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DE BESTAANDE 9 HOLES GDLFBAAN 

De 9 ~ goIfbaan van goIIOOb"Oto Haar"1$1'tIfId 1975 aangtkgd ... hel 
Zuiderpa,1<. van het kaslHi. He! ~atIi; stam! ojj he! begIo van de 1WIn!lgS1e 
eauw en Is ontworpen door H. CQpIjn. 
De lay-oot van da baan voigt in hooIdUjn&n de n.dmleJjjke hoofdcpnt van 
het kasteelpark. 
Door de gevar!eerde rvimte~i~a opbovw, de afwlsselng van bos an 
boomgrOlpen, de maandereode waterpartijen en hal gloolonde ra~AI I. do 
baan letyperen aIs &«I ech1e parkbaan. 
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UITGANGSPu rITEN TEN AANZIEfl VAN DE B AAUUITBREIDlNG 

Opzel van de baan 

De 18 holes goIlbaan dlent In ""rband mel llexlbi&teil in hel gebnik lelljn 
opgebolmd uTI lwfIe dreuTts van Sholes waarvan de greens van dll holes 9 
In 1 a zljn gesilue<.lro in de nabijh'id van hel d~bhu's evena~ dllllles van 
hole 1 lin 10. Voor de kwatiteit van de gotfaooommoeatillis het essentiMi 
dal de c;:irculls ....,. .... $peIt.,;llnlsch:tO gelljkwurtlg mogelijk zijn. Oil 
be\ekent dill de negen nievwe holes niel als een aareengllsloten 
zelfstandlg circuil moelen worden oolWOrpen (lle ,~ema A), maar dalln 
belele c;:ireults van neg~n holes oude en nieuwI holes voorkomen (zil 
sehema B). VODf h~I vt~1 van clio 18 holes wordt een piUbchtige 
n..i-nte.iiu opzel OIlgIIstreeld. 

Verdelin; en lengle van de hoIu 

De 18-ho1ea baan moll zijn Dp!lebouwd uit: 4 holtll mel Nn lengce tusSlfl 
de 141) en 220 meier (pIl3 holes). 10 holes met eenleogtelusHn de 241) 
en 420 mi ler (par 4 holes) en 4 holes mel een longte !uS.lln de 440 en 
$21) meier (par 5 holes). 
De 10ta.l8 bailIllengte tedraagt tenminste 5944 INI •• (S5571) en bij 
voo:keUf ca. 6200 mel8f. 

Aistand IUSsen de holes 

De alstan4 fuSSen I1et ,tnd van eM hole en hel begin van dt IIOlgende 
hole bedrugl bij VOO!IIeur ca. 50 meter. In uitzO!"Otlem\lS98Vfllen Is Nn 
groIere IDqlalstand 101 maxlmaaI 2DO meter toeltalbaM. 

Oell1nlacJll:O<len 

Een voIwaaldlge drivingrange en otf9ngreen en -bunker zijn een 
orvnisbaar otKIerdee4 van Mn goIIbaan. 







.. ' 

, fill : 
~il [ ........ . 

F-- ,- hI I - .... . ........ .. 

. .' ''tl!Jlt,,)f 
~I 

• a • • a , 

<>00 •••• 00 

, , 
; 

I 



0 
0' , j 0 lL, ~ .;; 'pi c'8 !!!§ 

t- ". iH §.~ , ic: i~;iil • • 'jl ,~~] • .. ~ .OJ .... .l!! ~} • "~, "1" ~.. .s;-

tiH - ,. - Iii..; • .~I f~~H • i ' '§~ • % r ~. l~ i . ··'S ~ · ·1 !~! !"h • 
.! ~!:a h'r- ' 0 ,l!I _<: ' . C>!j>.a -, 
~~!I~~ii~ un Jii "'l",oi.!Ot _'2 .., Iii.!! ~ • ~~~ ~i:ii2iii:: • ~ ;.~§~ i ii ~ '-= N !!~ O!,. ... . ,! ., .e~~.!! 

" H§- .~~~ E.iU 1£- goi;!J1!i! • ·~i·· ". "' .. l-~ .a r~i~! ! ~ .. .~~ ii~a i , 
'i~ To :!§~~.!! ii~ D :gir' • !I !<D ~~ 11 ., c~ S , 

