt. 
Specifiek voor vleermuizen kunnen lineaire beplantingsstructuren langs de Bijleveld door 
hun geleidende werking de populatie bij het Vijverbos over het spoor verbinden met het 
plangebied. Het gebied wordt een belangrijke uitloopgebied voor bewoners van Vleuten 
en Leidsche Rijn. Door zonering in drukke en minder drukke gebieden en de handhaving 
binnen deze zonering wordt verstoring van belangrijke leefgebieden voorkomen. 
 
De landinrichting betekent een belangrijke versterking van het leefgebied van soorten die 
momenteel al in het plangebied voor de golfbaan voorkomen. Dat betekent ook dat de 
soorten hier minder kwetsbaar worden voor bijvoorbeeld een tijdelijke verstoring omdat 
er meer uitwijkmogelijkheden ontstaan. 

6.5.5 Mitigatie en compensatie 

In het baanontwerp is getracht de schade voor beschermde soorten zoveel mogelijk te 
mitigeren en te compenseren. Hiervoor zijn diverse maatregelen opgesteld. De meeste 
maatregelen zijn getoetst bij de ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet. De voorgestelde 
maatregelen zijn op 4 maart 2011 goedgekeurd door het Ministerie van El&I, middels een 
positieve afwijzing ontheffingsaanvraag ex artikel 75 van de Flora- en faunawet.  
 
Vleermuizen 
Door de geplande werkzaamheden worden vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en de 
watervleermuis beschadigd, vernield en verstoord. Om de functionaliteit van de rust- en 
verblijfplaatsen te waarborgen worden de volgende maatregelen uitgevoerd: 

• De bomen met paarverblijven van de ruige dwergvleermuis worden alleen buiten 
de paarperiode (15 juli tot en met 1 november) gekapt worden. 

• Ten behoeve van de herinriching wordt bij zowel hole 15 als hole 5 één boom met 
een paarfunctie voor de ruige dwergvleermuis gekapt. Minimaal een half tot een 
heel jaar vóór de kap van de bomen met de huidige paarfunctie worden een 
zestal vleermuiskasten (Waveka, Plat model type 1FF) geplaatst in de bomen in 
de directe omgeving van de te kappen bomen. Een half jaar is mogelijk wanneer 
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de kasten worden geplaatst vóór het voorjaar en er aangetoond wordt dat de 
geplaatste kasten worden gebruikt. Plaatsing van de vleermuiskasten gebeurt 
onder begeleiding van een deskundige op het gebied van vleermuizen. 

• Bij hole 7 wordt ervoor gezorgd dat de vier bomen met vleermuisverblijfplaatsen 
in de beschutting komen te liggen (in de derde rij). Bomen in de bosschage er 
achter worden gespaard. 

• Om te voorkomen dat door de werkzaamheden de vier bomen met 
vleermuisverblijfplaatsen bij hole 17 meer aan de rand van het bos komen te 
staan, wordt het pad dat door de hole loopt verlegd naar het westen, zodat er 
twee rijen bomen kunnen worden gespaard die de vleermuisverblijfplaatsen 
beschutting bieden. 

• Voor de aanleg van hole 9 wordt het eiland (ontwerp maart 2010) in noordelijke 
richting verschoven en op het eiland worden oude bomen, die meer wind vangen, 
geplant. Tevens worden er minder bomen aan de noordwest kant van de hole 
gekapt (eventueel is kape alsnog mogelijk wanneer de bomen op het eiland 
volgroeid zijn). Aan de zuidwestelijke kant van het pad dat door de hole loopt 
wordt één boom gespaard. Op deze wijze wordt de koude wind uit een 
noordwestelijke richting optimaal tegengehouden, voor wat betreft de bomen 
met verblijfplaatsen. De aanleg en beplanting van het eiland worden uitgevoerd 
en zijn functioneel vóórdat de bomenkap ten behoeve van hole 9 worden 
uitgevoerd. 

• Voor het verwijderen van drie essentiële foerageergebieden worden de volgende 
maatregelen getroffen: 

o Ten noorden van de half open bosrand bij hole 18 (ruige 
dwergvleermuizen) wordt een bosschage aangeplant, hierbij wordt de 
open structuur van het huidige jachtgebied overgenomen (in verband 
met het insecten aanbod). De bosschage zal bestaan uit opgekroonde 
bomen met een ruige ondergroei van kruiden. Deze locatie is geschikt 
door de nabijheid van water, wat ook bij het huidige jachtgebied zo is. 

o Het grootste deel van het foerageergebied van de gewone 
grootoorvleermuis bij hole 7 blijft behouden, zodat de functionaliteit van 
dit gebied gewaarborgd blijft. 

o Aan beide zijden van de centrale laan van de krakeling wordt een 
zoomvegetatie aangelegd. 

Deze maatregelen worden vóórafgaand aan de kapwerkzaamheden 
uitgevoerd. 

• Rondom de oostelijke uitbreiding (hole 2 en 3) wordt een ononderbroken 
elzensingel (breedte 2 meter) aangelegd. 

• Op de driving range wordt een bomengroep aangeplant. 
• De aansluiting op de overloopparkeerplaats loopt via een nieuwe 

ontsluitingsweg. 
• De foerageergelegenheid voor vleermuizen wordt uitgebreid door de aanplant 

van nieuw bos en de ontwikkeling van mantel-/zoomvegetatie, bloemrijk 
grasland, water en moeras. 

• In het nog te maken natuurbeheerplan worden specifieke vleermuismaatregelen 
opgenomen zoals het maken van een open zolder voor de gewone 
grootoorvleermuis in de greenkeeperloods, het ophangen van vleermuiskasten 
en het ontwikkelen van bosopstanden met bomen met holten. Door een goede 
sturing van recreanten en een gericht beheer van de bosopstanden kunnen de 
negatieve effecten sterk worden beperkt. Het beheerplan wordt vóór de afronding 
van de werkzaamheden ter goedkeuring naar Dienst Regelingen gezonden. 
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• De vleermuispopulaties worden 5 jaar na uitvoering van de verstorende 
werkzaamheden gemonitoord. Monitoringsresultaten worden jaarlijks ter 
goedkeuring verzonden aan Dienst Regelingen. 

 
Kamsalamander 
Door de geplande werkzaameheden worden vaste rust- en verblijfplaatsen van de 
kamsalamander verstoord en vernield. Om de functionaliteit van de vaste rust- en 
verblijfplaatsen van de kamsalamander te waarborgen worden de volgende maatregelen 
uitgevoerd: 

• Het vergroten van de poel en het verbreden van de sloot waar de kamsalamander 
is aangetroffen gebeurt in de winterrustperiode van de kamsalamander (oktober - 
februari). 

• Het voortplantingswater van de kamsalamander wordt niet gedempt maar alleen 
uitgebreid. 

• Het nieuwe voortplantingswater is vanaf de 'krakeling' (voorbij de nieuwe hole 
15) met een damwand (plus overloop) geisoleerd van het slotenstelsel en wordt 
visvrij gehouden. 

• Het te kappen bos op het westelijke deel van de bestaande baan (ter plekke van 
de nieuwe holes 7, 8, 15 en 16) wordt de zomer (vanaf 1 juli) vóórafgaand aan het 
kappen met een scherm ontoegankelijk gemaakt voor de kamsalamander. 

 
Beoordeling 
In tabel 6.8 is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor het thema natuur. 
 
Tabel 6.8 Overzicht beoordeling voor het thema natuur 

6.6 Archeologie 

Effecten 
De herinrichting van de bestaande golfbaan heeft naar verwachting geen effect op archeo-
logische waarden, met name omdat het grondwerk beperkt van omvang is en er -door de 
vergraving bij de aanleg van het Zuiderpark- de kans op het aantreffen van archeologische 
waarden klein is. Ook bij de uitbreidingsgebieden A en C zijn de effecten op archeolo-
gische waarden naar verwachting klein. Op grond van het archeologische vooronderzoek 
(Vestigia, 2007) kan worden geconstateerd dat in deze uitbreidingsgebieden geen 
aanleiding is voor het verwachten van archeologische vindplaatsen.  Een deel van 
deelgebied B (zuidoostelijk) heeft wel een hoge tot zeer hoge archeologische 
verwachtingswaarde. Vergraven van bodemlagen dieper dan ongeveer 0,2 m (bouwvoor) 
kan een sterke aantasting van het bodemarchief tot gevolg hebben. Doordat de plannen 
voor dit deel van het plangebied rekening houden met de archeologische waarden blijven 
de negatieve effecten beperkt. 
 
Beoordeling 
De beoordeling van de effecten op de archeologische waarden is voor de herinrichting van 
de bestaande golfbaan neutraal (0). Dit geldt ook voor de uitbreidinggegebieden A en C.  
In tabel 6.9 is beoordeling voor het aspect archeologie weergegeven. 

Beoordeling tov situatie 2012 na realiseren 
landinrichting 

Thema Aspect  

herinrichting uitbreiding gehele plan 
Beschermde en rode lijst soorten - 0/+ 0/- 
Beschermde gebieden - 0/+ 0/- 

Natuur 

Ecologische relaties 0/- 0 0 
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Tabel 6.9 Overzicht beoordeling voor het thema archeologie 

 

6.7 Hinder 

6.7.1 Verkeer 

Effecten 
Uitbreiding van de golfbaan leidt tot een toename van het aantal golfers en daarmee tot 
een toename van het aantal verkeersbewegingen van en naar de golfbaan. 
 
Het maximale aantal spelers dat kan starten per uur is 24 (starts van 4 personen met een 
starttijd om de 10 minuten). Starts vinden in de het golfseizoen (mei -oktober) gemiddeld 
8 uur per dag plaats (van gemiddeld 8 uur 's ochtends tot gemiddeld 16 uur 's middags). 
Een ronde duurt 4 uur. Dit geeft ca. maximaal 200 spelers per dag. Als alle golfers met de 
eigen auto komen resulteert dit maximaal in 400 verkeersbewegingen per dag. Maar deze 
maximale bezetting wordt maar een aantal dagen per jaar gehaald. Bij slecht(er) weer en 
buiten het golfseizoen is de bezetting van de baan veel geringer, en ook is de gemiddelde 
autobezetting waarschijnlijk groter dan 1. 
 
De initiatiefnemer gaat in zijn schatting uit van een bezettingsgraad in het golfseizoen van 
60% en een autobezetting van 1,5, wat resulteert in ca. 160 verkeersbewegingen. 
 
Op basis van kengetallen van de Nederlandse Golffederatie wordt voor een 18 holes 
golfbaan met ca. 900 leden ingeschat dat dit op jaarbasis leidt tot 30.000 bezoeken per 
jaar. Worstcase (1 auto per golfer) leidt dit tot 60.000 verkeersbewegingen per jaar, 
gemiddeld ca. 160 per dag.  Echter het golfbezoek is niet gelijk verdeeld over het jaar. In 
het golfseizoen (mei t/m oktober) wordt (veel) meer gegolfd dan buiten het seizoen. En in 
het weekend wordt meer gegolfd dan door de week. Ter vergelijking Kasteel De Haar trekt 
nu ca. 170.000 bezoekers per jaar en in de toekomst naar verwachting bijna 275.000 
bezoekers per jaar.  
 
Er is op de golfbaan geen sprake van "spits". De golfers komen verspreid over de dag 
golfen. En samen met de verdeling over de omliggende wegen "verdunt" het golfverkeer 
zich snel. Golfbaan De Haar kent geen toernooien of andere evenementen die tot meer of 
geconcentreerder verkeer leiden.  
 
De aantallen verkeersbewegingen ten opzichte van de autonome ontwikkeling op de 
Parkweg blijven beperkt tot ordegrootte enkele procenten. 
 
Beoordeling 
De toename van de hoeveelheid verkeer is beperkt en gespreid in de tijd. De beoordeling 
voor dit aspect is neutraal/licht negatief (0/-). 
 

Beoordeling tov situatie 2012 na realiseren 
landinrichting 

Thema Aspect  

herinrichting uitbreiding gehele plan 
Archeologie Archeologische waarden 0 0 0 



 
 

 projectnr. 1907 - 176054 Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 
 28 maart 2011  definitief Bestemmingsplan Haarzuilens 
   

 

 blad 171   

6.7.2 Geluid 

Effecten 
Uitbreiding en herinrichting van golfbaan leidt tot een verandering van het geluidklimaat 
op en rond de golfbaan:  
§ Door de uitbreiding van de golfbaan neemt het aantal golfers toe, daarmee het aantal 

verkeersbewegingen en het aan verkeer gerelateerde geluid; 
§ Door de verplaatsing van de entree van de noordwestzijde naar de zuidoostzijde 

verplaatst het verkeerslawaai zich ook; 
§ Het clubhuis en de parkeerplaats voor de leden en niet-leden worden centraal op de 

golfbaan gesitueerd en leidt tot een afname van het geluid aan de noordwestzijde en 
een toename van geluid in het Zuiderpark; 

§ Het Zuiderpark wordt intensiever benut en gebruikt wat leidt tot een toename van 
geluid; 

§ In de uitbreidingsgebieden verdwijnt het aan landbouw gerelateerde geluid. Hiervoor 
in de plaats komt aan de golfbaan gerelateerde geluid: slaan van golfballen, pratende 
golfers en het geluid gerelateerd aan het beheer van golfbaan (maaien, beheer van 
groen en bomen). 

 
Echter naar verwachting verandert de geluidbelasting op de omgeving en daarmee de 
geluidhinder niet wezenlijk: 
§ De toename van het aantal verkeersbewegingen op de Parkweg is vanuit geluid 

bezien gering en zal niet leiden tot een wezenlijke verslechtering van het geluidkli-
maat op de gevels van de panden langs de Parkweg, laat staan dat normen worden 
overschreden; 

§ De entree van de golfbaan is niet direct tegenover een woning gelegen; 
§ Een deel van het parkeren vindt plaats op de parkeerplaats centraal op de golfbaan, 

waarmee de geluiduitstraling op de omgeving beperkt blijft; 
§ De optredende geluidniveaus zijn dermate laag dat er geen wezenlijke effecten op 

natuurwaarden zijn; 
§ Het geluidniveau van het reguliere maaien van de greens en tees is vergelijkbaar met 

het geluid in de huidige landbouwsituatie; 
§ Onderhoud van groen en bomen met kettingzagen, klepelmaaiers e.d. kan leiden tot 

extra geluidhinder ten opzichte van de huidige situatie, maar naar verwachting alleen 
in het westelijke uitbreidingsgebied, waar dergelijk beheer in de huidige situatie niet 
plaatsvindt; 

§ Het slaan van ballen en het geluid van pratende golfers overschrijdt geen geluidnor-
men en leidt naar verwachting niet tot hinderbeleving, omdat geen woningen in de 
directe nabijheid zijn gelegen. 

 
Akoestisch onderzoek in het kader van het ontwerpbestemmingsplan Haarzuilens laat 
voor de toekomstige situatie met landinrichting (inclusief golfbaanuitbreiding) zien dat er 
geen geluidnormen (Wet geluidhinder) worden overschreden. 
 
Tijdens de aanlegfase kan lokaal en tijdelijk (1 a 1,5 jaar) hinder worden ondervonden 
door de bouw- en aanlegwerkzaamheden. Naar verwachting bestaat de hinder met name 
uit geluid van vrachtwagens voor de aanvoer van grond. 
 
Beoordeling 
De effecten van de herinrichting en uitbreiding op de geluidsituatie worden als neutraal 
beoordeeld in vergelijking met de referentiesituatie (0).  
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6.7.3 Luchtkwaliteit 

Effecten 
De uitbreiding en herinrichting van de golfbaan leidt tot een geringe toename van verkeer, 
van gemiddeld 90 verkeersbewegingen per etmaal in de huidige situatie naar gemiddeld 
160 verkeersbewegingen per etmaal in de toekomstige situatie na uitbreiding en 
herinrichting. Dit leidt tot een geringe verslechtering van de luchtkwaliteit. Op basis van 
uitgevoerde luchtkwaliteitsberekeningen in het kader van het ontwerpbestemmingsplan 
Haarzuilens kan echter worden geconcludeerd dat er geen grenswaarden uit de Wet 
Milieubeheer worden overschreden. De luchtkwaliteit in het gebied rondom de golfbaan 
wordt, zoals in de huidige situatie, vooral bepaald door de heersende 
achtergrondconcentraties.  
 
Beoordeling 
De effecten van de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan op de luchtkwaliteit 
worden neutraal (0) beoordeeld. 
 

6.7.4 Lichthinder 

Effecten 
De uitbreiding en herinrichting van de golfbaan leiden niet tot lichthinder op de omge-
ving. De golfbaan en de driving range worden niet verlicht. Het clubhuis wordt beperkt 
verlicht maar zodanig dat de uitstraling op de parkomgeving beperkt blijft. 
Ook de parkeerplaatsen worden verlicht ter borging van de veiligheid, maar ook zodanig 
dat de uitstraling beperkt blijft.  
 
Beoordeling 
Het effect op de hinder door licht wordt neutraal (0) beoordeeld. 

6.7.5 Geur 

Effecten 
De golfbaan is, sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Wet geurhinder veehouderijen  
per januari 2007, geen geurgevoelig object meer. Golfers kunnen binnen geurhinder-
contouren spelen. Het clubgebouw is wel een geurgevoelig object, maar gezien de 
centrale ligging in het plangebied van de golfbaan, ligt het clubgebouw niet binnen een 
geurhindercontour van een agrarisch bedrijf. 
Derhalve worden naar verwachting omliggende agrarische bedrijven niet belemmerd in 
hun bedrijfsvoering door uitbreiding van de huidige golfbaan. 
 
Beoordeling 
De beoordeling voor het aspect geur is neutraal (0). 

6.7.6 Externe veiligheid 

De uitbreiding en herinrichting van de golfbaan leidt niet tot aandachtspunten vanuit 
externe veiligheid. Het aantal mensen neemt door de uitbreiding en herinrichting van de 
golfbaan wel toe, maar aangezien in het plangebied en de omgeving geen risicobronnen 
zijn gesitueerd die leiden tot externe veiligheidsrisico's in het plangebied, is de 
beoordeling neutraal (0).  
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6.7.7 Overzicht beoordeling 

In tabel 6.10 is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor het thema hinder. 
 
Tabel 6.10 Overzicht beoordeling voor het thema hinder 

6.8 Landbouw 

Effecten 
Uitbreiding van de golfbaan leidt tot het verlies van ongeveer 17 ha. landbouwgrond.  
Er is in het ontwerp naar gestreefd het oppervlak uitbreidingsgebied zo beperkt mogelijk 
te houden. De transformatie van de uitbreidingsgebieden van agrarische gronden naar 
recreatieve gronden sluit aan op de doelstellingen uit het Landinrichtingsplan 
Haarzuilens. De uitbreidingsgebieden van de golfbaan zijn gereserveerd voor park-, bos 
en weidelandschap. Binnen plangebied Haarzuilens zijn andere specifieke gebieden 
aangewezen waar de landbouw wordt gehandhaafd. 
 
Beoordeling 
Ten opzichte van de huidige situatie leidt uitbreiding van de golfbaan tot verlies van 
landbouwgrond en wordt daarmee negatief beoordeeld (-). Echter ten opzichte van de 
referentiesituatie (dat wil zeggen de uitvoering van het Landinrichtingsplan Haarzuilens) 
leidt het onttrekken van de gronden in de drie uitbreidingsgebieden niet tot extra verlies 
van landbouwareaal (beoordeling (0). Op Landbouw wordt de uitbreiding daarom neutraal 
tot negatief beoordeeld (0/-).  
 

6.9 Recreatie 

Effecten 
De uitbreiding van de golfbaan heeft een effect op recreatie: 
§ het Zuiderpark en de golfbaan worden beleefbaar en toegankelijk gemaakt door de 

realisatie van een openbaar toegankelijk pad op en langs de golfbaan;  
§ een openbaar tegen betaling te gebruiken driving rang incl. faciliteiten komt 

beschikbaar; 
§ verplaatsing van de entree van de golfbaan maakt het mogelijk de Haarlaan, de 

oorspronkelijke entree van Kasteel De Haar, in te richten als langzaamverkeerroute. 
Het draagt hiermee bij aan de invulling van de provinciale, regionale en gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen geformuleerd in het kader van het Landinrichtingsplan. 
Daar staat tegenover dat ca . 17 ha grond in het landinrichtingsgebied niet meer 
beschikbaar is voor openbaar toegankelijke recreatie en dat het bestaande fietspad 
Eikslaan gerkuist gaat worden door golfers en golfbaanverkeer (wanneer de 
overloopparkeerplaats gebruikt wordt). 
 

Beoordeling tov situatie 2012 na realiseren 
landinrichting 

Thema Aspect  

herinrichting uitbreiding gehele plan 
Verkeer nvt nvt 0/- 
Geluid nvt nvt 0 
Luchtkwaliteit nvt nvt 0 
Geur nvt nvt 0 
Licht nvt nvt 0 

Hinder 

Externe veiligheid nvt nvt 0 
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Beoordeling 
De beoordeling van de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan is in principe positief. 
In vergelijking met de referentiesitatuatie (dat wil zeggen na de uitvoering van het Land-
inrichtingsplan) is de extra bijdrage echter beperkt. De beoordeling is daarom neutraal tot 
licht positief (0/+). 

6.10 Kabels en leidingen 

Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan heeft geen wezenlijke effecten op kabels en 
leidingen. Lokaal worden water, elektra en telecomkabels- en leidingen vergraven en her-
steld, maar er worden geen regionale leidingen geraakt. De beoordeling is neutraal (0). 

6.11 Sociale aspecten 

6.11.1 Belevingsaspecten 

Effecten 
De uitbreiding van de golfbaan heeft enige sociale effecten.  
Het aantal golfers en daarmee het aantal verkeersbewegingen neemt toe. Hoewel de 
absolute toename beperkt is, zeker in relatie tot de toename door Landinrichtingsplan 
Haarzuilens, kan dit door omwonenden (met name langs de Parkweg) toch als enigszins 
hinderlijk worden ervaren.  
De entree van de golfbaan is niet direct tegenover een woning gelegen, zodat er geen 
directe hinder is door in- en uitrijdende auto's.  
Het zicht op en door de noordelijke uitbreidingsgebied verandert niet. Het zicht op het 
zuidoostelijke gebied verandert door de aanleg van een elzenhaag. 
Het uitzicht op het westelijke uitbreidingsgebied vanaf de Rijndijk en Lagehaardijk ver-
andert wel: van open naar enigszins gesloten. 
De privacy van omwonenden wordt naar verwachting niet aangetast. Tussen de woningen 
langs de Parkweg en de golfbaan ligt de Parkweg zelf, en een groenzone. De afstand van 
het noordoostelijke uitbreidingsgebied en het westelijke uitbreidingsgebied tot de 
woningen is te groot om aantasting van de privacy te veroorzaken. 
 
Beoordeling 
De beoordeling van de sociale aspecten in vergelijking met de referentiesituatie (inclusief 
het Landinrichtingsplan) is per saldo neutraal (0).  

6.11.2 Gedwongen vertrek 

Er verdwijnen geen woningen of bedrijven als gevolg van de uitbreiding van de golfbaan. 
De beoordeling is neutraal (0). 

6.11.3 Werkgelegenheid 

Uitbreiding van de golfbaan leidt tot een (beperkt) aantal extra arbeidsplaatsen in de 
vorm van greenkeepers. Naar verwachting worden er 5 FTE's aan extra werkgelegenheid 
gecreëerd. Het effect is dermate gering dat de beoordeling neutraal (0) is. 
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7 Beoordeling en conclusies  

7.1 Overzicht beoordelingen 

In hoofdstuk 6 is per criterium een beoordeling gegeven van de effecten die het gevolg 
kunnen zijn van de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan. In tabel 7.1 is een 
overzicht van de beoordeling opgenomen. 
 
Tabel 7.1  Overzicht beoordeling van de effecten 

+ positief effect       - negatief effect          0 geen effect         n.v.t. niet van toepassing 
 

Beoordeling tov situatie 2012 na realiseren 
landinrichting 

Thema Aspect  

herinrichting uitbreiding gehele plan 
Landschapsstructuur + - / -- 0/- 
Aardkundige waarden 0 0 0 
Ruimtelijk-visuele kwaliteit + -/-- 0/- 

Landschap & 
Cultuurhistorie 

Cultuurhistorische waarden + 0/- 0/+ 
Bodemwaarden 0 0 0 
Grondbalans - - - 

Bodem 

Bodemkwaliteit 0 /+ 0 0/+ 
Oppervlaktewater 0 0/+ 0/+ 
Grondwater - 0/- 0/- 

Water 

Waterkwaliteit 0 0 0 
Beschermde en rode lijst 
soorten 

- 0/+ 0/- 

Beschermde gebieden - 0/+ 0/- 

Natuur 

Ecologische relaties 0/- 0 0 
Archeologie Archeologische waarden 0 0 0 

Verkeer nvt nvt 0/- 
Geluid nvt nvt 0 
Luchtkwaliteit nvt nvt 0 
Geur nvt nvt 0 
Licht nvt nvt 0 

Hinder 

Externe veiligheid nvt nvt 0 
Landbouw Landbouwgrond 0 0/- 0/- 
Recreatie Recreatieve functies  + 0/+ 0/+ 
Kabels en 
leidingen 

 nvt nvt 0 

Beleving 0 0 0 
Gedwongen vertrek 0 0 0 

Sociale aspecten 

Werkgelegenheid 0 0 0 
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7.2 Conclusie 

7.2.1 Positieve en negatieve effecten 

Golfbaan De Haar ligt op een bijzondere locatie in een gebied met hoge landschappelijke, 
cultuurhistorische, ecologisch en archeologische waarden. Waarden waarmee bij de 
herinrichting en uitbreiding van de golfbaan rekening moet en is gehouden.  
 
Positieve effecten 
Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan draagt bij aan de invulling van provinciale, 
regionale en lokale beleidsdoelstellingen: 
§ Het geeft invulling aan de recreatieve doelstellingen gesteld in het kader van het 

Groengebied Utrecht-West en het Landinrichtingsplan Haarzuilens: uitbreiding van de 
recreatieve mogelijkheden in het gebied ten westen van Utrecht. Bij de herinrichting 
van de golfbaan wordt ruimte gecreëerd voor een openbaar toegankelijk wandelpad, 
waarmee de golfbaan, maar belangrijker nog het Zuiderpark, voor het eerst sinds 30 
jaar weer toegankelijk en beleefbaar is voor wandelaars. Het geeft ook invulling aan 
de rereatieve eis van het Landinrichtingsplan door de driving range openbaar 
toegankelijk te stellen. Daarnaast wordt door het verplaatsen van de entree en de 
parkeerruimte van de Haarlaan naar de Parkweg de mogelijkheid geboden de 
Haarlaan als oorspronkelijke entree van Kasteel de Haar in ere te herstellen en in te 
richten als langzaamverkeerroute. 

§ De realisatie van waterpartijen in het westelijke uitbreidingsgebied geeft het Hoog-
heemraadschap ruimte voor waterberging bij extreme waterafvoeren. 

Landschappelijk/cultuurhistorisch is een positief effect het herstel van het oorspronkelijk 
parkontwerp voor het Zuiderpark van Copijn en Cuijpers door de herinrichting van de 
golfbaan. Karakteristieke, verloren gegane, elementen worden weer teruggebracht: de 
zichtlijnen van uit Kasteel De Haar naar de omgeving, de open ruimtes in de bospercelen, 
het eiland in de waterpartij. De bodem- en waterkwaliteit wordt minder zwaar belast dan 
in de huidige situatie, wat bijdraagt aan het herstel van de waterkwaliteit en de 
ecologische potenties van watergangen en waterpartijen.  
 
Negatieve effecten 
Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan heeft naast positieve ook negatieve effecten. 
In het ontwerp is uitgebreid rekening gehouden met de diverse milieuaspecten en de 
hoge waarden in het gebied. Getracht is het effect van herinrichting en uitbreiding op de 
omgeving zoveel mogelijk te beperken. Eén van de manieren om dit te doen is het mini-
maliseren van het benodigde oppervlak voor uitbreiding. In het ontwerp is maximaal de 
ruimte gezocht voor optimalisatie van de herinrichting van de bestaande golfbaan. Dit 
heeft ertoe geleid dat 5 van de 9 gewenste uitbreidingsholes binnen het bestaande park 
kunnen worden gerealiseerd. Eindresultaat is dat 17 ha. van het landinrichtingsgebied 
gebruikt wordt voor de golfbaan. 
De effecten van de herinrichting binnen het Zuiderpark zijn zoveel als mogelijk beperkt 
door rekening te houden met de huidige (en oorspronkelijke) landschappelijke, 
cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied. Landschappelijk en 
cultuurhistorisch zijn de negatieve effecten beperkt: herstel van het oorspronkelijk 
parkontwerp van Copijn leidt tot een positief effect. Op een aantal lokaties in het 
Zuiderpark wordt ten behoeve van de golfdoelstelling afgeweken van het oorspronkelijk 
ontwerp van Copijn, wat een negatief effect is. Het positief effect op landschap en 
cultuurhistorie van het parkherstel is groter dan het negatief effect. 
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Landschappelijk-cultuurhistorisch is er in het zuidoostelijke en zuidwestelijke 
uitbreidingsgebied sprake van een negatief effect door de aanleg van de holes, het groen 
en de aanleg van reliëf. 
 
Herinrichting van het Zuiderpark heeft in de aanleg- en eerste gebruiksfase mogelijk 
negatieve gevolgen voor streng beschermde soorten (Tabel 2 en 3-soorten) als de grote 
keverorchis, watervleermuis, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 
eekhoorn, kamsalamander, ijsvogel en rugstreeppad. Deze zijn het gevolg van het 
verdwijnen en aantasten van enkele hectares parkbos, voortplantingswater en een 
toename van verstoring. In het baanontwerp is getracht deze schade zoveel mogelijk te 
mitigeren en compenseren. Verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden echter 
niet overtreden door de herinrichting van golfbaan de Haar. De negatieve effecten worden 
vooraf gemitigeerd of gecompenseerd, waardoor de functionaliteit van de voortplantings- 
en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van de voorkomende beschermde soorten wordt 
gegarandeerd. Een ontheffing ex. art. 75 Flora- en faunawet is dan ook niet noodzakelijk. 
 
De westelijke en noordelijke uitbreiding van de golfbaan heeft bijna alleen positieve 
gevolgen voor de natuur, met uitzondering van het aantasten van het leefgebied van de 
rugstreeppad. Door de werkzaamheden buiten de voortplantingsperiode uit te voeren en 
eerst de nieuwe watergang te graven worden geen verbodsbepalingen van de Flora- en 
faunawet overtreden, en is een ontheffing niet noodzakelijk.  
 
De uitbreiding van golfbaan De Haar heeft een behoorlijke impact op de huidige situatie. 
Een dergelijke ingreep in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vraagt een grondige 
toetsing. Voor de Nee, tenzij afweging heeft de provincie Utrecht vier hoofdaspecten 
aangewezen die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk 
worden aangemerkt. De EHS wordt met de uitbreiding van golfbaan De Haar niet 
aangetast op deze vier hoofdaspecten, slechts één toetsaspect krijgt een significant 
negatieve beoordeling. De integrale (ecologische) toetsing op deze vier hoofdaspecten 
blijft echter buiten de significantie. Deze conclusie wordt ondersteund door de gekozen 
zorgvuldige inpassing, het ontwikkelen van nieuwe natuur en het nemen van mitigerende 
en compenserende maatregelen, waardoor de uitbreiding netto meer winst oplevert voor 
de natuur(waarden) op de toekomstige golfbaan. Het beheerplan wordt daarbij een 
essentieel document waarmee de bovengenoemde aspecten duurzaam worden 
gegarandeerd. 
 
In het noordelijke uitbreidingsgebied (deelgebied A) zijn de negatieve effecten miniem. De 
driving range wordt landschappelijk ingepast aangelegd, dat wil zeggen: vlak, zonder 
netten of verlichting en met een afslaglocatie die ingepast wordt in de boomrand.  
 
In het zuidoostelijke gebied (deelgebied B) is de hoge archeologische waarde nadruk-
kelijk als ontwerpuitgangspunt meegenomen: conform de daarvoor geldende archeo-
logische eisen wordt niet meer dan de bouwvoor vergraven, niet meer dan 1,5 m opge-
bracht, geen waterpartijen gerealiseerd en groen en drainage alleen aangebracht in 
opgebrachte heuveltjes. Op deze manier wordt verstoring van archeologische waarden 
voorkomen en kan zelfs gesteld worden dat de golfbaan de archeologische waarden 
duurzaam beschermd. Doordat gekozen wordt een "willekeurige"ophoging is er wel 
sprake van een landschappelijke aantasting. Daarnaats wordt er een poel aangelegd. 
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In het westelijke gebied is sprake van effect op het landschap: de uitbreiding van de 
golfbaan zorgt hier voor een accidentatie. Echter dit perceel is al in de huidige situatie 
landschappelijk afgesneden van het ten westen van de Rijndijk gelegen oorspronkelijke 
ontginningenlandschap en heeft zijn landschappelijke waarde al deels verloren.  
 
De herinrichting en uitbreiding van de golfbaan heeft naar verwachting geen negatieve 
effecten op bodem en wateraspecten. Voor wat betreft water wordt deze conclusie 
gedeeld door de waterbeheerder (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden).  
 
Ten aanzien van hinder kan het volgende worden geconcludeerd. Uitbreiding van de 
golfbaan leidt tot een toename van het aantal golfers en daarmee van het aantal ver-
keersbewegingen van en naar de golfbaan. Worst case verdubbeld het aantal verkeers-
bewegingen van en naar de golfbaan ten opzichte van de huidige situatie, maar in de 
praktijk zal de toename kleiner zijn: het ledental van de club groeit van 500 naar 900 en 
veel golfers zullen langere rondes gaan lopen.  
 
Het effect van het verkeer en de toename erin is het grootst op de entree en op de par-
keerplaats. Door de entree van de golfbaan niet direct tegenover een woning te situeren 
en de parkeerplaats voor leden en niet-leden op de golfbaan te situeren wordt voor een 
groot deel de directe hinder op omliggende woningen voorkomen. Het effect van de 
verkeerstoename op de Parkweg is gering, zeker vergeleken met de toename als gevolg 
van Landinrichtingsplan Haarzuilens als geheel. De uitbreiding van de golfbaan leidt niet 
tot een wezenlijke toename van geluidhinder of luchtverontreiniging. Als al hinder wordt 
ervaren wordt dit naar verwachting vooral veroorzaakt door het  beheer van groen op de 
golfbaan. Het gebruik van kettingzagen en klepelmaaiers leidt tijdelijk tot hoge 
geluidniveaus en reikt ver. Echter dit vindt, evenals in de huidige situatie, maar een 
beperkt aantal maal per jaar plaats. Uitbreiding en herinrichting van de golfbaan leidt niet 
tot lichthinder of aandachtspunten ten aanzien van externe veiligheid. 
 
Ook sociaal bezien leidt de uitbreiding en herinrichting naar verwachting niet tot een 
wezenlijke toename van hinderbeleving. Het effect op uitzicht en privacy is beperkt. De 
toename van autoverkeer van en naar de golfbaan kan als hinderlijk worden ervaren, maar 
is absoluut gezien gering in vergelijking met de gevolgen van de Landinrichting 
Haarzuilens. 
 
De effecten van de herinrichting en uitbreiding van de golfbaan staan niet op zichzelf, 
maar moeten beschouwd worden in de transformatie van het gehele gebied Haarzuilens, 
zoals vastgelegd is in het Landinrichtingsplan en dat nu uitgewerkt wordt in het bestem-
mingsplan. 
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7.2.2 Beoordeling vanuit perspectief m.e.r.-beoordeling 

In paragraaf 1.2.1 van dit rapport is melding gemaakt van overwegingen die bij de 
gemeenteraad van Utrecht een rol hebben gespeeld bij het opleggen van de m.e.r.-plicht. 
De gemeenteraad hield rekening met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor: 
• Ecologie: verstoring EHS, verstoring beschermde soorten (o.a vleermuizen, ijsvogels); 
• Archeologie: verstoring van twee majeure vindplaatsen. 
 
Ecologie 
In dit rapport zijn -mede op basis van specifiek onderzoek naar de actuele natuurwaar-
den- de effecten van de uitbreiding en herinrichting op de ecologische waarden beschre-
ven. Natuurwaarden zijn in het plangebied met name aanwezig op de bestaande golfbaan. 
Het gaat om diverse soorten vleermuizen, ijsvogels en de beschermde plant keverorchis. 
Op basis van de resultaten van het onderzoek naar actuele natuurwaarden zijn de 
plannen voor de golfbaan geoptimaliseerd. De lay-out van de banen is zodanig aangepast 
dat de effecten op voor vleermuizen belangrijke bomen zo veel mogelijk worden 
voorkomen. Ook voor de andere beschermenswaardige soorten zijn maatregelen 
opgenomen in de plannen. 
 
Archeologie 
Uit het uitgevoerde archeologische onderzoek blijkt dat archeologische waarden met 
name in deelgebied B (zuidoostelijke uitbreiding) aanwezig zijn. Het onderzoek laat zien 
dat archeologische waarden niet worden aangetast als geen grondwerk dieper dan de 
huidige bouwvoor en ophoging (niet meer dan ongeveer 1,5 m) wordt toegestaan. Voor de 
overige delen van het plangebied (zowel de uitbreiding als de bestaande baan) zijn geen 
concrete aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen aangetroffen, zodat hier geen 
belemmeringen voor graafwerkzaamheden aanwezig zijn. De archeologische 
verwachtingswaarde voor de bestaande golfbaan is laag, omdat bij de aanleg van deze 
baan de bovengrond is vergraven. Door gerichte aandacht tijdens graafwerkzaamheden 
kan het risico op het verlies van archeologische in deze delen van het plangebied worden 
geminimaliseerd. 
 
Conclusie 
Uit de effectbeschrijvingen in dit MER blijkt dat de uitbreiding en herinrichting van de golf-
baan De Haar geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft voor de door de 
gemeenteraad als belangrijk beschouwde milieuaspecten. 
 

7.3 Meestmilieuvriendelijk alternatief 

Zoals al in hoofdstuk 5 gesteld is het MMA voor golfbaan de Haar niet een apart 
alternatief, maar een set van (mogelijke) aanvullende maatregelen om negatieve effecten 
van de golfbaanuitbreiding (verder) te voorkomen dan wel te mitigeren. 
Er is geen locatiealternatief voor de golfbaanuitbreiding. In de afgelopen jaren zijn diverse 
locaties onderzocht. Voor de huidige locatie is de randvoorwaarde vanuit de 
Landinrichting om de uitbreiding zoveel als mogelijk binnen het Zuiderpark te realiseren 
bepalend geweest. Andere uitbreidingsgebieden en/of andere inrichting/functies van de 
uitbreidingsgebieden is niet mogelijk vanuit de golfbaanrandvoorwaarden of niet gewenst 
vanuit milieu (b.v. holes  in plaats van drivingrange in noordwestelijk uitbreidingsgebied). 
Tabel 7.2 geeft een overzicht van de (resterende) negatieve effecten, (mogelijke) 
mitigerende maatregelen en een afweging. 
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Tabel 7.2  Overzicht (mogelijke) mitigerende maatregelen 
 

Thema (Resterend) Negatief 
effect 

(Mogelijke) Mitigerende 
maatregel 

Afweging 

Zuiderpark: 
Lokaal afwijking van 
het ontwerp van Copijn 
 

Geen ontwerp golfbaan-uitbreiding Zuiderpark is 
optimum tussen golf en landschap/cultuurhistorie 

Landschap,  
cultuurhistorie 

Uitbreidingsgebieden: 
Verlies openheid en 
vlakheid 
 

Minder relief en minder 
beplanting 

minder relief en beplanting past niet in 
golfbaanvereisten ten aanzien van het scheiden 
van holes. 

Bodem, Water Geen 
 

n.v.t. n.v.t. 

Natuur Zie paragraaf 6.5 Zie paragraaf 6.5 Er is in het ontwerp gestreefd naar het minima-
liseren van het effect. De natuurbeheerder is 
hierbij betrokken. 
 

Beperking vergraving Is in ontwerp al teruggebracht tot minimum 
benodigd vanuit golfoptiek 
 

Archeologie Verstoring niet 
voorziene waarden 

Archeologische begeleiding Mogelijk 
 

Verkeer Hinderbeleving 
omwonenden 
 

Geen N.v.t. 

Hinder Geluidhinder door 
beheer golfbaan en 
golfbaan groen 
 

Als sprake van hinder, 
afspraken maken over 
tijdstip onderhoud 

Mogelijk 

Landbouw Geen 
 

n.v.t. n.v.t. 

Recreatie Niet gebruik kunnen 
maken van de 
Krakeling als 
wandelpad 
Verlies 18 ha 
landinrichtingsgebied 

Geen 
 
 
 
Minder uitbreiding 
Meer inbreiding 

Is vanuit golfbaan- en veiligheidsoptiek niet 
mogelijk 
 
 
Is vanuit de optiek van de golfbaan niet mogelijk 
Is vanuit ecologie bezien niet mogelijk 
 

Kabels 
leidingen 

Geen n.v.t. n.v.t 

Sociale  
aspecten 

Hinderbeleving 
omwonenden 

Verkeer: geen 
Geluid: Als sprake van 
hinder, afspraken maken 
over tijdstip onderhoud 
 

Mogelijk 
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7.4 Toetsing aan richtlijnen 

Onderstaand wordt aangegeven hoe met de richtlijnen in dit MER is omgegaan. 

 
 

Hoofdpunten 
 

Hoe is er met de richtlijnen omgegaan? 

Een goede beschrijving en onderbouwing van de onderzochte 
alternatieven en varianten met speciale aandacht voor: 

• de begrenzing van het plangebied; 
• de locatie van bouwwerken, toegangswegen en 

parkeervoorzieningen; 
• de watervoorziening; 
• openstelling van het gebied voor andere recreanten. 
 

Er zijn in het MER geen alternatieven onderzocht 
(zie paragraaf 5.5). Er bestaat geen alternatieve 
locatie voor de golfbaanuitbreiding. De keuze voor 
en begrenzing van de huidige uitbreidings-
gebieden is een resultaat van lange discussie en 
afweging, waarbij het standpunt vanuit de Land-
inrichting (uitbreiding van de golfbaan zoveel 
mogelijk binnen het Zuiderpark) leidend is 
geweest. De locaties van bouwwerken, toegangs-
wegen en parkeervoorzieningen zijn ingegeven 
vanuit golfbaantechnische overwegingen, 
onderwerp van discussie geweest tussen de 
diverse betrokken partijen. In het ontwerp is 
gestreefd naar minimalisatie van het negatieve 
effect op bestaande landschappelijke en 
ecologische waarden. De watervoorziening is 
voorgelegd aan de waterbeheerder, 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, en 
akkoord bevonden. Er is daarom vanuit water geen 
reden gezien varianten te ontwikkelen. Ten 
aanzien van recreatieve toegankelijkheid is 
hetgeen gepresenteerd is het maximaal haalbare. 
Meer toegankelijk is vanuit golfbaan- en 
veiligheidsoptiek niet mogelijk. 

 
De effecten van de voorgenomen heraanleg en uitbreiding op: 

• het historisch ontwerp en de cultuurhistorische kwaliteit van 
het park en de beleving daarvan; 

• de in het park aanwezige natuurwaarden, tevens voortkomend 
uit effecten op de waterkwaliteit. 

 

Zie respectievelijk paragraaf 6.2 en 6.5. 
Deze paragrafen zijn ten opzichte van de 
startnotitie aanzienlijk uitgebreid en 
aangescherpt, waarbij rekening is gehouden met 
de richtlijnen en inspraakreacties. 
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Overige richtlijnen Hoe is er met de richtlijnen omgegaan? 
Beleidskader 
Ga in het MER tevens in op de knelpunten die ontstaan vanuit de 
verschillende beleidskaders en perspectieven. Hierbij denkt de 
Commissie vooral aan wensen / streefbeelden vanuit het natuurbeleid 
en cultuurhistorisch beleid. 
 

 
Toegevoegd, zie paragraaf 3.2 kopje samenvattend 
 

Alternatieven 
In het MER dienen de alternatieven op basis van twee variantenparen 
alsnog integraal, met meewegen van alle informatie, te worden 
beoordeeld. besteed hierbij met name aandacht aan de aspecten: 

• schade aan bestaande natuurwaarden in het park; 

• recreatieve toegankelijkheid van het Zuiderpark. 
 

 
Er zijn in het MER geen alternatieven onderzocht 
(zie paragraaf 5.5). Ten aanzien van natuur is er in 
het ontwerp gestreefd naar minimalisatie van het 
negatieve effect op bestaande waarden (dit in 
overleg met Natuurmonumenten). Ten aanzien van 
recreatieve toegankelijkheid is hetgeen 
gepresenteerd is het maximaal haalbare. Meer 
toegankelijk is vanuit golfbaan- en 
veiligheidsoptiek niet mogelijk (zie paragraaf 
5.3.4). 
 

Referentiekader 
In de beschrijving van de referentiesituatie zoals die in de startnotitie 
wordt gegeven ontbreekt de herinrichting van het Noorderpark als 
autonome ontwikkeling. Deze herinrichting resulteert in het uitwijken 
van diergroepen naar  
het Zuiderpark. 

 

Herinrichting van het Noorderpark is opgenomen 
als autonome ontwikkeling in paragraaf 4.5.3. 
Natuur. Aangegeven is dat gene inventarisaties 
van het Noorderpark bekend zijn, maar dat 
eventueel uitgeweken dieren zijn meegenomen in 
de recente inventarisaties ten behoeve van dit MER 

MMA 
De Commissie is van mening dat, in relatie tot de onderbouwing en / of 
heroverweging van de bergrenzing van de uitbereiding, ook de locatie 
van het clubhuis en de parkeervoorzieningen nader onderbouwd moeten 
worden. Werk indien mogelijk een mma uit waarin: 

• clubhuis en parkeervoorzieningen niet naast het 'kerngebied' 
voor vleermuizen liggen; 

• meer ruimte is voor niet-golfende wandelaars. 
Ga in het MMA tevens in op de mogelijkheden om voor de uitgebreide 
waterpartijen een alternatieve aanvoer van water te realiseren, bij 
voorkeur schoon (kwel)water vanuit de Haarrijnse Plas via het 
Noorderpark. Ga bovendien in op de kansen om bij herinrichting van 
vijverpartijen de inzijging en daarmee de aanvoerbehoefte te 
verminderen. Beide maatregelen kunnen positief bijdragen aan de 
kansen voor beschermde amfibieën als de kamsalamander. 

 
De locatie van het clubhuis en de parkeer-
voorzieningen is bepaald vanuit golfbaan-
technische overwegingen, waarbij ernaar gestreefd 
is het effect op bestaande waarden zo beperkt 
mogelijk te houden. Er is geen MMA uitgewerkt 
met een andere locatie voor het clubhuis en de 
parkeervoorzieningen. Het kerngebied is ten 
noorden van het clubhuis gelegen. Er worden ten 
behoeve van het clubhuis bomen gekapt, maar 
geen verblijfs- of toekomstbomen voor 
vleermuizen. Het clubhuis wordt zonder ramen aan 
de noordzijde aangelegd, waardoor er vanuit de 
golfbaan en het clubhuis geen lichthinder richting 
het kerngebied is. De parkeerplaats wordt zeer 
beperkt verlicht, zodat hier de lichtuitstraling 
beperkt blijft. De parkeerruimte is zo vormgegeven 
dat slechts een beperkt aantal bomen gekapt hoeft 
te worden, geen verblijfs- of toekomstbomen. 
Locatie en uitwerking van clubhuis en 
parkeervoorziening zijn besproken met de 
betrokken natuurbeherende en toetsende 
organisaties.  
 
Er is geen MMA ontworpen met meer ruimte voor 
niet golfende recreanten. Dit is vanuit golfbaan- en 
veiligheidsoverwegingen niet realiseerbaar (zie 
paragraaf 5.3.4) 
 
Er is geen MMA vanuit water beschreven. Het 
hoogheemraadschap heeft hier ook geen aandacht 
voor gevraagd. 
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Overige richtlijnen Hoe is er met de richtlijnen omgegaan? 
Cultuurhistorie en landschap 
Geef aan welke toetsingscriteria gehanteerd worden voor de effecten op 
boven- en ondergrondse aanwezige cultuurhistorische waarden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neem in het MER kaartmateriaal op, waaruit blijkt in hoeverre het 
ontwerp voor de (uitbreidingen van de) golfbaan aansluit bij het 
oorspronkelijke ontwerp en aanleg van het park. Maak voorts duidelijk 
hoe vormgeving van de uitbreidingen zich zal verhouden tot het 
oorspronkelijke park. Illustreer dit zo nodig met visualisaties. 
 
Onderbouw in het MER de aanname dat er geen archeologische waarden 
in het park meer aanwezig zijn. Beschrijf in het MER kwalitatief en 
kwantitatief de aantasting van archeologische waarden in de 
uitbreidingen van de golfbaan buiten het park. Betrek bij de 
effectbeoordeling voor archeologie naast de archeologische rapportage 
ook overige beschikbare gegevens. 
 

 
Zie paragraaf 6.2 en 6.6 
Ten opzichte van de startnotitie m.e.r. is de 
effectbeschrijving aanzienlijk uitgebreid. Er is 
getoetst aan de karakteristieke kenmerken van het 
parkontwerp van Copijn, aan de rijksmonumentale 
waarden, de kernkwaliteiten van het 
Belvedèregebied en waarden zoals beschreven in 
de toelichting van de voorgenomen aanwijzing van 
het park als beschermd dorpsgezicht. Daarnaast is 
getoetst aan het effect op (overige) 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden in 
de omgeving. Archeologie is in een aparte 
paragraaf beschreven. 
 