0 HT-lo .:lc:~i£ i:g,W"i' • ~.:'q • n::l -e.! g. 'll'l ~- ~ ~ .!fi i':~'J .!! ~ 11 i3.::r:: 
t. , !t~!. -~ eo, • ~ ~!. • ~ go", J:: 18'5 ~ !~! '8a;!ii~ • ,~,.,~ •• ••• 0 c: .:: l:! • i . ° -'.I ?tr!' ~I3Iti~""~~ .. .!i ~: 

~~~€~ ill ~ · . , ,0 .. f.! 
" j •• j fd•h1•g • ,.~.,p~ .~ .h~~ ~'~ j~"'ii:I; 
• .5.5~ B'i {!l h.t! !!!P.'~. > C1S,a; rI 



, 

.-
-.. 

J> 

--

, 

iIll 
• • , 
I I I 

~ ~ 

Iii • o G • ~ ••••• 

11 ! -.... .. ... ~ .... 
j 

--
• 

• 
--

.. • ,-•• ! . -
H -" [ 
..~ ... ~~ .. 
!!:::=::!l:!!l!!:::! 

a ................... .,. ... "':$! 

• so .. "' ...... "" ........ 
~- .. -.. -----
• 
1t .. ... ." ... '" ... .., .... '" :II 
~ 
:1: .. "' ... ., "' ........ ." 

, , , 
~ 
i 





-......... ~ .... 

, 
• ; 

i 

it .... .., ................... :g ! 
.1 0 ........... ..,"' ... .., x __ ......... ___ .... 

!i ............ "' ...... "' ... ~ 
f_N.., ... "' .......... ... 



, 0 

00 
, 

"" ~d i • 
I~'~~ ~ 

• ~r: !;; ~ " 1l :Z:1l~'I::I'S~ • • • i f~! ~ ~ • , j 
0 • ·'liiH ~. • • ." .~. ~ ;; ;~~i .. <: ii • • !t~~r~ i~ g 
0 lI!N~~ii ,.~ • • ~f" . • I ili~i! " , 0 !~.8 .8~~~! • 
" 1§~f~';1li! ~ •• 1'0 • , ..,5 :a ;;; .. -
~ • "J" -". f • if~!HiIt " • < l,,~,d< • > 



.. '" 

~,~ 

, • , • , • • • • • • • • , • • • • • 

.. • 
" • 
" • , • .. • 
" " " " " • • • 

_TE8ESU.<I<;A. ' ..... 

-------

Hole par , , 
, 3 
3 , 
, 3 , , 
, 3 , , , , . , 

" 

"'. par " , 
" 3 " , " , " , " , " , " , " , 
~ 

~ 

Uitbreiding De Haar 
variant 4 

.. 





natuurtoets 

GOLFCLUB DE HAAR - UTRECHT 

bureau schenkeveld 



GOLFBAAN DE HAAR 

natuurtoets 

1 februari 2007 

. tek$: 

. productie 

Hub Cuppen 
EriC Jansen 
Frank Mertens 
Bram Schenkeveld 

dr. AJ. M, Schenkeveld 

bureau Schenkeveld 
Visstraa t 1, 4101 AC Culemborg 
Telefoon: 0345- 53<1245, Fax: 0345-534028 
ErTlCliI : sd!!!f!!seye!dby reau@plagel,ol 

- op:Iradltgever GoIfclub'de Haar', Haarzuilens 

- contactpersonen fU.M. van Aalderen, landsl:hapsarchitect bnt van VEVAP, Heemstede 



1 Inle id ing 
Imliil~ 
GoIfdJb'de Haar' is van plan de huidige 'Hoes gclfbaan om te vonnen tot een voIwaardige 18-OO1e!i 
wedstrijdbaan (par 72). H~ is ruimte buiten d~ l"Itic:Hge baan nodig. He!: uitbreidi~ ligt 
lOwe! ten roorden, oosten als ten westen van de .... kIiQe baan. Hie!" is nJimte voor de aanleg van vijf 
nielJwe holes en een c:IIiWI9 range. Oit gebied is ca. 17,6 ha groot en wordt agrarisch (meU<.veehouderij 
en fruitteelt) gebruikt (lie figuur 1). 

Het project voorziet niet aileen in uitbreiding rTIiIiIf ~ in de reconstructie v~n de huidige baan. Hie!" 
WIXden holes ver1egd, een nieuw dubhuiS gebQo.Iwd en een andere ootsIuiting gezMt. 
Ten behoeve van de rKonstructie en uitl:Hiding is een bestemmiU9:ijAanwijziging nodig. 
Volgens de huidige wetgevino is voor elke nJimtelijke ingreep of plan een toets in het I<.ader van de FIor.!
en faonawet nodig. 

Cue notitie is in de I'ef':ite plaats een ~ v~n de inventarisatie van de nora en fauna van het 
plangebied (golfbaan pkJs uilDreiding). Het onderzoek moe!: inzicht oeven in de aanweziOheid van 
kwetsbare natwlWaarden_ Dele kumen een juri(li5(he en/of planologisdle beIernrnerYIg zijn voor de 
goedkeuing v~n het plan. 

, _ Sd ...... ..ed - Q.IIerrbotg 



Ffor.J..- m filUllilwt!l 
De Aora- en faunawet rege/t sedert 2002 de beschermino vall een grott aalltal plallteD- en di~. 
Voor handelingen die strijdig zijn met de verbodsbfpalingen betreIf!'flde pianten op hun groeiplaats of 
dieren in hun I'oiltuurlijke leefomgevino moet ootherrl1O worden aangevraagd. Bij he! aanvraQell van 
een ontheffing moet de initiatiefnemer kunnen aantonen dat he! maatscilappelij(. bei¥Og van de i 9eep 
opweegt tegen de verwachten sd"I.lde. Er worden:' C<ttegorie&1 V<ln besd1erming (en da.lrmee 
toetsivskader) ondersdleider1: streng bf:schermd - besdlermd - aIgemeen. Om onthefflng te krijgen in 
het Cje\'al v"n streng be5c:heI mde soorten u l de initi<ltiefnemer moeten iliIntonen d.lt er geen 
altemiltief is en er sprake is van dwingerde redenEn van groct openbaar betang. 

Gd:Wid>/JeiII;h "'"'9 
De Rota· en ra....a_ revel lie _ming _ ........ en d ....... te' en lie _besd ... mio~ "" <lie "an ....... ...-, .. 
~ecenlI!IjIt jj"I M _ II¥! die f uropese VI:I08- en ~~ ~ Spedlole 8eS<heo""OOSZOOotS (S8Z) 
OI""sd ... , ... Dele~,-.nen samen loot ~ __ Nat ..... 2000, net Europese _.an ~ 

De -...besd ... ,,,i lQS' "" 1998 """""' lie bad ... " " ...... ~ .......... d Ie" IndeVoQellId(l;""" 
Holo_lddp', In _ A"IOt ....... $tIt9gen.. .... _ _ oiOt de Qn"\ZtttIng .... tlrOPt$t rfOOIIln ___ ode 

.. as. In 2001 is~ .... _tct...tjriglng "a. de _~oi<"," "" 19\18 no ... _ , .... IIe ~ 1Qrnef. 
~ _de~ toegIn 2004 _ . De _ ~ -.:1 1 Ok_ 2OO!i va. krWl.. OcokClt 
oude __ StNtsnatuutmono.<nten en Besd ... ,oode tIotwrmonumenten'-' onde< de _ _ 
_ " lOti ,ei, IIonQ5d1e ~ is tool diCliI:SIIIijlijoode ~_ .... ~. QUe",.-rt 1979 .... 
~ en bad""hd NiI1II.m"<iIUIIS De .. oanMjzin<j _oed."... .......... "'* ..... 1oaRIeIirwJen tuten tool 
""' ............... 0m:I0t tool ~ Cfi c.a. _no va. tool ................... wi]<Itod Iigt, _aaoogeo"'Iti, dal ...... 
he! _ geen effe<ten, die CIt .-...1ijl<.e ke"oeoleo , va. Ioet ~ sd>oden, uitgMn. 
Dele noticie hardeIt derhaIve .... """' .... tsbesd-oeomioog. 

In de tweede plilats is dit rapport een beschrijVing 't'aI1 de sctOOe, die ooor recoostructie en uitbreiding 
aan de i'l het plangebied aanweZige (beschermde) natuJrwaarden word! toegebracht. 
Vervo!gens is besctveven hoe het ontwerp is aangepa!ot om deze schade te voorkomen of te beperken. 
Tensiotte word! aangegeven voor welke soorten ondanl<s de natuUl'lriendel ijk.e aanpassingen 
desalniettemin ontheffing Va<1 de verbodsbepalingen ex artikel 75 van de Flora- en faunawet moet 
worden aangevraagd. Dele aanwijzing Gailt gepaard met een voorSleI Va<1 te nemen maatregeIen die 
deze schade moeten mil:i!)eren en corropenseren. 

2 Methode 
Het plangel)ed is i'l de herfst/winter van 2(l()o1{200S tweemaal beZoctlt: eenmaal om de ruimtelijl<.e 
verdeling van de versdlillende habitattypen in beeId te brengen en vaatplanten te i'lVentariseren en 
eenmaal om met behulp van een schepnet het water van beide uitbreidingslocaties at te zoaen OIl 
vissen en bijzoodere macrofauna en het land OIl sp::oreo van kleine ZOOQdieren. Hierva<1 is begin 2005 
verslao;J ged<lan. Bij de beschrijving van de natuurwaarden is toen ook gebruik gemaald yan de 
gegevens van het Nah.uloket '. Omdat door de diYerSe PGO·s aileen de vaatplanten, broedvogeIs en 
amfibieen ooed zij n onderzocht, ziin aileen de verspreidingsgegevens hiervan aa~. Deze zijn 
Oeleverd ooor respectic .-elij(. FlORON, 5OVON en PAVON. Voor wat betreft de andere soortengroepen 
zijn naast he!. vektwert< ook gegevens veruomeld door liter~tut.oronderlOek en interview. 
EI'fl van de belangrijkste toodusies van deze quk;k scan was dat er aanvullend Yddonderzoek moest 
gebeuren om het vocrtomen van een aantal (str~) bescherm(Ie soorten betel" in beeId te brengen. 
Dit aarM.JIlend onder7Oek. is uitgevoer"d in 2005 en 2006 en richtte zidl OIl vleermuizen, Groene specht 
en UsvogeI, <IITlfibi~ en ~tplanten, Grote kever.ll"d"1is in het bijzonder. 

3 Gebiedsbeschrijving 
Het pIangebied ligt OIl de stroomrug van de Oude Rijn. Dele bestaat Uit zandige en ldeiige geul- en 
oeYerilfzettinoen tot CiI . 15 m -mv. Het moedermateria<ll van de bovengrond (tot 1,2 m -mv) beitiIat 
uit lichte kIei. Op de goIfbaan zijn met behulp van de bij he! gr<M:'n van de waterpartij vrijgekomen 
grond hewe!s opgerid1t.. De bovengrond hierviln is zandig en kalkrijk. 

De goIfbaan is in 1974 aangeIegd in het ruidel ijk deeI v"n het partbos rood kasteel de Haar. Oit pal1l is 
In 1906 aangeIegd, waartwj vee! reeds voIgroe;de 00men Zijn gebruikt, die uit de heIe provincie werden 
ailngeYOerCl. Het boomas<iortiment is diYer.; en Dm\·at in- I'fl uitheemse soorten, 100/'. en naaldbomen. 
De zwaarste exemplaren hebberl inmiddels een doorsnede van meer dan 1 m. 

, "'-'-" Sd ...... ..ed · Q.iIerrbotg 



De litbreicling bestaat uit landboowgronden. De akker bij de Eikshoeve v.«dt gebruikt ten betloeve van 
de snijmaisteelt. De \Iraslanden worden be<,lraasd door melkkoeien en sdlapen. De IaaQStam~rd 
bestaat oit appel (o.a. 'flstar') en peer ('O,)nference'). Ailn de roordlijde is ~ afQeSChemJd door een 
elzenhaaQ. 
De bel II lei I van de Eikslaan efI de Parkweg zijn beplant met Z~k. 
De afwatemQ fs in I100Idehjke ridrting. De sIoten van de boomQaard worden 0I1derbema!en. 

, 

" Natuurwaarden 
,~-
Bijlage 1 tDOnt de verspreidioosoegevens van FLOOON van na 1975 met eeo toeIichtino. 
1n totaal zijn in de kilometerhokken 127 ..... 58 en 128 ..... 58 over de afgelopen dertiQ jaar 14 
aandachtsoorten waaroenomen. Aandachtsoorten lijn in Nederland zeldzaam, bedreigd of beschem"ld 
en daannee van IliItionaaI belang. 
Van dele aandadltsoorten zijn in 2005 GewOl.e il\Irimonie, Zw~nebIoem, Gewone dotterbIoem, Brede 
wespenordlts, BosaiIrdtJn.. Grote kevl'lOl dlis en Krabbenscheer ook daadwl'f1(elijk in het plangeb~ 
aanr.retldl'l'll. Gewone iI\Irimonie is aangetJOffen in de bermen van de Eiklaan, Zwanenbloem in de 
sloten van de uitbreidng. Gewone dottert:IIoem en Krabbenscheer in de vijver bij het dubhuis, Grote 
keverordlis 011 2 pIekken in de bosrand in het zuiOelijk dee! en Bosaardbei 011 verscNlIende plaatsen in 
het noordeIijl<. dee! van het 005. Brede ~is komt verspreld t:Ner het hele bosQebied \I00I". 
Het plalgebied is t\oristisdl interessant vanweQe het voorkomen van eeo \Iroot aantal bospIantl'fl van 
het Essen· lepenbos subassociatie met Gewoon sneeuwIdokje. Naast een aantal van tx>vengenoernde 
soorten betreft dit WeeQbreevoorjaarszonnebloem, Gewoon soeeuwtdokje, Bloedzl.JlinQ, 
Reu~r~s, SpeenImrid, Witte sneeuwbes, Groot heI<.seOOuid. Sch«1l1W\1f~ Bogndoom, 
KnopiQ helmkruid, Krui5bes, Aalbes, Robertsi<.ruid, ~ MQelkruid. 
W~ groeit vooral op de kalkrijke zandige bodem langs de grote waterpartij. 

• _ Sd ...... ..ed· Q.IIerrbotg 



Van de besdlermde soorten is aileen Grote keverorctVs strenger beschem1d (categorie 2). Het 
eventueeI verdwijnen van de !lroeiplaats wordt!l~ aan het criterUn 'doet geen albreuk aan de 
gunstige staat van instandhouding van de soort". De t...,;dige popJIatie is verdeeld over- 2 groeiplaat:sen, 
waarvitfl er een elk)a<Jr if) ;santal i!dlteruitQaat (in ZOOS nog 3 e!teIllPIaren) en de itflder juist in aaotal 
toe_,it (in 200S meer dan 100 exempIaren). ClrrOat na het afsterven van de bovengrondse deIen de 
groeiplek word!. uitgemiaid, wordell de ordlideeen niet verdrongen cIoor ZOOI iSOOiteo I van ~jke 
omstandigheden als Gewone braam, Grote brandnetel, KleeIl<.ruicI (z;e foto). 

, _ Sd ...... ..ed· Q.IIerrbotg 



FtgUUr 2 toont de ligging van bovengenoemde \Ir~iplaatsen. 

A vifiJlKli1 

Bijlage' 2 toont de 1i)St van ~ in 1998 in tel kilometertdl (127-458). Van dat kilOmeterhOk 
(100 hal wordt meer dan de helft in besIag genomen door de huidige goIfbaan. Het gaat om 37 
soorten. De ~men~ldling is ka,aklerisliel< y()Q" middeloud bo:> mri water. 
De meet bijzondere ~ zijn Groene sped1t, G-a1.Nie viiegenvall\ll'f, Koekoek ~ SIobeend. ~ 
staan op de rOOe lijst van in Nederland bedreigde s:xxtell. 
Er zijn versd1illende banen met de typische ronde Groene--spechthottes.. Groene SpeCht is in 2005 ~ 
2006 oak wIop WilillgeilOlllOl. Er konden echter geefl rleSI:en met {bedelelide);orogen worden 
vastgesteld. 
Koekoek en Grauwt viitQenvanoer worden reoel~1iO OP de QOIfbaan waa~l . 
IJs,oogeI broedde in 2006 aan de waterpartij OP de goIfbaan. De directe ()ITi\IeVing ~ de nestpIek is 
aar.gegeoen in fl\luur 2. UsvogeI is een rogenaamde ridltIijnsoort en is daarmee Europees besd"oeInl(!. 
Blauwe reio}er heeft een broedkolcwlie met 15 neste1 in 2005 in een bosje in het westelijk deeI van de 
\Io1tbaan (tussen de nieuWe holes 6 ~ 10). 
Andere broedvogelsoorten van de goItbaan uit 2005, die niet OP de ~jst van 1998 staan, Zijn Bosuil, 
Havik. Kleine bonte specht. 
Op de landb0t.rw9ronc1en van het uitbreidlngsoebied is in 2005 aDeen Kievit en Wilde eend als 
brcoedvogel waargenomen. Het gebied is ongeschik; voor kritische weidevogeIs als Tureluur en Grutto. 
He!; agrariSCh Qebruik is te intensief. Ver<!er 1i9Qen de perC!1e!1 te did'lt bij opoaande beplanMg d <WI 
een weg. 5choiekster en SIobeend zijn '" 2005 nOel (als broedvogel) gWen. 
Aile 'JOQeIsoorten zij"l besdierll"(j. Wilde eend, FaZilnt, Hootduif (ills wild) en Zwarte kraai (bij scNde) 
mooen in bepaalde pel iodeo I bejaagd worden. 
Er I1"lO\Ierl geen nestplaat:sen worden vemietiQd. D~, Groene sped1t ~ Steeooil Zijn hoIeolboedeis 
en hebbe. vaste nestelplaatsen. Veo.1ietigiI19 hierVan is verboden.. HieNoor wordt ook geen ontheffing .- . 
' __ .... mededol,ogi(ees D;sseL hocAd\jI<e I ._ go/!bMndt ~r, ~ 2007. 
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ZOO(ldil!ren 
Het plilllgebied is in het verle6en onderdeel geweest van het IeefQebied van de volgende (bij1il!JE! IV- ) 
richtl ijnsoorten: Gewone en Ruige dwergvleermuis. Gewone grootoorvleem1uis. Laatviieger. 
Watervleermuis. BaardvleermuiS. TweekleuriQe vleermuiS en Rosse vleermuiS3. Aile vleerrnuizen zijn 
opgenomen in de bijlagen (II en IV) van de Habitatrichtlijn en daarrne! streng beschermd. Vaste 
Yerblijfplilatsen en vlio;jrouteS zijn eveneens beSdIerm<I. 

In 2005 en 2006 is door EriC Jansen van de VZZ uitgebreid onderzoek gedaan naar de actvele status 
van de verschillende populaties op de golfbaan (zie bijlage 3). 
Ruige dwergvleermuis, Gewone grO<.ltO<.lrvleermuis. W" tervleermuis en Rosse vleermuis hebben in de 
bomen op de golfba" n billts- en krililmplaal5en. Verder is het pI" ngebied belangrijk yanwege Vilste 
vliegroutes en jachtplekken. Ook l.iIatv1ieger, Baardvleermuis en Tweeldeurige vleermuis jagen (in een 
lage dichtheid) in het gebied. 

, 



legenda: 
_ hoofcMiegoute 

BelollQlijlc. 
jochfgebied. 

lkIbIijfplaats 
1+ buffeacne) 

Ftgwr 3 toont de beIiIngrijcste verblijfJUaISen, vli~routes en ~bieden. 

~ ~ ztlO9d~ van he!. pIa~ en di~ cmgeving (rrrt vaste verblijfplaats) 
zijn Mol, HuisspitsmuiS. WoeIrat, MuskUSlat, Ree, Haas, ~eI, Veldmuis. Hiervan l'ijn sporen, dIXIe r:J 
levende exempiaren gezien. De.ze soorten hebben in Nederland een (heel) algemeen voor1wmen en l'ijn 
miro(ler SlTen9 besdoeo •• id. Mol, Muskusrat ITIO\)eJ1 he!. hele jaar en !tee, Haas in bepaalde poerioden 
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bejaagd worden. Dele jadIt is wei voorbehouden aan mensen met een ontheffing van de 
vertxJdsbep;llir.gen van de Flora- en faunawet. 

Het pIitngebied lijkt Yerder gesch ikt leefgebied VOOI Bunzing. ~ soort komt ook in het betreff!'fldo!o 
uurtr:lk (3136) voor4

• Er zi;"! echter geen sporen v .... &ming in het jlIangebied geyonden. 

--Er zijn in het verleden in de ()Il1geVing Villi het plan;jebied 6 amfibiesoolten, t.w. Kamsalamander, 
Kleine waters3lamander, R~, Middelste groene kikker, BruWIe kikker en Gewone pad (lie 
bijlage 4) waargenomen. 
In 2005 zijn aile doorvoor in aanmerldng komende wateren bemonsterd (lie liguur 2). Er is toen 
voortplaonting vastgesteld van Kamsalamander, KIei"1l' water"salamander, Bastaardkikker, Bruine kikker 
en Gewone pad (zie bijlage 5). KamsalalllitOder, een soort van bijlage II en N van de HilbitiItridl1:Iij1 en 
van de Neder1andse rode lijst (categorie 3 eo kwetsbaar) is streng beschermd. Er zijn op 2 plel<ken 
larven 9I!Yal'Jgell, respectieve!ijk 3 en 10 exemplaren (poell en 3). De betreffeooe populatie is cIaiIrmee 
klein, geisoleerd en k.wetstlaar. De dichtstbijZijncle natuurfijke IeefgebieOen liogenlangs de Lek (bij 
Lopik) en aan de westzijde van de utJectotse haNeirug (bij Maartensdijk)'. De soort is hier 
waarschij1~j k uitgezet. De vorige waameming stamt un 1994 en betroftoen 1 adult. gevangen in 
dezelfde poe! (I ) bij het dubhuis' . 
RU9Sbeeppad is in 2005 waargencmen in de slaten van de aangren.zende polders (8reudijk en 
Harmelerwaard) ' . Daarmee kunnen de sIoten van de uitbreiding ook als leefgebied bestempeld WCC"den. 

v_ 
Er zijn in IlOYI'fT1ber 2004 in de slaten van het westelijke en oostl'li~ uitbreidi~ aileen ~ 
(twee subadulte exemplaren) en TtendoomiQe steketlaars l}e"Yangen. T.endoorrliOe stekelbaars is ook in 
juni 2005 in een aantal poeIen en sIoten op de golfoaan gevangen (zie bijlage 4). In de grote 
wilterpartij van de goIfbaan kome!1 0.01. Bittervoom, een (bijlage N-)rictlllijnsoort en Vetje, een rode-
lijst500rt (tottegorie k.wetstlaar) VOOf' . 

~ fiJI.JfJiJ 

TIjdens het vissen met het schepnet zijn aileen grotere soorten oIls G"apho!lerus dnereus (een 
waterteversocrl), 0ytiSru; marginalis (een WateO;E~), Lyrmaea stagnaliS (een waterstaksoort) 
en DoIomedes fimbriatus (em waterspin5oort) aangetrolfen. 
Er zijn ven:Ier oeen waarnemingen van bijzOn(lere Irwertebrates Qedaan (;J in de literatuur geyonden. 

• BroeI:.IUzen, 5., 19112 : __ de _l<>oQdieIen; mtlV. t.Itr«tot. 
' """.,<1,9" "-09 ~ 0iIS8, """""'Il' .... ikft!>f> goIft>oandie ~r, ~ 2005. 
' oett, 1. _~ •. , 2003: Soaorst>e'id""mh;Jo;pIan omsa1amo ...... , ~ urmN, ~ , '''"_0Je mededeI .... "llIeo die )cong. ecdoog "'-'"-' -. CUlembo:>nj . 
• wnw!l!QO nI 
• long. Th. de u .. 2004: _ .... de IJI:red"Uo .-,,,,,: po'I>¥intie IJtredlt,. ~ 
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Conc/usk 