Zie paragraaf 4.2 en bijlage 5 
In het MER is het oorspronkelijke ontwerp van 
Copijn plus de latere jaren 30 uitbreiding 
opgenomen, zodat vergelijking met de huidige 
situatie en het voorgenomen ontwerp mogelijk is. 
 
Zie paragraaf 6.6 
Bij de aanleg van het Zuiderpark tussen 1895 en 
1910 is de gehele bovengrond vergraven.  
Het effect op archeologie is gebaseerd op het 
onderzoek van Vestigia uit 2007 (zie paragraaf 
4.6). Hierin zijn alle (in 2007) beschikbare 
gegevens verwerkt. 
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Overige richtlijnen 
 

Hoe is er met de richtlijnen omgegaan? 

Natuur 
Beschrijf in het MER de functie die het park heeft voor beschermde 
diersoorten. 
 
In het MER dient ontbrekende informatie te worden opgenomen ten 
aanzien van andere natuurwaarden zaols amfibieën, bosvogels en 
bosflora.  
 
Voor een aantal beschermde soorten (zoals Keverorchis, IJsvogel, 
Groene Specht en Steenuil) is de precieze standplaats of nestel- 
fourageer- / rustlocaties essentieel voor effectbepaling en optimalisatie. 
Geef in het MER duidelijk op kaart aan waar de beschermde soorten zijn 
waargenomen en welke functie deze locatie voor de soort heeft. 
 
Geef verder in het MER: 

• Een kaart met de actuele verspreiding van de overige 
aandachtssoorten; 

• Een beschrijving met kaart van de huidige vegetatiestructuur, 
met name het al dan niet voorkomen van een struiklaag.; 

• Een bostypen/bomenkaart, waarop soortensamenstelling en 
leeftijd en vitaliteit van de verschillende bosvakken en 
boomgroepen is aangegeven.Beschrijf de effecten op natuur 
met behulp van kaarten van een zelfde orde als in de 
beschrijving van de huidige situatie wordt gevraagd; 
bijvoorbeeld een kaart met daarop de kap van monumentale 
bomen, overige boskap en het verwijderen van struweel. 

 
Bepaal met deze informatie de effecten van de verschillende 
inrichtingsvarianten (of alternatieven) op beschermde soorten of 
leefgebieden. Betrek hierin de effecten van zowel de aanleg als gebruik 
van de uiteindelijke golfbaan, dit laatste inclusief verkeersbewegingen, 
verlichting en onderhoudswerkzaamheden. Geef in het MER ook een 
beschrijving van de effecten op beschermde soorten buiten de golfbaan.   

 
Zie paragraaf 4.5 
 
 
Zie paragraaf 4.5 
 
 
 
 
 
Zie paragraaf 4.5 
 
 
 
 
 
Zie paragraaf 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie paragraaf 6.5 
Ten opzichte van de startnotitie m.e.r. is de 
effectbeschrijving aanzienlijk uitgebreid en 
aangescherpt, waarbij ook de opmerkingen van 
Natuurmonumenten (inspraakreactie en reactie op 
voorlopig ontwerp) betrokken zijn. 
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Overige richtlijnen 
 

Hoe is er met de richtlijnen omgegaan? 

Water 
Geef kwantitatief aan wat de toename van verharding is en welke 
effecten dit heeft op de waterhuishouding. Geef daarbij aan welke 
uitbreiding van oppervlaktewater in het park voorzien is om dit te 
compenseren. 
 
 
 
 
 
Geef aan waar het extra boezemwater, dat nodig is om in de 
zomermaanden de waterpartijen aan te vullen om ze op peil te houden, 
betrokken zal worden en wat de effecten hiervan zijn op de 
waterhuishouding in het studiegebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Commisie adviseert om gegevens die nodig zijn in het kader van de 
watertoets in het MER op te nemen. 
 

Zie paragraaf 5.3.4 kopje water en paragraaf 6.4 
Het oppervlak verharding neemt niet toe. Clubhuis 
en greenkeepersloods worden verplaatst en 
vergroot. De parkeerplaatsen worden halfverhard 
uitgevoerd, zodat het geen effect heeft op de 
infiltratie. Het oppervlak open water neemt met 
minimaal 2,6 ha toe, door uitbreiding van het 
oppervlak open water in zowel het Zuiderpark als 
het westelijk uitbreidingsgebied.  
 
Er is geen waterbalans opgesteld voor de golfbaan. 
Naar verwachting hoeft niet wezenlijk meer 
oppervlaktewater betrokken te worden. Het 
oppervlak open water neemt toe en daarmee de 
verdamping van open water. Daar staat tegenover 
dat door de realisatie van nieuwe holes het 
oppervlak groen in het Zuiderpark afneemt en 
daarmee de verdamping vanuit het groen. 
Eventueel benodigde aanvulling van het 
boezemwater wordt betrokken uit het omliggend 
watergangenstelsel. Het effect op de 
waterhuishouding in de omgeving is gering. 
 
Er is in het kader van het bestemmingsplan 
Haarzuilens en de MER Golfbaan een watertoets 
uitgevoerd. Er is overleg gevoerd met het 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Zij heeft 
per brief laten weten dat zij akkoord gaat met de 
waterparagraaf in het bestemmingsplan en het 
MER. Wel vraagt zij afstemming bij verdere 
uitwerking van het ontwerp en voorbereiding van 
de realisatie.  
 

Recreatie 
Geef voor de verschillende alternatieven / varianten duidelijk op kaart 
aan welk deel van het park openbaar toegankelijk zal worden. Geef 
tevens aan gedurende welke periode van de dag dit deel toegankelijk zal 
zijn en welke maatregelen genomen worden om onveilige situatie door 
rondvliegende golfballen te voorkomen. Beschrijf hoe het openbare 
gedeelte van het park aansluit bij de recreatieve structuren in de 
omgeving. 

 
Zie paragraaf 5.3.4 kopje openbaarheid/recreatief 
medegebruik/nevenactiviteiten en kopje 
veiligheid. 
Er zijn geen recreatieve varianten ontwikkeld. Het 
pad in de rand van de golfbaan is vanuit golfbaan- 
en veiligheidsoptiek het maximaal haalbare. 
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Aanvullende /aangepaste richtlijnen gemeenteraad 
Utrecht 
 

Hoe is er met de richtlijnen omgegaan? 

Locatie en varianten 
In het MER worden alle vier de varianten uit de variantenstudie van 2003 
[Alan Rijks, Van Empelen en Van Aalderen Partners en Van Gessel, 2003] 
meegenomen in het onderzoek. Daarbij zal tevens de alternatieve 
oplossingsrichting zoals ingebracht door de Vrienden van de 
Joostenlaan voor de Commissie Stedelijke Ontwikkeling worden 
beschouwd. 
 

 
Zie paragraaf 5.5 
Er wordt geen invulling gegeven aan de richtlijn ten 
aanzien van alternatieven.  
Het bevoegd gezag (Gemeente Utrecht) heeft in de 
richtlijnen gevraagd om uitwerking van de 4 
alterna-tieven die in een locatiestudie in 2003 zijn 
onderzocht en beoordeeld. De initiatiefnemer 
(Golfbaan de Haar) is van mening dat deze 
alternatieven �gepasseerd station� zijn. Ze zijn 
destijds onderzocht en afgewogen.  
De Landinrichtingscommissie heeft destijds 
duidelijk gesteld dat de uitbreiding van de 
golfbaan zoveel als mogelijk in het bestaande park 
dient te geschieden. De uitkomst van het 
locatieonderzoek is input geweest voor de verdere 
uitwerking van het ontwerp. 
Bovendien is het locatieonderzoek uit 2003 een 
momentopname geweest: een onderdeel van een 
langer traject om tot een voor betrokken partijen 
aanvaardbaar plangebied te komen. 
 
Het door de Vrienden van de Joostenlaan 
ingebrachte locatie- en inrichtingsalternatief is 
niet reëel bevonden, omdat het botst met het 
uitgangspunt van de Landinrichtings-commissie en 
botst met de landschappelijke waarden van het 
noordoostelijke uitbreidingsgebied. Ook is dit 
alternatief vanwege golftechnische redenen niet 
realistisch. 
 

Multifunctionele parkeerplaats 
Tevens zal in het MER worden onderzocht of er mogelijkheden zijn voor 
een multifunctionele parkeerplaats voor leden golfverenigingm 
bezoekers driving range en bezoekers grote evenementen. 

Zie paragraaf 5.3 
Hieraan is in dit MER geen invulling gegeven.  De 
parkeerproblematiek rond (evenementen van) 
Kasteel De Haar en oplossingen hiervoor zijn apart 
afgewogen in het bestemmingsplan Haarzuilens. 
Besloten is de evenementen van Kasteel De Haar 
en het daaraan gekoppelde evenementenparkeren 
vanwege de gewenste tijdelijkheid ervan, niet in 
het bestemmings-plan Haarzuilens te bestemmen. 
Er zal hierover buiten het bestemmingsplan om 
een tijdelijke regeling worden getroffen. 
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8 Leemten in kennis 

8.1 Leemten in kennis 

Bij het opstellen van dit MER is gebruik gemaakt van een voorontwerp voor de golfbaan (-
uitbreiding). Op basis van dit ontwerp is overleg gevoerd met diverse partijen over met 
name de thema�s natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie. Het ontwerp moet 
nog definitief worden gemaakt. Naar verwachting verandert daarmee de effecten-
beschrijving en beoordeling zoals gepresenteerd in dit MER niet. Dit MER geeft naar 
verwachting voldoende informatie voor de besluitvorming rond de golfbaanuitbreiding. 
 

8.2 Aanzet tot evaluatieprogramma 

8.2.1 Doelstellingen evaluatie 

Wettelijk bestaat bij activiteiten die worden voorbereid met behulp van m.e.r. de 
verplichting om evaluatieonderzoek te (laten) verrichten. In een MER dient daarom een 
voorstel voor een evaluatieprogramma te worden opgenomen. 
Voor de realisatie van de golfbaanuitbreiding kan de evaluatie verschillende doelen 
dienen, namelijk: 
§ Het invullen van (voor de besluitvorming essentiële) leemten in kennis; 
§ Het vergelijken van de daadwerkelijk optredende milieugevolgen met de in dit rapport 

voorspelde gevolgen; 
§ Het waarborgen dat de ontwikkeling plaatsvindt volgens de gestelde doelen en de in 

dit rapport en voor de besluitvorming gehanteerde uitgangspunten. 
 

8.2.2 Kennisontwikkeling en monitoring milieugevolgen 

Daarnaast dient in de evaluatie te worden nagegaan, in hoeverre de in rapport voorspelde 
effecten daadwerkelijk op zullen treden (monitoring milieugevolgen). Aandachtspunten 
hierbij zijn: 
§ Het monitoren van (de effecten op) flora en fauna in de omgeving van het plangebied, 

vooral de effecten op de nieuwe natuur; 
§ Het monitoren van (de effecten op) archeologische waarden; 
§ Het monitoren van de verkeersintensiteiten en �afwikkeling in de omgeving van het 

plangebied. 
§ Het opstellen van een beheerplan om te borgen dat de doelstellingen ten aanzien van 

cultuurhistorie en ecologie worden gehaald. 
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Afkortingen en begrippen 
 
apron talud vanaf de fairway naar de green 
 
autonome ontwikkeling 1. Ruimtelijk-planologische ontwikkeling van het studiegebied 

op basis van bestaand en voorgenomen beleid, zonder de 
voorgenomen activiteit. 
2. Ontwikkeling van het studiegebied zonder de voorgenomen 
activiteit 

 
beoordelingskader geheel van aspecten en criteria, op basis waarvan de effecten 

van de voorgenomen activiteit op de omgeving worden bepaald 
 
bestemmingsplan gemeentelijk plan ruimtelijke ordening, waarin het gebruik van 

locaties vastgelegd (bestemd) wordt 
 
bevoegd gezag 1. De overheidsinstantie die bevoegd is tot het nemen van het 

besluit op grond waarvoor de m.e.r.-verplichting bestaat 
 2. de overheid die bevoegd is een besluit te nemen over de 

voorgenomen activiteit van de initiatiefnemer 
 
biotoop leefomgeving van een groep planten en / of dieren 
 
buitengebied het deel van het golfterrein wat niet direct benut wordt voor het 

spel 
 
bunker gegraven zandkuil als hindernis op een hole 
 
carry traject in de lucht van een afgeslagen bal / gedeelte rondom de 

tee 
 
cultuurhistorie geschiedenis van het landschap dat voor een belangrijk deel 

onder invloed van menselijk handelen is ontstaan 
 
dogleg hole die links of rechts ombuigt 
 
dressen scheuren, beluchten en opbrengen van een dunne laan scherp 

zand 
 
driving range oefenveld voor het afslaan 
 
ecologie  tak van de wetenschap die zich bezighoudt met eigenschappen van  

en relaties tussen levende systemen (planten, dieren, 
levensgemeenschappen) en hun omgeving 

 
ecologische hoofdstructuur (EHS) het netwerk van nationale en regionale natuurkerngebieden, 

natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones dat 
prioriteit krijgt in het natuur- en landschapsbeleid van de 
Nederlandse (rijks)overheid, zoals vastgelegd in de het Structuur-
schema Groene Ruimte en verder uitgewerkt in provinciale 
streekplannen 

 
ecologische verbindingszone gebied opgenomen in de EHS, dat verbreiding, migratie en 

uitwisseling van (dier)soorten tussen natuurgebieden mogelijk 
maakt 
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effect verandering ten opzichte van de huidige situatie en autonome 
ontwikkeling door / na realisering van de voorgenomen 
activiteit 

 
externe veiligheid veiligheid voor de mens (individueel of in groepen) in de 

omgeving van gevaarlijke activiteiten, met name activiteiten 
waarbij gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen 

 
fairway gedeelte van de hole dat tussen tee en green gelegen is 
 
fauna dieren(wereld) 
 
flora planten(wereld) 
 
geluidbelasting etmaalwaarde van het gemiddelde geluidsniveau van een 

geluidsbron, op een bepaalde plaats 
 
geluidhinder gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid 
 
geohydrologie de samenhang tussen de geologie van een gebied en het gedrag 

van de grondwaterstromingen 
 
GHG gemiddeld hoogste grondwaterstand 
 
GLG gemiddeld laagste grondwaterstand 
 
green een zeer intensief onderhouden fijne grasmat waar de put 

gelegen is, als eindpunt van de hole 
 
hole het totaal van tee, fairway en green, bunkers en randbeplanting 

/ gat op de green waar de golfbal in gespeeld wordt 
 
huidige situatie momentele toestand van een gebied of aspect 
 
hydrologie wetenschap die het voorkomen, het gedrag en de chemische en 

fysische eigenschappen van water op en beneden het 
aardoppervlak bestudeert 

 
infiltratie het indringen van water in de bodem 
 
infrastructuur systeem van voorzieningen en verbindingen als spoorwegen en 

vaarwegen, hoofdtransportleidingen, waterleidingen e.d. 
 
initiatiefnemer degene, die de voorgenomen activiteit wil ondernemen 
 
kwel opwaarts gerichte grondwaterstroming, waarbij grondwater een 

het oppervlak uittreedt 
 
landschap 1. het zintuiglijk waarneembare oppervlak van de aarde, 

bestaande uit land, water en gegroeide of gebouwde 
ruimtelijke elementen, inclusief de vormende processen en het 
menselijk gebruik 

 2. het zichtbare geheel gevormd door abiotische kenmerken, 
planten, dieren en mensen, met inbegrip van de onderlinge 
betrekkingen in een herkenbaar deel van het aardoppervlak 

 
maaiveld (m.v.) (hoogte van het) grondoppervlak (- m.v. = beneden maaiveld) 
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milieu het geheel van en de relaties tussen water, bodem, lucht, 
mensen, dieren, planten en goederen (Wet milieubeheer) 

 
milieu-effecten gevolgen van een activiteit voor het fysieke milieu, gezien vanuit 

het belang van de bescherming van mensen, dieren, planten, 
goederen, water, bodem, lucht en de relaties daartussen, 
alsmede de bescherming van esthetische, 
natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden (Wet 
milieubeheer) 

 
mitigatie verzachten of verminderen van een negatief effect van de 

voorgenomen activiteit 
 
monitoring gedurende bepaalde tijd meten van een effect 
 
ontsluiting toegankelijkheid / toegankelijk maken 
 
par aantal slagen waarin een gekwalificeerde speler geacht wordt 

een hole te spelen 
 
permanent effect blijvend effect na realisatie van de voorgenomen activiteit 
 
plangebied gebied, waarop de voorgenomen activiteit rechtstreeks 

betrekking heeft, en dat wordt opgenomen in het 
bestemmingsplan 

 
planologisch betreffende de ruimtelijke inrichting / ordening 
 
programma van eisen overzicht van randvoorwaarden en uitgangspunten waaraan een 

alternatief moet voldoen om verwezenlijking van de 
doelstelling van de voorgenomen mogelijk te maken 

 
putting green  oefengedeelte om het putten van de golfbal te oefenen 
 
referentiesituatie huidige situatie en autonome ontwikkeling: toekomstige situatie 

van een gebied of aspect op basis van ontwikkeling van de 
huidige situatie onder invloed van bestaand en voorgenomen 
beleid 

 
rode lijst lijst met (nationaal) bedreigde plant- of diersoorten 
 
rough gedeelte tussen en rondom de holes bestaande uit minder 

intensief onderhouden natuurlijke vegetatie 
 
semirough overgangsgebied tussen fairway en rough, bestaande uit minder 

intensief onderhouden halflang gras 
 
studiegebied gebied, waar als gevolg van de voorgenomen activiteit effecten 

kunnen optreden (omvang kan per aspect variëren) 
 
structuurvisie provinciaal plan ruimtelijke ordening 
 
tee afslagplaats, begin van de hole 
 
tijdelijk effect niet blijvend effect alleen optredend tijdens realisatie van een 

voorgenomen activiteit 
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vegetatie het geheel van (spontane) begroeiingen binnen een bepaald 
gebied 

 
 
voorgenomen activiteit datgene, wat de initiatiefnemer wil realiseren, in dit geval de 

uitbereiding van Golfbaan de Haar 
 
waterhuishouding de wijze waarop water in een bepaald gebied wordt opgenomen, 

zich verplaatst, gebuikt en afgevoerd wordt 
 
watertoets beleidsinstrument, waarmee waterbeheerders de effecten van 

ruimtelijke ingrepen op veiligheid tegen overstroming, 
wateroverlast en verdroging  toetsen 
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Bijlage 1 Algemene Beschrijving Golfbaan 
 
Figuur B1.1a geeft een schematisch overzicht van de onderdelen van een golfbaan.  
Een volwaardige golfbaan bestaat uit 18 holes, een driving range en een kleine oefenbaan 
(zie tabel B1.1 voor uitleg over de benamingen op een golfbaan). Het deel van het 
golfterrein wat niet direct benut wordt voor het spel heet het buitengebied. De overgang 
bevat de carry, de rough en de semi-rough. Daarnaast kent een golfterrein voorzieningen 
als clubhuis (eventueel met terras, eventueel ook hotelfaciliteiten), parkeerterrein en 
loodsen en werkplaatsen ten behoeve van het onderhoud van het terrein. 
 
Figuur B1.1b geeft een schematische weergave van de onderdelen van een hole: tee, 
fairway, green, apron en put. Op de fairway kunnen bunkers en vijvers voorkomen. 
 
Variatie in de lengte van de holes maakt een golfbaan afwisselend en aantrekkelijk. Bij 
een 18 holes golfbaan is een gevarieerde samenstelling: 4 holes par 3, 10 holes par 4 en 
4 holes par 5. De aantrekkelijkheid van een baan wordt verder in belangrijke mate 
bepaald door de landschappelijke inpassing en door hoogteverschillen. 
 

 
 
Figuur B1.1 Schematische weergave en terminologie golfbaan 
 



 
 

 projectnr. 1907 - 176054 Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 
 28 maart 2011  definitief Bestemmingsplan Haarzuilens 
   

 

 blad 196   

Tabel B1.1 Onderdelen van een golfbaan 
 
Nr. onderdeel 

golfbaan 
omschrijving 

1 tee afslagplaats, begin van de hole 
2 carry gedeelte rondom de tee 
3 fairway gedeelte van de hole dat tussen tee en green gelegen is 
4 rough gedeelte tussen en rondom de holes bestaande uit minder 

intensief onderhouden natuurlijke vegetatie 
5 semi-rough overgangsgebied tussen fairway en rough, bestaande uit 

minder intensief onderhouden halflang gras  
6 bunker gegraven zandkuil als hindernis op een hole 
7 green een zeer intensief onderhouden fijne grasmat waar de put 

gelegen is, eindpunt van de hole 
8 apron talud vanaf de fairway naar de green 
9 hole gat op de green waar de golfbal in gespeeld moet worden 
10 buitengebied het deel van het golfterrein wat niet direct benut wordt voor het 

spel 
11 dog-leg hole die links of rechts ombuigt 
 driving range oefenbaan voor het afslaan 
 hole het totaal van tee, fairway en green, bunkers en randbeplanting 
 putting green oefengedeelte om het putten van de golfbal te oefenen 

 
De volgende percentages oppervlakte (tabel B1.2) kunnen beschouwd worden als 
maatgevend voor een golfterrein. 
 
Tabel B1.2 Maatgevende oppervlakteverdeling golfbaan 
 

buitengebied 15 % buitengebied en carry 
carry 10% 
rough 24% overgangsgebied 
semi-rough 10% 
fairway 25% 

apron 4% 
tee 2% 
green 2% 

hole 

driving-range 4% 
wegen en paden 2% 
parkeerplaats 1% 

voorzieningen 

gebouwen 1% 
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Het ontwerp van een baan hangt af van de mogelijkheden van het terrein, van de ambities 
met betrekking tot de kwaliteit van de golfbaan en van de visie op de inpassing van de 
baan in het bestaande landschap. Aandachtspunten bij aanleg vanuit de golffunctie zijn: 
§ Variatie in de lengte van de holes maakt een golfbaan afwisselend en aantrekkelijk. 

Bij een 18 holes golfbaan is een gevarieerde samenstelling: 4 holes par 3, 10 holes 
par 4 en 4 holes par 5; 

§ Afwisseling in windrichtingen, lengte, opzet, reliëf, hindernissen; 
§ Zodanige situering van de holes dat een logisch verloop in het spel wordt ingebouwd; 
§ Te grote loopafstanden moeten worden vermeden alsmede lopen tussen 

opeenvolgende holes tegen de spelrichting in; 
§ De slaglijnen tussen de holes moeten minimaal 60 m uit elkaar liggen; 
§ Het clubhuis is begin- en eindpunt; ook de holes 9 en 10 eindigen bij voorkeur, 

respectievelijk beginnen bij voorkeur in de buurt van het clubhuis, zodat een 
natuurlijk rustmoment is ingebouwd. 

 
De golfsport stelt hoge eisen aan de kwaliteit van en de verzorging van de grasmat van 
het eigenlijke speelveld, vooral van de tees en de greens.  
Het beheer omvat doorgaans maatregelen als maaien, afvoer van maaisel, bemesten, 
beluchten van de bodem, dressen (het aanleggen van een zeer dunne laag scherp zand), 
onkruidbestrijding en bijzaaien. Intensiteit van beheer varieert per onderdeel van de hole. 
Buiten de holes moeten de groenvoorzieningen, vijvers en bunkers onderhouden worden. 
Dit beheer is aanzienlijk minder intensief dan dat van de holes. 
De greens en tees en delen van de fairways zullen moeten doorgaans worden beregend en 
zijn voorzien van een drainagesysteem. Tabel B1.3 en B1.4 is een overzicht van 
activiteiten tijdens aanleg en beheer.  
 
Tabel B1.3 Activiteiten tijdens aanleg en beheer 
 
fase clubhuis golfbaan 
aanleg - aan- en afvoer van materieel 

en materiaal 
- bouwrijp maken 
- bouw 
- aanleg parkeerplaatsen 
- aanleg wegen 

- grondverzet: uitgraven, ophogen, egaliseren 
- aan- en afvoer van grond en andere 

grondstoffen 
- aanleg drainage en beregening 
- aanleg greens en tees 
- aanleg bunkers, waterelementen, roughs 

gebruik - onderhoud 
- aan- en afvoer 

- maaien 
- bemesten 
- beluchten 
- dressen 
- verkeer van en naar de baan 
- afvoer of verwerken reststoffen 
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Tabel B1.4 Beheermaatregelen 

 
beheereenheid beheermaatregelen intensiteit 
green, apron tee - maaien en afvoer maaisel 

 
 
- beluchten 
- dressen 
- bemesten 
- gebruik bestrijdingsmiddelen 
- gebruik 

gewasbeschermingsmiddelen 
- vrijhouden van blad 

- green 4 tot 8 mm graslengte, tee 12 mm graslengte. 
intensief maaien, afhankelijk van seizoen, spel en 
weer 

- min. 2x (tee) tot 4x (green) per jaar 
- min. 2x (tee) tot 4x (green) per jaar 
- afhankelijk van grasconditie 
- niet 
- zo min mogelijk, handmatig 
 
altijd 

fairway, driving 
range 

- maaien  
- afvoer maaisel 
- beluchten 
- dressen 
- bemesten 
- gebruik bestrijdingsmiddelen,  
- gebruik gewas 

beschermingsmiddelen 
- vrijhouden van blad 

- afhankelijk van seizoen, 1 tot 2 cm graslengte 
- niet 
- 1x per 2 jaar 
- na het beluchten 
- afhankelijk van grasconditie 
- niet 
- selectief 
 
- alleen bij veel bladval 

bunker - harken 
 

-       minimaal iedere dag 

semi-rough - maaien 
- afvoer maaisel 
- dressen 
- bemesten 
- gebruik bestrijdingsmiddelen,  
- gebruik gewas 

beschermingsmiddelen 
- vrijhouden van blad 

- 1x per twee weken, graslengte 4-8 cm 
- niet 
- niet 
- afhankelijk van grasconditie 
- niet 
- niet 
 
- alleen bij veel bladval 

rough - maaien 
- verwijderen opslag 
- verwijderen teveel aan gras 

- afhankelijk van nagestreefd vegetatietype, 1 a 2 x per 
jaar 

bosschages - dunning 
 

- afhankelijk van nagestreefd bostype 

vijvers - opschonen bodem en oevers 
- aanvullen van water 

- afhankelijk van nagestreefd vegetatietype 

drainage en 
beregening 

- doorspoelen  

hekwerk - herstel  
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Bijlage 2 M.e.r.-procedure (regelgeving voor 1 juli 2010) 
 
Op 1 juli 2010 is nieuwe m.e.r.-regelgeving van kracht geworden. Golfbaan de Haar valt 
echter nog onder de oude m.e.r.-regelgeving, conform  het overgangsrecht, omdat de 
richtlijnen voor 1 juli 2010 zijn vastgesteld.  
 

B2.1 Procedure in hoofdlijnen 
 
In hoofdlijnen bestaat de m.e.r-procedure uit de volgende stappen: 
• opstellen startnotitie door initiatiefnemer; 
• indienen startnotitie bij bevoegd gezag (artikel 7.12, lid 1 Wet Milieubeheer); 
• versturen startnotitie naar Commissie m.e.r. en wettelijke adviseurs door bevoegd 

gezag (artikel 7.12, lid 3 Wet Milieubeheer); 
• publicatie en tervisielegging startnotitie door bevoegd gezag (artikel 7.12, lid 4 Wet 

Milieubeheer); 
• indien het bevoegd gezag zelf initiatiefnemer is, deelt het dit mee aan de Commissie 

m.e.r. en wettelijke adviseurs (artikel 7.13. lid 1 Wet Milieubeheer); 
• inspraak ten behoeve van de richtlijnen voor het MER; in de inspraakperiode, die 6 

weken duurt, kan indien gewenst door bevoegd gezag, een informatie- / 
inspraakavond worden gehouden (artikel 7.14, lid 4 Wet Milieubeheer); 

• advisering (o.a. door landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage en wette-
lijke adviseurs) over de richtlijnen; dit resulteert in een advies van de Commissie voor 
de inhoud van de richtlijnen (artikel 7.14, lid 2 Wet Milieubeheer); 

• vaststellen richtlijnen voor het opstellen van het MER; als het ware de inhoudsopgave 
voor het MER. Deze richtlijnen worden vastgesteld door bevoegd gezag (artikel 7.15, 
Wet Milieubeheer); 

• opstellen MER en van de (voor)ontwerpen van de besluiten die mede op basis van het 
MER zullen worden genomen (artikel 7.9 en 7.10 Wet Milieubeheer); 

• indienen MER en (voor)ontwerpbestemmingsplan bij bevoegd gezag; 
• aanvaarden van het MER (artikel 7.18 lid 1 Wet Milieubeheer) 
• bekendmaken en ter visie leggen van het MER (artikel 7.20 lid 2 Wet Milieubeheer) en 

(voor)ontwerpen van de besluiten door het bevoegd gezag. 
• toetsen van het MER door de Commissie m.e.r. (artikel 7.26 Wet Milieubeheer); 
• betrekken van het MER en de resultaten van inspraak en advies bij het nemen van de 

besluiten (artikel 7.35 en 7.37 Wet Milieubeheer); 
• evalueren van de effecten (artikel 7.39 Wet Milieubeheer); en zonodig nemen van 

aanvullende maatregelen of aangepaste besluiten (artikel 7.42 Wet Milieubeheer). 
 

B2.2 Startnotitie 
 
De startnotitie is de eerste stap in de m.e.r.-procedure. Hiermee kondigt de 
initiatiefnemer de voorgenomen activiteit officieel aan. De startnotitie dient om richting te 
geven aan het milieueffectrapport (MER). Conform artikel 2 van het Besluit startnotitie 
milieueffectrapportage [VROM, 1999] zijn de volgende onderwerpen beschreven: 
• beschrijving probleem- en doelstelling van de voorgenomen activiteit; 
• beschrijving van genomen en te nemen besluiten; 
• globale beschrijving van het studiegebied; 
• beschrijving van de voorgenomen activiteit en mogelijke alternatieven en varianten; 
• globale beschrijving van de te verwachten gevolgen voor het milieu; 
• globale beschrijving van de procedurele aspecten. 
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B2.3 Inspraak op de startnotitie 
 
De startnotitie dient om richting te geven aan het milieueffectrapport (MER). 
Inspraakreacties op de startnotitie en de adviezen van wettelijke adviseurs vormen de 
basis voor de richtlijnen voor het MER. In de richtlijnen wordt aangegeven �wat en hoe� in 
het MER aan de orde moet komen. 
 
Het openbaar maken van deze startnotitie door bevoegd gezag vormt het begin van de 
m.e.r. procedure. De startnotitie wordt gedurende zes weken ter visie gelegd.  
Gedurende deze periode kan eenieder reageren op de startnotitie. Wensen en/of 
suggesties over de richtlijnen kunnen bij het bevoegd gezag worden ingediend. Tijdens de 
inspraakperiode kan een informatie- en inspraakbijeenkomst worden gehouden. Tijdens 
deze bijeenkomst kunnen ook mondelinge reacties worden gegeven. 
 
Door het bevoegd gezag wordt de startnotitie gezonden aan de Commissie voor de 
milieueffectrapportage met het verzoek om een advies voor richtlijnen op te stellen ten 
behoeve van de inhoud van het MER. De Commissie voor de m.e.r. heeft daartoe tot 
uiterlijk 9 weken na de openbare kennisgeving van de startnotitie de gelegenheid. 
Bevoegd gezag stuurt de startnotitie tevens naar de wettelijke adviseurs met het verzoek 
om een advies. De Commissie voor de m.e.r. betrekt in haar advies voor richtlijnen de 
reacties van de insprekers en adviseurs. 
 
De richtlijnen voor de inhoud van het MER worden uiterlijk 13 weken na de openbare 
kennisgeving door het bevoegd gezag vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met 
het advies van de Commissie voor de m.e.r. en met de ingekomen reacties en de adviezen 
van de wettelijke adviseurs. 
 

B2.4 Het opstellen van het MER 
 
Aan de hand van de richtlijnen wordt het MER opgesteld. Conform artikel 7.10 van het 
besluit m.e.r. [VROM, 2008] bevat een MER tenminste een beschrijving van: 
• probleem en doelstelling ; 
• de voorgenomen activiteit, alternatieven en varianten; 
• genomen en te nemen besluiten; 
• de huidige situatie en autonome ontwikkeling van het studiegebied; 
• de effecten van de voorgenomen activiteit op het studiegebied; 
• leemten in kennis en aanzet tot evaluatieprogramma; 
• samenvatting. 
 
In de periode dat het MER wordt gemaakt wordt ook gewerkt aan het opstellen van de 
(ontwerpen voor de) ruimtelijke besluiten over het plangebied. Het onderzoek van de 
milieueffecten wordt, samen met de resultaten van eventuele andere onderzoeken en de 
verdere uitwerking van de plannen gebruikt om keuzes te maken over de inhoud en de 
vorm van de ruimtelijke besluiten. 
Na voltooiing wordt het MER aangeboden aan het bevoegd gezag, dat toetst of het MER 
aanvaardbaar is. Daarbij gaat het erom of het MER voldoet aan de richtlijnen en of het 
voldoende informatie bevat ten behoeve van de besluitvorming. 
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B2.5 Van MER naar besluiten 
 
Na aanvaarding door het bevoegd gezag wordt het MER onderworpen aan inspraak (zes 
weken). Deze inspraakronde is gekoppeld aan de eerste tervisielegging van de besluiten 
die (mede) op basis van het MER zullen worden genomen. 

 

Het MER wordt ter toetsing aangeboden aan de Commissie voor de m.e.r.. De Commissie 
m.e.r. brengt een toetsingsadvies uit over het MER, waarbij rekening wordt gehouden met 
adviezen van wettelijke adviseurs en met de inspraakreacties. In de inspraak- en advies-
periode vindt tevens (voor de delen van het plangebied die in een bestemmingsplan zijn 
opgenomen) het zogenaamde �artikel 10� overleg plaats. 

 

De Commissie m.e.r. geeft haar advies uiterlijk 3 tot 5 weken (afhankelijk van de aard en 
het aantal inspreekreacties) na de dag waarop de openbare zitting wordt gehouden of na 
het einde van de ter inzagenlegging als er geen openbare zitting plaatsvindt. 

 
Met een toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage kan Bevoegd 
gezag de besluiten verder in procedure brengen. 

 
B2.6 Rolverdeling in de m.e.r. procedure 
 
Initiatiefnemer 
Rol:  het opstarten van de voorbereidingen om te komen tot realisatie van de uitbreiding 

van Golfbaan De Haar waaronder het opstellen van deze startnotitie/MER. 
Wie is initiatiefnemer?  Golfclub De Haar is de initiatiefnemer voor de uitbreiding, de 

gemeente Utrecht (het college van B&W) is initiatiefnemer voor 
de m.e.r.-procedure 

 
Bevoegd gezag 
Rol - vaststellen van de richtlijnen voor het opstellen van het MER; 
 - beoordelen van de aanvaardbaarheid van het MER; 
 - vaststellen van het bestemmingsplan; 
 - diverse taken in het kader van kennisgeving, ter inzage legging e.d.; 
 - inwinnen van adviezen bij diverse instanties. 
Wie is bevoegd gezag?  gemeente Utrecht (gemeenteraad) 

 
Commissie voor de milieueffectrapportage 
Rol: - uitbrengen van advies aan het bevoegd gezag over de richtlijnen die het 

bevoegd gezag moet vaststellen (advies-richtlijnen); 
 - uitbrengen van advies over de juistheid en volledigheid van het MER (het 

toetsingsadvies). 
N.B. Bij het opstellen van deze adviezen moet de commissie rekening houden met de 
adviezen van de wettelijke adviseurs en de overige ontvangen reacties. 
 
Wat is de commissie voor de milieueffectrapportage?  Een bij wettelijke regeling 
ingestelde landelijke commissie. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit deskundigen 
op uiteenlopende terreinen binnen het vakgebied milieu. Voor elke afzonderlijke m.e.r.-
procedure wordt een afzonderlijke werkgroep samengesteld. De werkzaamheden van de 
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landelijke commissie en van de werkgroepen worden ondersteund door het secretariaat 
van de commissie. Dit secretariaat is gevestigd in Utrecht. 
 
Wettelijke adviseurs 
Rol: - uitbrengen van advies aan het bevoegd gezag over de richtlijnen die het 

bevoegd gezag moet vaststellen; 
 - uitbrengen van advies over de kwaliteit en volledigheid van het MER. 
 
Wie zijn de wettelijke adviseurs?  Op grond van de wettelijke regeling voor de 
milieueffectrapportage (artikel 7.1 lid 5 Wet Milieubeheer) behoren hiertoe (indien het 
bevoegd gezag een orgaan van de centrale overheid is): 
- een door Onze Minister aangewezen bestuursorgaan en een door Onze Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen bestuursorgaan.  
 
Indien het bevoegd gezag een ander bestuursorgaan is behoren hiertoe: 
- een door Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen 
bestuursorgaan;   
- de inspecteur, voor zover het betreft het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een 
inrichting die behoort tot een krachtens artikel 8.7, eerste lid, onder a, aangewezen 
categorie. 
 
Overigens zal het bestemmingsplan aan een groot aantal andere instanties worden 
toegestuurd ten behoeve van het voeren van overleg (artikel 10 Besluit Ruimtelijke 
Ordening). 
 
Insprekers 
In de procedure van de milieueffectrapportage zijn twee momenten voorzien waarop een 
ieder gebruik kan maken van inspraak: 
- naar aanleiding van de uitgebrachte startnotitie. Hierbij gaat het vooral om 

voorstellen voor de te formuleren alternatieven en voor de te onderzoeken 
milieuaspecten. Het bevoegd gezag zal uiteindelijk - na advies van de Commissie voor 
de milieueffectrapportage - bepalen of de voorstellen in de definitieve richtlijnen 
worden opgenomen; 

- naar aanleiding van het presenteren van het MER. 
De inspraakmogelijkheden gaan gepaard met het ter visie leggen van de desbetreffende 
stukken. Het bevoegd gezag doet hiertoe openbare kennisgevingen. 
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Bijlage 3 Golfvraag en -aanbod in de regio Utrecht 
 
Landelijke ontwikkeling golfsport 
Nederland heeft ca. 350.000 geregistreerde golfers [NGF, stand december 2009]. Dit komt 
overeen met een participatiegraad van ca. 2,1 % van de Nederlandse bevolking. De 
participatiegraad in het grootst in Utrecht (3,2%) en het kleinst in de noordelijke 
provincies en in Zeeland (ca 1 %). De afgelopen 10 jaar is aantal golfers verdrievoudigd. 
De laatste vijf jaar was de gemiddelde jaarlijkse groei 9% [NGF, 2005].  
 
De golfparticipatie in Nederland is veel kleiner dan in �echte� golflanden als de VS (9 %), 
Zweden (6 %) en Groot-Brittannië (5%). De golfparticipatie is echter groter dan in 
omliggende landen als Duitsland, België en Frankrijk (Vlaanderen ca. 1 %). 
 
Het aantal golfbanen in Nederland bedraagt inmiddels meer dan 200, met een jaarlijkse 
toename van 5 (18-holes) banen (NGF, 2008). Sinds 1993 is het aantal met 50% 
toegenomen. Het aantal holes bedraagt ca. 2.000 en is sinds 1993 meer dan verdubbeld, 
deels door nieuwe golfbanen, deels door uitbreiding van bestaande golfbanen. De 
toename van holes en banen is trager dan de toename van het aantal golfers. Het is veel 
drukker geworden op vrijwel alle banen en veel clubs kennen wachtlijsten [NGF]. 
 
De groeiende vraag naar golfbanen houdt ook verband met een veranderende 
recreatievraag. De golfsport �lift� mee op de toename in: 
§ vrije tijd; 
§ het zoeken naar unieke, verrassende vrijetijdsactiviteiten; 
§ de aandacht voor het buitenleven, de natuur en het landschap; 
§ het aantal senioren, met relatief groot besteedbaar budget en veel vrije tijd; 
§ de individualisering van de maatschappij in het algemeen en de recreatie in het 

bijzonder; 
§ de koopkracht en het budget dat besteed wordt aan vrije tijd; 
§ de flexibilisering van de arbeidstijden; 
§ belangstelling voor actieve, sportieve vrijetijdsbesteding. 
 
Golfsport richt zich op een aantal verschillende doelgroepen: 
§ verenigings-/clubspelers, spelers met een golfvaardigheidsbewijs en die door een 

lidmaatschap aan een golfbaan verbonden zijn; 
§ abonnementshouders: spelers met een golfvaardigheidsbewijs en die niet door een 

lidmaatschap, maar door een abonnement aan een golfbaan verbonden zijn; 
§ greenfee spelers: spelers met een golfvaardigheidsbewijs, niet golfbaan-gebonden; 
§ beginnende spelers: spelers zonder golfvaardigheidsbewijs; 
§ bedrijven. 
Het wordt met het toenemend aantal golfbanen van belang dat nieuwe golfbanen 
onderscheidend zijn ten opzichte van het bestaande aanbod: kwalitatief hoogwaardig, 
uitnodigend, uitdagend, goed gefaciliteerd. Dit ook met het oog op een eventuele 
toekomstige afname van de groei in golfvraag of zelfs afname van de golfvraag (zoals 
momenteel in Groot-Brittannië gebeurd). 
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Golfsport in de regio Utrecht 
De provincie Utrecht kent momenteel (stand december 2009) ca. 39.000 golfers, wat 
neerkomt op een participatiegraad van 3,2 % [NGF, 2010]. Ca. 21.600 golfers (55%) zijn 
lid van een golfclub, de rest, ca. 17.000 (45%) is ongebonden. 
 
Utrecht telt momenteel ca. 20 golfbanen met een totaal aantal holes van ca. 250. 
Daarnaast zijn een aantal golfbaaninitiatieven in ontwikkeling. De meeste golfbanen 
liggen aan de randen van de Veluwe. 
 
Aan de westzijde van Utrecht  is rond Vleuten momenteel 1 golfbaan gelegen met 18 
holes en 3 met 9 holes, op 15 tot 20 km. rijafstand tot Haarzuilens. In Vianen en Woerden 
worden 18 holes golfbanen voorbereid (zie tabel 2.1),  
 
Tabel 2.1 Golfbanen in de regio Utrecht-West 
 
golfbaan plaats afstand 

tot De 
Haar (km 
over de 
weg) 

aantal holes status 

bestaande banen 
binnen 20 km 

    

Golfclub Veldzijde Wilnis 15 km 9 (wordt 18) A 
Utrechtse Golfclub 
Amelisweerd 

Utrecht 18 km 18 A 

Gooise Golfclub Loosdrecht 18 km 9 C 
Nieuwegeinse 
Golfclub 

Houten 20 km 9  

     
nieuwe banen binnen 
20 km 

    

Bolgerijen Vianen 20 km 18   
Cattenbroek Woerden 20 km 18  

 
Vraag naar golfbanen in de regio Utrecht 
 
Inleiding 
Er zijn twee manieren van benadering om de (regionale) vraag naar golfbanen in te 
schatten en om te onderzoeken in hoeverre de vraag naar golfbanen gedekt wordt door de 
aanwezige golfbanen, met andere woorden of er behoefte is aan nieuwe golfbaan:  
§ vanuit de omgeving benaderd: Hoeveel potentiële golfers zijn er in de omgeving 

aanwezig en dekt het huidige aanbod van golfbanen de vraag?; 
§ vanuit de voorgenomen golfbaan benaderd: Hoeveel potentiële golfers heeft de 

golfbaan nodig om realisatie ervan te rechtvaardigen en is dit aantal aanwezig in de 
omgeving? 

 
Gebruik wordt gemaakt van aannames zoals gehanteerd door de Nederlandse Golf 
Federatie (N.G.F., 2008): 
§ 50% van de golfers wil gemiddeld genomen maximaal 20 km rijden tot een golfbaan, 

25% maximaal tot 30 km en 25% is bereid langer te reizen . Voor verenigingsspelers 
is afstand het belangrijkste criterium om een golfbaan te kiezen, belangrijker dan 
sfeer of lidmaatschapskosten. Voor vrije golfers is afstand een minder groot 
aandachtspunt. Met het toenemende aantal golfbanen neemt de bereidheid om grote 



 
 

 projectnr. 1907 - 176054 Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 
 28 maart 2011  definitief Bestemmingsplan Haarzuilens 
   

 

 blad 205   

afstanden voor een golfbaan te reizen af. Alleen goed bekend staande uitdagende 
golfbanen vormen een uitzondering hierop. Hieruit volgt dat een golfbaan die goed 
ontsloten een groter verzorgingsgebied heeft dan een golfbaan die slecht ontsloten 
is; 

§ Een golfbaan heeft ± 50 vaste golfers per hole nodig om zijn bestaan te kunnen 
rechtvaardigen. Dat kunnen vaste leden zijn (clubgolfers), maar ook mensen die 
willen spelen en afrekenen (pay en play) evenals recreatieve golfers; 

§ De huidige golfparticipatiegraad is 3,2% . 
 
Benadering vanuit de omgeving 
Theoretisch is er voor 33.000 golfers en behoefte aan ca. 660 holes (36 banen met 18-
holes). Momenteel zijn er in Utrecht circa 250 holes beschikbaar. Er is dus zeker ruimte 
voor nieuwe golfbanen. 
 
Golfbaan De Haar heeft de stad Utrecht in haar verzorgingsgebied en ligt in de 
"achtertuin"van Vinex-locatie Leidse Rijn. Dit biedt voldoende potentiele golfers voor de 
uitbreiding van de golfbaan. 
 
Benadering vanuit de voorgenomen golfbaan 
Uitgaande van 50 spelers per hole (zie boven) heeft een 18 holes golfbaan ca. 900 
verenigingsspelers nodig om exploitabel te zijn. 
Er van uitgaande dat alle golfers uit de regio moeten komen (geen rekening houdende met 
spelers van elders) en van een participatiegraad van 3,2 % betekent dit dat er in het 
verzorgingsgebied van 20 km rondom golfclub De Haar ca. 28.000 inwoners moeten zijn. 
Dit  aantal wordt ruimschoots gehaald wordt en dat zelfs in de directe omgeving van De 
Haar voldoende potentiële golfers aanwezig zijn. 
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Bijlage 4 Schetsontwerp Golfbaan de Haar 
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Bijlage 5 Beschrijving per hole 
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Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 1 (Zuiderpark) 
Hole 1 vervangt de bestaande hole 5, waarbij de slagrichting wordt omgedraaid, van west 
naar oost. Om de hole meer lengte te geven worden aan de westzijde en oostzijde van de 
hole bomen gekapt.  
 
Landschap-cultuurhistorie 
Hiermee worden tevens twee zichtlijnen (waaronder die op de kerktoren van Vleuten), die 
over de hole lopen parallel aan de slagrichting versterkt.  Tevens wordt op hole 1 een 
verdwenen splitsing in de krakeling hersteld. De waterpartij (geen onderdeel van het 
ontwerp van Copijn) wordt enigszins verkleind. De kap van bomen ten behoeve van de 
green gaat ten koste van een deel van de boskern, zoals voorzien in het ontwerp van 
Copijn. 
 
Natuur 
De bomenkap voor de nieuwe green van hole 1 heeft een beperkte invloed op de 
bufferzone van een verblijfplaats van vleermuizen. De vleermuisboom zelf en de 
aanwezige toekomstbomen blijven behouden. Aan de westzijde wordt het bos aangevuld 
met nieuwe boombeplanting. De aanwezige waterpartij wordt omgevormd tot een kleine 
vijver die geschikt wordt gemaakt als voortplantingswater voor amfibieën, o.a. de 
kamsalamander. 

 
 

 
Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 2 en 3 (zuidoostelijk uitbreidingsgebied) 
Hole 2 en 3 worden twee lange, parallel aan elkaar gelegen holes, waarbij hole 2, komend 
vanaf de green van hole 1 in zuidelijke richting wordt bespeeld. Hole 3 wordt in 
noordelijke richting bespeeld. De holes krijgen beperkt reliëf. Gezien de archeologische 
waarden in het gebied wordt er niet dieper dan de bouwvoor vergraven. Buiten de 
archeologisch meest waardevolle zones, wordt een poel aangelegd (wens van 
Natuurmonumenten om een stepping stone tussen de poelen in het Zuiderpark en poelen 
ten oosten van de golfbaan te realiseren). Verspreid rond de holes worden boomgroepen 
voorzien. Deze worden aangelegd op heuveltjes om schade aan archeologische waarden 
door beworteling te voorkomen. Ten behoeve van de golfbaan wordt de noordelijke sloot 
en begeleidende elzenhaag 150 m naar het noorden verplaatst. 
 
Landschap-cultuurhistorie 
Hole 2 en 3 gaan ten koste van het oorspronkelijk agrarische landschap. Van strak 
verkaveld en vlak wordt het gebied natuurlijker en minder vlak. De holes zijn zo 
georiënteerd en worden zo vormgegeven dat ze zoveel als mogelijk aansluiten bij het 
landschappelijk karakter van de omgeving en zichtlijnen creëren in noord-zuid richting.  
 
Natuur 
Het agrarisch land wordt omgevormd naar golfbaan. De vegetatie zal hier naast de holes 
bestaan uit natuurlijke rough met een bloemrijk grasland. Tussen de holes worden 
boomgroepen geplant. Daar waar mogelijk wordt gestreefd naar natte natuur. Nabij hole 2 
wordt een extra poel aangelegd. Door het behoud van de singel aan de zuidzijde blijft een 
belangrijke vliegroute voor vleermuizen intact. Het uitbreidingsgebied wordt begrensd 
door een elzensingel die voor windbeschutting zorgt. Het gebied, met bloemrijk grasland 
en boomgroepen,  wordt geschikt voor foeragerende vleermuizen. 