8jjlaQe 6 geeft een opsommil'1\l v~n aile beschemIde planten en diersoorten, die de I~~tste 3 jaren in 
he! plangebied of directe omgeving zijn waargenornen. In tataal betrell; het 4 vaatplant-, 14 zoogdier-, 
39 VOOel· en 6 amflbiesoo"ten. Een aantal hiervan zijn streng besdlermd. HiefvI:la" geidt het zwaarste 
toetsil'1\lskader. Tenminste vier vleermuissoorten, twee kwetsbare broedvoge5oorten en een bijzondere 
amntliesoort hebben vertllijfpl<l~tsen in het pI<Ingebiell. De;re ITlCl\Il'Il niet vemietigd worden. Verde!" is 
he! verlloden dele soorten opzettelijk te verontru;ten of anderszins te so::haden. 
Andere bijzoodere besdlermOe soorten zgn Grote keverorchis en Eekhoom. De;re behoren tot de 
tussencategorie beschermde soorten. VOOl deze soorten geldt dat het in itiatief verenigbaar moet zijn 
met de 9~nst~ st<I~t Vim insbndhOlld ing v~n de 101«11'1', regionale en I'lndel ijke popvlatie. /\lIe ilndere 
soorten hebOen een alQemeen vooO:omen. VOOl algemene soorten geldt seder! 22 februari 200S bij 
ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling. 

5 Initiiltief 
Het project voorzie! in de opridrting van een voIwaardige (pilr 72) 18 hoies-goitbailn. Hiertoe word! de 
huid~ baan geher(:onstrueerd en uitgebreid in he! omliggend agrilrisch gebied. Een (voorIopig) 
ontwerp is argebeeld in flguur 4. 

De belangrijkste etfecten van he! prOject Op de natuur- en landschapswaarden van he! plangebied en 
omgeving hangen samen met het stoppen van he! agrarisch bedrijf, het verwijderen van borneo en 
struiken, het g~ de groeninrichting, he! groenbeheer en de toename van het aaotal 
menselijke (auto)beweQingen. 

Het hu idOg agrarisdl Qebruik en het toekomstig Qebruik als goIfbaan hebben elk hun eigen 
milieubezwaren. In zijn illgemeenhe<d geldt dat in het .... rarisdl Qebru ik meer (kunst)meststoffen en 
bestrijdingsrniddelen worden aangewend dan bij he! groenbeheer van een golfbaan. 

Het is !lOg onduidelijk hoeveel bomen en struiken zullen worclen vl'lWijderd. In het hier gepresenteerde 
ontwerp giIiIt het in ieder gevill om een oppervlilkte viln enkele hectilres, wililrfn ook 0I..de borneo 
staan. 

De ondergrond van de weste! ijke uitbreid ing en delen van het zuidel ijk park worden vergraven. Bij de 
oosteIiike uitbreidi~ties blijft de dieDte van de grondbewerkil'1\l tot de bouwvoor beoe-1d:. Er wordt 
met een!jeSloten grondbalans gewerkt. 

GoIfbaan'de Haar' is en bliift een zeer extensieve baan met vee! groen vooral in de vorm van (ldei)bos 
en water. 

Het ~oek aan de golfbaan en daarmee het aantll autobewegingen zal met ca. 50 % toenemen. Deze 
bedraagt nu SO-120 ~ in de zomer met SOlTIS topdagen van ISO. In de winter is het bez~k 
lager, gemiddeld Io-SO met soms zelfs daQen met minder dan S bezoeke!S. 
Door de vergroting van het baanoppe!"l'lak zal de recreatiedruk ect1ter afnemen. Deze bedraagt nu 
maximaal l personen/ha/dag. He! gemiddelde bedraagt 0,95 personen/ha/dilg. oat is lailg en wordt 
nog lager. De ve!Storing is ook gering vanwege het regelmatige patroon. In het ergste geval passeert 
er elke 10 minuten een groepje van 2-4 personef1. 

" 
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6 Effecten 

"". Door het weghcllen v;3n bornen en struiken verdwijnen er llroeiplaatsen van beschermde of anOerszins 
bijzondefe soorten van bossen. mantels en zomen. He! betrelt hier soorten als 
Weegbreevrojaarszonnebloem. Ole zeQIIe. Groot heksellknJid. BosaardDei. Gee! n,)\jelknJid. 
Reuzenzwenkgras en 5neeuwklokje. Ook de groeiplaats van de beschermde Grote keverorchiS bij hole 
16 wordt en9Slins aangetaSt. De betreffende populatieS wilen Zidl evenwel probIeemlooS handhilYen. 
Op de nieuwe baan is ruimte YOOI" natuurontwikkeling. Potenlieel noristisdl inter!'SSilnte plekken zijn de 
mantel/zoomvegetalies aansluitend OJ) het huidige bas en oevervegetalies langs de nieuwe 
waterpartijen. Ook de grange delen hebben floristisdIe potentie (GlanshaYerhooiland). Verder moet 
gerieht gezoeht wo,den naa' optim~ li$iltie y~n de yestigingsmogeHjkheden y~n ldeil.>ospl~nten, Grote 
keverorchis in het bijwnder. OJ) de oude en nieuwe baan. Hiervoor moe!. een (natuur)beheersplan 
worden opgest:eld. 

AvffalHlil 
Omdat aile bomen met hoItes zoveel mogelijk worden gespilard is de kilns clat een nestelplaats van 
Groene sped1t wordt opgeruimd, klein. He! verdwijnen van een ~plaats van 5teenuil is nog minder 
waarschijnlijk. Deze nestelt waarschijn lijk buiten he! plangebied. 
Door de aanleg van hole 7, 8. 9 en 18 direct langs or C7Ver de waterpa<tij worden de tOerageer- en 
nestelmogelijkheden van UsvogeI beknot. Aan de oever bij hole 71igt een nestholte. die door de 
kilpwer1<.zaamheden wordt bIootgesteld. Deze kiln hierdoor verstoord ,aken. Voor de verstoring van 
dez.e min of meer permanente Ye~ ijfplaats zal ontheffing moeten worden aangevraagd. Oaarbij zal ook 
de compensatie in beeJd moeten wordeo gebracht. De toename van het wateroppervlak en he! maken 
van kunstnesten,l-wanden OJ) rustige plekken kiln het Yer1ies compenseren. 
De Flora- en faunawet eist clat nesten worden gespaard (artikel 12). He! opruimen van de beplanting en 
het grondvern!t moeten dus buiten het broedseizoen (15 maart - 15 jul i) plaatsvfnden. 
Op tennijn is de uitbreiding van de goltbaan positief YOOI" struweeI- en bosvogels zeals de nu al in het 
plangebied tlroedende en bedreigde Koekoek en Grauwe Yliegenyanger en nadelig YOOI" weideYogels. Er 
komen in het uitbreidingsgebied aileen algemene weideYogeIs als Kievit. Wilde eend YOOI". 
Het nieuwe (ondiepe) water tussen Rijnclijk en Haarlaan is mils YOIdoende begroeid (met Riet rI' een 
andere heIofyt) positief voor rrtOefasvogels (zeals SIobeend). 

ZOO(Jdieren 
Er is tijdens het ontwerpprOCeS yeel aandacht geweest YOOI" de belangen van de YleermuiZen (zie 
bijlage 3 en rlQuur 5). Holes. dubhuis en parkeerplaats Iijn verschillende malen Yer1egd om zoveet 
mogelijk yaste verbiijfplaatsen, vliegroutes en belangrijke jachtplekken te sparen. Uiteindelijk worden 
aile bornen met (potentM!le) verbiij(plaatsen gespaard. Het is echter afwachten of de toenarne van de 
yerstoring het gebruik nlet ondermijncl. Hiervoor moet ontheffing worden aangevraagd. He! ophangen 
van vleermuiskasten kiln het Yerlies compenseren. 
Het project heett gevoIgen voor de sarnenstelling v;3n de zoogcl ier1auna. He! uitbreidingsgebied wordt 
gesd1ikt als leefgebied YOOI" kleine zoogcIieren van ruigte en strvweeI als Bosspitsmuis, Wezel, Rosse 
woeImuis, Dwergmuis. Bosmuis. Ook vleermuiZen profrteren (meer voedseI, meer geleiding) 
uiteindelijk. 

" 
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HerpetQfavna 
Het dempen en uitgraYefl van waterpartijen moet buiten het voortpiantill\lsseizoen (1 maart - 1 juli) 
gebeuren. En :relfs deln kunnen de~e beter eerst leeg.gevist worden. De gevangen kikkersVanwege het 
voo.1«!men van Kamsalamarx!er kan hiervoor beter onthefflll\l worden aangevraagd. Omdat he! om een 
niet-natuurlijke, kleine poPJlatie gaat en er voonorgmaatregelen worden genomen zal dele verleend -. Het initiatief heeft op termijn positieve gevoIgen YOOr de herpetofauna. Er komt voortpialltill\lSWater en 
geschikt landbiotoop bij. W~ is he! belangrijk dat een deel van het Wiltef geisoleerd van het 
slotenstetsel en de grotere waterpartijerl komt te liggen. Daarirl kan het ontwerp vertleterd worderl. 00k 
moet nog ondefzoct1t worden rA poeIlniet gehandhaafd kan blijven. 

""'" De landbouwsloten hebben geet1 bijzoodere visfaullil. De nieuwe watefpartijen bieden mils ontkoppeld 
van het larodbouwwater vestigingsmoge!ijkheden YOOr limnofoele vissoorten als 5noek, leelt, Bittervoom 
en Vetje. Dere komennu al in de grote waterpartij YOOr. 

Overige faun;J 

Het irlitiatief is op termijrl positief voor de diversiteit van de irlsectenfaurlil en andere ongewervetde 
dieren. 

7 COnclusie 
Het project hElen. in de aanleQ- en eerste gebruiksfase f1e9iItieve gevolgen voor streng be:schermde 
dieren als Watervleermuis, Ruio;Je dwergvleermuis, GeworIe grootoofVleermuis, Kamsalamancler en 
IJsvoget. Dele SOOJten onderviroden schade vanwege het verdwijnen van enkele hectares parkbos, 
vOO<tplantirlgswater en eet1 toename van de verstorirlg . In he! baanontwerp is getracht dele schade 
zovee! mogeIijk te mitigeren en ~ompenseren. 
De betreffende IT\iIiItreQelen worden hieronder opgesomd maar moeten nog verde!" worden uitgewerkt 
in eet1 :rogenaamd projectplan. Met behulp hieNan moet ontheffing ex arbket 75 van de Flora- en 
faunawet worden iIiIrl!jeVraagd. 
De rliItuurschade tletreft vooral de reconstructie van de bestaande baan. De uittlreiding van de OOIfbaan 
heett bijna aileen positieve goevolgen voor de rliItuur. 

8 Randvoorwaarden 
Het baanontwerp is om de rliItuurschade zoveeI mogelijk te minimaliseren aangepast. BiJ de verde!"e 
uitwernng hieNarl, de uitei~ij ke inrichting en het groenbeheer moete!1 de voIgerlde 
randvoorwaarden in acht worden genomen: 

De bomen en struiken moeten buiten het broedseizoen ( l S maart - 15 juli) \lefWijderd worden. 
00k de gronc:twerkzaamheden worden buiten het broedseiZoen uitQevOenj. 
De poeI btj het dubhulS wordt voorafgaarod aarl het dempen leeggevist. 
00k de betreffende exemplaren OOl1ertlloem en Krabbenscheer worden wegoehaald en elders 
uitgepiarlt. 
De bomen langs de sloat in het noordoostelijk deel van het uitbreidingsgebied (bij de driving 
range) worden gespaard. 
Een dee! van de nieuwe wateren wordt getsoleerd aangelegd en visvrij gehouden t.b.v. de 
voortpiilnting v~n ~mfibieen . 

Ook de grotere wateren worden geisoleerd van het bestaande sIotenstelsel (met larodbouwwatef). 
Een deel van de oevers wordt met Riet beplant. 
Er worden aan de noord- en zuidzijde van he! oostelijke uitbreidingsgebied brede 
be~antingsstroken aangeiegd. 
Tef compensatie van he! ver10ren bosareaal worden .. ha kleibos binnen en .. ha kleibos buiten 
het plangebied aangell:9d. 
De aan Ie planten bomen en stru iken zijn karakteristiek. voor het Essen·repenbos subas:sociatie 
met Sneeuwldokje. 
Bij de (her")imlchting wordt uitsluitend inheems zaad en ~antmateriaal varl autocntOl1e herkomst 
gebru ikt. 
Voor de (hart)natuurlijke elementen van de gollbaarl (oud en rlieuw) word! een 
natuurbeheersplan opgestelcl 
Er wordt tenmlnste Iljsvoo;jelwarod aangelegd. 



, 
Er worden vleerrnuiskasten opgeharlQerl. 
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Inleiding 
Naar aanleiding van een gegeveosaanvraag van Bureau Schenkevek:lle Cu1emborg hoof! Sbchting 
Floristisch OrIdefzoek Nedertand (FLORON) onder:zochl welke floris~sche gegevens 8f bekend zijn 
van 2 krn.hokken in de gemeente V1euten-De Meem. Oit rapport vorml de toelichting bij de verstrekte 
oeaevens. Hierin word! aandacht besteed aan' 
o Volled igheid en actualiteit van de gegevens; 
• Voor1<omende aandaehtsoonen (beschermde soorten. doelsoonen, Il)(!e.l ijs\SOOl1en); 
• Risico's "lOCK aandachtsoorten en bijzoodere vegetaties bij de uitvoering van de VOOfgllflOmen 

acbvileilen. 

De basisgegevens en dit rapport worden digitaalloegezonden aan de aanvrager voor verdere analy· 
se, in de yorm van Excel · en Wordbestanden. 

He! ondem.>eksgebied betreft de kilorTwterhokken 127-458 en 128-458. Oil ondem.>eksget>ied ... 
groter dan hel eigen lijke plangebied. Het plangel)ied lig! op de grens van deze!wee kilometerttokken 
en ligt grolend~s binnen km·hok 128458 en maar voor een klein deel binnen km-hok 127-458. 
Binneo hel plangebie<:l is de uitbreiding van hel al bestaande goIfterrein gepland. Het planoebied 
bestaat uit agrarisch gabied. Het plangebied grenst in het westen aan de bestaande goIfbaan. 
FLORON beschikt binnen het ooderzoeksgebied niet over detaitgegevens (b,v. exaCie vindptaatsco
Ofdioaten. populatiegroolte of standplaats) van groeipla.atsen van soorten. Oeze toelichting belref! de 
gellale km-I>okken. 

Basisgegevens 
Aile waamemingen zijn afkomstig uit de lan~ ijke ftoraodatat>ank FIorBase. Oit is een bestand met 
plantensoort·waameminoen lip 1 XI kilometefllokniveau. Het bestand beslaat u~ gegevens van proYin
des, particulieren, te.-reinbeherende Ofgan isaties en insMuten. Alle waamemingen Iijl van n~ 1975. De 
beheerdefs van de databank dragen er zorg 1100( dat de waarnemngen van landelijk of regionaal vlij 
zeldzame soorten gecontroleerd woroen op juistheid of waarsdlijllij;heid van VOO!1<omen. De controle 
betrefl rum 700, merendeels zeklzamere, soorten van de bijna 1.500 die opde Standaardlijst van de 
Nedet1andse Florn zijn venneld (VOO der Meijden et aI .. 1991; 1996). 

Vo lledi9heid en aClualilei l 
Aangezien er doOf versdlillende organisaties en mel versdlillende methoden gegevens Iijn verzameld. 
z i n erversdl illen in de intensite~ waarmee de verscheidenheid aan lIOOI1<omende plantensoorten in het 
veld is vastgesteld . Daarmee moet bij de inte<pretatie van de voor1<omende soorten en waarden rekening 
woroen gehouden. Als vuistregel VOOf een goode inventarisatie word! gehanteerd clat he! santal aange
troIfen soorten groter is dan he! gemiddelde aantal in het ec:odistrict (K li n, 1997)'. 

Hel gabied is goad onderzocht (liguur 1). In lotaal Iijn er Ilinnen he! onderzoeksgebied t. 290 soorten 
waargeoomen, De gegevens zijn niet erg actueei, Vooral de gegevens van km-hok 128458 zijl meren
deals voor 1990 vefZameld. De gegeveos van km-hok 127-458 dateren voor een deei ook uit de periode 
na 1990, 

I'iguur 1, Het aanta! soorten per 
kmhol< in he! onde<zoel<sgebied. 

,.", . 
"" . 

.~ 

'" ". 
'" '" 

, Op baSIS van geomorfoIog1sche. hydrolog1sche en bodemi<und1ge ken"""""" "'I" on Nede<1and J8 ecodostnc1en 
ondersdIeiden. V~<Ien: Laagveengebioed. Dfoog<nakerij. KaJl<njl<e duinen. Keileemplateau. Centrale s.lenk 
ge-bied, De indeIingskenmer'rlen van de M:OdistrK:len hebOen 00II inl'loe<l lip de IIo!islische versdleidenheid . 
Daarom _ he! aan~ pIMIensoonen per kniIok vergele+;en mel he! gemiddeId aangelrof!en ""ntal soonen in 
MI ecodistrid om de I<walite~ van de inventar.satie Ie schatten. 
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Aandachtsoonen 
Aile uniel<.a soortwaamerroir'Qen per kmhoIr. zijn vaSlgeiegd in hel Ex.::el-besland (labblad Flora_Ovz). 
woOilin !evens enkele karokleti5liekefl von de olzooderlijlle woomemingen ziin vel" oeId: 
XKM X-ooOrdinaallinksonde!punt kmhok. 
YKM Y -ooOrdinaallinksonde!punt kmhok. 
NUM soortnummerwaargenomen soort 'o!OIgens Biobase (CBS. 1997). 
UFK Landelijka zeldzaamheidsl<lasse. waartoe de soort vanai 199O..udI gerekend (0: 

uitgeslolven. 1-4: (reef) zeldzaam. 5-6: minder·V!1 algemeen. 7·9; algemeen-uilerst 
algemeen. 

Rl90 Soortwel (0-4 ) 01 nOel. (.) op de Rode lijsl1990 (Weeda al al .. 1990). 
Rl2000 Toedeling aan RQde.Ujstcategorie \/CIIgens de Rode LijSl 2000 (TNB: lhans niel 

be-dreigd: NB: Slandaardlijslsoort. niel beschOl.!'M1: GE: Gevoeiig: KW: Kwelsbaar. 
BE: Bedreigd: EB: Emslig bedreigd; VN: Verdwenen uit Nederland); de categorieen 
GE. KW. BE. EB efI VN bevalten (e 499 soorten op de nieuwe Rode LijSl (Van der 
Meijden et aI .• 2000). De vijf genoemda categOOel!n komen oogeveer overeen met de 
calegorie!n 4, 3, 2, 1 en 0 in de oU(le Rode Lij$1 en Zijn 001< met cijfers weer~en 
in het best.and. 

02000 Soorten die doelsoort zijn vanaf 2000 (Herzien handboek doeltypen. Bal et al .. 20(1 ). 
Wbes Soorten die voIgens de Naluurbesthermingswel 01 de nieuwe Flora- en Faunawel in 

Nederland wettelijk besdlemld zijn. d.w.z. hun groeiplaalsen mogen ronder onlhel
fing niet woolen aangelas!:. 

Illes Soorten die in Europa besdlemld zijn \/OIgens de Bemconventie 01 de HaMat·richllijn. 
Lotnoom Weleoschoppelijke noom. 
Nednaam Nedef\andse naam. 

Als lIand.lchtsoort worden die soorten opgevat die intemationaal of nationaal zijn besdlermd. 
doeIsoort zijn 01 Op de Rode lijst 1990 of 2000 sta.an. Tabblad Flof;jj,andad1t in het Excel-bestand 
geelt ceo overzicht van de aangetroflen aafldac:htsoor1en. indusief hoe vaak ze z.ijn aangelroffen 
(label 1). Er zijn 14 aandadltsoor1en aangetroflen: 

• Er zijn 5 nationaal besdlermde soorten aangetrollen. Het zijn Grote keverorchis. Brede was
peolCMch,s, Zwa'ieubioem, Ge"OIIe donerotoem en AardakM. 
Er z.ijn 7 soorten van de Rode LijSl 2000 waargenomen. GroIe keverordlis behoort 101 de cate
gorie kwetsbare planten (categorie. 3). GeoM:Ine agrimonie. Kalll9las. Brede walerpest. 60s
aardbei. Krabbensd>eer en Goudhaver berllnn 101 de categoric gevoeHge (eat. 4) planten. 

• Er is 1 soort aa¥lrOffen van de RoOe Lijst 1990 die niet rneer op de Rode upt 2000 staan. 
He! belreft Gewoon vingefhoedskruid. 

• Er zijn in totaal9 Doelsoorlefl aangetrollen, waarvan aileen Waterkru iskJuid en Gele ganzell
bIoem geen Rode-lijstsoorten (RL·2OOO of RL-I990) zijn . 

T.o.Il o..rwrt VIIn de -"00 0""'" ~"" in he!~. en he! NIIIAI km-IIokl<en 
___ .... $OOrI i$ 1ii<\i9l"ofteoo (Malo), 
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De verspreiding ~an de aandaohtsoorten is weer\)eVen in f~uur 2 en label 2 De soorten !\Qsaardbei. 
Goudhaver. Kamgras en Zwaneobloem zijn in beide krT\.hokkeo aangelrOffen. De meeste aandacht· 
SOOI'teo ~n waargen.omen in het westelijl<e km-hok 127458. De soorten die hiervemer n.og <ljn 
aangetroHen zijn Bredewalerpesl. Brede wespenorchis. Gele ganzenbloem, Gewone dotterbloem, 
Gewoon Yingerhoedskruid , Gr01e keverorchis en Krabbenscheer. In het oostelijke Jun.hok (1 26-458) 
zijn verder nog Aardaker. Gewone agrimonie en Waterkruiskruid aangetroffen. 
Met uitzonderinQ ~an GeIe ganzeobloem eo Watertruiskruid zijll er ~an de aandachl$(lOrten reeenle 
(d.w.z. na 1990) meldingen uit hel ooderzoeksgebied bekend. De soorten die aileen YOOI" 1990 ~n 
waargenomen kunnen edlter flOg Sleeds aanwezig zijn. 

F;guw 2. He! 3ar"ai aandac:tUs""rle!" per kmhoIc in he! ondefzoel<sgetlied . . ~ . 

'" ". ""' . 
.~ " , 

Tabel 2. 0Yerzkh11l(Vl de voorkomende ""n dac:tltsoorlen in tiel 00 derzoel<sgetIied, en de kJn..hokl\erI waam ~ 
zij1 aangetrolfen. 

• 

• 

Siandplaaisen van aandachlSOOr1en 
De aandachtsoor1en Bosaardbei, Brede wespenOfChis. Gewoon vingeftIoedkruid eo Grote kevelOlchis 
zijn bospIanten. Bosaa<dbei en Brede wespenorchis kunnen eehler ook bu~en he! bos worden 
aangetrOffen in beschaduwde bennen of onder~. 
De grassen Kamgras en Goudhavef zijn graslandp:anteo. Binnen hel agrarisch gebied komen deze 
SOOI'ten tegenWOOfdig in hooIdzaak YOOI" in retatief extensief beheefde (weinig of niet bemeste, niet Ie 
intenslef beweide enJof nlelle frequent gemaaide) lijnlll)JTnige landschapselementen, zoals bermen, 
dijken en zomerl<ooen. 
De Zwanenbloem Is eM oe~erptanl ~an matig 101 Z!!e( voodset~jke, stilstaande ol:rwak slromeode 
wateren. De plant komi. YCICII"namelijk YOOI" in ondie~e 5Ioten en in de oever:zone van vaanen en 
kanalen. De Brede walerpesl is een walerplant van sf)slaande. matig voedselrijke. neutrale 101 
basisdae wateren. 00k dele plant wordl in hoofdzaalt in sloten aangetroffen. 

3 



Krabbensdleer is een plant van I1Jstige, matig voedselrijke, zwak zure tot zwak basische wateren, Zij 
komt vooral voor '" laagveengebiedeo, Hier grooit de ptant in beschutte delen van laagveenplassen, In 
petgaten eo in niet Ie diepe sloten. De soort wordl ook veel in luinvijvers gekweekt. Doof stOflen van 
tuinalval versch ijnl de soon wet in wateo'en in en nabij de bebouwde kom. 
De Gewone dotlerbloem is een soon van graslandeo op nane, malig voedselrijke standptaalsen. OOk 
groe~ deze soort '" bosjes op overeenkomslige standplaatsen (Elzeobrookbosjes). Binnen het 
39"'risch gebied wordl de ~rt legenwoord;g in hooidZ30k 30ngelfoffen longs slooloevers . Ook 
Waterl<rui$kruid fs een soon van vochlige graslanden die legenwoordig voorallangs skloIkanlen wordl 
aangetroffen 
Aardaker en Gewone agrimonie zijn soorten van zOO!" extensief beheefde grazige vegelaties (haag
steos I x per jaar Iaal in het seiroen gemaaid). Ze kunnen o.a, worden aan getroflen op greppel- eo 
dijktaluds en in bosranden. 
De Gele ganzent)loem is van oorsprong een akkerplant A1s akkerplanl is de soon legenwoordig 
weinig algemeen. Wei kan de soon worden aangetroflen in open ptekken in zand igebefmen. De Gele 
gallZenbioom zil ook in sommige "Wilde-bioemen-mengseJs- en word! nogal eens uilgezaaid. 

Ri sico's en kansen voor de flora van de voorgenomen actiy iteiten 
Het is waarschijnlijk dat veel aandachtsoorten zijn waargenomen in de bosgebieden random het 
bestaande goIfferrein. Het plangebied zeW is agrarisch gebied waarde meeste soorten niet in voor 
zulten komen. De kans op. directe of indirecte. verstoong van groeiplaatsen van Beschermde en 
Rode-lijstSOOlt8fl bij de uitbreiding van hel goIfterrein is het grootst in de bosranden, bermen en 
bermgreppels longs de Eiksloon. 
De beschernJde soorten Zwanenbloem, Aardakef, Brede wespenorchis. Grote keverorchfs en Gewo
ne dotterbtoem en de Rode-lijstsoorten Gewooe agrimonie en Bosaardbei, zouden hief VOOJ kunnen 
komen. Door het ontbreken van inlom1atie over de precieze Iocaties van de groeiplaatsen is hierover 
Qeen uiiSluitsel Ie geyen. 

Bij een goed bOOeer bieden golfterreinen mOO!" mogelijkhedoen voor de ftora dan de agrarisch gronden 
waarop ze zijn aangeiegd. In de regal is er OIl go/fterreinen, naas! intensief bOOeerde en gebruikle 
delen ptaals voor exlensief beheerde grasstroken. waterpartijen met glooiende oeverstroken en 
bosjes, Een voorwaarde Is !lat blJ de aanleg de t>emeste bovengrond word! verwlJderd en algevoerd, 

Conclusies en aanbevelingen 
Conclusies 
De km-hokken zijn goed onderzocht. De meeste soortswaamemingen dateren uil de periode voor 
1990. Met u ilzondering van Gete ganzenbloem en Waterkruiskruid zijn de aandachtSOOlten nog wei 
,,,,,,,nl!Jinn ... , h'" u,Rlt!rzooksytl!Ji1l<l w",ulI",,,,,n.m. 

Binnen he! onderzoeksgebied ziin 14 aandachtsoor1en aangetroflen, die deels op de liist van be
schermde ptanten (5 sootten) en deets op de Rode Liist 2000 (7 soorten) staan, 

De prweze iocalies van de groeiplaatsen van de aandachtsoor1en zijn niet bij FLORON !:>ekend. 

Een aantal aanctaclllsoonen kan mogel ijk word8fl aangetrotten in Oe bosranden, befmen en berm
greppels langs de Eikslaan. 

Mogelijk moe! ontheffing worden aangevraagd voor de aantasting van groeiplaatsen van beschermde 

="M 

Aanbew ling 
Het actue/e voo/1(omen van (aandachts)soorten en de precieze iocaries van grOOiplaatsen in die deten 
van hel onderzoeksgebied waar de voorgeflOl11en we.-kzaamheden, direct of indirect. van inv\oed 
kunnen Iijn OIl de "ora. zijn aileen te bepalen door een ger\chte v-e!dinventarisatie uit te voeren 
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-INLEIDING 

Bureau Schenkeveld wenst irlZicilt in de beschikbare vogelgegevens in de omgeving van 
golfbaan de Haar te Haarzuilen. De GoIfclub wil haar terrein uitbreKlen. 

In deze rapportage wOfden de vogelgegevens gepl"esenteerd. Hierbij wOfdt eerst de 
vo lledigheid van het beschikbare materiaal geduid. Er wordl onderscheid gemaakt tussen 
broedvogels en wateNogels. Bij de bespI"eking van de broedvogels worden de soorten 
besproken met een bijzondere status. 
Voor degenen die niet bekend zijn met de telproje<:ten van SOVON, wordt in bijlage 1 een 
beschrijving gegeven van de projeclen. 

- VOllEDIGHEID VAN GEGEVENS 

Broedvoge/s 
Het gebied is in 1998-2000 onderzocht op het voorkomen van broedvogels in he! kader van 
het AtiaspI"oject voor Broedvogels. Elm kilometerhok is daarbij op aile soorten ooderzochl. In 
hel kader van het LSB-proje<:t zijn uil een kilometerhok gegevens bekend. 
Bovendien is van het atlasbiok 125-455 (= linkerooderhoek. het gehele biok. strekt zich 5 km
hokken naar boven en rechts uit). waarin het plangebied zich bevindt. een aanvullende lijst 
van brocdvogels (atlasbloktotaallijstj bcschikbaar. Van de Rode Lijstsoortcn (Osicck & 
Hustings 1994) die op deze lijst staan is een inschalting gemaakt of ze mogelijk in he! 
plangebied broeden. 

Walervoge/s 
Geen gegevens beschikbaar. 

-RESULTATEN 

Broedvoge/s 
Vrijwel aile soorten genieten een beschermde status in het kOOer van de Flora- en Faunawet. 
De soorten die zijn opgenomen op de Rode Lijst van kwetsbare en bedreigde vogelsoorten 
in Nederland zijn gecodeerd met een R. In lotaal is een soort van de Rode Lijst aangetroffen: 
Groene Specht. Op basis van de al lasbloktotaallijst is het waarschijnlijk dat ook de Rode 
Lijstsoort Steenuil in het plangebfed voor\(omt. 

Watervog"ls 
N.v.1. 

- BESTAI'lDEN 

In bijgaande tabel zijn aile gegevens opgenomen (GC2004-208 de Haar. l(5). 
De brofJdvogels worden gepresenteerd per kilometerhok. Per soort is de status 
weergegeven. het jaar van onderzoek. de bron en aantallaanwezigheid Gegevens van de 
atlasbloktotaallijst zijn te vinden op tabblad atlasblo/{lOtaaIlYst. Bovendien is van elke soon de 
habitatvoorkeur weergegeven. 



• BIJLAGE 1. INFORMATIE OVER DE PROJECTION 

SOVON Vogelonderzoek Nederland voigt sinds de jaren '70 de velSpfeidiflg, hel voori<.omen en de 
onlWikkel ing van Nedeftandse vogels, Broed~s, maar oak waler· en wintef\'ogeK De resullalen 
vormen een basis voor het natuurteleid en ·bef1eer in ons land, Vanu~ het hoofdkanloor in Beek· 
Ubbergen word! de landetijke COOrdinatie van aile Ielprojeden verzorgd. De tellir.gen worden 
uitgevoerd door duizenden vrijwillige~. veelal veroonden ean een pleatselijke voge"-'erkgroep. 

Telprojecten 

8roedvoge/s worden in kaart gebraeht middels drie projecten, Twee hiervan zijn jaanijks lerugkerende 
projecten: hel BMP. bedoeld voor de algemene broedvogelsoorten en het LSB, dal zieh richl op de 
zeldzame soorten. Daarnaast heei1 in 1998-2000 een landdekkend onderzoek plaats gellOnden ten 
behoeve van de Alias van dll Nadllnandse Broedvogels (BVA). 
Water· en wintervogels worden geteld middels!wee pro;ecten: tellingen van walerllOQels (maandelijl<s. 
zoveel moge1 ijk jaarrond) eo een tran&eCtlell ing van oYeIWinlerende vogeIs (ook niel·walervogels) in 
december (PIT). Hierondoerworden de alzondenijke telprojecten toegelicht. 

Broodvogels 
Atlasprojecl van de NederlarKise 8toedvogeIs (BVA) 
In de jaren 1998-2000 is er in het kader van hel Allasproject voor bmadvogels in geheel Nederland 
veldwet'k uitgevoero. Een belanglijk onderdeel van hel veldwefk voor dil pro;ecl beSlond uit het 
vergarcn van brocd\109Cldata op hoi nivcau van kitomctcrhokken. Daarbij werden in elk atlasblok van 
25 vierkanle kilometer volgens een vast patroon steeds 8 kilomelerhokJ<en lwee maal in het 
broedseizoen een uur lang bezocht. De soortenlijslen OIl kilometerhokniveau zijn gebaseerd op dil 
onderzoek, Hierbij moet bedachl worde!! dat niet aile aanwezige soorten daad'werkelijk zijn 
vaslgesteld tijdens het veldwerk . Gemiddeld wordt 70% van de aanwezige soorten aar.getroffen: in 
open akker. en graslandgebieden is d it peroentage hager (80%) en in gemengd !los lager (80%). 
Halfopen cultuurland en moeras nemen een middenpositie in. Het tweede deel van het aHasprojecl 
beslond uil het samenstellen van een volledige soortenlijst van hel gehele atlasbiok (5 x 5 km· 
hokkenl. Oil onderzoek strek!e zich uit over de hele periode van dne jaar, Op deze manier ward oak 
de rest van hel a~asblok onderrocht Deze auasbloktotaa ll ijst geen een goe<:l I:>eel(I van aile in het 
attasblok voorkomende broedvogels 

Landelijif Soortenooderzoeif Broe<1vogels (LSB) 
Het LSB richl zidl op het jOiOlnijh vet'ZOimelen van de OIOintOl l eo broedgevOilien VOin in kolonies 
broedeode soorten en de aantallen broedgevalleo van zeldzame soorten, Bij de kolonievogetsoorten 
mag u~gegaan worden van een vlijwellanddekkende inventarisatie. Bij de zeldzame SOOften worden 
in iader geval de betangrijkste gebieden geteld. De IIOliedigheid per soort word! in de jaarlijkse 
rapportage's vermeld (van Dijk et al. 2003b). Standaardisatie van de gegevensverzameling wordt 
bereikt middels lieh~ijnen zeals beschreven in de hancHeiding (van Dijk & Hustings 1996). Deze 
handleiding beschrijfl de werkwijze IIOOr het tellen van kolonies en de interpreta~e van waamemingen 
van zeldzame soorten. De coOrdinatie van hel LSB-project vindt grotendeels plaats door een 20-tal 
dislJictsc:oOrdinatoren (OC's), Zij hebbeo ieder een (dee! van een) provincia, onder hun hoede en 
onderhouden contacten mel de vogettm lers. De DC's voeren ook een eersle conlrole uit van de 
gegevens die op standaard formulieren worden ingestuurd. De verdere ve<werking van de 
aangeleverde lelgegevens vino:tt plaats op heltandelijk kantoor van SOVON. De gegevens worden in 
een database opgeslagen op he! niveau van een kitomelefhok. 

Broedvogel Monitoring Project (aMp) 
Hel BMP heefllOl doel de aantatsveranderingefl van de maer aigemene soorten Ie voIgen. In vaste 
proeMakken van 1~ tot 500 hectare woroen Jaa~ ljks aile soonen 01 een bepaalde seiectie van soorten 
onderzoeht. Deze seiectie kan bestaan uit een set van bijzondere soorten. aileen weidevogels of 
alleert roofvogels. De proeMakken ligJen verspreid OVIIf Nedenand. Jaanijks worden ongevellf 1500 
proeMakken geleld. waarvan ongeveer de helll OIl aile soorten. leder proeMak word!. alhankelijk van 
het landschapslype. vijl tot tien ke« bezocht waarbij aile op een broedgeval (tenitorium) duidende 
waamemingen OIl een kaart ingetellend worden. Aan de hand van in de handleiding beschreven 
crrteria word! aan het eind van het veldseizOBfl he! aantal broedparen vastgesleld (van Dijk 1996), 
Daze gegevens worde!! op lormulier gezet en naar het SOVON kantoor gestuurd. Daar worden ze 



gerontroleerd en ktaar gemaakt voor opname in de datatJase. De geglM!r1S worden opgestagen per 
proeMak. Over de resllrtaten van he! BMP wordt jaa~ij ks gerapporteefd (van Dijk e/ al. 2003a). 

Walef- en winlervogels 
WatetVOge/s 
Vanaf seiZoer1 1992193 is de c:oOrdioabe van de watervogeltellingen ondefgebracht bij SOVON (zie 
van Roomen .. , 31. 20(3). Het glng daarbij om de m,mndetljkse 9anzer>- en zwa""nteUI"9"". 
maan~ ij kse tel lingen van de Zoele Rijkswateren. de midwintertelling in januari en tellingen in de 
Waodenzee. Het welstagen van de~e projeClen was en Os aileen moget ijk danlQ:ij vriiwilliQe tellers en 
regionale cOOrdioalOfen. Jaa~ijks Wllfden de telresll ilaten loegankelijk gemaakl in projectvllfSlagen. 
Daamaasl werden in opdracht van Vogelbescherming Nede~and .. nkele overzichten opgesteld van 
belangrijke vogelgebieden in Nederland. 
Bij eeo evaluatie van de watervogelprojecten . in het kader" van het Netwerk Ecotogische Monitoring. 
bteel< de genoemc:le opzet niet geheelle voldoen. Door de projectgewijZe aanpak b~ef de in/ormatie 
over het lIOOrkomen van watervogels versnipperd . Bovendien bIeek he! beleid behoefte Ie hebben aan 
meer informalie. bijvoorbeeld u~ de nieuw aan-gewezen Vogel,ieMijn-gebieden ofwel Speciale 
Beschefmingszone5. am de ontwikket ingan in deze gabieden geed in de galen Ie houden. Iijn 
lellingen die beperkt btijven tot de maand januan (wat veelal hel gaval was) niet ganoeg. Met ingang 
van het winlefha~jaar 2000101 is het netwefk aan telgebieden daarom uitgebreid. wordt he! merendeel 
van de belangrijke walervogelgebieden in hel wintertlalljaar maandelijks geteld en worden aile 
projectresultalen in een gezamenlijk rapport opgenomen (van Roomen al al. 20(2). 

Het huidigfl watervogelmeetnet keot de vo\gflrldfl doelslet lingan: 

He1 signaleren van aantalsontwikkelingen op landelijke schaal: 
• Het signaleren van aantalsontwikkelingen in Zoele en Zoute Rijkswateren. in Vogelriehtlijn

gabieden en op belangrijke ganzer>- eo zwanenpleOsterptaalsen; 
Hel vaslsleUen van de populalieornvang van in Nede~and verblijvende watervogels in januari. 
en van een aantal ganzensoorten in september. november. januari. maart en mei. 

Sornmige doelstellingen vlaeien mede voort uit internationale alspraken. zoals de betrokkenheid bij de 
midwinlertel ling en de internationale gar .... enlellingoo onder de vlag van Wellands 11IIemalional. In hel 
Waddengebied maken de tetlingen onderdeel uil van een samenwerkingsverband met Denemarken 
en Duilsland. 

Punt-Tran5e(:f-Tellillf}(ln (pm 
Hel Punt Transect Tell ingan project (PTT) is het oudste moniloringproject van SavaN 
Vogetooderzoek Nederland en werd in 1978 in het leven geroepen omdal van veel, vooral atgemeen 
vOOfkomende. winlervogels vrijwel nielS bekend was over de aantalsontwikkeHngen binnen Nedeftand 
(Boete 1998). De doefslellingen van he! door SOVaN en het Cenlraal Bureau voor de Statisliek (CBS) 
opge~ette proje<:t waren (a) het votgen van de aanta lsontwikkelingen van zovee l mogelijk soorten 
winler_ en trekvogels door de jaren heen en binnen ~ winter. zo rnogel ij k in relatie tOI de 
aehtertiggende oorzaken, en (b) het votgen van de verandenngen in de verspreid ing van winter. en 
Iret<vogets (SaVaN & CBS 1986). De uilvoering van het project is op aile punten gestandaardiseerd 
en houdt in dat waamemers puntsgewijs op een vaste route gedurende een vaste tijd aile vogels 
tellen. 
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VOORWOORD EN DAN KWOORD 

Dc opdracht voo. de VZZ bcstond uit hel ,'aststcllcn van aan"'ezige vkermuissoonen 
cn hct gcbrui k door vlcennuizen van het golftcrrcin de Haar in V!cutcn, Dc 
im'enlarisalie bcSlond uit hel v3StSlellen , 'an (bclangrijke) jaehlgebicden en 
vliegroulcs van de vcrschi Ilcndc soonen, EXIra aandaehl is gcschonken rum hel 
opsporen cn vaststcllen van hel gcbruik van boomholtcn a ls verblijfplaats vao de 
verschillende sooncn vlccnnuizcn. Oczc invcntarisatic is aangcvuld mel OOSCT\'atics 
en ondel4ockcn "an vlcennuizcn uit \'oorgaandc jaren, Oaama is C1" cen analyse 
uitge"ocrd op connictpumen I.a.v. de toc komstige inriehting van hel lerrein. Het 
\'eld",e,k en de analyse zijn uitgc\'ocrd door Eric Jansen, Wij danken Brant 
SchcnkC"cld voo. hel bcsehikbaar Slellcn "an kaanmateriaal en Mathijs dc Gocdcrcn 
"UOJI Iret r~tlclerr "arr ole locgarrg tUI Iret tel reirr. Dc irrrid .ti rrgskaall is d,d. jurri 2CKl6 

bcschikbaar geslcld, 

Ik dan k Bra", Schenkc"c1d voor commentaar op een eenlere ' ·e.-sie van dit rappon. 

, 
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SA1\IENVATTING 

In de jan:n 200312006 is bet golftcrn:in de Haar ondcrzocht cop de aanwczighcid ,::In en bet 
gcbruik door ,kcm,uizcn. Op he! golf\cm:in kon de aanwczighcid van gcwonc 
dwcrgvlccrmu~n, fl.Iigc d\\'crg"kcrmuizcn, IaJtvlicgCl'5, rossc vlccnnuizcn , bru in<: 
grooIorcn, baardslccrmui2!Cn en w~tcrvlccnnuizcn worden ,'3S(g<:slCkI. Vcrschillcndc dclcn 
,'an he! tcrrcin \\'Orden dool"l"lccrmuizcn intcnsichls jachtgcbicd gcbnoikt 

Gewone d\\'CIg\i"",mJVcn gcbruiken hoofr.OO:lijk de windbeschulle I ...... en bo:\gd>icden """ de 
0051 "" zuido:>cosl bill van hc1lcrrcill Uings de zl1i<hnd IcqI! CCII bolallgrijkc "ljc,groulC ''''lUil 