 

 
Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 4 (Zuiderpark) 
Hole 4 ligt op dezelfde locatie als de bestaande hole 4, zij het dat de hole ingekort is en 
deels verschoven ten behoeve van de ontsluitingsweg naar het clubhuis. De hole wordt in 
noordelijke richting bespeeld. Voor de green is de bestaande waterplas vergroot. Aan de 
noordzijde van de hole wordt de scheiding met hole 1 versterkt door de aanplant van een 
bomengroep. Ten behoeve van de tees en carry aan de zuidzijde van de hole worden 
bomen gekapt.  
 
Landschap-cultuurhistorie 
Hole 4 past binnen het ontwerp van Copijn. De zichtlijn over de hole wordt hersteld door 
de kap van bomen. De waterplas en de vergroting ervan passen niet binnen het ontwerp 
van Copijn. 
 
Natuur 
Rond hole 4 worden de aanwezige waterpartijen omgevormd en geschikt als 
voortplantingswater voor amfibeën en foerageergebied voor vleermuizen. De 
vleermuisboom blijft behouden op deze hole. 
 

 

 
Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 5 (Zuiderpark) 
Hole 5 is een korte hole tussen hole 4 en het clubhuis, deels op de locatie van de huidige 
hole 6. Ook hole 5 is ingekort, vanwege de de ontsluitingsweg naar het clubhuis. Hole 5 
wordt in zuidelijke richting bespeeld. Ten behoeve van hole 5 moeten een paar 
karakteristieke en waardevolle bomen worden gekapt. 
 
Landschap-cultuurhistorie 
Hole 5 past niet geheel in het ontwerp van Copijn, maar heeft niet meer negatief effect 
dan de huidige hole 6.  
 
Natuur 
Rond hole 5 zijn twee vleermuisverblijfplaatsen in het bos aanwezig. Door de verandering 
zal één vleermuisboom met paarfunctie voor de ruige dwergvleermuis worden gekapt. De 
tweede vleermuisboom blijft behouden. Deze boom blijft in de beschutting van bomen 
staan. Tevens vindt nieuwe boombeplanting plaats. De paarfunctie van de ruige 
dwergvleermuis kan goed worden gemitigeerd, door het plaatsen van vleermuiskasten 

 

 
Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 6 (Zuiderpark) 
Hole 6 ligt grotendeels op de bestaande hole 9, wordt in noordelijke richting bespeeld en 
heeft de green op de huidige driving range.  
 
Landschap-cultuurhistorie 
Over en door hole 6 liggen diverse zichtlijnen. Deze blijven alle behouden en worden 
enigszins versterkt door de versterking van de boomgroepen (het ontwerp van Copijn 
volgend) langs de zichtlijnen. Ten noorden van hole 6 wordt de krakeling hersteld. 
 
Natuur 
Hole 6 heeft weinig tot geen gevolgen voor de natuurwaarden op de golfbaan. 
 

 
 

 
Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn 
 (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 7 (Zuiderpark) 
Hole 7 is een nieuwe hole in een deel van het Zuiderpark dat nog niet werd gebruikt door 
de golfbaan. De tees liggen ten noorden van hole 6, er wordt in zuidoostelijke richting 
afgeslagen waarna in zuidelijke richting op de green wordt gespeeld. Ten behoeve van de 
aanleg van de hole moeten diverse bomen worden gekapt.  
 
Landschap-cultuurhistorie 
Hiermee worden tevens zichtlijnen versterkt. Hole 7 volgt de orientatie van de Krakeling 
ter plaats. De Krakeling wordt visueel, maar niet functioneel hersteld. Aan de noordzijde 
van hole 7 wordt een wandelpad aangelegd met een verbinding naar de brug over de 
Bochtdijk naar het Noorderpark. 
 
Natuur 
Hole 7 is een nieuwe hole en komt in een rustig deel van de golfbaan te liggen. De 
verblijfplaatsen en toekomstbomen blijven behouden. Het ontwerp is zodanig aangepast 
dat de bomen in de beschutting komen te liggen (in de derde rij). Het grootste deel van 
het  foerageergebied van de grootoorvleermuis blijft behouden. Door het verschuiven van 
de hole naar de vijver en het minder kappen van bomen, blijven schuilplaaten en rust voor 
fauna (o.a. vleermuizen en het ree) behouden. Door de aanleg van hole 7 komt het 
broedbiotoop van de ijsvogel meer open te liggen. Op enkele plaatsen wordt nieuwe 
beplanting aangebracht en een nieuwe broedplek (wand) voor de ijsvogel wordt 
gerealiseerd. 
 

 
Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 8 (Zuiderpark) 
Hole 8 is een nieuwe, complexe hole, waarbij de centrale waterpartij moet worden 
gepasseerd. Ten behoeve van hole 8 moet een aantal bomen worden gekapt.  
 
Landschap-cultuurhistorie 
De kap van bomen op de westelijke oever van de waterpartij herstelt het ontwerp van 
Copijn en de neemt een belemmering voor een zichtlijn weg. De oeverlijn ter plaatse wordt 
enigszins aangepast, maar het ontwerp van Copijn geeft hier ter plaatse ook een 
uitstulping aan. Ook op de oostelijke oever wordt de oeverlijn enigszins aangepast. Het 
uitzichtspunt ten zuiden van hole 8 blijft behouden. 
 
Natuur 
Hole 8 heeft weinig tot geen negatieve effecten op de natuurwaarden op de golfbaan. De 
hoeveelheid kap wordt beperkt en nabij de green worden nieuwe bomen geplant. De 
aalscholverkolonie blijft behouden. 

 
 

 
Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 9 (Zuiderpark) 
Hole 9 is een nieuwe hole centraal in het Zuiderpark. De holes wordt in zuidelijke richting 
bespeeld. De tees liggen ten noordwesten van de waterpartij, de green ten zuidoosten 
ervan, nabij het clubhuis. Ten behoeve van de hole worden op beide oevers van de 
waterpartij bomen gekapt. Daarnaast worden bomen gekapt in de boskern. De hole blijft 
geheel omsloten door bomen.  
 
Landschap-cultuurhistorie 
De kap van bomen komt ten goede van een aantal zichtlijnen. Onderdeel van hole 9 is 
herstel van het eiland in de waterpartij. Het eiland wordt beplant met bomen en met twee 
bruggen verbonden met de oevers. 
 
Natuur 
De boskap in deze gesloten boskern heeft vooral gevolgen voor de natuurwaarden. De 
aanwezige vleermuisbomen blijven echter behouden en krijgen een grote groenbuffer met 
struiklaag. Door het verschuiven van het eiland in noordelijke richting en het laten staan 
van bomen aan de noordwest-kant worden de effecten van de koude (noordwesten)wind 
op het microklimaat voorkomen. 
 

 
Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 10 (Zuiderpark) 
Hole 10 ligt op de plaats van de huidige hole 8 en wordt in noordelijke richting bespeeld. 
De vormgeving van de hole wordt enigszins aangepast. Er worden enkele bomen gekapt 
ten behoeve van de afslagplaatsen. Daar staat tegenover dat de boompartijen aan 
weerzijden van de hole worden versterkt met nieuwe boomaanplant. Ten oosten van hole 
10 wordt de structuur van de krakeling hersteld. Ten westen van hole 10 worden de al 
bestaande kleine waterpartijen uitgebreid tot één grote. Hierbij wordt mogelijk het 
noordelijk deel als poel geisoleerd ten behoeve van de kamsalamander en andere 
amfibieën. 
 
Landschap-cultuurhistorie 
Hole 10 past in het ontwerp van Copijn. 
 
Natuur 
Hole 10 heeft weinig tot geen effecten op de natuurwaarden op de golfbaan. De 
hoeveelheid kap is beperkt en tussen hole 10 en 15 worden nieuwe bomen geplant. 

 

 
Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 11 (Zuiderpark) 
Hole 11 is een nieuwe hole tussen de bestaande holes 1 (wordt 12) en 9 (wordt 6). Hole 
11 wordt in noordelijke richting bespeeld. Hole 11 komt op een al bestaande open plek in 
het park en de huidige driving range, er hoeven geen bomen te worden gekapt.  
 
Hole 12 (Zuiderpark) 
Hole 12 ligt op de locatie van de huidige hole 1 en wordt in zuidelijke richting bespeeld. 
De afslagplaatsen liggen deels op de huidige drivingerange, deels op de locatie van het 
huidige clubhuis. Om de tees van 12 te scheiden van de fairway en green van 11 wordt 
tussenin een waterpartij gerealiseerd op de plaats waar nu ook al een (kleine) waterpartij 
gelegen is.  
 
Landschap-cultuurhistorie 
Hole 11 en 12 passen in het ontwerp van Copijn. De bomenpartij tussen hole 11 en hole 6 
wordt versterkt door de aanplant van bomen. Hiermee worden tevens de zichtlijnen over 
hole 11 en hole 6 versterkt. De bestaande kleine poel wordt uitgebreid tot een grotere 
poel. De bosrand ten westen van 12 wordt versterkt, de krakeling wordt hersteld (visueel, 
niet functioneel). 
 
Natuur 
Hole 12 heeft weinig tot geen negatieve effecten op de natuurwaarden op de golfbaan. 
Voor deze hole worden geen bomen gekapt.  Op de plaats waar het clubhuis verdwijnt en 
op de open plekken langs de westelijke bosrand worden nieuwe bomen geplant. Het 
foerageergebied voor vleermuizen boven hole 11 en 12 blijft behouden. De bestaande 
poelen worden uitgebreid tot kleine vijvers. Hierdoor ontstaat nieuw 
voortplantingsbiotoop voor o.a. de kamsalamander. 

 

 
Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn 
 (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 13 en 14 (Westelijke uitbreiding) 
Holes 13 en 14 zijn twee nieuwe holes gelegen in het westelijke uitbreidingsgebied. Ze 
zijn toegankelijk vanuit het Zuiderpark middels een entree aan de zuidoostzijde van de 
uitbreiding. Vanuit de entree wordt eerst hole 13 bespeeld in noordwestelijke en 
noordelijke richting, waarna hole 14 wordt bespeeld in zuidelijke richting.  
 
Landschap-cultuurhistorie 
Het uitbreidingsgebied ligt op de overgang van het park naar het cope-ontginnengebied 
Nieuwkoop en Harmelen. Het uitbreidingsgebied wordt van het cope gebied gescheiden 
door de Rijndijk, waardoor een deel van de relatie met het uitbreidingsgebied verbroken 
is. In het westelijke uitbreidingsgebied wordt een landschap voorzien dat contrasteerd 
met het Zuiderpark en de oostelijke uitbreidingsgebieden. Er worden forse 
waterstructuren en een waterpartij gecreëerd. Aan de buitenranden van de holes worden 
boomgroepen voorzien, waarbij behoud van zicht voor verkeer vanaf de Parkweg en 
Rijndijk als randvoorwaarde is meegenomen. 
 
Natuur 
Op het westelijke uitbreidingsgebied verdwijnt het grasland en maakt plaats voor twee 
holes. In het uitbreidingsgebied wordt ingezet op natte natuurontwikkeling. De holes 
worden omgeven door water met natuurvriendelijke (riet)oevers met brede 
plasdrasbermen. De roughs tussen de holes worden ontwikkeld tot bloemrijke 
graslanden. Op diverse plaatsen worden nieuwe boombeplanting aangebracht. De 
broedgebied van de weidevogels gaat verloren, maar hiervoor in de plaats komt nieuwe 
leefgebied voor moeras- en watervogels. 

 

 
Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 15 (Zuiderpark) 
Hole 15 ligt op de locatie van de huidige hole 2, maar wordt in westelijke richting 
gedraaid. Hole 15 wordt zuidoostelijke richting bespeeld. Ten behoeve van de nieuwe 
afslagplaatsen worden bomen gekapt. Daar staat tegenover dat op de verlaten 
afslagplaatsen van de huidige hole 2 bos wordt hersteld. Daarnaast wordt de hole 
doorsneden door een nieuwe waterloop 
 
Landschap-cultuurhistorie 
Hole 15 past niet in het ontwerp van Copijn., De hole wordt doorsneden door de krakeling. 
De krakeling wordt als structuur hersteld, maar is niet vrij bewandelbaar.  
Maar ook de huidige hole 2 pastte niet in het ontwerp. Aanplant van bomen op het 
verlaten deel van hole 2 hersteld de in het ontwerp van Copijn voorziene boskern. 
 
Natuur 
Rond hole 15 bevinden zich diverse vleermuisbomen (verblijfplaatsen) en 
toekomstbomen. Deze blijven behouden bij de aanleg. In de slaglijn van hole 15 wordt 
één vleermuisboom gekapt. Het gaat hier om een verblijfplaats van de ruige 
dwergvleermuis met een paarfunctie. Deze paarfunctie is goed te mitigeren met het 
plaatsen van vleermuiskasten. Tussen hole 15 en 10, en de green van hole 18 worden de 
bestaande boomgroepen aangevuld. Dit zal gedeeltelijk met mantel-/zoomvegetatie zijn. 
 

 

 
Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 

 



 
 

 projectnr. 1907 - 176054 Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 
 28 maart 2011  definitief Bestemmingsplan Haarzuilens 
   

 

blad 236   

 

 
Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 16 (Zuiderpark) 
Hole 16 ligt in het zuidelijk deel van de golfbaan op de locatie van de huidige hole 3. Wel 
is de hole verlengd in westelijke richting, ten behoeve waarvan bomen gekapt worden. 
Centraal op de hole worden bomen gekapt om de gewenste speelbreedte te krijgen. Ook 
wordt de boskern ter plaatse versterkt door de aanplant van nieuwe bomen en is een 
nieuwe waterpartij voorzien.  
 
Landschap-cultuurhistorie 
Het noordelijk deel van hole 6 past niet binnen het oorspronkelijk ontwerp. Het zuidelijk 
deel van deze hole valt buiten het oorspronkelijk ontwerp van Copijn. 
 
Natuur 
In de omgeving van hole 16 zijn zes vleermuisbomen aanwezig, dezen bomen blijven 
behouden. In het zuidwestelijke bos is een nest van de buizerd aanwezig. Dit nest wordt 
niet aangetast door de nieuwe hole. Nabij het nest worden nieuwe bomen aangeplant. 
Ook de groeiplaatsen van de grote keverorchis blijven behouden. Tussen hole 16 en 17 
worden nieuwe boombeplanting aangebracht. 
 

 

 
Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 17 (Zuiderpark) 
De huidige hole 4 wordt vervangen door een nieuwe hole 17. Centraal in hole 17 ligt een 
waterpartij, gevormd uit de huidige waterloop ter plaatse. Ten behoeve van de aanleg van 
de nieuwe tees en green worden bomen gekapt. Daar staat tegenover dat de boskern ten 
zuiden van hole 17 wordt versterkt.  
 
Landschap-cultuurhistorie 
Hole 17 valt buiten het ontwerp van Copijn. 
 
Natuur 
Ten behoeve van hole 17 worden geen vleermuisbomen verwijderd. Wel komen hier vier 
bomen met verblijfplaatsen meer aan de rand van het bos te staan. Doordat de 
ontsluitingsweg meer naar het westen wordt gelegd, blijven deze bomen in de 
beschutting staan. De huidige watergang wordt omgevormd naar een vijver en afgestemd 
op de aanwezige bomen. Het foerageergebied van vleermuizen wordt aangetast en 
gecompenseerd op o.a. het oostelijke uitbreidingsgebied.  

 

 
Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Uitsnede ontwerp Golfbaan de Haar (Van Empelen en van Aalderen, maart 2010) 
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Hole 18 (Zuiderpark) 
Hole 18 is een nieuwe hole op de locaties van de huidige holes 7, een deel van 6 en een 
deel van 4. Hij wordt noordwestelijke richting bespeeld, waarbij de centrale waterpartij 
moet worden overgestoken. Ten behoeve van hole 18 worden diverse bomen gekapt, 
waardoor een nieuwe zichtlijn wordt gecreëerd. De oevers van de waterpartij worden niet 
aangepast. 

 
Landschap-cultuurhistorie 
Hole 18 sluit aan op het ontwerp van Copijn. Ten opzichte van huidige situatie wordt 
nieuwe openheid en een zichtlijn gerealiseerd. 
 
Natuur 
Voor het realiseren van hole 18 worden diverse bomen gekapt, hieronder bevinden zich 
geen vleermuisbomen.  Met de aanleg van Hole 18 worden twee belangrijke 
foerageergebieden van vleermuizen aangetast. In het noorden van hole 18 wordt een 
bosschage aangeplant met een open structuur die het huidige foerageergebied 
overneemt. Boomgroepen worden aangevuld met nieuwe boombeplanting. 

 

 
Uitsnede huidige golfbaan en oorspronkelijk ontwerp Copijn (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010) 
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Bijlage 6 EHS/Nee-tenzij afweging 
 
B6.1 Inleiding 
 
Aanleiding 
In het kader van de Landinrichting Utrecht West is de gebiedscommissie voornemens 
Haarzuilens en omgeving her in te richten. In het MER Groengebied Utrecht West (2004 / 
aangevuld 2005) is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens en omgeving als één 
van de vier deelgebieden binnen Landinrichting Utrecht West beschreven en beoordeeld 
op effecten. Mede op basis van het MER is de voorgenomen ontwikkeling van Haarzuilens 
verder uitgewerkt en vastgelegd in het Landinrichtingsplan Haarzuilens (2006). De 
herinrichting van Haarzuilens en omgeving wordt planologisch vastgelegd in het 
bestemmingsplan Haarzuilens. Eén van de onderdelen van het bestemmingsplan 
Haarzuilens is uitbreiding van Golfclub De Haar. Het voornemen is de bestaande golfbaan 
gedeeltelijk her in te richten met nieuwe holes, een nieuwe clubhuis en parkeer-
gelegenheid. Daarbij is Golfbaan De Haar voornemens op uitbreidingsgebieden ten 
noordoosten, zuidoosten en westen van de huidige golfbaan een nieuwe driving range en 
vier holes aan te leggen. De uitbreiding en herinrichting van de golfbaan was m.e.r.-
beoordelingsplichtig conform het Besluit m.e.r. bij aanvang van de procedure.  omdat het 
meer dan 10 ha. gelegen in gevoelig gebied betreft. Het uitbreidingsgebied is gevoelig 
vanwege de status als Belvédèregebied Nieuwkoop en Harmelen en voorgedragen 
beschermd dorpsgezicht, de bestaande golfbaan is gevoelig gebied vanwege de status 
als Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Rijksmonument, Belvedèregebied en voorgedragen 
beschermd dorpsgezicht. Bevoegd gezag, de gemeente Utrecht, heeft besloten dat een 
m.e.r. procedure moet worden doorlopen. Hiervoor is het milieueffectrapport (MER) 
opgesteld. 
 
EHS en nee, tenzij-toets 
De bestaande golfbaan heeft de status van Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is in 
het streekplan begrensd met een zogenoemde groene contour. De groene contour bevat 
bestemmingen en regels die zijn gericht op de bescherming van aanwezige wezenlijke 
kenmerken en waarden (Provinciale Ruimtelijke Verordening, 2009). Nieuwe projecten 
binnen de EHS zijn niet toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van 
het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van 
redenen van groot openbaar belang. Dit wordt het zogenaamde "Nee, tenzij-regime" 
genoemd. In het kader van een zorgvuldige nee, tenzij-afweging wordt de uitbreiding van 
de bestaande golfbaan als nieuw project beschouwd. Het kappen van bomen en struiken, 
aanleg van een groter aantal holes en de bouw/verplaatsing van bebouwing met 
ontsluitingswegen zal leiden tot een aantasting van het gebied. Daar tegenover staat het 
realiseren van nieuwe natuur (o.a. aanleg boombeplantingen met zoom-/mantelvegetatie, 
natuurvriendelijk oevers, waterpartijen en bloemrijk graslanden) op de huidige golfbaan 
en in twee uitbreidingsgebieden. Kortom, er zal sprake zijn van een aantasting, maar ook 
van nieuwe natuur en optimalisatie van aanwezige natuurwaarden. Om te kunnen bepalen 
of de uitbreiding van de golfbaan, met zowel verlies als winst voor de natuur, de 
wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied al dan niet significant zal aantasten en 
een nee, tenzij afweging nodig is, wordt een Nee, tenzij-toets doorlopen. In de 
voorliggende rapportage is deze toets uitgewerkt. 
De Nee, tenzij-toets is als bijlage opgenomen in het MER. De rapportage is een zelfstandig 
leesbaar document. In toets wordt wel verwezen naar teksten, achtergrond informatie 
over de uitbreiding en diverse natuuronderzoeken uit het MER. 
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B6.2 De voorgenomen activiteit 
 
Inleiding 
Golfbaan De Haar is voornemens om de huidige golfbaan uit te breiden van 9 naar 18 
holes. De uitbreiding gebeurt deels in het Zuiderpark, en deels in uitbreidingslocaties aan 
de west- en oostzijde van het park. In het MER, hoofdstuk 5, wordt uitgebreid ingegaan op 
de voorgenomen activiteit. In deze Nee, tenzij toets wordt volstaan met de in een 
volgende paragraaf  genoemde onderdelen van de voorgenomen activiteit. 
Hieronder  wordt ingegaan op de oppervlakte verandering door de uitbreiding, o.a. op 
basis van een 'Plussen en Minnen kaart' . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huidige en Uitbreiding van Golfbaan De Haar (Van Empelen en Van Aalderen, maart 2010). 
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Voorgenomen uitbreiding 
De voorgenomen uitbreiding en herinrichting van Golfbaan De Haar bestaat uit de vol-
gende onderdelen: 
§ Gedeeltelijke herinrichting van de bestaande golfbaan zodat hier niet 9 maar 14 

holes gerealiseerd kunnen worden; 
§ Realisatie van een nieuwe driving range met overdekte afslagplaatsen op extra grond 

ten noordoosten van de huidige golfbaan; 
§ Realisatie van 2 holes op extra grond ten oosten van de huidige golfbaan; 
§ Realisatie van 2 holes op extra grond ten zuidwesten van de huidige golfbaan; 
§ Realisatie van een nieuw clubhuis centraal op de golfbaan; 
§ Realisatie van een nieuwe greenkeepersloods nabij de Haarlaan/Parkweg 
§ Realisatie van nieuwe parkeergelegenheid, deels nabij het clubhuis, deels op extra 

grond ten zuidoosten van de huidige golfbaan; 
§ Realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg over de golfbaan; 
§ Realisatie van een openbaar toegankelijk wandelpad; 
§ Realisatie van waterberging in de uitbreiding aan de westzijde; 
§ Streven naar herstel van het oorspronkelijk parkontwerp van Copijn. 
De bestaande golfbaan ligt op circa 58 ha grond in eigendom van Natuurmonumenten. 
Het uitbreidingsgebied omvat ongeveer 17 ha. verdeeld over drie deelgebieden: circa 3 ha 
ten noordoosten, circa 8 ha. ten zuidoosten en circa 6 ha. ten westen van de golfbaan. 
 
Oppervlakte verandering 
In de onderstaande tabel zijn de oppervlakten opgenomen van de huidige en toekomstige 
golfbaan. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het oppervlak golfbaanonderdelen en de 
biotopen/natuur op de golfbaan (zie ook Bijlagen). Ook is weergegeven of deze zijn 
gelegen in of buiten de EHS. Onder de golfbaanonderdelen vallen, de greens, tees, 
bunkers, fairways, semi-rough, carry etc. Dit zijn de witte gebieden op de kaarten in de 
bijlagen. Deze witte gebieden zijn aan te merken als 'specifiek voor de golfsport' en 
bevatten weinig tot geen natuurwaarden. Een rough met een extensief (maai)beheer heeft 
overigens wel potenties voor diverse natuurwaarden. 
 

Oppervlakten van de huidige en toekomstige golfbaan in en buiten de EHS. 