Vlctlo' noot de wcstkanl '"ai' hc1 tcrrcio" R"igc d\\-CO'g'·Iocn'.,i;,:-o, gctruil o, hoofcl><lk<:tijl hc1 

roid\\"C!.tclijkc 01 middclldccl '"311 he! tcm:ill Itkcdcrc Illi:IC ,'lccnmiIClI j~ boven de ~ """ 
de (zuid-) ooslkanl maar de nl:CSlC di"rcnjagen builCn hc1 gebicd Loal\'Iio:!,,= werden allee" aan de 

noordoosIkanl ,,.., hcl tcrn:in gchoord. nwr \\"....." in """""" jarcn 001; ""ll """"",;g """ de zuj"""'L 

Bouinq;o'OOICI'CI\ ",-crdo:n OJ> o:nkclc ptd<kcn in hc1to:m:;" gchoon1 EJlkck jago:ndc baan:Mo:o:rn.,i;,:-o, 

",-crdo:n wa~""omcn bij de ocfo:n-lafs\agpld:. Enkclo: jagcoldot: ",1Ilo:!V1ccrn.IVcn "m\eI, 
"'''''rg<:nOI= Ix,..."" de roidooslclijke 'ij""'- en bij hc1 door bo",en bc:IChUllC walo.- aan de fl(I()f<Gnd, 

maar de ,""'-"'Ie die"", ~'Cbruiken dil gebied als vliegrootc '"311 hct bstcclbos '"311 de Haar mar de 
uidscl>o Rijn 

Naast een bclangrijk jachtl,'<:bicd \"001"\'0:0:1 soortcn "kcrm"izcn kenmcrkt dit tcm:in zich 
door een 2()·)o tal boomholten welke door vlccrmuizcn gcbntilt worden .lIs vcrt:olijfplaalS, 
om te parcn (P=Jllaatscn) cnlof jongcn groot Ie bro:ng<:n (krn:ompla:uscn). 

Een grooI decl vall de gc,oodcIl boolrholtes mel grot" grocpcIl ,iCCII"u;;'en bc\'indt rich in hc1 

zuidclijke nl <klendo:o:!, In dele ""lgC'ing be\irdcn lich verblijlj>l.:Latscn '"311 rossc \'k:cmuizcn, 
wa(Cf\'Icm,1lIi1O;ll ClI gew..,.", groolo"",,_ Dil declgebicd b<;"n COIl diehzc bo>5tructu ... "" is daardo:.>or 
IlICC1" \\indbcscbolt en doIlkcrdcr din de 0I'lgC'i1>g. 1(:,-ens bcstaat dit decl "it ,-crschiU"nde 

toc.>tnsooncn. \\'33f',<u\ n:iali"rva:1 ""cn",larcn '"311 sla:ht= ),walitcit >:ijn. ",aardtxIr cr ,"<.ndlillcndc 
SOCImt toc.>tntOlcn in ,'(I()I"\;OIncn. Oil is hcl lcrugcbied ,-oor toc.>tnbo:woncndc ,-tccn'l lissooncn. Dil 

dccIgcI:oicd; s 001: 110:1 (I;"nl) broodgebicd '"311 ,-crschHlonde spcchtcn (IWa: paar groi" ""',(0: spechz "" 

CCII paat grtoOoc specht~ Enkclc ano:lo:rc boon"" "'= ,·Io:o:rn.,i;,:-o, .. e~:<:bn'ltig in ,-crbtij""" staan aan de 

zui<lr;nI en roid\\~ en IIOO<IQnd '"311 "'" to:m:in (-t fI'r-w:k k<:mgctlied). 

Dc donkerc om..,,-licluc 1= in de midoosthock Vall bet tclTCin fungcn:n .. ts v' icgrou1c van 
en naar andere delen van he! terrein en he! buitcngcbicd voo< gcw"One grooI~ 
watCf\llccrmuizcn, 8C\\"OrlC d\\"C11:!'-k:cnnuizcn en zclfs "001" rossc ,·Iccrmuizcn. He! huidige 
maslcrpian van Bouno mm Stccnscls april 2006 houdI geen rckening met dczc kcrngcbicdcn 
en de funerics die ,·Ct$Chillcndc tcrn:indclen ' -00< "Io:o:mluizcn hcbbcn. 

Samengeul xij n de be 'angr ij kste kne' ,,,,n len in hel h" idige ontwerp: 
* [).e 'ocatie hole \I in de ker nxone 
* [).e 'ocatie "an de niell..-e parkeerplaaloilo.-gang 101 hcllerrein in de ~rn,...ne 
* De ver p'aat. ing , 'an hel d"bhui s ~n r"Stall . ant naB. nabij d~ k~rnzone 
* l>e aan ll'g hole 1&2, waarbij beide als " ' il'g rou te rungerende ell.l'nsingeh 

,-erd"- ijnen 

, 



* II t l '-tnnderi'n ,-an de strueh,,, r ' -I n ~ bosgebifdjH in H n mHr olM'n 
parkachtige strllClnu r zo"der opsbg tn stru iken. voonl l l3"g' de ninde" 
u n h i terrt;n rond dt vIHm,uis,-erblijfp laahen t n langs de Ii ntn 

* I>t inrichting nn de omgning un holt 7 nabij de ' ''Hdt krrnzone 
* Dt iur ic hling lerrtin IU§Kn holts 16 & 17 

UitH.enng "In dil ma.ttrplan ""ltke"1 "~I all",," ten ,-erliH aa n I.:,.-aliititt n .-an 
ht t gtbied ,'oor ,·tl'K hilltndt SOOrltn ,·lHrmuiun. mnr kan , 'oor t okele SOOrltn 
ook Itid .... tol htt algthelt ,-erlie, .-an de fu nelin. Mitigalit (unpas. ingen) u n 
ht t plan op genMmdt punten is met\'" din noodllllkelijk. 

• 
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1 INLEIDI NG 

1.1 VI""'rnmiztn ~ n hun ~cherming 

In Nederland Icven \'erschillende so,men vlecnnuiun die ~ieh overdag 
"erschuilcn in gebouwdelen wals spouwmurcn, achIer ge,·clbeklcdingl. 
belimmering. onder d.:"lkp:umen of in diblalievocgen. Andere soorten wrblijven 
in boomholren ofsplcten in bornen. Dezc plckkcn bicden vlcennuizcn 
bescherming legen "ijanden en hel weer. Vleermuizen zijn:reef tH)UW aan deze 
plckkcn en komcn jarcn achtcrccn lerng naar dczclfdc plckken. 1I.lccslal hebbcn 
deze mimtcn een specifiek klimaat en liggen ze gunSlig ten opzichte "an 
jaehlgcbieden. Gcdurendc de zomermaandcn en winlerm3.1nden Icven 
,'I~.rmuiz'n in gml' gr<l'"pen bij .lk3.1l. $Qms zil de g,""I, '""gional. PQpulali. 
"an cen soort vlecrmuizen overdag op ecn enkelc pick. Dil maakl vlccrmuizen 
kwClsbau, voornl tijdens rcnovaties en sloop van deze gebouwen. Ook 
infrasuuelurelc wcrken zoals hel 3.1nlcggen van wegen, hel ("cr)plaatsen va n 
wcg"crlichling cn "crjonging "an bnen kunnen lOt ge"olg hebbcn dat 
jachlgebicden voor vlccrmuizen onbcreikbaar worden of kunnen directc 
slachloffers maken ooder vlccrmuizen. Veranderingen in het landschap 
bclCkencn VW 001: "crnndo::ringcn in k""nl;leil en kwalilcil van jachlgcbi«lcn 
"oor vlcermuizen. 

De Flor.l en FaunawCl, de Habilanichllijn, de con"emie "an Bern en 
de conventic van Bonn vcrplichten p.lrtijen, waarondcr niet aileen de 
Nederlandse Overheid. maar ook lagere overh«len en burgers, tOt hel nernen 
"an slappen 1.a.v. vlccrmuisbcscherming, 001: " 'cl de wrgplichl g<:nocmd. £en 
"an de vcrplichlingen is vlccrmuispopulalies in gunSlige staat van inSland
houdinI! Ie !louden of 1C herslellen. Rccent zijn din::rse nieu,,"e onderzocks
methoden ontwikkcld om di"ersc dccllecfgcbiedcn en het nel,,"erk van 
vleermuizen grotendeels in ban Ie brengcn door Limpcns & Rossehen 1996, 
2002. Voor ccn zorgvuldigc analyse van de effecten op lokalc populalies zijn 
complele im'cntaris:nics owr gcbruik van hellandschap door vleermuizcn 
noodZJkc1ijk, wa:II;n "crschillendc scizocn$Jspeclen zijn mccgcnomcn. 
Hoc dele rcsulwten ingepasl kunnen wcrden in de plan"orming Imen onder 
andere Brinkmann C1 a!. 19'96, Brinkmann & Lin'pens 1999 Limpens & Twisk 
2004 zien. 

1.2 lid landschap 

L1ndg""d de H"", lig! len we<len ,",n de <L1d 1 Jlreehl T<>1 ,·nor knn ... a< dil 100 
ha grool1e bndgocd vollcdig omringd door open "ecnweide gebicd. Hel 
lands.;hap op het landgocd is te karakleris.;ren als oud parkbos. Het landgocd 
wordl door de Bochldijk in t,,"ccfn gcdeeld_ Hel noordelijkc deel worth ook wei 
hel kasleclbos gcnocmd en het zuidelijl:e decl de golfOOan. Beide delen bcslaan 

, 



ultlancn en boomgroqx:n afgewisscid mel guons. hoolwcides en "Ijvers. Dc 
bo""", op hel lerreln hebbcn groct"fldct:ls ccn hose lccftljd. Enkclc bornen zijn 

zelfs 'op lccft ljd' "3n de Heu,drug geh:i.lld. Op hel noordelijk decl. hel 

kasteclbos. sta.1n divcr5C nude gcbou"'cn zoals cen kcrkjc. hel kaslccl, het 
gastenkastecltje. de manege en dl\"eI'SC klcincrc boowwcrl:en en gebouwtjcs. Op 
hel widchjk decl . de golfbaan St\:ln twec kle 'ncrc haulen gebouwljcs. het 

rcsuurnntlclubbuis en de werkschuur. en ecn Slcocn huis. 

A llcen cnkcle lanen en pcsIbosJcs ctUU'1 om het landgocd bu:dcn 
builen hellandgocd zc!f enige windbcschuning. Op zo'n vljftig 101 hondcrd 
meter van de :roidrnnd van hctlandgocd strooml de Lcidschc Rijn . Recent zijn 

in de omgcving "an hel landgocd (wee grotc zandpla~scn gcgra,'en. 

Door de ontwikkding van de Vinc.~·locatic lcidschc Rijn ligl ditlandgocd aan 
het COSlen sinds kort meer ingcsloten door bcbouwing. 

Vcrschil1cnde delen op en om hct gcbicd zijn voar di"eI'SC inriehtingsplanncn op 
vlccmmizcn oodcrwchl (van Vliet e .3. 1997 ~n Jansen 2002). Hicrbij werd cen 
groce sooncnrijk<k>m aangctrnffen alsmcde zeer hoge dichthcdon (zie Jansen 
20(3). HettCTTein van de golfl=n is hierbij dtijd ondcrbclicht gcblcvCD. 

" 

Figuur L Ik ligging \'311 

parkbm de Haar. bcstaandc: 
"ill>c1l1OO11kl~kc Parkbos, 
de >:uidel ~kc Gollba3n en 
hel Vij\·erbos. aismcde de 
<iot'p9:C1IIC1I Vloutcll. 
Haarlllilcru en lliinllClcrI. 
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Dc gcbr'Uil:crs \';In Iw:t (cmin, de gollba3n, zijn \"oomcmcns hel parcours nil Ie 

breidcn met cen ;\:Intal holes, alsmede hel c1ubhuis :tf 1(' brel:en cn op ccn anden:' 
ioc::llic nieu",' Ie bou,,-cn. 

Tc\"cns is cr de ""cns om de IIX'g;tng IOlhct terre;n Ie \'crkggen cn cvcnlUCcI ook 
de p;lri: cc'\'ooroening Ie \"crpl;UlSCn. Voor dc:re ingrcpcn ul ~ aan\al bomcn 

moet"n vc,dwij...,n, ook het tcbruik \':tn cnkdc h<x>iwcidcn zal , ·cr.mdcrrn. 
Aangczicn dczc ingn:pcn hun d'fcct op vlcc:rmuizcn kunncn hcbbcn hccft I.T <.'CD 
uitgcbrcid ondcnock plaals &e"ondeR ten aaru:ien van het tcrrcingcbruik, met 

speciale nandachl op de ligging " an de \' Iicgrooles cn (boom)\"C1'blijfpkmlscn. 

" 
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2 MATERIAAL EN METlIQDEN 

He! gehictl i< np """ ""~hr",, hc><>chl , in ,'icr ", .. ",hilJenrle pcric'><IK T~hel 2 gttfl """ 
Q\"<nichl van de ondc:rwcksdala, fen a,"OI1d vicl ,'ocr de kraampcriodc, T .... -cc 
im'ent:uisatics zijn uiqp'ocrd in de: km:unperiodc:. In de n.lZOr'IlCI" lag de: nadruk op hd 
vindcn ,,:an balrsloc.Jtics ,-:In J!C"'ooc d ..... ctgvlccnnuizcn, ruigc d .... "'l>\·locrrnuizcn "" 
roMe ,'1ccrmuizcn. Hicr>"OOI" zijn de: porcmick ,ctblijtjlla:u.gcbicdcn rcnminslC I\\-cc 
k= dooorkruisr OIl 1\\= ,·"""hillendc pcriodc:n. Ecn im""rarisatirnachr is gckozrn 
rood de: pi~k in roils van rosse dccrmuizrn en """ im'""t:uisalicow:hl is zo gckozcn 
dar de:ze vic! in de pick ,-:In balrs ,,:an lUis<' mvefg\!lrermuizcn. T\\-cc \\':lI1l"OCfC ow:hr"" 
in april 2006 zijn gdxuikl om IKrllscndc gcwonc groororcn en hun mblijtjlla:uscn op 
ICsporcn. 

In hd begin ,:m deavond !agdc nadruk op hd "indcn ,-:In vlicgroutcs en hd 
\'llSlSlcllcn ,':an uill'licgcndc dicrcn. Rood middcmaclll en in de ochrcndurro is 
gczochl na:II" zr"."C'1ll"lCI1dc "Iccnnuizcn, , 'oornl rood de oudcrc bomcn in hd 
:ruidooslclijl:c decl ':m hd ICITCin. Uil"hcgcrs ,':an '1\SlgCSrcldc n:tbltifplaarscn 
werden bij """ ,olgcnd bczock gclcld. 

Om mccr inzichlle krijgcn in hd ICITCing.:bruik en de :w1wczighcid ,'an , 'Iicgroulcs is 
op I\\-CC avondcn gcbnrik gcmaakl "an lui5lerldstjcs, Oil :ojn dclCClOrS mer 
auromaD"iChe rccord<n. Indien vlecrmuizcn vOOlbij korncn v!icgcn ofkOllll'fl jagcn 
word! """ opn:unc gcmaakl. Aan de h1nd ,'lUl gcluids\'olumc en doppler kan 
nadcffiand de ,·Iicgrichring .... urdcn v:ISlgCSlcld 

T!idcns hct ()fII\erwck is he! ICITCin rcnminsrc Iwee k= per pcriodc dooorkruisl. Aile 
bosjcs zijn per met dooOOuiSi. Icnnllll$lc Ix per ow:hl. In dcze SilU:llicS is gcbruik 
gemaakl '":In D240dcrCClOrCl1 ccn minidisk rco:.:ordcr. Cicluidsopllamcszijn mer 
bchulp ':an Batsound uilgewcrt.:t 

Om de trcfkans vocr gc ..... onc grootoor Ie vcryrotClt, is ccn :w1\'ullcndc methode 
gcbruikl om :w1wczighcid "aslle stellen.ln de rw<.'e walme ow:hrrn ill begin april is 
I13JI" rolL~cllde groororen gc"lochl. 

" 



datum 
27-5 2005 

15-6200S 
15-72005 

14-1:1 2005 
16-8 200S 
28-82005 
14-4 2006 
21 -4 2006 

tijdstip 
20_30-3_00 (2x) 
21.00-2.00 (2x) 
2L30-6_00 

20 _30-2400 

20_45-23.30 
21.0I).(l2.00 

" 

27· 19 C"" 
15,SCZW3 
25·18 C ' '3J_ 

12-9CNW 4 
12.5-12 C "at. 
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J RESULTATEN 

J .I Soor l. n. p.clrum 

Op he! gol/b:mnlerrcin konden in !o!:ml 8 SOOTlen vlcermuilen worden vaslgcsleld. 

GewOfle dwerg"lcennu;zcn, I:IllNliegcrs en cen cnkdc l"'ceklcurigc "]oxnnuis 
gcbrulkcn hel pl~ngeblcd ~lsJ~chrgcbled. Kosse vlcennUlzcn. walervloxnnulzen. 
gew()I1c grwloren en ruige dwcrgv]eemlUizcn gebruiken het terrein als jachlgebicd 
m;mr ook als verblijfplaats(gebied). Te"ens zijn op hcllcrrcin enkelc jagendc 

baardvlccrmuizen aangctrofTen welke mogelijk ook hun vcrblijfplaats hcbbcn in het 

plangcbicd of in he! noordc!ijkc dec! van het 13ndgocd. Met de gebruikte 
onderweksinlcnsileit en methodes kunnen nict aile boomhohen welke gedurendc de 
verschi llcnde scizocnen door vlcermuizcn gebrui kl " 'orden gevonden worden. 

Boombolten die door klcinc ;mntallcn dieren of slcehts kortc pcriodcs gcbruikt zijn 

konden wei glooaal. m:lllr niet e~aet &C"onden worden. 

Tallel 3_ A3!I~elrorren 5OOt1Cn en terrcingcbrui k golibaan de Haar 

rossc ,-]ecrn,,,is 

wate"'lccnnu;! 

gewonc grootoor 
.. ise dwc'S,·lccnnui. 
gcWOIlC dW'rTg" I"ennui s 
laa\>'lieger 
Iwccklellrigc vleer",\I;! 
b:mrd,-]ccn",,;s 

franjCSlaan 

Icrrcingcbru;k 

jac: hlgcbicdlknm "'plaa Islpa.' .... -crblij f plaal s. o'-c"";" loring? 
jachtgcb; cdM ;egroutcikr;mmplaal. 

jachlgcbicd.l,raamplaatolpaarvcrblijrplaats 

j ""hlgcbi odIp .. ' .... crbl ij fpl"" .. (kr.ampl .... 1) 

jochlgcbiodlvlicgroutclpaarvrrbl;jfpl""ls 

j achlgcbicdlvl ;egrootc 

jachtgcbicd 
jachlgcbicd 

jachlgcbiOO" 

Het !erreingcbruik wordt pcr 500rt bcsproken vanuit het geziehtspunt van de lokalc 
populatie. 

Rosse vlccrmui! (Nrc/al", ooellila! 
Rosse vlccnnul>:en jngen op grote hooglc in opon gehicden op grotc"" ;no;« lcnsoortcn 

ofop zwcrmen "~n dansmuggcn. Jachtgcbiedcn liggcn mccstal in cn rond grote 

mocrnsg;:bicdCTI die g;:midddd op 6 (soms 101 20) km afstand ligg;:n "an grolcrc 
bosgcbicden_ l3ter in de nacht wordt ook wei bo\'en sterk \'erlichte kruispunten 

gcjaagd_ Vcrbl ijfpl:Lllsen bc" indcn zich bijna uitsluitend in boomholtcn op grote 
builcnplaalscn en landgocdcrcn mel cen oud bomenbcSland. De totaic populalic 

\'olwassen , 'rOU"1jcs \'oor de pro"incic Ulrcchl wordl gcschat op 4()().. 700. 

" 



Koioniep/aQ/sen en , 'iiegrGfl/('5 

Op hel l:mdgacd de Ha:lr bcvinden zich di,'<nC kr.nrnkolonics r~ vl..,rmuizen, die 

gcbruik m.:lkcn ,'an hct a.mbod aan boomhohcn in OCI wlcdbos. m:l:lr voorn! 011 de: 
golfbaan. Op hel zuidclijkc dec! wonkn Icnminsle 10 ballICo gebruikl. I"'''' andere 
bomcn !:onden niel eXXI gdo!:aliS«1'd worden, Op hel zuiddijke decl, de golfbaan, 

"crblij"CIl op iCdcr momCIll .ro 'n 60-200 dicrc:n \'criprcid o,-cr 4-5 Iocatics, De ITICCSI 
gebruiktc bomen liggm in hct middendccl en in hC1 zuidelijke dec] ,'an de gollbaan 

(zle figuur 2), In oct II:IJ:I3I' , 'an 2005 kondcn gccn IxIltscnde dlcrc:n gt"ondcn worden, 
maar dil .... 3'1..,11 uilzondcrlijk w:umc hcrl'st. III vOOfg3:mde jarcn warell 1-4 rocpcnde 

"'annetjes aanwezig. 
Op hct noonklijk gcdeehc, in hC1 ka~ICc!b<; ~, bevinden zieh "",csul zo'n 15-

90 diercn , 'c<spreid O\-er 2-4 bornen_ Het maximum aanla! rocprndc m:lnne!j.:s was 

hier in 2000 6 dicrcn, III bel IIOOrdclijk decl Sta.:lll de mccsle kolonicbomen en rond dot: 
KaslCCllaan, 

Vcrschillcnde rosse "lccnnuizclljagen cerst enkcle m;nuten bo,'en de hooilandcn en 

greens 011 ocl bndgocd ill de direclC ontgC\'ing van de \'Crblijfpla.:ltS, al\'orcns "crOCr 
weg Ie gaan j agen_ IX !TIreSle j agendc rosse \'IecIDIJizen z;jn Ie zien bown hel 
zuidooslclijk decl ,~de golfba:m_ Bij n:r. de gehele 3,'ood en 113eht zijn hier 2-6 

jagendc dicrcn waar Ie nanen, Dil is hicrdoor een waardcl'ol jachtgcbicd ,'oor dczc 
sao". Bol'en de gazons " an hel kastedbos. "ooral tt-n <:>oslen "an hel kaslecl, zijn op 
windstillc a,-onden oak jagcnde rossc ,-lcermuizen .. 'lI.3J Ie nemen, 

H"""."l ro<se l'IC<'1TI'IUiznl niet direcl afhankdijk zijn l'an windbcschunillg "olgen zij 
in grote lijllCll wei de Lancn en bosj.:s_ Em grool d",1 van de diercn l'Cr!a:1I het 

landgocd in zuidwcslClijke cn wcslnJidwcslClij kc riehling door 011 CIl o,'er dc open 

"elden ''30 de golfbaan Ie , 'Iiegen en jaagl ,,'aarschijn]ij k bol'en de rroacrassen in de 
omgco.·illg van hel vij\'crbos, Ee n ander decl van de dicrcn vliegl in noordweslelijke 

richting ell jaagt in dot: omgCl' ing \'an L;.:.g,Nicuwkoop. magelijk "licgt e<:n decl zclfs 
door 101 de Nicuwkoopsc plassen, ECII enkelc vle<:r.nu;s "erlaat hef l:mdgocd in 
oostclijke rich ring en j.a:lgI bo,-en de Haarrijnplas. 

Het l;lIIdgocd wrvuh 001< cen belangrijke mlals p:urgcbied "oar rossc .. 1e<:rmuizCII, 

In augustus zijll vcrschil1cndc ballsernk rosse vleemlUizcn op l'fI <:MIl hel landgocd 
aan,,'Czig, Zo konden ;n 1995 op de H3:lr \I b:lltster:ilOria worden vaslgcstcld, 

Mogeli;k be"illden zich hieronder ook rossc , 'Icem,uizcn uit Oost-Europa, maar 
concrete iWIwij~ingen rijn hier (nog) niet '-00.-, He: is aanncmclij k d:ll rossc 
vlcemlU;zcn ook in boomhohcn op hcc bndgocd o,cTwimerell_ 

In de drlchoeJ: Haar."i/ens-Hurmc/en- Vk"len lcefi ~n bc/angrijJ: dee! ( 4) I'(lI! de 

I"'P"wlle rosse "h'erm,,;zl!lt in de pro"im;ie Ulrcchl. be di"erse monasgebil!J"n en 
plassen ''Orm"n Ix:langrljkl.' jachlgl.'bieticn. Exlro aandachl is nodig om hl:1 po/I.'nlieel 
lUll! boomhall"n 01' beiJe del"n ",In hCI /am!g"'-oJ ;,~ sland I" ha"t/"", 

" 
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Watc(ylccouujs afr0/i.t (UlIIwmoni/ 
Water ... lrermuizen jag ..... , 'Uk op gcringc hoogtc 1><),..,., "mer, m""r 001< ",gclm:uig 

ho" ..... hooilanden ..... SOmS in de boomkronctl_ Jacltpla::nscn ligg ..... op 1,5-7,5 km "an 

de , 'CTblijfpl:l:ltsen. Als "CTbhjfplaats dienen \'ochti!:c boomholten It1Cf ceo nau"""" 
tocgang.. ":I:Ik oude spcchtenholtcn ofstamschcurc •. Vooral holten (bornen) "an bet 

"L" lyJIC worden v:l:\k gebroi kt. Kolonicbomcn starn bijna altijd in donkerc delen .. an 
landgocdcn:n of in oude", populicrcnOOssm_ Lineairc opglandc clemc1l1 ..... , zools 

bomcn13ne11, bosrnnden cn oc .. errnnden, dienen als ' Iicsroute. Open sn.kken cn 
wrliehte ddcn in de "I;"groutc worden gcmedcn. Walcrvl""rmuizC11 " 'issele" "3ak 
"an , 'CTblijfp laals. Dicrcn uil , -cr.;chillcndc , -crblijfplaalscn .-ormcn ,'aak ~"Cn IP'OIC 