Huidige golfbaan oppervlakte (ha) Toekomstige golfbaan oppervlakte (ha) 
In de EHS:  In de EHS:  
oppervlakte golfbaan onderdelen 22,85 oppervlakte golfbaan onderdelen 26,20 
oppervlakte biotopen/natuur 33,66 oppervlakte biotopen/natuur 30,30 

Totaal opp. huidige golfbaan 56,50 ha Totaal opp. toekomstige golfbaan 56,50 ha 
Buiten de EHS:   Buiten de EHS:  
n.v.t.  oppervlakte golfbaan onderdelen  11,59 
  oppervlakte biotopen  6,42 

Totaal opp. huidige golfbaan 56,50 ha Totaal opp. toekomstige golfbaan 74,24 ha 
 
In de Nee, tenzij -toets wordt in eerste instantie gekeken naar de uitbreiding in de EHS, 
aangezien de uitbreiding, die kan leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke 
kenmerken of waarden, zich hier voordoet. Echter, doordat de uitbreidingen (drie 
gebieden) direct gelegen zijn naast de bestaande EHS kunnen de nieuwe biotopen 
(natuur) een waardevolle aanwinst zijn op de toekomstige situatie. In de 
toetsing/analyse) wordt gekeken naar het effect van de uitbreiding op de oppervlakte 
biotopen/natuur binnen en buiten de EHS en de veranderingen die dit met zich 
meebrengt.  In onderstaande figuur zijn voor de uitbreiding golfbaan De Haar de 'plussen' 
(groen) en 'minnen' (rood) weergegeven. Hierbij zijn zowel de EHS als de 
uitbreidingsgebieden meegenomen. Hiervoor is gekozen omdat de uitbreidingsgebieden 
ecologisch onderdeel gaat uitmaken van de robuuste eenheid De Haar.  
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Plussen en Minnen kaart met Toeslag uitbreiding golfbaan De Haar. 
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B6.3 Beoordelingskader Nee, tenzij-toets 
 
De ontwikkelingen op golfbaan De Haar kunnen mogelijk leiden tot significante 
aantasting van de EHS. Significante aantasting is een aantasting van de wezenlijke 
waarden en kernmerken. Wezenlijke waarden en kenmerken moeten zoveel mogelijk 
worden ontzien. Door Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Utrecht zijn vier 
hoofdaspecten aangewezen (december, 2007) die bepalen welke waarden en kenmerken 
binnen de EHS als wezenlijk moeten waarden aangemerkt: 
 

1. De aanwezigheid van zones met bijzondere kwaliteit; 
2. Gebieden die bepalend zijn voor de aaneengeslotenheid en robuustheid van de 

EHS; 
3. De aanwezigheid van bijzondere soorten; 
4. De aanwezigheid van essentiële verbindingen. 

 
Als de EHS op één van de hoofdaspecten wordt aangetast, dan is sprake van significante 
aantasting van de EHS en kan de ingreep niet plaatsvinden zoals beoogd, tenzij er geen 
reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang (nee-tenzij 
regime). Om te toetsen of bij de uitbreiding van golfbaan De Haar al of niet een 
significante aantasting plaatsvindt, is gebruik gemaakt van het Schema "Criteria en 
hulpmiddelen voor toetsing significantie aantasting van wezenlijke waarden en 
kenmerken" (bron: Provincie Utrecht, 2008) (zie Bijlage). 
 

Hoofdaspecten en toetsaspecten significantie uit het schema "Criteria en hulpmiddelen voor toetsing significantie aantasting van 
wezenlijke waarden en kenmerken" (Provincie Utrecht, 2008). 

Hoofdaspecten Toetsaspecten significantie 
Provinciale natuurwaardering Aantasten van gebieden met 

de natuurwaarden 
"uitstekend" en "goed" 

Actuele waarden 

Oude boskernen Aantasting van oude 
boskernen van de categorie 
"zeer waardevol" en "bijzonder 
waardevol" 

1. Zones met bijzondere 
ecologische kwaliteit 

Potentiële waarden Aantasting Natuurdoelen en Abiotische omstandigheden 
2. Aaneengeslotenheid en 
robuustheid 

 Opsplitsing en Verkleining 
van een gebied 

Tegengaan van versnippering 

Flora- en faunawet (FF-wet) Negatieve gevolgen voor 
beschermde soorten uit Tabel 
2 en 3 Flora- en faunawet 

3. Bijzondere soorten  

Bedreigde soorten Rode en 
Oranje lijsten 

Negatieve gevolgen voor 
bedreigde soorten uit de 
categorie "bedreigd, "ernstig 
bedreigd" of "op punt van 
verdwijnen" 

Ecologische verbindingen Verbinding wordt "ernstig 
belemmerd" en kan niet meer 
gerealiseerd worden 

4. Essentiële verbindingen  

Foerageer- en migratieroutes Verbinding wordt "ernstig 
belemmerd" en kan niet meer 
gerealiseerd worden 
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Het schema is van toepassing op alle functies in of nabij de EHS, inclusief ecologische 
verbindingszones (Provincie Utrecht, 2008). Het schema bestaat uit de bovenstaande 
hoofdaspecten, uitgewerkt in gedetailleerde beoordelingscriteria per (toetsings)aspect. In 
onderstaand hoofdstuk worden de vier hoofdaspecten getoetst aan de voorgenomen 
activiteit. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van de geformuleerde (toets)aspecten 
significantie, zoals weergegeven in bovenstaande tabel (zie Bijlage  voor toelichting). 
 
Aangezien deze Nee, tenzij-toetsing onderdeel uitmaakt van het MER en er een grote 
overlap bestaat met het milieuaspect Natuur wordt, waar mogelijk, volstaan met een 
verwijzing naar relevante hoofdstukken/paragrafen en bladzijden in de MER-tekst. 
 

B6.4 Nee, tenzij-toets 
 

Hoofdaspect: Zones met bijzondere ecologische kwaliteit 
Toetsaspect: Actuele waarden 
Toetscriterium: Provinciale natuurwaardering 

 
In onderstaande figuur is een kaart van het landgoed de Haar weergegeven, zoals 
weergegeven op de provinciale website "Buiten in beeld". Op basis van met name 
floragegevens (florabestand 1994-2004) is een natuurwaardering 'berekend'. De 
natuurwaardering van het plangebied wordt gedefinieerd als de mate van voorkomen van 
karakteristieke soorten, uitgedrukt in een schaal van "uitstekend - goed - redelijk - 
matig". Toetsaspect voor significantiebeoordeling zijn gebieden met de natuurwaarden 
"uitstekend" en "goed". Uit onderstaande figuur blijkt dat met name het leefgebied 
bossen (vochtig voedselrijk bos) met de kwaliteit "uitstekend" en "goed" aanwezig zijn op 
de golfbaan. Het betreft hier voornamelijk de bossen aan de westzijde en in de 
noordoosthoek van het plangebied. Een aantasting van deze bossen kan leiden tot een 
beoordeling 'significant negatief' effect.  
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Kaart van landgoed de Haar met provinciale natuurwaardering (bron: "Buiten in Beeld"). 
 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat Schenkeveld (2010) concludeert dat op grond van 
de recente inventarisatiegegevens de provinciale natuurwaardering geen stand houdt (zie 
Bijlage). Met name het bosgebied aan de westzijde van de golfbaan zou minder waardevol 
zijn dan is voorgesteld. In de huidige provinciale natuurwaardering is deze beoordeeld als 
"uitstekend - goed". De bosgebieden in het midden- en oostelijke deel daarentegen 
worden door Schenkeveld juist als waardevoller aangemerkt. In de huidige 
natuurwaardering hebben deze bossen een "redelijk - matig" waardering. 
 
Naar aanleiding van bovenstaande conclusie heeft de provincie Utrecht gevraagd om de 
bosopstanden in het Zuiderpark botanisch te (her)waarderen, gebruikmakend van 
dezelfde methode (provincie Utrecht) als is gebruikt voor de eerste waardering, maar dan 
met actuelere gegevens (zie Box 1). Hierbij is gebruik gemaakt van de floristische 
inventarisatie uit 2005 en de recente floragegevens uit 2009 (Schenkeveld 2009). Het 
resultaat is de onderstaande figuur. 
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Botanische natuurkwaliteit houtopstanden 'De Haar' op basis van de 'provinciale methode'. 
Gebruikt zijn de floristische inventarisaties 2005 en 2009  (bron: Schenkeveld, 2010). 
 
Bovenstaande figuur toont de verspreiding van de botanische natuurwaarden volgens de 
provinciale methode. Het parkbos tussen hole 4 en 6 heeft de hoogste natuurwaarde. De 
laagst gewaardeerde opstanden betreffen geïsoleerde bosjes op de golfbaan en de 
grensstrook in het noordoosten van het plangebied.  
 
De verspreiding van de natuurwaarden (schaal "uitstekend - goed - redelijk - matig") wijkt 
nogal af van het eerder gepresenteerde kaartbeeld (website 'Buiten in Beeld'). 
Schenkeveld (2010a) geeft aan dat dit waarschijnlijk te maken heeft met de 
grofkorreligheid van de voor de website gebruikte verspreidingsgegevens. Verder geeft 
Schenkeveld aan dat ook de schaal waarop beoordeeld wordt van invloed is op de 
classificatie. Immers hoe hoger de beoordeelde eenheid, hoe hoger de score kan zijn, en 
dus ogenschijnlijk waardevoller. Zo zou het zuidelijke deel van het Zuiderpark als geheel 
een 128 scoren, dat is ver boven de maximale score van 80 (zie Box 1). Voor een juiste 
vergelijking moet worden uitgegaan van vergelijkbare grootte van eenheden.  
 

matig 
redelijk 
goed 
uitstekend 
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Daarnaast wordt opgemerkt dat er geen relatie lijkt te bestaan met de vegetatiestructuur 
zoals beschreven in 2009 (Schenkeveld, 2010). Veel NWK-soorten (kenmerkende soorten 
voor een bepaald biotoop) hebben optimale standplaatsen in enigszins gestoorde 
bosranden en mijden dicht bos. Anderzijds kan een open bos in combinatie met 
achtergelaten organisch materiaal (o.a. maaisel) leiden tot dominantie van ruigte soorten 
en de verdringing van meer bijzondere (kenmerkende) soorten. 
 
Box 1: Methode provinciale natuurwaardering 
De toedeling van de botanische natuurkwaliteit zoals door de provincie Utrecht gehanteerd is 
gebaseerd op de talrijkheid van de karakteristieke plantensoorten (in feite de 'ideale' lijst) voor de 
betreffende biotoop. De natuurkwaliteit van een biotoop wordt bepaald op grond van de mate van 
overeenstemming met deze soortengroep in combinatie met de talrijkheid van de aanwezige 
soorten uit de kenmerkende soortengroep voor dat biotoop en hun natuurwaardengetal NWK (een 
maat waarin o.a. de zeldzaamheid verwerkt is). Deze natuurkwaliteit wordt uitgedrukt in vier 
klassen: �uitstekend�, �goed�, �redelijk� of �matig�. Hierbij wordt een leefgebieden-/biotopenschema 
gehanteerd. Het schema bestaat uit zes leefgebieden en 21 biotopen. Deze natuurkwaliteit wordt op 
provinciaal en regionaal niveau weergegeven op de website 'Buiten in Beeld' (interactieve kaart). In 
het parkbos De Haar komt alleen de biotoop �vochtig voedselrijk bos� voor. 
  
Voor de talrijkheid geldt de volgende abundantieschaal: 
1. soort komt slecht een enkele maal voor 
2. soort komt weinig, verspreid, soms lokaal wat frequenter, voor. 
3. soort komt over een groot deel van het perceel frequent voor en is soms globaal aspect bepalend. 
4. soort komt zeer veel voor, of is aspect bepalend. 
  
De procedure is dat van een terreindeel een soortenlijst met abundantie opgesteld wordt. Per soort 
wordt het natuurwaardengetal vermenigvuldigd met de abundantie en deze getallen worden 
gesommeerd tot een getal voor dat vlak. Door de hele range van scores voor dat biotoop voor de 
provincie Utrecht te bekijken en te bepalen hoe ver de hoogste scores afliggen van de meest ideale 
soortensamenstelling voor dit biotoop, zijn drempels bepaald voor de verschillende 
kwaliteitsklassen. Voor de biotoop �vochtig voedselrijk bos� gelden voor vlakvormige elementen de 
volgende drempels: De top van de maatlat is 80. Uitstekend = > 48 = uitstekend. Goed = 49<>20. 
Redelijk = 21<>8. Matig = < 9 

 

Er valt veel te zeggen over de gekozen (provinciale) methode om de bosopstanden op de 
golfbaan botanisch te (her)waarderen op basis van recente floragegevens. Feit is dat uit 
de (her)waardering blijkt dat sommige delen waardevoller en andere delen minder 
waardevol zijn dan aangenomen. Uit het onderzoek van Schenkeveld (2010a) blijkt dat de 
botanisch natuurkwaliteiten van het Zuiderpark waardevoller zijn dan gepresenteerd op 
de "Buiten in Beeld"-kaart. In het kader van de Nee, tenzij-toetsing valt hieruit te 
concluderen dat, op basis van de provinciale toetsingscriteria, bossen met natuurwaarden 
"uitstekend" en "goed" worden aangetast. Een dergelijk aantasting krijgt een beoordeling 
'significant negatief'. 
 
Hoewel de kap van bosopstanden in het Zuiderpark op basis van de provinciale 
beoordeling significant te noemen is, zijn uit de onderzoeken van Schenkeveld en deze 
toetsing (ecologisch) inhoudelijke argumenten te halen die deze beoordeling minder 
zwaar aanzetten.  
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Hoofdaspect: Zones met bijzondere ecologische kwaliteit 
Toetsaspect: Actuele waarden 
Toetscriterium: Oude boskernen 

 
Oude boskernen zijn actuele groeiplaatsen van autochtone bomen en struiken welke 
afstammelingen zijn van oorspronkelijke inheemse flora die na de ijstijd op eigen kracht 
Nederland heeft bereikt. De provincie heeft voor de Heuvelrug de oude boskernen op 
grond van oude kaarten en veldonderzoek in beeld gebracht. De boskernen zijn in drie 
waardeklassen ingedeeld. Toetsaspect voor significantie is de aantasting van oude 
boskernen van de categorie "zeer waardevol" en "bijzonder waardevol".  
Daarnaast is nagegaan of in het verleden bossen aanwezig waren in het plangebied. 
Hierbij is niet alleen de leeftijd van de bomen relevant, maar ook de 'leeftijd' van de 
bosbodem. Indien op een locatie meer dan 100 jaar bos aanwezig is dan is deze aan te 
merken als "zeer en bijzonder waardevol". Op basis van de Historische Atlassen 
Nederland en Utrecht (circa 1850 - 1900) is nagegaan of bossen aanwezig waren in het 
plangebied. De grond waarop de golfbaan is gelegen bestond begin 20e eeuw nog uit 
landbouwgebied. Oude boskernen en bosbodem komen niet voor in het plangebied 
golfbaan De Haar en zijn dus niet relevant voor de toetsing. 
 

Hoofdaspect: Zones met bijzondere ecologische kwaliteit 
Toetsaspect: Potentiële waarden 
Toetscriterium: Natuurdoelen en Abiotische omstandigheden 

 
Om meer eenduidigheid te verkrijgen in de natuurdoelstelling van rijk, provincie en 
terreinbeheerders, is een stelsel van natuurdoeltypen ontwikkeld (Bal et al., 2001). Door 
de provincies zijn deze landelijke Natuurdoeltypen verfijnd en op kaart gezet. In de 
provincie Utrecht werden deze aangeduid als UNATs, Utrechtse Natuurdoeltypen (2001).  
 
Utrechtse Natuurdoeltypen (en oppervlakte) voor deelgebied De Haar (1B) bron: Natuurgebiedsplan 
Zuidwest Utrecht (2002). 

Natuurdoeltype Oppervlak 
Nat schraalgrasland 10 ha. 
Droog grasland 8 ha. 
Stroomdalgrasland droog 10 ha. 
Stroomdalgrasland vochtig 9 ha. 
Multifunctioneel bos 64 ha. 

 
Voor het plangebied golfbaan De Haar werden deze UNAT's weergegeven in het 
Natuurgebiedsplan Zuidwest Utrecht (2002). De bestaande natuurwaarden in het 
deelgebied De Haar (1B) betreffen landgoedbossen en drogere graslanden in 
parklandschap. In het deelgebied De Haar werden UNAT's geformuleerd zoals 
weergegeven in bovenstaande tabel. Golfbaan De Haar was hierbij volledig gelegen in het 
natuurdoeltype Multifunctioneel bos. 
Op 14 september 2010 is het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht. Het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011 vervangt 
daarmee het op 29 september 2009 vastgestelde Natuurbeheerplan provincie Utrecht 
2009. Dit natuurbeheerplan maakt subsidies voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer 
en landschapsbeheer volgens de �Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 
provincie Utrecht� (SVNL) en de �Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 
provincie Utrecht� (SKNL) mogelijk.  
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Ambities voor het deelgebied Zuidwest Utrecht. 

Deelgebied Ambitie Oppervlak 
N10.01 Nat schraalland 10 ha. 
N10.01 Nat schraalland 9 ha. 
N11.01 Droog schraalland 18 ha. 

ZW 1B  Bestaande natuur 

N14.03 Haagbeuken- en essenbos 64 ha. 
 
In het Natuurbeheerplan 2011 worden de (natuur)beheertypen en ambities 
gepresenteerd. Deze beheertypen en ambities vormen de basis voor het 
natuurbeheerplan en zijn afkomstig uit de Index Natuur en Landschap (versie 2009). Dit is 
een uniforme 'natuurtaal' die in gemeenschappelijk overleg tussen beheerders en de 
overheid tot stand is gekomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beheer- en ambitiekaart in het plangebied (rode cirkel)  
(bron: Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2011). 
 
Ten aanzien van de natuurpotenties wordt getoetst aan de beheertypen en ambities als de 
UNAT's. De bestaande natuurwaarden op de beheertypekaart zijn: N17.03 Park- of 
Stinzenbos en N04.02 Zoete plas (zie bovenstaande figuur en Box 2). De ambities zijn 
weergegeven op de ambitie- en beheerkaart en betreft vier beheertypen . 
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Box 2: Beheerype N17.03 Park- of Stinzenbos en N04.02 Zoete plas (bron: Index Natuur en 
Landschap versie 0.3 11 februari 2009) 
 
Park- en Stinzenbos 
Parkbossen zijn alle vormen van bos die vallen binnen een historisch park- of tuinaanleg. 
Stinzenbossen bestaan veelal uit oude bossen bij landgoederen met een karakteristieke 
stinzenflora, vaak bolgewassen en kruidachtige overblijvende gewassen, in de ondergroei. Beheer 
is gericht op het behouden van de bijzondere (uitheemse) bomen en het handhaven van de 
karakteristieke struiklaag en kruiden. Dit beheertype hangt steeds samen met een cultuurhistorisch 
waardevol landgoed. Vaak is de samenhang groot met andere landgoedelementen zoals een huis, 
tuin, lanen en overige bossen op het landgoed. Stinzenbossen kennen een bijzondere aan actief 
beheer gekoppelde stinzenplantenflora. Park- en stinzenbossen kennen tegenwoordig vaak een 
actief beheer gericht op het in stand houden van oude bomen en boomholten en de daaraan 
gekoppelde aanwezigheid van broedvogels en vleermuizen. 
 
Zoete plas 
Bij zoete plassen gaat het om grote en kleine wateren met voedselrijk, vrij helder, (vrijwel) 
stilstaand water, waarin waterplanten groeien en verlanding vanaf de oever plaatsvindt. Het gaat 
om meer om meren, plassen, wielen, kolken, vaarten en kanalen. De variatie in een plas hangt af 
van verschillende factoren; wind, stroming van het water, diepte, grondsoort etc. Planten en dieren 
hebben ook een grote invloed. Zoete plas is van betekenis als leefgebied voor zoogdieren (o.a. 
meervleermuis), vissen (o.a. paling en snoek), libellen en waterplanten. 

 
Multifunctioneel bos is te definiëren als een bosgebied dat naast de functie bos/natuur 
ook een intensieve danwel extensieve waardevolle recreatieve functie heeft, met een 
herkenbare eigen identiteit. Met name particuliere bossen kunnen vaak hoge 
natuurwaarden bezitten. Uit het onderzoek van Schenkeveld (2009) blijkt dat dit 
inderdaad het geval is in het landgoedbos in het plangebied. Door de uitbreiding van de 
golfbaan zal het landgoedbos veranderen door kap van bomen. Hierdoor krijgt het bos 
meer structuur (o.a. open karakter) en gelaagdheid (o.a. door aanplant struweel en 
mantel) wat past binnen een multifunctioneel bos. Het landgoedbos behoud tevens zijn 
herkenbare eigen identiteit. De huidige natuurwaarden worden hierbij zoveel mogelijk 
ontzien. 
 
In figuur is aangegeven dat in de actuele beheertypen op de golfbaan N17.03 Park- of 
Stinzebos en N04.02 Zoete plas zijn. De ambities geven aan dat het de ambitie is om een 
Haagbeuken- en essenbos en droog- en nat schraalland te realiseren. Het beheertype 
Zoete plas komt niet terug in de ambities. Het realiseren van droog- en nat schraalland 
valt buiten het plangebied . Een Park- of Stinzebos bestaat veelal uit oude bossen met een 
karakteristieke stinzenflora. De oude bomen en boomholten in dergelijke oude bossen 
bieden een geschikt leefgebied voor broedvogels en vleermuizen. De bodem bestaat uit 
jonge rivierkleigronden, afwisselingen van zavel en klei. De ambitie, het Haagbeuken- en 
essenbos, zijn bossen met een vochtig tot vrij nat karakter, een rijke voorjaarsflora en 
veel variatie in structuur rijk aan fauna. Volgens Schenkeveld (2009) zijn de meeste 
plantensoorten op de huidige golfbaan karakteristiek voor het Essen-Iepenbos, 
subassociatie met gewone sneeuwklokje. Wat een indicatie is dat het actuele beheertype 
richting de ambitie aan het opschuiven is. Echter, de frequentie waarin de soorten 
voorkomen is nog gering.  
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Bij de uitbreiding van de golfbaan wordt een groot aantal bomen gekapt. Hierdoor worden 
de gesloten boskernen meer open van karakter. Het Haagbeuken- en essenbos behoort 
vegetatiekundig tot het Haagbeukenverbond, Iepenrijke Eiken-Essenverbond en Verbond 
van Els en Es (Index, 2009). Deze bostypen zijn vaak rijk aan structuur (o.a. gelaagdheid) 
het hebben naast gesloten boskernen ook rijke struwelen en open plekken met 
ruigtekruiden. Deze biotopen en gelaagdheid zijn met een goed beheer te realiseren op 
de nieuwe golfbaan. De ambities, zoals vastgelegd in het natuurbeheerplan 2011, worden 
niet aangetast door de uitbreiding van golfbaan De Haar. 
 

Conclusie Zones met bijzondere ecologische kwaliteit 

 
Het toetsaspect 'provinciale natuurwaardering' krijgt binnen het hoofdaspect "Zones met 
bijzondere ecologische kwaliteit" een beoordeling significant negatief. De overige 
toetsaspecten 'oude boskernen' en 'natuurdoelen en abiotische omstandigheden' blijven 
buiten de significant negatieve beoordeling. Oude boskernen komen in het plangebied 
niet voor en de provinciale ambities, zoals vastgelegd in het natuurbeheerplan 2011, 
blijven haalbaar. 
 

Hoofdaspect: Aaneengeslotenheid en robuustheid 
Toetsaspect: Opsplitsing en verkleining 

 
Onder dit hoofdaspect wordt met name verstaan het versnipperen, of beter gezegd het 
tegengaan van versnippering van leefgebieden. Versnippering heeft een duidelijk negatief 
effect op de leefgebieden van planten en dieren. Versnipperen is het uiteenvallen van 
leefgebieden van soorten in ruimtelijk gescheiden, kleinere eenheden. Versnippering gaat 
meestal gepaard met verkleining/opsplitsing van het oppervlakte aan leefgebied in een 
landschap (o.a. Opdam & Wiens, 2001). Dit heeft tot gevolg dat het leefgebied van een 
(groep van) soorten ruimtelijk zodanig uiteengevallen is, dat het functioneren van de 
populatie wordt beïnvloed. De bovenstaande definities hebben meestal betrekking op 
grote (robuuste) natuurgebieden die van elkaar worden gescheiden door fysieke 
barrières, zoals autowegen, spoorwegen en kanalen. In onderstaande figuur is het 
plangebied weergegeven in het open agrarische landschap rond Haarzuilens. De golfbaan 
maakt onderdeel uit van een grote (robuust) natuurgebied, samen het parkbos rond 
kasteel De Haar. Het functioneren van dit natuurgebied in het grotere geheel 
(macroniveau) wordt niet aangetast door fysieke barrières, maar door versnippering op 
microniveau.  
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Ligging golfbaan (plangebied in rode cirkel) en kasteel De Haar in een open agrarisch landschap 
(bron: google.maps). 
 
Deze versnippering op microniveau vindt plaats in de bestaande boskernen op diverse 
locaties door de aanleg en uitbreiding van holes. In onderstaande figuur zijn drie locaties 
aangegeven waar in de huidige situatie aaneengesloten boskernen aanwezig zijn die na 
de uitbreiding opgesplitst zijn. Dit is name het geval bij de toekomstige holes 7 en 9. 
 