(meujpopuialie 

Km<)tliepl(J(JlJ'en en .-/iegrotlles 
In bet gcbicd zijn \"crschilkndc vcrblijfpla.:usen van "'3tC1Vlccrmui~ :I:Ingctroffcn. 
Zo zijn cr koloniebornen ge,-onden op de golfba:m C3l, in het k:istcclbos (7) cn in bet 

vcrderop gckgcn Vijvcrbos ( I), zie figuur 3_ Ecn VICrOc locatie kon niet exact 

gclokalisccnl worden, maar bcvindt lith ,'lakbij de wcrk5chuur. 

Door om ie klein aanul \T;jwillige~ lIttft cr voor deze soon tot op hcden geen 

simulm3I11clling pl:l:lISSC'·ondcn. De maximalc telling bctrof 160 dicrcn in "oonomcr 
2000 in ccn enkele boom in het kasteelbos. De alhier aanwezigc populatic wordt 
gcschat op 16(}..200 , ·rOU"'tjes. In 2004 en 2005 werd ook een klcinc grocp 

w:ucrvlccrmuizc n gc\"OlIden ill ""n boomholtc op d, golfbaan_ lkidc bornen Slaan in 

het middcndeel ,-an de golfb3:ln_ 

De aantallen uil\"liege~ in de \"crschillende declgcbicden fluctueren sterk, 

mogclijk "ormcn dezc groepcn ""n grote (mctaJpopuLuie. De ri"ierann Bij1cwld 
' -0"01 ten bc1an~jke schakel tussen de ,-erschi llcnde deelgcbicden, Di"e~c larlC11 en 

bomcnri;cn fungeren als vliegroute """r \l:rdcr ,'an de \'erblij fpl:l:ltscn gelegen "ij'",,1"5 
l'll oude ri,·ierJnncn. Grotl"R: Opl'll Sluki:.l"l! wordl'll gl'TT1l-den, de 80ehldijk l'll de 

Park,,·cg wQfdcn w\"ccl mogclij k "beschut" owrgcsloken. Zo ~ijn "crschillcnde 
walCf"\'lccftnuizcn waargenomen dic via de "bogc brug" en bij het lunnchjc de 
80ehtdij k o\"Cf'>takcn_ Dc drukke Parkweg WQfdl o'-ergCSloken bij de ' nglng "3n het 
golf"tcm:in naar de bacht in de riv;er.lml Bijlevcld Cn in de zuidoosle1 ijke hock IuSscn 

een bsscnrij en hel populiercnbosje. Ook het ",atcr aan dc oostk:ml van de 

JOOSicnlaan wordt als \"Iicgroute gebruikt 
WatcIVleennuizenj3gen ,-ooral op windbcu:huuc plckken. bo,'cn stilsta:md 

eutroof "'liter op plckken lOnder drij,'ende waterpL:lDten. Rcgelmatig "-Qfdt ook bo,"CIi 
kort gctna;lidc 1iI0000ns 1:IIIIIli het W~!cr gej:l:lgd , F 31'oriete en drllk beroI:hte 
jachtplekkcn zij n de kasu:dvij"cr, de ri.-icrarm Bijb'eld bij de Haar, he. donkerc decl 

I'an de buis"ijl'er, de klcincrc I'ijl"er op de golfbaan en de I'ij,'cr bij de Harntorcn_ 

Tusscn de bornen van de Park"'eg en de golfbaan lig'! ccn 4m breed w ater dat ook 
rcgclmatig door "'atelVlrermuizcn bcj:l:lgd word!. In bet \"oorjaar zijn ook grQtc 

:I:Inullcn jagcndc wate .... ·leamuizcn !C horcn bo.-en het waler ianllli de Kas.ccllaan en 

ho,'en de grate vij.-cr ":111 de golfbaan_ Later in he. scizocn groci. dit w:lier diehl ..... 
h""ft dan geen funClie mccr als jachlgcbicd, De Lcidschc Rijn is in mecrdcrc 

" 
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QP~ichtcn mindcr untrd::kdijl: als jochtgcbicd. Door de gro(crc dicpIC. he! Ie SIC,"" 

cUlrofc kar.d:tcr en he! grotcndccls (lmbrd,en ,-an """ (lC\'cr,cgct.:nic onlbrcekl 
vocdsd (i nsectcn met ccn :aqu3tisck lar,,, stadium). 

.. 
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Da3ma3S1 is cr wcinig ,,·indbcsc hulting.,., ~ijn grolC dele n door (\"~d) Slrooi1icht 

vcrlichl_ Aan I>ct cioo. van de k=mpcriode (half j~li) zijn n:mwc!ijks nog jagcOOc 
dicn::n:L:ln Ic u-dfcn_ Mogclijk zijn de I1lC<$lc dicrcTI d:in al wcggcu-okk~n. wal 

aangeeft Wt de paar,crblij"cn en wintco'crblijven niet in de dira:te omgcving liggcn. 
Dc dichl5tbijzijnde (bekcndc) winlerv crblij"cn ligg=n 3:111 de oosttijdc "an Utrecht. 

Via ,,-el ke routes de dicren:l:ln het einok \";lrI de zomcrdit gcbicd ,maten is 

onbckcnd. 

Waten1crrnllliIcn "if /ref Vij,-erbos en Uif de Hoar ,.".",en waanc:hijnfijk cen 

I"'pllkllie. De b!:lungrljkSfe scltake!J .wmcn de rmemrm BiJ/~'\'Cfd en de 
,wKhillendc besc/t,me ""ij"en" cn bosja flJ5Scn de::e gebieden. De '""schill"nde 
beschm liggende f)pcn emroof "'mer. afo'is$clcnd diep of onJiep en mef ... :eI of weinig 
z"nlichf. guranderen .'QC(/sef(J(Jnbtxi gedurende hef xehele ,'eiwen. 

Ruige d"m"leennuis O'ifmrcllll< 1\(11hll_<;;/ 

Ruige d""Crgl' lccrmuizcD swn ill Nederland te bock ali doonrdJ:cr komcnd vanu il 
PQlen. Oosl-Duit~l:md en de Baltischc Slalen op "'C!': na:u Fr.mkrijk en Zwilscrl:md. 
Voor:al in he:! , 'oorj33r cD de hcrfst is de soon voom:l.mclijk 33nwezig in noord en wcst 

Nederland waar ,'eel traditioncle p33rgcbicdcn hgg:-n. Afcn toe IIllfdcn er in 
Nederland SQlitair Ol"erwintcrende roige dll'ergl'lccnnuizen aangetroffen . Ook is er ccn 
enkele kleinc krnamkQlonie bekend ill Noord-Holl:md. o.-er POPUI:llicslroeruur is 

wcinig bekcnd 

Koloniep/(JQ/sen en ,·fiegrot,/e.< 

He! kcrkje op landgocd dc Ha(U" Wordl il\ hc1 l"oorja(U" gebrui kt als "OOI'I-cnamelpla:tl5 
,'an zo 'n I 5-30 ruigc d""C'l!,·leennuizen. waama CCII decl "aO dezc dicrcn ,,·egtrckt. 

T oeh zijn er ook in de zomcnnaandco ""I! opvallcnd ,'ttl ruigc dll~rgl'lccrmuizcn in 

hct gcbicd aanwczig. [n he! "oor· cn naj;l(U" ~ijn roig~ dwe'l!l'Ieermuizcn "~rsprcid in 
hct gcbicd aangetmtrcn. v<Wr: jagend bo,''''' <>pen walcr of rocpcnd bij oodere 

bcschadigde borneo. In 2005 II'erdcn II paancrritoria "3stgcstc1d op de golfOOan. 

1'00.-::11 rond I>ct middrngcdccltc en langs de .-::mden \"an hel lern-in. "-aa ... ·an cen groot 

deel van de "erblijfpl:aatscn ook gel"on.dcn kon worOCn. ~ie figuur 4. O<:>k in dc 

omliggcrKk gcbicdrn zijn paancmlona 3:IIIwc~ig_ In 1990 werden 1 paanclI'itoria in 
het Vij'-crbos \'3StgCSICId. Dc meest ra:atIC telling in he! kasteelbos (1 995) Ie,-crdc [5 

p33ncrritoria op. Hal'l:mgrocpcn gcbruikat Q\'erda~ bella)l'e boomoollat of loszillcnd 

schoo; 001< regc1111(llig luikcn ofbocibordrn om adler weg Ie kroipcn. Dicren uit de 

vcrschillcnde paa ... ·crblij\"cn jag~n in de di=l~ omgc\"ing van hun ,·..rnlijfplaa\5Cn_ 

Opl'allcnd ,':13k liggcn dczc jachtplckkcn dichtbij "'':ItCT_ Groc-pjcs jagcndc ruige 
dwcrgvlccnnui~~n ,,~rdcn aangetroffc-n 3:111 de wCSIZUidwest kant, \'QOQI teo ~en 

"an de kldnc vij"er en l:mgs dc grQte vij,"CI" up de gQlfbaao. Buitrn het tcrrdnjagcn 

ruige d"-crg-.'Ieennuizcn 001< 33n hct begin van de Joosicnl:aan. hct cindc van de 

Eikban. in de Kastccll3:111 en langs de grotc "ij\,CT in hct kasteelbos . 



""'-""it', foJ<O:>ie<Iei' op", rond hoi ...... ' .. ' Dl_ 

Op hCI landgocd dc Haar zijn dc afgclopcn jaren I"'CC bijzondcrc onldckkingen 

geman. In 200 1 werd in de poon ,'an he! g:lSlenk:lSlcchje "de Haar" cen mige 

dwergvlcennuis waargenomen met cen nog zogendjong, wa! wijs! op CCn 
kroamkolonie in de direel. omgeving. Danrnaa>! w<rd er 

in dc winlcr van 1998 in hel kaslcelbos een zieke icp omgeumgd waaruil 7 ruige 

dwergvlcennui:a:n Ie voorschijn kwamen. 

Ix Qmge"ing de H(IQr is 'vcr nlige ""'~rg"lecrmllizen naast ('en Ix:/olfgrijk 
paorgcbied ook een (rq;c1molig?) voorlplamings_ en o,wwimeringsgebicd. 

Gcwonc s!9Ol00D'leennuis (P/CC<>II'" Ollrilll.<) 
GrOOloorvlcermuizen zijn gcs~iatiscerd in hel vangcn van nachll'linders en inseclen 
die op vcgetalie zinen. Kraamkolonics beslaan uil 5-40 I'Touwljcs. Tusscn 

"crschilkndc kmamkolonics bcsraal wcinig 101 gcen uilwissciing, maar cen groep kan 

wei ovcr , 'crschillendc bomen enlof gcbou"'en "crspreid zincn. GroolOOfl'lccnnuizcn 
jagen mce.lal in de direele omgeving van de verblijfplaal. 101 "",,,imaa! op 1.5 krn 

afstand. Dc;zc soon is door zijn fluiSleTSQnar rnocilijk mel cen vlcermuisdelcelor op Ie 

sporen. 

Op de golfbaan zijn regehnalig aanwijzingen gel'onden "oor de aanwczighcid I'an cen 
groep gewone grooloren. In hCI begin van het jaar werden dric door grOO1orcn 

gebruikle bomen gCl'onden in he! middendeclvan de gollbaan. zie figuur S. In 2003 
zijn aanwijzingcn gcvondcn "oor hel gebn'ik van "",n hoomhohc in hClzuidclijk cn 
he! nOQfdclijk decl van de golfbaan. Dc groolle van de groep is onbckcnd, maar hel 

gnat hier om lenminSle 5-7 dicrcn. Op hel kasleelbos de Hanr be"indl zieh 1cominSIe 
cen kroamgrocp bcslaandc ui! J5 ,",ouwljes. In hCI kaslcelbos gebruiken de gell'one 

grooloren zo"'cI de I c verdieping "an de loren "an hel kcrkjc als cen "an de hollc 
bornen in de KaSlcelban. Regelmalig worden hier ook kleinc grocpjcs grOOIOTen 
gel'onden die le§((ll1en mel walerl'lcennui;zcn in dczclfdc hoomholle zinen. Een dccl 
van diercn dic op de noordclij ke hC\fl van de gollbaan jagen komen waarschijnlijk u;1 

de kolonic uil hel kaslcelbos . Jagendc grooloren zijn vooml wa:u-genomen boven 
diverse ruigle"cgetalies langs bospaden cn onder borne", I'oorol in de delen waar nog 
een Slmiklaag aanwczig is . Dc mceSle jagcnde grOOlo",n worden gehoord op de 

gollbaan (5). In een winler wcrd in de walerkclder ,'an hel gaslenkaslecl~e een 
o,'crwinlcrcndc grooloor gCl'onden. Hel is aanncmclijk ml cnkclc groolOren op de 
~oldcr "an c<:n van de gebou""en o,·crwin!cren. 
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Gewonr dwergvlcennvis (Pipistrell,,< "ipi<trdl"<1 

D",erg-.·lc"",,uizen zij n in "<nehi IIcndc I:",d:;chap""" ,,:m treITen. maar rnijden gmlc 

open gcbicdcn . In de zOrncrm:Jandcn u)fmen de \'TOU"'1jCS rniddclgrote tOt ZCCT WOO: 

kraamkolooies. Ecn grOOl aantal kolonicgroqx:n 'Urnt tesamen e<:n nx:tapopulatie. 
Focragc-crgcbicdcn liggen tOt op 2.5 km '";In de kolonicplaats. Mccstal zijn dit 

windbcschuUc plaa\SClllangs bosr:mdcn o fbngs bomcnlanen. Dcttlfde opga.:mde 
lijn,'ormige demcntCl1 ,,'orden ook gcbruikl als vlicgroulCS. In hct \"oorjaar wonll ,ttl 

ho"CI1 ,,'aler geJ:mgd. In he:! begin , 'an de ZOmcl gcbcun dtl In hel bos en laler In hct 
scim<:n in m..,..,T open g..-bicdcn en stedclijkc omgc"ing. 

Aan de rand ''an hc, plangcbied bc>'indcn "ich /cmr.ins/c /WI:': midtlclgratc 
kroamhHonics. Er zijn entele D<m ... ijzingcn ''OOr ,'Cn (lIeine) groep in he, gebied die 
zieh mogelijk aphaudttussetl Harmelen (oost) ~n de xolfb<slm, 

Dc "=mkolonic "Vleulcn~ 

Dcze greep in Vlculen ("'CSI) gebruikt "crschillend= ,,'onin~en tangs de 
Dnlpsstr;JatIPlrkwCg. Voor.tl cen cnkek ""Dning aan de \\"Cslclijkc dorpsra.nd 3J/1 de 
Parlda:LII is famTi"t. Dc groc:p best:mt ui t tenm inst" 80 ,'rouwtjcs. ERkelc solit:lire 
ditren gcbruiken \'erschillcnde woningen in de "OCcnl"c1t""wijk. 0.: belangrijkslc 

vlicgroule kidl langs de: Pmweg lot a:m de Joostella:LII . Bijna aile "Iccnnuizcn 
gcbroiken del<: route. Hier splilSt de roule rich • ..,..," decll'a" de diereo "Iiegt de 
JOOSIenl3Jn in. mccstal achterlanl!S de bungalow. o:n ,'e,-,,'olgens in de l3Jn Ie jagen. 

Ecn andcr dcd gehruikl de windsingd en wcteringachlcr1angs de boomg3Jrd als roule 
naor bet golfte""in. In h<-t '"OOJjaar jagcn de mccslc dieren cop windbes<-buttc plcl:h-u 
op de golfba:J.n. vQOr.Il in de die hI" de1cn ,":ut het tcOOn, w:mr tusscn en onder de 

boomkroncn wOrdl gej3Jgd. Vooral in hct bosgcdexhc in hel widdijk middcndcd 
.... ordl dan intensier gej3Jgd. zie tiguur 6. In de zolTlC11ll3anden jagen grolcrc aanlallen 

dieren. "ooral:mn het begin "an de 3"ond. in de halfopcn bcschvtte delen "an de l;men 
aan de OOSlZijde en ~uid zijde "an Iw:1landgocd, Voor;Il de plekken ,,";I'" de bosrand 
l<:n1ggolft en in de deds dichlbegrocide tanen zijn rcgclmalig grocpcnjagende 

dwerg"lcermu;zen W33r Ie nc:men. In de door open gcbied lopcndc I:r.nen wordl al bij 

.... einig wind n:ruwdijks tOi niet g"j:mgd. 1.3lcr op de a.-ond v"rspreidrn de dicreo rich 
rnccr o"cr hel terrein, maar er wordt bi;n:r ahijd 'b<;schut' gcj!t:lgd. Ecn klein ded van 

de dicreo gcbroi kt de laan parallel aan de Parklaan als jachtS"bicd. cen ander klein 
dccl , 'Iiegt lot aan de loren de Ham. Hierna is de windsingcl ijl en bcsi3Jl de 

","Cgbeplanting nog m3Jr uil cen rij dunne homen. Vooral bij slerke .... C'Slen"·ind 

mijdcn "J«,nnui~en dil ~uk. Bij sterk wind vit zuidclijke richlin~ gcbruiken "eel 
.. lccnnlliHn de "tunncl~ russen de 13Jn en de windlingcl van de boomgaard als 

I'licgtOOlc cn jachtplck. Op andere !!agen \'licgcn ~ij 3:ut beidc !:attlen langs dc l:mn. 
[.,n klein ded "an de dieren lIil dc~ kolonic "Iicgt "13 de noordwCSI"'nd van Vlculen 

n:mr het H:mrpad. Ken n:r bet uilvlicgen " 'ordt door enkdc dicrcn col: in het dmp 
gej:mgd op donkcre windbcschullC plckkcn zools in de luinen in Iw:1 Odcn,'dtp:lrk en 

hel parl:jc: Dcn Ham. 
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Dc k=mkQIQnic "H=uikns" 

Dcz~ grQCP. bcs=ndc ui! 90-110 ,·r()Uwljcs. gebruJkI di"c= woningrn in hcr dorpj~ 

H.l3lZUilcns als k=rn- en ,"crblijfpl.l3lS. Enkclc dicren ,"crblij"cn O\'crdag inlbij 

"crschillende gebou,,"C1I op he! landgocd de H.l3r, o.a. de ingJngspoort. dc 
paaro:knsullcn. hel gaslcnk<lSlec1ljc en hel kaslcel. IICI O\"crgrOlC decl van de dieren uil 

deu koloniegrocp j.l3g1 op hel noonldecl . hel kasl~lbos. 

Dc dicn:n gcbruiken de Dpg.l3nde bcgrociing Jangsde ooslnmd >"an hcI dorp. de Brink. 
de dlCrt11"'"Cldc en/of de .... C1ermg .l3n de ,,-eSikanl "an hel dorp als ,-hcgroules en 

ja.:;h!gc:bic<kn. Vcel dicrcn Sicken de parket:rplaalS ~hlcr de Vier s"lkrn schuin o,'cr 
om via de KaSlecilaan op hel landgocd Ie komen. Dc mcesle dico:njagcn len OOSlcn 

van hel Hcnenkamp. op alkrlci windbcschuue maar open plckkrn. 
Enkelc dicrcn sicken de Bochldijk O\'cr en jagen a:.J de noordrand ,"an he! golfterrcin. 

Bij rcgen:lehlig wccr word! in kleine tlrkels onder de laanbolllen in de K<lSlCCllaan rn 

rond de Brink gcjaagd. Loller in de naehl " 'ordt door licntallen dicrcn langs de 

Park,,·cs gcj.l3gd en OJ) "~ndbcschune p1ckkrn op en bngs de Gol fb.l3n. 

Waar en op ,,"Cl ke plaalSCn al dele dicrcn O\'erwinICrt11 is onbekend. 

Mogel ijk o"crwimcr1 """ decl in het KUlCel dc H= of in de loren de Halll. 

O"crwinlerende dwerg\'JCCfTI1 uizen worden \'oornl 111 grole sleden gc\'oodcn. zoo.ls in 
Ulrechl in de wijken Zuilen. (h'e('\'cchl. Trnnswij k en hel centrum in di,'ersc kanlOOf 
en ftalgcboowen = "Q0r31 in hoofdgebou w III V;o1 de NS. 

I M1J 1\' !i~1l<'I (F",~, ic". .",",,1 ;mt</ 

La:II\' licgen; j agen op 1-4 m hoaglc in ""n rcgclmalig~ vluchl boven wcibnden langs 

bosrnndcn en heuen. uller in de nachl .... ordt ook ~aak rond lanwmp:tlen gejil:\gd. 
Per Mehl ,,'orden 3-5 jachtgebicden bcwchl. 

V rouwl,ics jagcn mCCS131 binne n I km. 101 zo'n 4.5 km "an de wrblijfplaals. 

Vrouwl,ics \'orme" kraarnkolonies "an middclmalillC groane. 15_100 cxx . 

Tijdens in,'rnlaris:.lies "'orden op hel landgocd de Haar mecslal m.l3r ec:n of enkcle 
la:uvl icg<n wa:.rgeoomcn. In \'Tocg<:T j:rn:n joegen 3!lijd 1-3 indi\"iducn in de 

Zuid .... csthock. maar dc~ zijn al cen aantaljarc" nlel mccr waargenomcn. TOII"'ce 

jagcndc dicn:n werden in 1005 waargenomcn bij de noo<doosl hock \"an de golfb.l3n. 

In he! k:w""lbos word! tijdcns in,·enl3ris:.lics cen irldi"idu w.l3rgcnomen in de 

Kast""lla:.n. langs de Joostenla:.n ( I j en bij Laag Nieu",koop (3 cxcmplarcn). Ook 
werden \'rocger 3-5 j~gendc lantvliegcrs .... lWgenomcn bol'C11 de ,,"Cilandcn bij 

Ockhuizen ~n rechllCgl.'DO\·Cf de ingang \'an he! Golflcrrein. Wal de exacle oorzaak is 

\'an bet \'erdwijncn \'3n dele soon in de zuidelijkc en noo<doostc1ijke olllgc\"ing is 

o"bckcnd. 
In de dorpcn H33J'<:uilcns en V1culen zij n in totaallwce (mannctics) 

"erblijfpl3atscn bekcnd ""ll:lI"Uil 's 31'ooo:IS 1-3 d;ercn uilvJ iegen, Dc kl1l3fflkolonics 
houdcn zieh nel builen hcI gebied op. Zo zijn kraamkolon;es bekcnd uil Koekengen 

(1) en Tec:kop {l j "" ~r zijn aanwij.zingen \"001" cen grocp in Harmelrn. Dc jagendc 
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laalvlicgcrs in Laag Nicu"'koop zijn "'3arsd.ijnlijk afl:oms!ig nil de "crblijfplaals in 
zuid Kockengen .,fuit Gervcrsdorp_ 

• Jocn!plek 1 e>o<. 

• JochTpIek >5elo.x. 

* \o\3IbljfpkxJTs 



O"CfwinICfcnde 1331\"licgcrs waren bel'end in hel g:l5lcni:aslccltje op de H(I.lr en 
moSClijk in een bocrdcrij IUSsen de Rijnd.ijk en de P:ukweS. MoSClijk is deze grocp 
\"erdwen<:tl n:ldal deze bocrdcrij in hel n:.j:w is afgcbnnd en t.cr g:lSteni:aslccltjc 
imcnsie'"Cr gcbruikl ,,"0«11. 

1.lJQ/dltgl'n zij" ujl he, mideliJke dul'"Dn he, ge/)I#J NJna g~heel l ... rdwenCft. De 
oor..aal: Is onlx:kcnd. maar mogdijl< is de I:roamgrocp bij ccn brand in he' naJaar in 
zy'n gd,eel omgdmnen. 

INard\"lwrmyis (,Ibm;, mJ:<,acinll,lhrand,ii 

1kI.lJd\"lccrmuis is de bcn:lming "oor Iwcc slerk gc6jkcnde vlcermuissoonen; de 
Brand(s en de gcwOl"lC baardvlccrmuis. V/oowljcs van bcide soonen \"O/mcn kLcinc 
101 middclgrole kolonin. Ais verblijfpwlS " 'orden "33k smalle nJimlcn achlcr 
ge"clbcrimmcring ofsehcuren in bomcn gekozen . Bl:lndt"s vlcennuizcnjagcn v33k op 
grolcn: afsland ,'an de \"crblij fplaalsen 10( 25 km \"crdcrop. A ,'ond 33n a"ond wordl 

dezdfdc OOulwal opgczodu waaromocen urcn lang gcjugd ... 'ordt. o-.'CI het 
jachlgcdrag van M.rnYSlacinus is weinig bckend. 

Op hel noordclijk decl '"an de goHb33n wen:! regclmalig ccn enkclejagcnde 
b33rdvlccnnuis W(l.lrgcnomcn. zie figUU1 8. Op hel hstcclbos worden 's a"onds 1-4 
jagcndc dicn:n waargcnomcn boven pOOcn en windbcschuue plckken. Twee diercn 

haddcn in 1999 hel gastcnkastccitic all' "crblijfpb3~ maar nict in 1001. Hel is niet uil 
Ie sluilCfl dal CI zich in of Dct builcn bet gcbicd IOC~ .,.,., kraamkolonie """indl. 
a:l!Igczicn b:wd,' lecrmuizCfl ''''mf van de kolonic lrunnen jagen (>25 krn). De 
dichtstbijrijndc (bckendc) wimCTvcrblijfplaatscn hggen in Kamcrik , Nicuwcrsluis en 
Tienho,'en. 

TwccklcyriCe vICSrmuis (Ve.<r><'rtllllO murmu,) 
Dc Iwccklcurige vlo:crmuis is in Ncdcrbnd CCn ergzddzamc soon. waal'\'an j=lijks 
slcchlS cnkcle \'On<Btcn ""kend wordcn_ Mogclijk zijn deze dicrcn af"komstig uil 
Scandinal'ie cn oosl· Europa. Vrij recent rijn in Nederland twee zomcrkolonics ontdckl 
(Jansen&: "Noon 1998. '"an OoSlen pc .... com.). In 2005 hcdl zich in september ceo 
in,·as;" "oorgooaan "'3arbij op veel plaalSCn rond ROIterdlm, Drachlen en Emmcloord 
jagende Iwee kleurige vlccnnuizcn werden w:urgellOmcn. 

In augustus "",rd bo,'cn cen , 'an dc greens ceo jagcnde Iwccklcurigc l'lcennuis 
w33fgcoornen. In 2003 wcrd ook al ccns ccnjagcndc '",eckleurigc \'lecnnuis gcboord 
langs de Parkwcg 33n de oosu:ijdc van de golfbaan, zie figuur 9. Mogcl ijk is dil een 
"an de dicrcn uit de kraamkolonie die rich in M33rsscnbrock bc"indl. Hier be"indl 
zich de enigc (bckende) stand\'astigc kr:l:unkolonic ,'3n Nederland. 
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4 DlSCUSSIE 

Dc uilbreiding "an de solfb""n Ix;~trull uil diYeIX ingrcpcn w<lkc ~unncn COnniele",n 
mel de huidige fun.lies die heller",in \'ervuh voor de aanwczige popula!ies 

vlcennuizen. Hel plangebied de golfb:LlJl de Haar heell \'oor vlcennuizen di,'crsc 
funelies. Mel de huidigc inrich!ing ,'ervult hellerrein ,'oor ac:hl SOOTlcn de funelie als 

Jac:hlgeb,cd, waa""an \'an enkele soonen meer dan 70010 "an de lokale populahe op hCl 
lerrein jaagl. DaamaaSI yervult hel lerrein cen lx;1angrij ke rol als verbindend clemen! 
lussen de "erblijfplaalscn en de verderop gelcgen jaehlgcbicdcn \'oor !enminSle "ijf 

SOOI1cn. De derde en vicrde fimclie die dil ICITein vClvul1 is de funclie van 

vcrblijfplaatscn en PaaIJliaalscn "oor Icnminsle 4 sooncn. Zowcl hel Janlal soonen als 
he! aanlal individuen is bijzonder hoog. Dc Goltbaan ell hel Kas!cclpark de Haar 
lesamen zijn missehien wei he! vlcennuisrijl:sle gebicd in de provineie Ulreeh1. Ecn 
, 'eranderendc inriehling "an hellerrcin z:.1 zekcr "an invloed zijn op deze populalies. 
Voor de effCClen booordeling is gebruik gemaakl ,'an hel inriehlingsplan ,'an 

Ma.lergolf, door Bruno mm Slcellsel. april 2006. Oil inriehlins.plan heeft geen 
gebruik gema:lkl van de aanwezige en H'f zamclde no", & fauna geg""ens, wal 

resullccn in ccn grool aan!al conniclpunlcn. 

Oe inrichlillg .-an de golfbaan d e Haar.-an ttn 12 hole. baan naarttn 18 hoi .. 

baan. 

Om deze uilbrciding Ie rcaliscren zijn diwl"Se ingrcpcn voorgeSlcld. De Ix;langrijkSlc 

ruimlelijke , 'enmdcringen zijn: 
Ui!breiding van de oppe ..... lakle ,'an de golfbaan mel drie omliggende lerreinen. Ecn 
open weiland =, de WCSI kall! van hellerrein zal aan de golfbrutn locgevocgd worden 

en Iwee nieuwe holes herbergcn. Ecn marsakker in de noordOOSI hock van hel lerrein 
zal ingerichl worden als driving.",ngc, waanne<: de driving_",ngc aan de noordkanl 
van hellerrein komi Ie ,·e!"Valien. Een boomgaard en omringende Elzcn singel in de 

zuidoos! hock van hCllerrein z:.l gro!endeels wrdwijnen en ingerieh! worden \'OOr 
Iwee nieuwc holes. De andere Iwee holes zijn binnen de huidige p;lrkslnJCluur 
gepland. Hel nieuwc dubhuis is op een nieuwe localie celll",ler in hel gebicd gcpland. 

Enkelc exIra p;lden n3.lr de nieuwe localies van hCl elubhuis en de parke<:rplaals zullen 
, 'erhardlgeasfahccrd ,,·orden. Hiervoor zal ook ccn nieu,,"e locgang geere&rd moclen 
worden in de ~idoosthock van hel tcrrein. Om hCI gchcel aan IC kIcden zijn cr op 

divcrsc plekken in hct lerrein nieuwc poelen en vijwl"S gcpland e"'mls cnkdc nieuwe 

doorg:mgen . De Iwee groolSle vijvcrs zijn gepland in de zuidoosthock I'an hC1lerrein 
en in het nieuw in Ie richlen lerrein ""n de ~uidwcs\l':ijdc. Indicn hCI huidigc 
inrichlingsplan len uilvocr wordl gebrachl onlSlaan cr diverse kncl_ en confliclpulllen. 

Figuur II gccft ""n wl.lr de di"erse kllcipunlen liggen. 



FlQu.I' u: ~ ... IleI rnosIerPIon • uiIDoeidi og GC de Hoar 101 een 18 IlOIeI 

""'" o lrogIepa , a:ecI bI of be!!etIeI ode _tAi!~sen 
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D IrogIeper1 belretlel ode bela ~ PJ otgebIedeI , 
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He! inrich!ingsplan houd! geen rckening me! de verschillende deelleefgcbicden ' -an 
vleennuizen die a:tJlwezig zijn. Hierdoor zijn een grool aant:ll knclpunten en 
eooflietpunlcn aanwczig. In 10laal zijn rond 12 \,cmlijfplarllscn v3n vlcemlUizcn 
ingrcpcn "oo~'Cslcld "an hel open maken van een diehle ~rucluur om de 
kolonicbomcn 101 he! verwijdercn van de kolonicbomen , de nummer I tim 12 in figuor 
II . I n vier oclangrijkc jach!gcbicdcn zijn S!rucluun.·crandcringcn "oorzicn, lokaal 
aangcvuld mel "erlich!ing, de nummers 13-18 in figuur II . Daamaas! zijn cr 
mgn)pendc ,"crandellngen "oorgeslcld In vilegroulcs "an walen.·lcennu,zcn en 
dwergvlccrmuizen, de Icuers A tim Din figuur II. De v=hillende kndpunten en 
.ooflie!en worden op volgorde bchandeld. 

la Op deze localie bcvindl zieh een boom welke door rossc ,-leennuizcn gebrui kl 

WOrdl als vcmlijfplaa!s. De exacle loca!ie kon niel prtties gC"onden worden. Om ccn 
nieuw aan Ie leggen hole 3anlrckkclijker Ie maken is hel "erwijdercn van opsbg en 
ondergroci alsmcde enkcle bornen voorgeslcld. Deze ingreep Zll weinig effeel hebben 
op de kwalileilCn van deze boom als \-cmlijfplaals milS dCle boom gespaard bl ijft, en 
de bosrnnd niel naar binnen opgeschoven wordt.. 

I b Op deze localie bevindl zieh ook een boom welke lenmins!e in 2004 door gewone 
groomrcn gcbruikl is. Deze oude deels kapoUe bcuk moet in zijn geheel gCSp.l3rd 
worden. V<'TWijd=n van de ondcrgroci hcefl cen gro<>l effect op de k"-alileit "an dele 
kolonieboom. HCI opSCocrcn van de kolonicboom moel aehlerwegc blijvcn. Gcwone 
grOOtorcn ,"crla!cn hun verblijfplaatscn in bornen waan.-an de walerloten IOnd dc 
tocgang vcrwijdcrd zijn .. 

2 Op deze localie bcvinden zich twee bomen welke door rossc vlcennuizen en ruige 
dwergvleermuizcn gebruikl worden. HCI mcer open maken "an dil bosgedcelte \'oor 
hole 7 zal cen slm ncgatief effeet hebbcn op de kwalite;ten "an deze twee bomen, 
omdal deze bomen dan min ofmcer arln de bos.-:md komen Ie liggen. Hicrdoor wordl 
hel microkl imaat in de holte onguns!ig. A:mp;1ssing van hel ontwerp is hierop 
noodzakelijk, mcde omd.:n deze bomen in zomer van 2006 intensief gcbruikt zijn. 

3 Op dae localie bcvindt zieh cen ,'erblijfplaats van rossc ,·icennuizcn. De boom is in 
matigc Staal, maa' gezien de frequentie , 'an gebruik dienl dele gcsp:mrd te ",-orden. 
Dc "oorgestc1de ingrccp, oc! "erwijdercn van opsbg en ondergroei ~n het verwijdcren 
van cnkelc bomen, [eid! enoe da! het mieroklim:t3! ongunstig bcfnl'locd wordL Dit 
hceA hier voor hc! gebruik als mannc!jcslp;tan'crblijf \\'al minder gcvolgcn .. 

"Op dae locat;e bcvindt een boom welke door rossc ,-1cennuizcn en mige dwerg
vleennuizen gcbrui kl word!. Op de inriehlingskaart moe! deze boom \"crd,,·ijnen. Ook 
als dele bn blijven sUan zal he! mcer opeo maken van dit bosgcdcelte cen sterk 



nCgaliefeffcel hcbbcn op de kwalilCilen 'OIl> dezc romen, omd.:U dac boom rnccr 

open komllc liggen. Hicrdoor wordliK-I micmklimaal in de hollc ongunSlig. Aan
passing ,OIl> iK-I Ontwerp hicrop is noodz:akclijk en cemtlUdig mogclijk. 

5 Op dac localic is cen hole \"OO,\\cslcld. Hicr .. oor:wu cen \'an de bclangrij kstc 

koloniebomcn in hel park rTIIXlen wijken, Gaien h:l bcpcTkle a:lntal grole 

ho!lebomcn in nel geock: park "dc H:w" is CCf1 andere localic ''3n deze hole 

noo<lzakdlJk . 

6 Op dac localie is cen hole \·oo,\\cslcld. Hier ligg;:n 3 bomen welke door gewonc 

groolorrn 3.15 vcrblijfpl.aats worden gcbruikt. Tevcn5 jaagt deze:;oon op kone afstand 

rond de .. crblijfpla31SCn. Bij de aanieg .. an dezc hole op dczc loc::nic g:L1I1 rowel de:
,·erblijfpl.aalscn als het inlensief gcbroiklc jachtgcb:cd .. crloren. Voor dezc hole dienl 

cen andere Iocalie gnochl Ie worden . 

7 Op ck:tt locatie wonlt CCf1 "crblij fplaalS "an " 'atcrdeennuizcn 'Ci IUocd. De e:.acto:: 

locatie ton door het gcringc 3Jn!al diercn d;u hier ~cbruik van nuakt niet VlSlgcstdd 
worden. 

Deze Iocatic is \"Oorgcdragcn \'oor de bouw \ 'an hel nicuwc ctubhuis. w3.1 rbij dezc 
boom net ,,·ct of net niet moct , ·crdwijncn . Het meer open " 'orden ''lUl de orngeving en 
"erlichling van de restaurant roimten en terms zal dezc locatie gcheel ongeschikl 

maken. 

Dcze !ocalic is een ,":In de weinigc gcschil<lc localies "OOr walcr .. lccrmuizcn in hel 
park ",x, Haa,". Wat.-rvlcermuizrn gcbruikcn mcesTal holtehomen " 'dh op doni:...., 

plekkcn su:>n. d""Z. \\"33I",x, Qmge .. ing CCf1 gesloten hoomkroon heefL Op de golfbaan 

zijn maar enkelC .. an deze Iocalies aanwuig. 

8 Hi" bevind! zieh een boc>m " 'elke door grolere gmcpcn waler .. lcermuizen en rossc 

,'Icermuizcn gebroikl "vnil. In hel nieuwe inrichlir,gspian blijft dil basje gesp:lard. 
maar \'QQrgestcld is de bosrand \'an eCO westclij k gdcgcn oosje verck:r op Ie schui\"Cn, 

w33rdoor dil hosje meer in de " 'iOO komt Ie liggcn . Dezc ,'er:mdering heeft 

w33rschijnlijk gcen effect op gebruik door rosSe .. Iccnnuizcn maar mogclijk wei op 
gebroik door W3Ief\'lcermuizcn (negalief). Door en.<c1e oomcn langs hel pad Ie lalco 

Stlan kan dil effcct "crmeden worden. 

9 In ck:tt <mge\"ing bcviool zic h cen "crblijfplaats ''all rossc "Iccnnuizcn " 'clke ook 
of en toe door andere soortcn wordt gcbruikl. VooIJcstdd is de bosstrucruu r om Ie 

\"O"""n in cen parksttucluur, waarbij de <.>psbg en ondergr()Ci \"erwijdcrd wordt. 

" Iogclijk blijft de boom zclr (ce n kasunje) gcsp:t.:m:L De kW31ileil als \"erblijrplaars 
"em,indcn sterk . Gebruik n;I ui tv()Cri ng ''3n hel plan do<Jr gewQne groororen en 

watcrvlcermuizcn;s on"'33rschijnlijk . 

10 In dezc omgeving oo'iOOt zich CC1I "ablijfpl33ls ,'an gewone grooloof\"leermuizcn. 
VoorgcsIcld i. de bosstructuur Qm Ie \"Ormen in cen p.ulr:S!roctuur, ""33fbij de opslag 

" 
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en ondergroci verwijdcrd word!. Mogelijk \'enh.:ijnl Itieroij ook de ' ·erolijfpl~ms. Ook 
de di=te orngeving ~Is j~chlgcbied zal kwalitaticf sterk ,,,rrninderen. 

II In de omsevins ..an cen ' -nn d" bdangrijk,(e ,-crblijfplaa(scn zijn aanpa"inscn 
voorgeslcld welke llel sebied meer open maken en de bosrand docn opscltuiven. 
Aangezien de wcslehj ke bosr:md nog maar drie rijen borTl(:n dik is, leiden ,",rocre 
aanpassingen rOI "erslcehtering , '~n hel microklim:t:u in de holten. t>ICXiELlJ K 
WOIWT DEZE tlOOM OOK ALS OVEI(W INrEK INGS~OOl\' GE~I(UJK'[ 

Handhaving van cen bcschun. ligging is daarom noodzakclijk. 

12 De locali. "an de een van de watervlccTmuisvcrblijfplaatscn is aang.wezen als 
mogelijke localie "an de parkccrplaalS. Hiervoor is de onderiiggcnde bcgrociing al 
verwijderd en zuBen ook enkcle boltlCn mocten vcrdwijnen C.q . opgesnocid worden. 
Dc koplampverlieltling "an auto's en cen meer open Slrueluur van dil bosgedeelle zal 
deze , 'erblijfplaars gehcel ongeschikl makcn. 

VO<.lrgtSteld ~ ing...,,,,,,n welke btlangrijkr jachtgrbiedrn brl rrffrn : 

1,6 & 10 In de direete omgeving van enkek , 'erblijfplaalSCn "an gewone groolOrcn is 
een opener, meer park~clttige Slructuur \'oorgesteld. Afweziglteid van ccn halfopcn 
struiklaag bclCkent ceo sterk< "ennindering in kwaliteil "an jachlhabit:u \'oor dcze 
soon. Individuen zijn in de k=mperiode niel in Slaal "crdcr "an de kolonie afte jagcn 
dan 500m. 

13 Bij de aanleg van de dri"ing-r;mge op een nieuw terrein aan de noordoostkant van 
helgolftem:in is ceo opener ,trueluur "oorgeslc1d , 'oor de laan lusscn de driving-range 
en de gollbaan_ Dcze laan wordt gebruikt ~Isjachlgebied door gewone-, ruige en rosse 
vlcemlUizen. £en opener SITUCluur Lli de kwalileit als jaehtgebi.d ,".rgroten, maar 
windbcscltuning aan bcide zijden door 2 -3 rijen bornen aan bcidc zijden is 
noodzakelijk om de kwalileilen Ie bchouden. ()pcn ruimlcn dienen klcinerdan 20m Ie 
zijn. De windbcschutling is ,"oornl in hel noordclijk gedcdle gering .. 

14 In de nieuwc ooanstrueluur is hole 9 gcpland midden in het gebied. Naast hel 
, 'erdwijnen van enkele "erohjfplaalscn ,"erdwijnl de ook bosslrueluur. Dil bosgedcelte 
dienl in hel ,'oorja~r en najaar als bclangrijk jachlgebied \"oor grole aanl~llen ge,,'one 
dwergvtccrmuizen en cnkclc w~lervlcermuizen, ,'oomllijdcns koudcrc pcriodcn met 
vccl wind. Voorgestclde slrucluurverandcring bctekent het totale vcrliC'> "an dil gebied 
als jachlgebied. 

15 Dil gebied is in de zomer cen bclangrijk jacltlgebied van gewonc 
dwergvlccnnuizen en is in hel \'oor- en najaar een bcbngrijk j~ehlgebied en 
ooltsgebicd "an ruige dwergvleerrnuizcn. Op sommige a,'ondcn zijn hicr 101 10 
jagende ruige dwergvlcerrnuizen waar te nemen. Voorges(cld wordt dit gebied cen 



mCCl" open karaklcr Ie geven en IcveRS de locgangs""eg Ie lalen ~ijn I1;I;lr hel niC'llw 1C 

hom''''' clubhui~_ Hicrdoor z:1I de 1:"",liteit \"an het gcl>ied als jaehl- en haltsgebicd 
afnelIlCll-

16 De green cn rough in de ~uidoosthocl:: .. an het golfbaantem:in ;s cen belangrijk 
jachlgebied .. oor rossc vlccnnui~en . Op ,-erschillerdc a .. onden ~ijn 5.7 pgende dieren 
waane ncmen. In dil pied bij holes 16 &17 is CC!1 grole "ij'·cr en zijn di,·crsc 
SOitUIln: bomcn gcplanc!. H!erdoor 1,31 de kwalnctt '·an Iw:tJaehtgcb1C:d nr.mden:n. 
Hicrdoor 1,31 he! in het ,·oorjaar m;ndcr socl opwanncn. en in he! mjaar wamwr zijn. 
0;1 ··g:uon~ ;s cen "an de ,,·dn;ge geheel beschunc ~hoo;weiden";n de d;recle 
omgc..-ing van Vleu!en_ Vij\"ers .. an .. ~hillendc grooncs zijn in de directe omgeving 
mecr\"oudig .. oorhanckn_ Beter is de ,·ij .. ers en soli13ire homen te ,-",,·angen door 
cnkele cen1J31e k!cine boomgrocp<:n of cen "lc;nCr<: vij....,r. O;llermn m~t zij n 
o~n ka r;ll kler behoulkn om al s jachlgebied ,·oor rosse ,·Iu rmuiu n Ie kunnen 
blij,-en fUlIgenn. 

I 7 Dc \"l:rschill cndc lichl1cruggol \"l:ndc bosrandcn 3:m de oostzijdc ''3!l de golfb:ancn 
worden in de zomcr inlensief gebruikt alsjachtgcbicd door gcwo<>c 
dwcrg\'lecrmuizcn_ Op l'CfSChillcnde plckl:cn zijll 4-10 jagende indi\"iducn Ie zien_ 
Gcpland is ill de zuidooslhock t,,·ce e.\1J3 holes te maken. Hier .. nor zijll ook 
SlrucIUUI"\·=nder;ngen I·an de bosrand '"OOn!ien. Hicrdoor wordl de I:walit"';l als 
jachtgebied slerk ,ennindcrd door hel mindc:r wino:llcschul zijn van dczc zone ,·nor 
wcslen,,~ndcn_ Om deze holcs ziehtbaar Ie "",ken i; hel beter cen of Iwee kleine 
\"CnstC1"'l!e maken. i",·_ de struclu,", I"",O<Icring ,"an de gchele ban_ Opgd'" moe\ 

worden de sttuiklaagondcr de homen 20 dieht mogdijl: te houclen_ 

18 Ecn decl '"an de boomgaard aan de zuidoosthod van hel golfto:m:in is gepland om 
omgco.·orrnd IC worden tol Iwee holes (2&3). Hicr .. oor \"crdwij nt ccn ded '·an de 
huidigc boorngaard (Iaagst:un). maar 001: delcn van de Elzcnsingcl. Rand dc holes rijn 
gecn hogc borncn gcpland. Hicrdoor ,...,rdwijncn cc~ belangrijkjachlgcbicd. fUssen de 
clzcns,ngcl en de cikenrij langs de ,,-ego en de ,-erbindingen v3n de I:r.I.lmkolonic 
dwcrg>·lccllTmizcn in Vlcuten mel de ~lIb.:I.1Il_ Aar_p3ssing van he. OOlwerp hicrop is 
noodzaketijk (~ie D). 

Voorgesleld t in gre~n ,,·elkt , -liegro ules btlrtWUI 

A_ E..:n deel VaIl de w3\C1"\'lccrrnuizcn gebruil:l del< oude v:lart/slno!: 31s vliegrou\C '"311 
en naar de I·erblijfplaatsm en jaehlgebicdcn op hCIl::asleelbos de Haar_ In hel huidigc 
ontwcrp \"C1""I'all dc~c \'3311 op dc niC'll""" driving· ra~ge. Er is geen hoogopgaandc 
begroc: iing langs dc OOSIran.d van de dri\"ing-range gcpland. Aanp;w.ing \"an hCI 
onl"'crp is op dil punl cen,'Oudig Ie mal:en. door de dri,·illg-range ias Ie versmallen at 

langs de vaan Ie vnonien van een rij I:not",;lgcn of ccn clzcnsingcl aan de ooslzijdc. 
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B, In hel ont"'C1l' is Hole 'J gCl'l~nd o,"<:r de vij"er. Hiervoor moel ook een grool dec! 

"an het \>os in het c~ntr:llc decl "crd",ijncn, Na:lSt cnkelc vcrbhjfpla:uscn van 
vlecnnuizen die hier St:l:m, ",ordt ook dc k",alitcit ,,3n de bcschuttc vlicgroute Sterk 

anng"tlm. Dc geplnnde groon" "an de opening betckent een ~1Crke , 'ennindering , 'an 
kW31ilcil, "'ale"'leennuizen zulle n deze roule minder en mindcr "<lak gebroiken, en 

laler de verder gclegenjae hlgebicden bereiken. Mede gczicn ander bijkomende 

negalieve effeelen op "erbhjfpl<lalsen en kwalileilen als jaehlgebied moel "00' hole 'J 
een ander altematlef gezochl worden. 

C. Dc localie "oor hel nieuw" clubhuis is eenlra:1i in hel gebied gezochl op een mooic 

locatic. Hct clubhui~ en restaur:mt is gepland ten noorden van of OIl de locatie "an dc 

huidige werkschuren , Om \"rij uitzieht op hel waler Ie hebbcn is "oorgcsteld de bomen 
Qm hel clubhuis Ie ' ·elwijderen. Hicmlce wQrdt de vlicgroulC over hel pad langs de 
vijvcr ongcschikt. 

Tevens zal hel wateroppc,,'lakle van de vij"er en delen van hct bos meer 

, 'erliehl .... ·orden als het lerras cn gcbouw '5 a"onds "erliehl worden . Lichlkritische 
vlccrmui'500nen zoal. watervlcermuizcn zull"n d"zc plekken mijden. Er zijn diver"" 
altem:uicvc locaties m<>gelijk welke niet op vlicgrout~s Qf v bkbij vcrblijfpb:lIscn 
liggcn. zools op de oude local;c, ofin de nicuwe Icrreinen aan de 00$1 en weslzijde. 

Ecn localie bij een ,'an de vij"crs is ook mogelijk . t1t:lar d~n bij voorkcur <Ian de 
weslzijde .. 

D. Voorgestdd is een dcd van de boomga:u-d te vcr.mderen in een deel van het 