De bestaande en nieuwe golfbaan, met doorsnijding (in rood) van aaneengesloten (bos)kernen. 
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In hoeverre een dergelijke opsplitsing van bestaande boskernen als een ecologisch 
probleem wordt gezien hangt mede af van de aanwezige (flora) en fauna. In het MER zijn 
de (beschermde) soorten beschreven die in de huidige situatie op de golfbaan 
voorkomen. Het gaat om soorten die de boskernen gebruiken als verblijfplaats en 
foerageergebied. Naast vleermuizen en het ree komen geen soorten voor die problemen 
ondervinden van het opsplitsen van de boskernen. Met name voor de vleermuizen worden 
diverse mitigerende maatregelen genomen om het veranderde microklimaat door de kap 
van boskernen tegen te gaan. Zo worden bufferzones om bestaande vleermuisbomen 
behouden en het eiland met beplanting verplaatst om de wind af te vangen. Ook wordt op 
diverse plaatsen nieuwe bosbeplanting aangeplant. Op deze manier wordt een toename 
van randlengte (kwaliteit aan de rand vaak minder goed dan in het centrum) van het 
leefgebied door de (micro) versnippering tegengegaan. Het ree is een mobiel soort en 
verblijft voornamelijk in het noordoostelijke deel van de golfbaan. Uit waarnemingen en 
sporen blijkt dat het ree gebruik maakt van de onderhavige boskernen. Ten behoeve van 
de belangrijke waarden (o.a. vleermuizen en ree) is de toekomstige hole 7 verschoven 
naar de visvijver. Daarnaast is het wandelpad zoveel mogelijk buiten de noordoosthoek 
langs de rand van het bos gelegd. De nieuwe structuur op de golfbaan zal met name 
gunstig kunnen uitpakken voor de veldreeën in het gebied. Door het aanbrengen van 
meer mantel/zoom vegetatie (o.a. nieuwe bosbeplanting) is de overgang tussen bos en 
fairway minder abrupt en biedt schuilplaatsen en foerageergebied voor het ree. 
Concluderend kan worden gesteld dat het opsplitsen van de boskernen in het gebied dan 
ook geen barrière voor vleermuizen, het ree of andere soorten. Er is geen sprake van een 
significant negatief effect. 
Naast de opsplitsing van de bosgebieden wordt het huidige clubhuis verplaatst naar een 
meer centraal gelegen locatie op de golfbaan. Door het verplaatsen van het clubhuis 
zullen de verkeersbewegingen en het parkeren langs de Haarlaan afnemen. Hierdoor 
ontstaat meer rust en openheid (afwezigheid van bebouwing) in dit deel van de golfbaan. 
In het centrale deel wordt een nieuwe clubhuis gebouwd. Het clubhuis wordt gebouwd op 
een locatie waar in de huidige situatie reeds bebouwing, en dus menselijke activiteiten, 
aanwezig is in de vorm van de greenkeeping. Het nieuwe clubhuis wordt zorgvuldig 
ingepast op basis van mitigerende maatregelen (o.a. Jansen et al., 2010) om verstoring 
voor met name vleermuizen te voorkomen. De greenkeeping wordt verplaatst naar de rand 
van het plangebied nabij de Parkweg. In de huidige situatie loopt hier een pad en is de 
locatie vrij open van karakter. Hierdoor is een beperkte kap van bomen nodig en is hier 
geen sprake van een extra opsplitsing van boskernen. 
De ontsluiting van het nieuwe clubhuis vindt plaats via een nieuw aan te leggen weg naar 
de Parkweg. Ten behoeve van deze ontsluitingsweg worden enkele bomen verwijderd. De 
weg loopt voornamelijk door open gebied op de golfbaan. Biotopen worden niet 
opgesplitst door deze weg. Aan de noordzijde van de ontsluitingsweg wordt een 
parkeerplaats gerealiseerd. De weg en de parkeerplaats zorgen voor een toename van 
verkeer in het plangebied. Hierdoor wordt de rust in dit deel van het plangebied 
aangetast. Aangezien het hier gaat om stapvoets rijdend verkeer zal de verstoring 
minimaal zijn. De weg en parkeerplaats vormen geen barrière voor fauna op de golfbaan. 
Negatieve effecten van koplamp verlichting wordt voorkomen door het plaatsen van 
wintergroene vegetatie (o.a. Jansen et al., 2010).  
Bij de uitbreiding van de golfbaan (o.a. nieuwe holes), het verplaatsen van clubhuis, 
aanleg ontsluitingsweg en parkeerplaats vindt een beperkte aantasting van de 
aaneengeslotenheid en robuustheid van het plangebied plaats. De uitbreiding zorgt 
echter niet voor barrières en brengt het functioneren als ecologisch geheel niet in gevaar. 
Op plaatsen waar dit mogelijk wel het geval kan zijn worden mitigerende maatregelen 
genomen om negatieve effecten te voorkomen. 
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Conclusie Aaneengeslotenheid en robuustheid 

 
De uitbreiding van de golfbaan heeft voor het hoofdaspect 'Aaneengeslotenheid en 
robuustheid' geen significant negatief effect.  Er is sprake van een beperkte aantasting 
die met mitigerende maatregelen kan worden voorkomen. 
 

Hoofdaspect: Bijzondere soorten 
Toetsaspect: Flora- en faunawet 

 
In het MER is uitvoerig beschreven welke beschermde soorten van Tabel 2 en 3 van de 
Flora- en faunawet voorkomen in het plangebied. In het MER worden de effecten van de 
uitbreiding op beschermde soorten beschreven. Kort samengevat is de beoordeling dat 
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet niet worden overtreden door de uitbreiding 
van golfbaan de Haar. De negatieve effecten worden vooraf gemitigeerd en/of 
gecompenseerd, waardoor de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 
verblijfplaatsen voor de voorkomende beschermde soorten wordt gegarandeerd. Deze 
bevindingen zijn besproken met het bevoegd gezag (DLG-west) op 31 mei 2010 en 21 juni 
2010. 
 

Hoofdaspect: Bijzondere soorten 
Toetsaspect: Bedreigde soorten van de Rode en Oranje lijsten 

 
In het MER zijn de beschermde en Rode lijstsoorten beschreven die voorkomen in het 
plangebied. In het MER zijn de aanwezige Rode en Oranjelijst plantensoorten 
weergegeven. Tabel het MER geeft voor de beschermde soorten onder andere de status op 
de Rode lijst weer. Negatieve gevolgen voor bedreigde soorten uit de categorieën 
"bedreigd", "ernstig bedreigd" of "op het punt van verdwijnen" worden door de provincie 
aangedragen als toetsaspect voor de significantiebepaling. Alleen de kamsalamander valt 
onder de categorie "ernstig bedreigd". De overige soorten vallen onder de categorieën 
"kwetsbaar" of "gevoelig" en vallen buiten de toetsing. 
 
De kamsalamander komt voor in twee geïsoleerde poelen op de golfbaan. Indien de 
werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorgestelde werkwijze zijn negatieve 
effecten op de functionaliteit van de voortplantingsplaats en de kamsalamander niet aan 
de orde. De uitbreiding van de golfbaan vergroot het leef- en voortplantingsgebied voor 
de kamsalamander en voorkomt aansluiting op visrijk water. De uitbreiding van de 
golfbaan heeft geen negatieve gevolgen voor deze Rode Lijst soort. 
 

Conclusie Bijzondere soorten 

 
Door het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen, waardoor de 
functionaliteit van verblijfplaatsen wordt gegarandeerd, zijn significant negatieve effecten 
op het hoofdaspect 'Bijzondere soorten' te voorkomen. 



 
 

 projectnr. 1907 - 176054 Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 
 28 maart 2011  definitief Bestemmingsplan Haarzuilens 
   

 

blad 259   

 

Hoofdaspect: Essentiële verbindingen 
Toetsaspect: Ecologische verbindingszones 

 
Ecologische verbindingszones hebben als doel om kerngebieden van de EHS met elkaar te 
verbinden en barrières als wegen passeerbaar te maken voor flora en fauna. De golfbaan 
is gelegen in een kerngebied (bestaande natuur) van de EHS en sluit aan op twee 
ecologische verbindingszones, één in noordelijke richting en één in zuid/westelijke 
richting (zie het MER en onderstaande figuur ). 

Ecologische verbindingszones rondom golfbaan De Haar en de aansluiting (rode cirkels) op het 
Zuiderpark (bron:provincie Utrecht en ontwerp, 2010). 
 
In bovenstaande figuur zijn de twee verbindingszones te zien en waar ze aansluiten op 
het Zuiderpark (de golfbaan). Hieruit is op te maken dat de ingreep geen van de twee 
verbindingen "ernstig belemmert" dan wel de realisatie daarvan onmogelijk maakt. Dit 
zijn de toetsingsaspecten voor significantie. De ecologische verbindingszones sluiten aan 
op de bestaande boskernen van het Zuiderpark, waar geen (grootschalige) kap van 
bomen of ander werkzaamheden voorzien zijn. De ambities, zoals vastgelegd in het 
natuurbeheerplan 2011, worden niet aangetast door de uitbreiding van golfbaan De Haar.  
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Hoofdaspect: Essentiële verbindingen 
Toetsaspect: Foerageer- en migratieroutes 

 
Dit zijn de routes binnen de kerngebieden van de EHS die gebruikt worden door dieren om 
van rust- naar foerageerplaats te komen. Op de golfbaan gaat het dan met name om 
vleermuizen en het ree. De uitbreiding van de golfbaan zal effect hebben op de 
foerageergebieden van vleermuizen en in minder mate op routes. Binnen het Zuiderpark 
worden beperkt routes van en naar rust- en foerageerplaats aangetast. De vliegroutes 
binnen de golfbaan zijn weergegeven in het MER. Door de uitbreiding zullen bestaande 
vliegroutes verdwijnen of veranderen. Gezien de flexibiliteit van de meeste 
vleermuissoorten zal dit echter niet tot problemen leiden en verblijfplaatsen of 
foerageergebieden raken niet geïsoleerd of minder goed bereikbaar. Binnen het 
Zuiderpark blijft ruim voldoende structuur en opgaande elementen beschikbaar 
waarlangs vleermuizen de foerageergebieden kunnen bereiken. Een belangrijke 
vliegroute, net buiten het plangebied, voor de gewone dwergvleermuis uit Vleuten langs 
de Parkweg blijft gehandhaafd, zodat deze soort zonder belemmering het Zuiderpark kan 
bereiken. De aantasting van drie bijzondere foerageergebieden op de golfbaan wordt 
voorkomen door het nemen van mitigerende maatregelen (Jansen et al., 2010). 
 
Zoals beschreven in 'aaneengeslotenheid en robuustheid' zal het plangebied veranderen 
voor het ree. Foerageer- en migratieroutes voor deze soort zullen in beperkte mate worden 
aangetast. Echter, de uitbreiding zal niet tot gevolg hebben dat de routes "ernstig 
belemmerd" worden. De kleine populatie reeën in het Zuiderpark zal op de golfbaan 
voldoende foerageer- en rustplaatsen vinden, met name op rustige dagen. De delen waar 
de soort nu frequent wordt waargenomen blijven grotendeels intact. Daarnaast wordt 
door het aanbrengen van meer mantel/zoom vegetatie de overgang tussen bos en fairway 
minder abrupt en biedt schuilplaatsen en foerageergebied voor het ree.  
 

Conclusie Essentiële verbindingen 

 
De uitbreiding van de golfbaan heeft geen significant negatief effect op de toetsaspecten 
'ecologische verbindingszones' en 'foerageer- en migratieroutes'. 
 

Oppervlakte verandering biotopen 

 
Oppervlakte verandering is geen (hoofd)aspect uit het schema "Criteria en hulpmiddelen 
voor toetsing significante aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken" (Provincie 
Utrecht, 2008) en is daar ook niet in onder te brengen. Het aspect oppervlakte 
verandering is te vertalen als 'ruimte beslag' in de EHS. In de huidige situatie zijn op de 
golfbaan diverse biotopen en golfbaanonderdelen aanwezig. Door de uitbreiding zal het 
oppervlak hiervan veranderen. Aangezien deze verandering plaatsvindt in de EHS wordt 
dit aspect belangrijk voor het bepalen van een mogelijke significante aantasting van 
biotopen/natuur in de EHS en de vervangbaarheid van de natuurkwaliteiten. Vandaar dat 
gekozen is om dit aspect in deze paragraaf apart te behandelen. In totaal verandert het 
oppervlakte golfbaanonderdelen (fairways, tees etc) in de EHS van 22,85 ha naar 26,20 
ha in de toekomstige situatie. Het oppervlakte biotopen/natuur gaat van 33,65 ha naar 
30,30 ha. Hierbij is van belang om te kijken naar de kwantiteit (omvang en oppervlakte) 
en kwaliteit (kenmerken en aard) van de veranderingen. In de onderstaande tabellen 
wordt de oppervlakte verandering weergegeven binnen en buiten de EHS als gevolg van 
de uitbreiding. 
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Biotopen/natuurtypen op de golfbaan binnen de EHS in de huidige en toekomstige situatie  
(bron: Schenkeveld, 2010). Tevens is het verschil in 'plussen en minnen' aangegeven. 

Biotoop/natuurtype Huidige situatie 
in EHS 

Toekomstige 
situatie in EHS 

Verschil -/+ 

Loofbos 19,08 18,15 -0,93 
Parkbos 8,53 2,71 -5,82 
Struweel/ mantel/ jonge aanplant 0,34 2,58 2,24 
Ruigte/zoom 0,64 0,75 0,11 
Moerasruigte 0,00 0,00 0,00 
Bloemrijk grasland 0,06 0,11 0,05 
Water 5,00 6,00 1,00 
Totaal  33,65 ha 30,30 ha -3,35 ha 

 
Uit bovenstaande tabelis op te maken dat het oppervlak biotopen/natuurtypen binnen de 
EHS in totaal afneemt met ruim 6,5 hectare. De balans van de 'plussen en minnen' komt 
uit op een afname van 3,35 ha. De grootste oppervlakte verandering vindt plaats bij de 
twee bostypen. Het bos maakt plaats voor golfbaan onderdelen. Het biotoop 
struweel/mantel/jonge aanplant neemt toe met ruim twee hectare. Dit is met name het 
gevolg van de aanleg van meer struweel en jonge aanplant om een meer natuurlijke 
overgang (zoom/mantel) te creëren op de golfbaan. Hierdoor neemt de horizontale 
gelaagdheid en variatie in biotopen van het gebied toe. Een lichte toename is er ook voor 
water, ruigte/zoom en bloemrijk grasland. Ten opzichte van de huidige situatie neemt het 
wateroppervlak op de golfbaan toe met één hectare. Bestaande waterpartijen worden 
vergroot met aandacht voor natuurvriendelijke oevers. Daarnaast is aandacht voor 
geïsoleerde waterpartijen als leefgebied voor o.a. de kamsalamander. Moeraszones met 
oevervegetaties komen binnen de EHS echter niet voor. Ruigten/zoom kan zich op 
meerdere plaatsen ontwikkelen (0,11 ha) en worden slechts 1x per jaar gemaaid. 
Met name de oppervlakte verandering bij de twee bostypen is van belang, aangezien deze 
in de provinciale natuurwaardering als "uitstekend" en "goed" worden aangemerkt.  
 

Biotopen/natuurtypen op de golfbaan binnen en buiten de EHS in de huidige en toekomstige situatie  
(bron: Schenkeveld, 2010). Tevens is het verschil in 'plussen en minnen' aangegeven. 

Biotoop/natuurtype Huidige situatie 
in EHS 

Toekomstige 
situatie in EHS 

Buiten EHS Verschil -/+ 

Loofbos 19,08 18,15 0,18 -0,75 
Parkbos 8,53 2,71 0,10 -5,72 
Struweel/mantel/ jonge aanplant 0,34 2,58 1,35 3,59 
Ruigte/zoom 0,64 0,75 1,02 1,13 
Moerasruigte 0,00 0,00 0,18 0,18 
Bloemrijk grasland 0,06 0,11 3,50 3,55 
Water 5,00 6,00 2,00 3,00 
Totaal  33,65 ha 30,30 ha 8,33 ha 4,98 ha 

 
In bovenstaande tabelzijn de biotopen/natuurtypen binnen en buiten de EHS 
weergegeven. Hoewel de nee, tenzij toets zich primair richt op de EHS zijn de 
uitbreidingen onlosmakelijk verbonden met de uitbreiding van de golfbaan. Met name bij 
het bepalen van de kwaliteitstoeslag voor 'vervangbare' natuurkwaliteiten is deze 
aansluiting op de EHS van groot belang (zie verderop 'vervangbaarheid'). De afname 
(minnen) van bos komt nu op ruim zeven hectare. Hier tegenover staat nu een toename 
(plussen) van biotoop/natuur van ruim 11 hectare. De balans van de 'plussen en minnen' 
komt nu ook op een toename van 4,98 ha. Hoewel bos verdwijnt ten behoeve van 
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golfbaanonderdelen, wordt zowel binnen als buiten de EHS ruim drie hectare struweel en 
jonge aanplant gerealiseerd. Dit biotoop heeft niet dezelfde natuurwaarde als de biotopen 
loofbos en parkbos, maar heeft wel zijn natuurkwaliteit als leef- en foerageergebied voor 
(struweel) vogels, kleine zoogdieren, ree en vleermuizen. Onder het kopje 
'vervangbaarheid' wordt hier verder op in gegaan. Het loof- en parkbos neemt af, maar de 
verblijfplaatsen van vleermuizen blijven behouden. Het oppervlak ruigte/zoom neemt met 
ruim één hectare toe. Ook dit biotoop kan gezien worden als een leef- en foerageergebied 
voor vele soorten (o.a. vogels, kleine zoogdieren en planten). In de westelijke uitbreiding 
is het biotoop moerasruigte (0,18 ha) gepland. Hoewel het slechts een klein aandeel heeft 
in het totale oppervlakte biedt dit biotoop wel schuil- en paaiplaatsen voor vissen en 
leefgebied voor diverse amfibieën. De amfibieën in en rond de golfbaan krijgen te maken 
met een uitbreiding van het biotoop water met drie hectare. Met name voor de 
kamsalamander biedt dit een forse uitbreiding van het leef- en voortplantingsbiotoop. 
Door de waterpartijen veelal geïsoleerd te houden wordt concurrentie en predatie door 
vissen uitgesloten. In het oostelijke uitbreidingsgebied wordt 3,50 hectare bloemrijk 
grasland gecreëerd. Naast de floristische aspecten, biedt dit biotoop leefgebied voor 
insecten en nieuwe (beschut) foerageergebied voor vleermuizen vanaf de verblijfplaatsen 
op huidige golfbaan. 
 
Op basis van het in voorbereiding zijnde beheerplan worden de biotopen/natuurtype op 
de nieuwe golfbaan ecologisch beheerd. In de huidige situatie wordt de kruidlaag niet of 
extensief beheerd. Ruigte/zoom en bloemrijk grasland worden extensief en botanisch 
beheerd. Schenkeveld (2010) geeft aan dat het huidige maai- en snoeibeheer vrij 
intensief is voor het golfspel. De benodigde oppervlakte hiervoor bedraagt ca. 19 ha, in 
de huidige situatie is dat bijna 23 ha. In het nieuwe beheerplan zal hier nadrukkelijk 
aandacht voor zijn, om alleen die biotopen te beheren die het golftechnisch of 
bosbouwkundig nodig zijn. 

 

Vervangbaarheid 

 
Zoals verwoordt in het bovenstaande hebben de biotopen niet dezelfde natuurkwaliteit. 
Een oud bos is niet te 'vervangen' door bijvoorbeeld een jong struweel. Om hieraan 
tegemoet te komen en deze natuurkwaliteiten te kwantificeren is gebruik gemaakt van de 
kwaliteitstoeslag uit de Provinciale Verordening Ruimte (2009). In artikel 5.2 lid 3 wordt 
verwezen naar de bijlagen van de VR waar de kwaliteitstoeslag bij compensatie wordt 
beschreven. In de onderhavige toets wordt gepoogd aan te tonen dat geen sprake is van 
significantie en dus geen compensatie. Echter, de methode die hiervoor gebruikt wordt is 
zeer bruikbaar. De hoogte van de kwaliteitstoeslag is afhankelijk van de vervangbaarheid 
van het ecosysteem. Op deze manier kan in navolging van het (provinciale) beleid bepaald 
worden welke natuurkwaliteiten (in hectares) de biotopen/natuurtypen hebben. Tevens 
kan bepaald worden wat de 'vervangbaarheid' van de natuurkwaliteiten is. Op deze 
manier wordt de netto 'plussen en minnen' in balans gebracht. Met betrekking tot de 
vervangbaarheid worden drie categorieën onderscheiden (zie Tabel 4.5). 
 
De vervangbaarheid is bepaald van de biotopen/natuurtypen (zie onderstaande) 
Op de golfbaan. De 'nieuwe' natuur heeft een licht groene kleur gekregen aangezien het 
hier gaat om nieuw te ontwikkelen biotopen/natuur.  
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Vervangbaarheid en Kwaliteitstoeslag provincie Utrecht (bron: VR, 2009).  

Categorie Factor Voorbeelden 
1. Snel vervangbare natuurkwaliteiten 
- natuurkwaliteiten die binnen 25 jaar 
zijn te vervangen 
- gebieden met natuurkwaliteiten die 
nog geen 25 jaar oud zijn 

Toeslag van 0,3, 
tenzij het nieuwe 
gebied aansluit op 
de EHS. Dan geldt 
een toeslag van 0,1 
 

- weidevogelgebieden 
- bossen jonger dan 25 jaar 
- aanleg op voormalige        
landbouwgronden 

2. Vervangbaar binnen 25 tot 100 jaar Toeslag van 0,7, 
tenzij het nieuwe 
gebied aansluit op 
de EHS. Dan geldt 
een toeslag van 0,3 

- laagveenmoerassen 
- stuifzanden 
- schraallanden 
- bos 25 - 100 jaar oud 

3. Moeilijk, respectievelijk niet 
vervangbare natuurkwaliteiten 

Berekening van de 
toeslag is maatwerk 

- schraalgraslanden 
- kalkgraslanden 
- bos > 100 jaar oud 
- hoogvenen 

 
De 'nieuwe' natuur heeft één plus gekregen vanwege de snelle vervangbaarheid. Onder de 
'nieuwe' natuur vallen de biotopen: struweel, ruigte/zoom, moerasruigte, bloemrijk 
grasland en water. Het mag duidelijk zijn dat de kwaliteitstoeslag op de 'plussen' niet van 
toepassing is. De 'minnen' zijn toegekend aan de biotopen die verdwijnen als gevolg van 
de uitbreiding in de EHS. Het gaat hierbij om de biotopen: loofbos en parkbos. De bossen 
op de golfbaan zijn in de Historische Atlassen Nederland en Utrecht (circa 1850 - 1900) 
niet aanwezig. De grond waarop de golfbaan is gelegen bestond begin 20e eeuw nog uit 
landbouwgebied. Deze biotopen hebben daarom twee minnen gekregen en vallen in 
categorie 2 (bos 25 - 100 jaar oud). Het verlies van deze bossen door de uitbreiding van 
de golfbaan resulteert in een kwaliteitstoeslag van 0,3, aangezien de 'nieuwe' natuur 
gerealiseerd wordt aansluitend op de EHS. Voor de golfbaan is in onderstaande tabel een 
oppervlakteanalyse uitgevoerd met de kwaliteitstoeslagen.   
 
Oppervlakteanalyse met 'plussen en minnen' op basis van de kwaliteitstoeslag en het oppervlakte 
te realiseren 'nieuwe' natuur. 

Biotoop/natuurtype Verschil 
uit Tabel 4.4 

Kwaliteitstoeslag 'Vervangen' 
oppervlakte 

Loofbos -0,75 0,3 -0,98 
Parkbos -5,72 0,3 -7,44 
Struweel e.d.  3,59 n.v.t. 3,59 
Ruigte/zoom 1,13 n.v.t. 1,13 
Moerasruigte 0,18 n.v.t. 0,18 
Bloemrijk grasland 3,55 n.v.t. 3,55 
Water 3,00 n.v.t. 3,00 
Totaal  4,98 ha - 3,04 ha 

 
Uit bovenstaande ttabel blijkt dat bij de oppervlakteanalyse met de kwaliteitstoeslag het 
oppervlak 'nieuwe' natuur voldoende is om de verloren gegane natuurkwaliteiten te 
'vervangen'. De plussen en minnen zijn netto in balans, met een surplus van 3,04 hectare 
dat wordt toegevoegd als 'nieuwe' biotopen/natuur op golfbaan De Haar. 
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Conclusie  
In de voorgaande paragrafen zijn de vier hoofdaspecten getoetst aan de voorgenomen 
activiteit. Uit de toetsing is gebleken dat alleen bij het toetsaspect "provinciale 
natuurwaardering" sprake is van een beoordeling 'significant negatief'. Op basis van de 
(her)waardering van de "Buiten in Beeld"-kaart is immers sprake van een aantasting van 
bossen met de natuurwaarden "uitstekend" en "goed". Bij deze constatering kunnen de 
volgende kanttekeningen worden geplaatst: 
 
1. Ambities blijven haalbaar 
Het bos op in het Zuiderpark is in het natuurdoeltype Multifunctioneel bos en beheertype 
N17.03 Park- of Stinzebos gelegen. Uit de toetsing blijkt dat de ambitie voor het bos, het 
Haagbeuken- en essenbos, ook na de uitbreiding mogelijk is. Momenteel bestaat het bos 
op de golfbaan, zo blijkt uit Schenkeveld (2009), uit een plantengemeenschap die 
karakteristiek is voor een Essen-Iepenbos. Hoewel de frequentie waarin plantensoorten 
voorkomen nog gering is, is dit een indicatie dat het huidige beheertype opschuift naar de 
ambitie die door de provincie is gesteld voor het bos op de golfbaan. Momenteel wordt 
gewerkt aan een beheerplan waarin onder andere het bos op de golfbaan richting de 
ambitie beheerd gaat worden. 
 
2. Samenhang blijft behouden 
Hoewel veel gaat veranderen op de huidige golfbaan wordt de "aaneengeslotenheid en 
robuustheid" beperkt aangetast. De kap van de houtopstanden heeft niet tot gevolg dat 
onoverkoombare barrières ontstaan en brengt het ecologisch functioneren als geheel niet 
in gevaar. Daar waar (negatieve) effecten door het verplaatsen van het clubhuis en 
ontsluitingswegen worden verwacht, worden passende mitigerende maatregelen 
toegepast. 
 
3. Functionaliteit voor soorten blijft behouden 
In diverse overleggen met het bevoegd gezag (DLG) en betrokken partijen zijn de 
mitigerende en/of compenserende maatregelen voor beschermde soorten besproken. 
Hieruit is naar voren gekomen dat de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen 
wordt gegarandeerd (behoud bomen met verblijfplaatsen voor vleermuizen). Het kappen 
van de houtopstand leidt niet tot het overtreden van verbodsbepalingen van de Flora- en 
Faunawet. 
 
4. Nieuwe natuur (minnen vs. plussen) 
Naast het verdwijnen van bosopstanden ('minnen') op de golfbaan wordt nadrukkelijk 
ingezet op het realiseren van nieuwe natuur ('plussen'). Uit de oppervlakteberekeningen 
blijkt dat het oppervlak nieuwe natuur ruim in de 'plus' komt, ook na het toepassen van de 
provinciale kwaliteitstoeslag.  
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Slotconclusie 

 
Het valt niet te ontkennen dat de uitbreiding van golfbaan De Haar een behoorlijke impact 
zal hebben op de huidige situatie. Een dergelijke ingreep in de EHS vraagt een grondige 
toetsing. Voor de Nee, tenzij heeft de provincie Utrecht vier hoofdaspecten aangewezen 
die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk worden 
aangemerkt. De EHS wordt met de uitbreiding van golfbaan De Haar niet aangetast op 
deze vier hoofdaspecten, slechts één toetsaspect (de provinciale natuurwaardering) krijgt 
een significant negatieve beoordeling. De integrale (ecologische) toetsing op deze vier 
hoofdaspecten, zoals gepresenteerd in dit rapport, blijft buiten de significantie. Deze 
conclusie wordt ondersteund door de gekozen zorgvuldige inpassing, het ontwikkelen 
van nieuwe natuur en het nemen van mitigerende en compenserende maatregelen, 
waardoor de uitbreiding netto meer winst oplevert voor de natuur(waarden) op de 
toekomstige golfbaan. Het beheerplan wordt daarbij een essentieel document waarmee 
de bovengenoemde aspecten duurzaam worden gegarandeerd. 
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Bijlage 6.1  Golfbaan "De Haar" - Huidige situatie en gebruik 
 

 
 



 
 

 projectnr. 1907 - 176054 Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 
 28 maart 2011  definitief Bestemmingsplan Haarzuilens 
   

 

 268   



 
 

 projectnr. 1907 - 176054 Milieueffectrapport Uitbreiding Golfbaan De Haar 
 28 maart 2011  definitief Bestemmingsplan Haarzuilens 
   

 

 269   

Bijlage 6.2 Golfbaan "De Haar" - Uitbreidingsplan  
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Bijlage 6.3  Schema "Criteria en hulpmiddelen voor toetsing 
significante aantasting van wezenlijke waarden en kenmerken" 
(Provincie Utrecht, 2008). 
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Schema van criteria en hulpmiddelen voor toetsing van significante aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden (nee, tenzij) 
 
Inleiding 
Uitbreidingen van recreatiebedrijven kunnen leiden tot significante aantasting van de EHS. Wezenlijke waarden en kenmerken moeten daarbij worden 
ontzien. Door GS van de Provincie Utrecht zijn vier hoofdaspecten aangewezen die bepalen welke waarden en kenmerken binnen de EHS als wezenlijk 
moeten worden aangemerkt: 
1. De aanwezigheid van zones met bijzondere ecologische kwaliteit 

(bijzondere samenhang abiotische en biotische kenmerken, goed ontwikkelde systemen, zoals waardevolle oude boskernen ) 
2. Gebieden die bepalend zijn voor de aaneengeslotenheid en robuustheid van de EHS 
3. De aanwezigheid van bijzondere soorten. 
4. De aanwezigheid van essentiële verbindingen (bijvoorbeeld foerageer- en migratieroutes). 
 
Als de EHS op één van deze vier hoofdaspecten wordt aangetast, dan is er sprake van significante aantasting van de EHS en kan de ingreep niet 
plaatsvinden zoals beoogd. Er moet dan gekeken worden naar alternatieven. Om te toetsen of er al of niet significante aantasting plaatsvindt, zijn 
gedetailleerdere beoordelingscriteria nodig. Deze criteria en bijbehorende hulpmiddelen en informatiebronnen worden hieronder per hoofdaspect 
verduidelijkt. Verscheidene hulpmiddelen zijn ook in het reguliere RO-traject al noodzakelijk en daarom niet nieuw. Een deel wordt momenteel nog 
door de provincie uitgewerkt of beter toegankelijk gemaakt. In het GS-besluit is ook aangegeven dat via een quick scan een eerste oordeel gevraagd 
kan worden van de provincie. Indien daarbij nader onderzoek aanbevolen wordt, vanwege het ontbreken van noodzakelijke gegevens, dan zal via de 
quick scan de onderzoeksvraag toegespitst worden. In de begeleidende brief bij dit schema heeft GS de quick scan verder uitgewerkt. Vanwege het 
nog niet beschikbaar zijn van een aantal kaarten en databases zullen de eerste periode wat meer onderzoeken gevraagd moeten worden. Daarbij 
dient bedacht te worden dat dit onderzoek in de Nota Ruimte èn het Streekplan een verantwoordelijkheid zijn van de initiatiefnemer, het beschikbaar 
stellen van kaarten en databases is een extra service van de provincie aan de initiatiefnemer. 
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Toelichtingen 
1. Zones met bijzondere ecologische kwaliteit 

Wordt verdeeld in actueel en potentieel. Actueel: wat er nu is, potentieel: aangewezen natuurdoelen, die in detail in het veld bepaald moeten 
worden op basis van aanwezige abiotische omstandigheden (bodem, grond- en oppervlaktewater, milieu etc.) (tekst nog pm). 

Toetsaspecten significantie Toelichting Informatiebron Regulier RO of extra  

ACTUELE WAARDEN     

1. Provinciale natuurwaardering 
Aantasten van gebieden met de 
natuurwaarden �uitstekend� en �goed�. 
 

Om de kwaliteit van natuur te kunnen beschrijven wordt 
gebruik gemaakt van natuurwaardering van locaties. De 
natuurwaardering voor een locatie kan worden gedefinieerd 
als de mate van voorkomen van karakteristieke soorten, 
uitgedrukt in een schaal van uitstekend � goed � redelijk - 
matig. Hiervoor worden natuurgegevens gebruikt die de 
provincie heeft verzameld in de EcoDataBank. Op de 
provinciale website �Buiten in Beeld� (http://www.provincie-
utrecht.nl/buiteninbeeld) wordt de systematiek en 
berekening van die natuurwaardering uitgelegd. Tot nu toe 
zijn deze berekeningen alleen toepasbaar op de 
floragegevens. 
N.B.: van niet alle plekken in de provincie zijn gegevens 
beschikbaar. Dit betekent dat ook als het niet op de kaart 
staat, er wel natuurwaarden aanwezig kunnen zijn. Op de 
kaarten zal dit zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt worden, op 
dit moment is dat nog niet voor 100% het geval. 

− De website �Buiten in beeld� is nuttig voor 
een eerste oriëntatie op waar hoge 
natuurwaarden zijn en mogelijk significante 
aantasting plaats kan vinden. 

− Voor toepassing kunnen gedetailleerde 
kaarten met gegevens worden aangevraagd 
via natuurinfo@provincie-utrecht.nl. 

− In de toekomst is het de bedoeling dat de 
kaartlagen ook digitaal (als shp- of jpg-
bestand) direct kunnen worden gedownload 
van het provinciale portaal voor toepassing in 
documenten en programma�s van gemeenten 
en onderzoeksbureaus. 

Ook voor het reguliere RO-traject dienen 
actuele natuurwaarden in kaart te 
worden gebracht ter bepaling van de 
passende bestemming en voor de 
natuurtoets t.b.v. de Flora- en Faunawet. 

 

2. Oude boskernen 
 
Aantasten van oude boskernen van de 
categorie �zeer waardevol� en �bijzonder 
waardevol�. 

Oude boskernen zijn actuele groeiplaatsen van autochtone 
bomen en struiken welke afstammelingen zijn van 
oorspronkelijk inheemse flora die na de ijstijd op eigen 
kracht Nederland heeft bereikt. De groeiplaats kan zowel bos 
betreffen als ook een houtwal of een enkele boom of struik 
welke als relict van het oorspronkelijke bos te beschouwen 
is. De provincie heeft voor de Heuvelrug de oude boskernen 
op grond van oude topografische kaarten en veldonderzoek 
in kaart gebracht. De boskernen zijn in drie waardeklassen 
ingedeeld. 

− De kaart is ook verwerkt in Buiten in Beeld. 
− In de toekomst is het de bedoeling dat de 

kaart ook digitaal (als shp- of jpg-bestand) 
direct kan worden gedownload van het 
provinciale portaal. 

Worden door de provincie ook in 
reguliere plantoetsing in overwegingen 
meegenomen. 

 

3. Biodiversiteitsgebieden  
 
Aantasten van een prioritair 
biodiversiteitsgebied dat geheel of 
gedeeltelijk is gelegen binnen de EHS. 

Uit het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro, door 
Nederland medeondertekend, vloeien 
inspanningsverplichtingen t.a.v. het behoud van gebieden 
van belang voor het behoud van biodiversiteit voort. Voor 
Utrecht worden deze gebieden momenteel op kaart gezet op 
basis van een optelling van ecologische kwaliteiten. Er 
komen twee categorieën: �prioritair� en �van belang�. 

Nog in voorbereiding. Omdat het hier om slechts 
enkele speciale gebieden gaat (de �parels�) kan 
deze kaart niet als vervanging van de 
natuurwaardering worden gebruikt en dient alleen 
ter aanvulling. 
 

Nieuw, zal echter ook in reguliere RO-
afweging betrokken gaan worden.. 

 

http://www.provincie
mailto:natuurinfo@provincie-utrecht.nl
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POTENTIËLE WAARDEN      

Natuurdoelen (UNAT�s) zoals vastgelegd 
in het Natuurbeheerplan. 
Abiotische omstandigheden voor 
bijzondere ecologische kwaliteiten 
. 
 

Bij dit aspect is een deskundigenoordeel niet altijd te voorkomen omdat de 
criteria niet hard te krijgen zijn. Het is een zelfstandige afweging waarbij de 
actuele waarden, de potentiële waarden en de abiotische omstandigheden 
een plaats innemen. Deze weging kan alleen locatiespecifiek gemaakt 
worden op basis van basismateriaal op kaarten / in databases en 
aanvullend gericht veldonderzoek 
Noot: in de oudere natuurgebiedsplannen wordt bij de toewijzing van 
natuurdoeltypen gesuggereerd dat op basis van basiskaarten eenvoudig 
een doeltype toe te wijzen is. Dat is een onterechte suggestie omdat de 
basiskaarten die mate van detail helemaal niet hebben. Nu worden clusters 
van mogelijke doeltypen toegewezen waar op grond van de terreinsituatie 
uiteindelijk een keuze wordt gemaakt door DLG in overleg met de eigenaar. 

Diverse kaarten met grondwater- 
bodem en andere gegevens. 
Uiteindelijk wordt gestreefd naar een 
kaart met daarop aangegeven waar de 
abiotische omstandigheden goed tot 
zeer goed zijn. 

Verschillende kaarten met abiotische 
kwaliteiten die nu ook reeds voor 
reguliere plantoetsing gebruikt 
worden: watertoets, aardkundige 
waarden, stiltegebied etc.  
De komende jaren zullen deze kaarten 
aangevuld / steeds geactualiseerd 
worden.  
 

 

 
2. Aaneengeslotenheid en robuustheid 

Toetsaspecten significantie Toelichting Informatiebron Regulier RO of extra  

Opsplitsing van een gebied 
Verkleining van een gebied 

Beide begrippen staan voor het tegengaan van 
versnippering. Bestaande versnippering wordt nu 
bestreden met faunavoorzieningen, ecoducten, afsluiten 
van wegen en afbraak van gebouwen. 

Kaart met (grote) natuureenheden (absoluut 
en relatief t.o.v. omgeving): nog te maken 

Het toetsen op dit onderdeel is in principe 
gebruikelijk, ook als nee tenzij niet aan de orde 
is: ook versnippering van andere delen van het 
landelijk gebied is ongewenst. 

 

 
3. Bijzondere soorten 

Toetsaspecten significantie Toelichting Informatiebron Regulier RO of extra  

1.  Flora- en faunawet (Ffw) 
 
Negatieve gevolgen voor beschermde 
soorten uit tabel 2 en 3 Ffw. 

Dit zijn soorten die wettelijk zijn beschermd. Meer 
informatie via de website van LNV (www.minlnv.nl en dan 
zoeken op beschermde soorten of kijk in de 
soortendatabse op de site). 

− Gegevens van beschermde soorten kunnen 
worden opgevraagd bij de provinciale 
EcoDataBank via natuurinfo@provincie-
utrecht.nl. Overigens kunnen alleen door de 
provincie zelf verzamelde gegevens worden 
geleverd (ivm auteursrechten derden).  

− Gegevens van beschermde soorten kunnen ook 
worden aangekocht bij het Natuurloket 
http://www.natuurloket.nl. 

Regulier.  

2.  Bedreigde soorten van de Rode lijsten 
en Oranje lijsten 

 
Negatieve gevolgen voor bedreigde 
soorten uit de categorieën �bedreigd�, 
�ernstig bedreigd� of �op het punt van 
verdwijnen� van de Rode en/of Oranje 
Lijsten. 

Als uitwerking van het overheidsbeleid uit Taakstelling 8 
van de rijksnota �Natuur voor mensen, mensen voor 
natuur�(2000) en de internationale verplichtingen zijn 
landelijke Rode lijsten van bedreigde en kwetsbare dieren 
en planten opgesteld. Daarbij is wettelijk vastgelegd dat de 
overheid zich inzet voor de bescherming van deze soorten 
en dat zij het onderzoek én werkzaamheden die nodig zijn 
voor de bescherming van deze Rode lijstsoorten dient te 
bevorderen. 

− Gegevens van bedreigde soorten kunnen worden 
opgevraagd bij de provinciale EcoDataBank via 
natuurinfo@provincie-utrecht.nl. Overigens 
kunnen alleen door de provincie zelf verzamelde 
gegevens worden geleverd (ivm auteursrechten 
derden).  

− Gegevens van bedreigde soorten (alleen Rode 
lijsten) kunnen ook worden aangekocht bij het 
Natuurloket http://www.natuurloket.nl. 

Regulier (wordt doorgaans bij 
natuurtoetsen voor de Ffw 
meebeschouwd). 

 

http://www.minlnv.nl
http://www.natuurloket.nl
mailto:natuurinfo@provincie-utrecht.nl
http://www.natuurloket.nl
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Analoog aan de methodiek en de intentie waarmee de Rode 
lijsten landelijk opgesteld zijn is in het provinciale 
Beleidsplan Natuur en Landschap opgenomen dat het 
provinciale soortenbeleid zich richt op in Utrecht bedreigde 
en kwetsbare soorten. De Oranje lijst voor fauna is door GS 
bekrachtigd is in 1997 en voor flora in 2001. Hierbij is 
bepaald dat de Oranje lijsten specifiek gebruikt zullen 
worden voor het toetsen van subsidieaanvragen en bij 
plantoetsing. In de Werkdocumenten Flora en Fauna zijn de 
oranjelijsten te vinden.  

 
5. Essentiële verbindingen 

Toetsaspecten significantie Toelichting Informatiebron Regulier RO of extra   

1.   Ecologische verbindingszones,  
Robuuste verbindingen, en ecoducten en 
faunapassages (tussen kerngebieden 
EHS). 
 
Door ingreep wordt een verbinding 
�ernstig belemmerd�. dan wel kan niet 
meer gerealiseerd worden. 
 

Ecologische verbindingszones hebben als 
doel om kerngebieden van de EHS met 
elkaar te verbinden en barrières als 
wegen passerbaar te maken voor flora en 
fauna. Rijk en provincie hebben hiertoe 
verschillende verbindingen aangewezen. 

− Doelsoorten zoals genoemd in het �Werkdocument Ecologische 
Verbindingszones provincie Utrecht� (1993) en de natuurgebiedsplannen. 

− Doelsoorten zoals genoemd in het rijks- en provinciale beleid m.b.t. robuuste 
verbindingen. (Afsprakendocument LNV - Provincies van november 2003 en 
technische uitwerking in Handboek voor Rubuuste verbindingen (Alterra) 

− Eisen verbindingszones per doelsoort zoals onder andere beschreven in modellen 
Alterra (�Tover�), op te vragen bij provincie of te beoordelen door Quick scan-
toetsers. 

Regulier.   

2. Foerageer- en migratieroutes  (binnen 
kerngebieden EHS).  
 
Door een ingreep wordt een verbinding 
�ernstig belemmerd� dan wel kan niet 
meer gerealiseerd worden. 
 

 Dit zijn routes die binnen kerngebieden 
van de EHS liggen en die gebruikt worden 
door dieren om van rust- naar foerageer 
plaats te komen, seizoensmigratie e.d. Te 
denken valt aan bijvoorbeeld wildwissels 
of bomenlanen voor vleermuizen. 

− Gegevens in provinciale EcoDataBank en Natuurloket. 
− Extra onderzoek of externe bronnen. Aanvullend onderzoek is nodig, afhankelijk 

van situatie en voorkomen van soorten in de buurt. Ter beoordeling aan Quick 
scan-toetsers. 

  

December 2007 
Aanvullingen april 2010 
1. Deze tabel passen we toe voor alle functies in of nabij de EHS (inclusief ecologische verbindingszones), dus NIET ALLEEN VOOR 

VERBLIJFSRECREATIE OP DE UTRECHTSE HEUVELRUG. Deze tabel is door GS toegezonden aan alle gemeenten op de Heuvelrug als bijlage bij een 
brief over verblijfsrecreatie. De tabel is ter kennis gebracht van Provinciale Staten maar niet door hen vastgesteld 

2. Toetsaspect 3 onder actuele waarden (biodiversiteitsgebieden) is geschrapt vanwege het ontbreken van toegevoegde waarde èn het leiden tot 
verwarrende informatie. 

3. Indien u een papieren versie van deze tabel gebruikt dan kunt u uiteraard de linken naar informatie op onze website niet gebruiken. Via de 
zoekfunctie op de website of via het thema Natuur en landschap vindt u deze informatie ook. 
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Bijlage Vegetatiestructuur en Natuurtypen De Haar 2009/2010 
 
Inleiding 
In het kader van het MER en de Nee, tenzij afweging voor de uitbreiding van de golfbaan 
heeft Bureau Schenkeveld in de zomer van 2009 de vegetatiestructuur en natuurtypen 
onderzocht. 
 
Methode 
In juli 2009 is het terrein 5x bezocht. In het veld zijn alle vakken met een houtachtige 
vegetatie en een ongemaaide kruidlaag begrensd. Binnen deze vakken is op vastgestelde 
punten de vegetatiestructuur bepaald. De dichtheid van de meetpunten bedraagt 
ongeveer 1/400m2. De oppervlakte van elk meetpunt is 50 m2 (diameter 8 m). Per 
meetpunt is de bedekking van de achtereenvolgende lagen geschat. Deze lagen zijn: 

- boomlaag: > 6 m 
- struiklaag: 1,5- 6 m 
- kruidlaag: 0 � 1,5 m; zonder (lever)mossen 
- moslaag: 0 - 0,05 m; alleen uit (lever)mossen bestaande. 

De positie (coördinaten) van de meetpunten is vervolgens in AutoCad vastgelegd. Met 
behulp van dit programma is vervolgens per laag het verloop van de bedekking 
gecalculeerd en getekend.  
 
Resultaat  (De genoemde figuren zijn niet opgenomen in deze bijlage). 
De figuren 1, 2, 3 en 4 tonen de ligging van de van de verschillende gecalculeerde 
bedekkingsklassen van respectievelijk de boom-, struik-, kruid- en moslaag. Figuur 5 
toont de bedekking van de boomlaag en de diameterklasse van de bomen (figuren niet 
opgenomen in deze rapportage). Figuur 6 toont de verspreiding van de natuurtypen 
gebaseerd op de vegetatiestructuur. Dit zijn loofbos, parkbos, struweel, ruigte, bloemrijk 
grasland, water en moeras.  
 
Loofbos is bos met een bedekking van de boomlaag van tenminste 40% en van de 
struiklaag van tenminste 10%. Het oppervlak is 18,28 ha Parkbos heeft een bedekking 
van de boomlaag van tenminste 10% en van de struiklaag van maximaal 10%. De 
kruidlaag wordt niet of extensief (maximaal 1x/jaar) gemaaid. Het oppervlak is 8,34 ha. 
Bij jonge aanplant, struweel en mantels is de bedekking van de boomlaag maximaal 10%. 
Het oppervlak is 0,34 ha. Ruigte/zoom wordt extensief gemaaid (maximaal 1x/jaar). De 
bedekking van de boom- en struiklaag is maximaal 10%. Het oppervlak is 0,64 ha. 
Bloemrijk grasland wordt botanisch beheerd (maaien en afvoeren 2x/jaar). Het oppervlak 
is slechts 0,06 ha. De sloten en waterpartijen staan permanent onder water. Het 
oppervlak is 5 ha. Moeras ontbreekt. Het overige deel van het terrein wordt intensief 
gemaaid (> 2x/jaar) of geklepeld. Dit deel is niet als natuur onderscheiden. Het oppervlak 
hiervan is 22,85 ha. 
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Discussie 
Er zijn relatief weinig plekken met een rijke horizontale gelaagdheid. Het areaal loofbos 
bedraagt 33%. Op veel plekken is recentelijk ingegrepen, waardoor een zekere 
uniformiteit is ontstaan. Hierdoor is er ruimtelijk gezien (in het platte vlak) wel veel 
variatie. Brandnetelvelden met een enkele struik gaan direct over in dichte jonge 
aanplanten of open opstanden van oude bomen en een dichte struiklaag. De betreffende 
ingrepen zijn: 

- de kruidlaag is de afgelopen jaren een keer gemaaid; 
- de struiklaag is recentelijk teruggezet; 
- de struiklaag is recentelijk verwijderd/geklepeld; 
- de bomen zijn gekapt en de nieuwe opstand is nog jong. 
 

De ingrepen zijn ingegeven door golftechnische eisen (de bal moeten kunnen worden 
teruggevonden) of hebben een landschappelijke of bosbouwtechnische reden. Het 
huidige maai- en snoeibeheer is intensiever dan vanuit het golfspel zelf nodig is. De 
benodigde oppervlakte hiervoor bedraagt ca. 19 ha (nu dus bijna 23 ha). Een aantal 
soorten zijn op het schaalniveau van het plangebied specifiek aan rijk gestructureerd bos 
gebonden. Dit zijn Ree (verblijfplaats overdag), Gewone grootoorvleermuis (verblijfplaats 
en jachtplek), Struikmos (groeiplaats) en een aantal struiklaagbewonende broedvogels 
als Winterkoning, Heggenmus.  
Het parkbos kent meer specifieke bewoners. Dit zijn Watervleermuis (verblijfplaats), Ruige 
dwergvleermuis (jachtplek), Gewoon sneeuwklokje, Grote keverorchis, Elzenzegge, 
Boszegge, Gevlekt longkruid (groeiplek). Nog meer soorten zijn overigens gebonden aan 
bosranden en oude (en holle) bomen. Ook dat is natuurlijk specifiek voor landgoederen 
als die van kasteel de Haar. Voorbeelden hiervan zijn de diverse holtebewonende en 
bosrandbejagende vogels en vleermuizen. Maar verder ook zoomplanten als 
Hartzonnebloem, Bloedzuring, Bosaardbei, Gewone agrimonie, Brede wespenorchis. 
 
Op grond van de recente inventarisatiegegevens (broedvogels, vaatplanten, vleermuizen, 
vegetatiestructuur) houdt de provinciale natuurwaardering geen stand. Met name de 
strook tussen de Haardijk en hole 1 is minder waardevol dan voorgesteld, terwijl voor het 
bos in het midden- en oostelijk deel het tegenovergestelde geldt. 
 