8Olfterrein. Voorgesteld is dit gebied doorenkelc stn,iken te omringcn en bcidc 
dzcnsingels te btcn vClva lien. Dit zijn de bclangrijkste bcschutte vlicgrou tcs van 

gewonc dwergvlcennuiun uil Vleulen, Handha,'ing van dele SlfUeluur of dircrtc 

, 'c""'anging door andere hoge bomen is noodz:tkclijk om hel bclangrijkste jaehtgebicd 
(70--8~%) "an dczc kQIQnie bcrdkooar Ie houden, 

Sam engnllt zij n d e ltela ngrijble knelpllnte n: 

• Locat ie hole 9 
• Locatie "an d e n ieuwe parkee rplaalslloegang 101 hel ler rein , 

• \'erplulsing, nieu .... ,t locati e , 'a n hel clubhllis tn restauran t 
• Aan leg hole 1&2 (lond er elunsinge ls) 

• Hel , 'u a nde...,n ,'a ll de sl," clu" r "a ll d ~ bosgcbitdjcs in cell mccr open 
parkstrucluur zOllder op. lag ell Slru ikr n, , 'ooralla ng. d e ra nd en , 'an hrt 
tefr'l'i n ron d d e " IR rmuisnrblijfpID a t5l'n e n la ngs de la nen. 

• In rich ti ng ' 'I n hol e 7 
• In r ich ti ng ter r'l'in lussen hole. 16 & 17 

Dc nieuwe Icrreindelcn a~n de weSI (I) cn oostzijde (2) zullcn ingeriehl worden als 

tcrreinen met 2 hnles of als drivi ng·r~nges. Het terrein aan de wcstzijdc wordt 



nau"'dijh door vlecrmui>!en gebruikl. Dc nieu,,"e Mehting met enkele hoge borneo 

aan de " .. c:slZijdc zaJ ... .>or , ·\ecrmuizI."R em uitbreidmg ,"an de jachtm<;>gcJijkheden 

beteke..,n. m:lar de winSt is marginaaJ aneen bij windsliJ weer of wind uit oostc1ijke 

riehling. Verder ligl di11cm:in rclalicf '"Cr.If '"an de bekende kolonics. Aan de oostzijdc: 
zijn OIl bet nieuwe lerTcin geen bomcn ,·~ien. de nicu,,"c Sit .... 1i" is mogelijk 

slcchler dan de huidige inrichling metlugslam fruilOOmen en Elzcnsingcls. 

Dc huidigc geplande inrichling '"an de drj"ing-ranl>"= \even vlccnnui>!cn nauwclijks 

nlcllwcJxhtmogeltJkbcdcn OIl. aallgezlCn dlt terrcl~ mel omzoomd " 'ordt met hogcrc 
begrociing. 

Dc inriehting van de nicu,,-e tcrreinen Ie ... ,," ,"Ieem .ui>!en geen .. nkdt winst op met 

betrckking tot de kr.ippc \"ablijfplaatssit .... tic. Beide dc:lcn ... an hcIl.mdgocd de H:a:u-: 
hel kasledbos en de golfbaan hebbcn C<.:II bcp<:rkt :untal oud .. bomcn en enkcle bornen 

in \"crmindcrde oonditic. Aileen dezc bornen hcbben spcchtholten en tal: inronings_ 

holten " 'elke "oor vlccnnllisbc"'oning geschikt zijn. 

Oit bepcrkte a:mtal moet gcdccld worden door "crschillcndc holtebewoncndc 

vlccrmui!lSOOl"tcn. andere hollCbcwoocndc zoogdimoortcn. holtebrocdcndc 
\"ogdSQOrlcn en in kolonic:s Icvende insccten (bijen'wcsp<:n). Vlccrmui>!cn le,-en in 

koloniegrocpcn. en em minimaal amOOd "an 20-100 gcschikte holten is p<:r 
vlcennuissoon noodzakelijk. Op de golfbaan en het kastcdbos zijn zo' n 30-40 
gc-schikte boomholten a:mwezig en nogC<.:llS 30 bomcn die plaats bicdcn aan k!cine 

grocpjcs , ·lccnnuizcn .. Dc omwikkeling '"lU1 "oor vlccnnuizcn geschiklc sccundairc 

holten in bornen dum'! bijzondcr l:mg. Holtcbomen diencn in dczc gcbiedc n aericf 
gCSp33rd Ie " 'ordrn. Tc,· .... zijn m~alrcgdCII nodig om de 3"nma."II< Ie hc\"ordcrcn 
door ccn spcchtcn\"ricndclijk I.>chccr. 
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S CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Jagende vlcennuizen zijn "oorallC vinden op en om landgoc<iercn, en in minderc male 
in het meer open builengebicd, Vooral in halfopcn parkgebicdenJIandschappen ~ijn 

veel HTschiliende soorten deennuiun Ie vinden, De grolere geisoleerde 
parkgebicden, grolcr dan 50 ha, zoals landgocd de H:ur herbergen eXlrcem hoge 

dlchtheden :un vlccnnulzen (Vollenho,'en. Oldenaller. Hoc"ciaken). Op de teITelnen 
~ijn \'C<schillcnde krn:lmgrocpcn "an "c<schillcndc sooncn vlecmlUi~cn :unwe~ig. 

waarbij de to!ale aalltallen enkele hooderdcn tOI mccr dan duizend diercn bcdragen. 

Tijdens de krn:lmpcriode word! dichlcrbij dc verblijfpl:Uls gcjaagd dan:un he! einde 

van deze periodc. waarin vlcennuizen meer \'ersprcid jagen. Voor.ll de gcbiedcn waar 
hooilandjcs. walerpanijen en garons bcschul liggen (doo. hoge bomen omgeven) 
worden door "crschillende soorlCn vlccnnui~cn en ,'cel dieren bc;wcht ~oals de 

oostkanl cn zuidwest kant ,'an de golfb:un en het wcsrehjk dec! van de Kastccllaan, 
het noordooslelijk dcel van hel kastcelbos . Tijdens nacluen mel , 'cel wind .... ·ordt op 

cnkele windbc",hu nc pl"'l",n gcjaagd, gezien de o"erhccrscnde wcslelijke 
windriehling is dil bijna ahijd ... n de OOSlZijde van diehlcrc OOsSITUclurcn en 

bomenlanen mellcnminSle 4 rijen dichl op c1kaa. slaande hoge bomen. 

Verblij fplaalscn \'an boomhohe bcwonende soone n bcvinden zieh \"(lOra l in de 
Kasleellaan en in het zuidclijk middendcel van de golfba.ln, Vcrblijfplaalscn va n 

gcbouwbcwonendc SOOrtcn bc\'inden zieh in wijken aan de rand \'an Vlculen. de 
Mecm en Hormclen en in ItcT dorp Ha~rzuilens, mecst~1 in de spo""·m",,. v~n h"izen 
enigs~ins in de wijk Van deze soonen liggcn de bclangrijks!c j achtgcbiedcn ook in en 

rond deze landgocdcren en lussenlig,gende lanen. Deze jaehlgcbicdcn worden bcrcikl 
door langs laanslruelurcn Ie vliegen. De bclallgrijksle , 'erbindende lanen ill hel gebicd 
z;jn de Kastccllaan, de Brink. de Parkwe8, dc Joostenla:tn, de Ei klaan en (de bomen 

!angs) de rivicrarm Bij leveld. Dc bc!angrijkSlc vcrbindende bcsehu! liggcnde 
walcrp;tnij dic als vliegroulc door walervlecnnui~en gebruikl wordl is de vij \'ergordcl 
vanuil hel noorden ,'an hel kasleclpark, lIaar hel zuiden , 'an de golfbaan. 

He! huidigc inrichlingsplan houdt O<\w\c;Ioxndc rckening mel de aanwczigc populatics 
vlccmllliZCII. Er zijn divcrse a:mpassingrn nodig om de cffcctcn OIl lokalc vlccrmui:;

popublics gering Ie houdcn (=milig;ltie). Vooral de vcrpla:.lsing van hct clubhuis na.v hct 
zuidehjk rniddcndccl, de aanlcg , 'an hole 9 in hct ccnlrale decl en q:rplaatsillg de 
parkco:rpla.ltsom n:w hel :;ruiddijk <led Djn de mcoISt OI1gunstigc pl=ligc k= m.b.t. de 

aanwczigc vlccrmuispopubtics. 

D:tarmasr: is \ 'oorgcstcld oom de strucllm. \':ut hct parkbos opener lC maken door he! 
verwijdcrcn van opslag en borncn in di,'crse l:men en IUsscode SOIIbaan en de 
"Uitbrcidingsgdlicdcn". Hicrdoor lijkcn de:«: delcn mccr lot de gollbaan te horen, maar 

hicrdoor vcrmindcrt cnloh-crdwijnt de '<Xlr \'Iccnnuizcn esscnli~1c wirKlx:schutling die 

juiSl dczc hogc bomcn in he! open gcbicd bicdcn. 



VcrAhillcnde soor1en "!ocnnui:a:n jagcn CCf5I OJ' donkcrc btschunc plctlen en later OJ' de 
ann! """ de lijzijde '''''' bommrijen en bofn,nlanrn (\Uboom & Spoc\slr:l. 1999). Allm 
OJ'de wrinigc windslillc dagcn word! door cnkclc iooi,iducn in he! open gcbicd gcjaagd. 

Dc wcstrand ,,"Old! nauwc1ijks als jJcltgcbicd en 'iicgroutc gcbruikl. Voor.il hct 
lloordwCSldijk dec! bcsWI 001< ui, jongcrc: en Iagcrc beplanl:ing. Uwmcc zijn de wcstr.u>d 
en dden die 111.1 builen de goIfb:Lan liggcn ,ttl were Iccatit10 ,-oor he! clOOhuis. de CX\r.l 
holes en de p;rlccrpla3ts.. 
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Bijlage 1. He! bela ng U n hel land goe<ien'n romplex \ r,j"eroos- lIurzuil ens , oor 
.. Itt rmuiun. 

HCllandgoedcrcneomplcx Vij,·crbos-Haa.-.:uilcns cn zijn dircclc omgcving hccfl ccn 
zcer hoge dichtheid:Lln vlccmmizen. Zo hcJbcrgl dil gebicd 1/ 10 van do popublie 
walcrvlcCTTlluizen en gewone grooto",n en ongc .. = cen Yo v~n aile roSSc vlccrmuizen 
(zie label I) v~n de prO"ineie Utrc<h1. Ook dwergvlcermuizcn en ruige 
dwcrgvlcennui~n hebbcn in dil gcbied cen hoge diehtheid . Dc eombin~lie van 300 ha 
jXIrkachlig landschap mel .. cle grolC vij,·eTS ornge .. en, gclegen in 1200 ha W"OOI 
veenweide gebied, garnndccn cen gC" arieeni en hoog \'ocdscla:mbod. Dc oomcnlancn 
en bospanijen geven windbcschulling en , 'onnen de enige gcschikte jaehlgebieden 
lijdens ~ .. onden mel veel wind. Dc vcic oude bornen op de H:Llr biedon boomholte 
bcwoncntlc "lccrm .. i7en ,Is de wMervlccnnuis, de rOSse "Iccrm .. is en de gc,";onc 
grOOloorvleermuis gcschikle ,·crblij fplaalscn. De nabij gclegcn woningcn in de 
dOlpskemen "an H:Llrzuilcns. Viculen, de Mcern en Hannelen en de gebouwen op de 
Haar bieden dwergvlcermui~n en laal"liegcrs cen keur aan "erschillendc 
vcrblijfpl:Lllscn. Dc lanenstroeluur is niel allcen bclangrijk als bcschu(!e jaehlplekken 
en schakcllusscn de "erschil lendc jaehtgebiedcn maar , 'oornl ook 31s vliegroule russen 
jachtgebieden en vcrblij fpl:LlIscn, Dc bclangrijhle "erbindendc lanen in hel gebied 
zijn de Kasleellaan , de Brink, de Parkweg, de JOOSlenlaan. de Eiklaan en de oomcn 
bngs de Haarrijn. 

Tabcl BI. RcgionaaVProvineiaal/nalionaal bciang '-:In de drichock Harmc1cn-V1cUlcn
Haa.-.:uilcns 

$00" Populalic Popuialic pro". %: Ik,,", 
drichock Utrceht: ISkrn'- I ~. 

1400 km' 
gew. dwcrg >480 a 20.000-40.000 1-2 % Rcgionaal 

mige dwcrg >88b 4000-g000 1-2 % Rcgionaal 

laatvl. >" 2000-3500 <O,S% W=, 

ros~ .. Itt. >200 630- 925 2l_32~. Nationaa] 

gew.grooloor >560 400- 600 9-14·10 Provinciaal 

walen'ltt r " 2563 1250--3000 9_2 0% NJlion:Ll1 

mcervl""r > " 
150-250 0,60/. 

baardvl""r 
,.., , , 

Tot~~1 > 1024 



~. Popul:llie yolwassal >'rou""ljes+ jongcn" 1,5 ,'oor nicc gCldd.: rl\3MCljes 
b Aantalcc,,;mna ycrmcnig>,uldigd mel gcmiddddc h:trcrngroouc (4). 

2*10 , 'an provinciak populalies=regionak "cr.mlWoorddijkhcid 

>5% >'~n pro>,inc;~lc popul~lies" pro"incialc , 'cr.mll.1.-oordclijkheid 

> 15% ";HI provincialc populatic= nalio""lc "crantwoordclijkhcid 

.. 
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Bijlagt 2. VIHrmuis.-trblijrplaatstn in bomtn op dt gollbaRn 

B~m S~n Gebruik 

m. , haaghcuk Scheur in dodc tak 

2 "'"' Sptthtcngat in do,k tak rossc "Icennuizcn+ruige 
dwerg"leennuis 

3 populicr Sptthtcngat in zijtak rosse \' Icennu;zcn+ruige 
dwergvicennuis , lindelkers? Mccrdcrc sJI«hteng'l1en >35 water"lccrmuizcn+rossc 
vlcermuizcn 

5 "'"' Splcet in zijtak watef\'lcennuizcn , amcrikaansc Exaclc boom "nbck~'Tld TOS"" "k'cfTTlu;zcn 
eik 

7 ""k Oud. plakokscl + 180 'Ossc vlccfTTluizen 
$pcchteng316m 

8 paardckastanje gat in starn Enkele rossc viccmruizcn , 
"'"' spcchtengat rosse vlccru'uis 

'" "'"' oud. SJI«htcngat Sm >20 'Ossc vlcefTTluizcn 

" piataan schc\'c boom. spcchtcngat ruige dwcrg"lccl1l1ui s 

" zomercik sptthtengal 5m in dode rosse vlccfTTluis 
boom 

" "',k achter kers. SPCChlcngat >15 rossc \' Iccnnuizcn 

" paardekast:mje Gat.5m gew. grootoor 

" haagbcuk diverse schorsgatcn ruige dwcrgvlccl1l1uis. 
water,,!m? 

" zilvercsdoom Spcchtengat.8m gew. grootoor+roige dwerg 

" amerikaanse gat in dood stuk tak. 11m gew. grootoor 
eik 

'" populicr'! afgcbrokcn tak watcr"lcefTTlu i zcn+ru i ge 
dwcrgvlccnnuis 

" "',k Takbrcuk (boom met >7 roSSe "lccmruizen 
dode 13k) 

20 
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VOORWOORD 

De opdrachtgever is voornemens de goIfbaan de Haar van een 9 holes baan uil Ie 
bfeiden tot een 18 holes baan. De nieuwe inOdlting zal grotendeels het oude 
patroon voIgan. Op versch~leode plaatsen zullen nieuwe holes worden gecreeerd 
binnen het huidige parkbos. Deze voIgen zovee! mogelijk he! oorspronkelijke 
ontwerp van Copijn. Verder wordl ar bij de uitvoering bij hel masterplan naar 
gestreefd hel parkbos zovee! mogelijk naar dit oude plan Ie herstellen. Hierbij is in 
eerste instantie geen rekening gehouden met de huidige kwaliteilen en waarden van 
hel terrein ats leefgebied voor beschermde en bedreigde diersoorten. Een aantal 
nieuwe holes en een nieuwe driving range zullen gerealiseerd worden in he! 
omliggende nu nog agrarische gabied_ Effecten op Flora en Fauna zijn beoofdeetd 
door bureau Schenkeveld in opdract1t Var'i de goIfbaan mel uitzoodering van 
vteeonuizen. Een speciaal onderzoek van vleermuizen werd noodzakelijk geacht, 
aangezien dit gabied grote waarde heen voor vle!!rmuizen (van Vliet et OIL 1998. 
Jansen 2000, 2004) 
Hat velctwerl< en de eerste beoordelirg is in het seizoen 200512006 uitgevoerd door 
Eric Jansen. Hierbij kwam een grool aantal knetpunten tevoorschijn ten aanzien van 
de niouwo ilVichting van hDltorroin. Een ovorVdlt van de>:O knolpuntDn is to vinden 
in Jansen (2(06). Aanvulleode infoonatie medio september 2006 geen aan dat er 

meer kne!p-unlen voor vleermuizen in het masterplan aanwezig zijn. 
Om negati!!Ve effecten Ie vermijden op de vl!!ermuispopulatie zijn diverse 
aanbevel ingen gedaan om de effecten Ie vermlnderen. Deze nolrtJe geert aan wellle 
effecten te verwachten Iijn na het uitvoeren van de voorgestelde aanpassingen eo 
welke aanpassingen nag noodzakeltk Iijn om Iokale populaties in gunstige staat 
van inslandhoudin<;] Ie houden (Zorgp:idll artiket in de Flora & Faunawelgevin<;] ). 

, 
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Samenvatting 

Het landgoed de Haar heefteen uitzonde11ijk hoog bestmd aan vleennuizen, he! 
behood van populatie$ op dele Iocatie is van provinciaal belang. 

Er is geen marge om vleennuisbomell uil het huidige bestand Ie oilibekken. Aile 
boomholten lijn nodig om de huidige kwalileil van he! plangebied voor 
v1eennuizen als verblijfpLaats gebied Ie behouden. 

Er zijn geen ctwiogende redeoen, van grool sociaal d eoooomisch beIang, die een slefke 
aantasting van aanwezige popu!aties redllvaardigen. Een onIheffing Yeflel li III van de 
FloI'a en FalXl3Wetgeving voor eel) st~ aantasting zoaIs VOOfgeSteId in he! masterplan 
jlri 2006 van vaste verblijfpaatsen zoals de boonwettJlifjAaatsen, YIiegroutes of 
belangrijke jacfngebieden op he( zuicIeIijk dee! van he! landgoed de Haar is niet 
aannemel~ Compensatie van de verbltfplaalsfundie en jadlIgebiedfundie is op karte 
lermijn !liet moge!ijk 

Aileen een uitvoering van hel plan in aangepaste vorm maakt de uitbfeiding van he! 
aantal holes van de baan in de huidige parkbos structuor mogelijk: 
- Sehoud van jachtgebieden in huidige kwaliteit door behoud van de deels 
opgeschoren borneo op de railWays 5,7,9,11 ,15,17 en 18 
- Sehoud van bufferzooes van 2-3 bomen rood de vertllijlplaatsen van gewone 
grootoren (bij holes 7, 9 ) en watervleermuizen (bij de parkeerplaats en bij hole 5)_ 
- Bl!houd er'lfof herplant van de elzensingels om de holes 2 & 3 
• Het opschuiven van de fa irways 7 & 9 en de parkeerplaats in respectievelijk 

zuidelijke en zuid oostelijke richting . 

Aileen deze aanpassingen reduceren de effecten van de nieuwe terreininrichting op 
de aanwezige v1eennuispopu laties zodat er sprake is van een ontwikkeling met een 
instandhouding van de aanwezige populaties in i!"I!fl gunstige staat 

, 
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De knelpunlen en hun oplossingen 

He! rapport Jansen 2006, Vleermuisleefgebieden op en rond he! golflerrein de Haar 
(VIeuten) Inventarisatie en randvoorwailrden ... oar de herinrichting. geefl een 
overzicht van de waarden en kwaliteiten van he! gebied voor vleermuizen en het 
relatieve belang in regionale en provinciale conteJd. De functies van he! terrein zijo 
jachtgebiedfunctie, vl iegroutefunctie van en naar nabij gelegen andere gebieden en 
verblijfplaats- en paarplaatsfunctie VOIlr vel5Chillende boombewonende 500rten 
vleermuizen. In tolaal zijn 31 verblijlplaatsbomen gelokaliseerd en drie globaal 
gelokaliseerd. Tijdens he! aanvullende veldwerx zijn nog eens 27 borneo 
genoteerd welke mogelijk in de toekomst oak een tunclie kunnen gaan 
vervullen als verblijfplaats voor vleermuizen. Oe belangriJkste knelpunten in 
he! masterplan ten aanzien van het duurzaam voortbestaan van aanwezige 
vleermuispopula ties zijn: 

e De ligging t n innthting.-ln holt 9 nust de kunzone 
e De locatit , 'I n de n'ruwe plrkHrpbaultotgang tot htt terre ,n 
e Ot ,·trplaatsing U n htt dubhuis t n I"tStlunnt nabij de 1<trnzont 
e Ot aall lt& holt 2&J. onr de ,-litgrnult \'an gtwont d"'trg,' I""rmuizt n 
e Ht t ' -trandtrrn , 'all de .tructuur op t n 13ng. dt randt n ,-an dt r3i .... u~~ 5.7. 9. II. IS. 
17 en 18 .. 'u rbij bijna alit boomgrG('pt" up dt grffn en rough "trdwijnt n, 
e De ligg,ng en ,nnehl;ng "ad holt 7 
e De inri<:htinc U n htt turtin tumn t.ole5 16 & 17 

In het rappor1 Jansen 2006b zijn diverse aanbevelingen gedaan om effecten Ie 
mitigeren, Enkele aanpassingen worden in het mastefplan doorgevo«d, van andere 
is hel nag onduidelijk of deze als zocianig u~gevoe«l gaan worden, Voor deze 
nieuwe eindbeoordeling is er van uitgegaan dat deze vooralsnag niet aangepasl of 
go!!realiseerd worden. 

, 
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De ligging en inrichting van Hole 9 
Voorgesteld is hole nummer 9 iets op Ie schuiven zodanig dat de 
verblijfplaatsbomen gespaard blijven. Dfie van de vier bornen WOfden gebl"uikl door 
gewone grootOOf\/leermuizen. Deze zijn gevoetig 'Iocr veranderingeo in en om hun 
verblijfplaatsen. Een buffet"lone van tervninsle 30 meter omringende bornen en een 
goede struiklaag Iiin noodzakelijk om deze functie hier Ie behouden. De 
verblijfplaatsbomen moeten tenminste 2 rijen verwijderd zijn van de bosrandfgreen. 
Daamaasl heeft de taan een belangrijke lunclie als jachtgebied en vliegroute VOOf 

watervleermuizen en gewone dwerg~teermuizen . Hierdoor kan he! gat dat nodig is 
voor hole 9 niet groter zijn dan 30m, er kunnen wei enkele bomen in de rough 
opgesooeid worden tot 3m hoogte. 
Aileen als he! nieuwe antwerp aan deze VOOfWaarden voldoet blijfl de 
verbiijfplaalSfunctie van al de vier bomen gehandhaafd. 

De lig9in9 en inrichting van de nieuwe parkeerplaats 
In het maslerplan is de parkeerplaats gepland tussen de holes 5, 16 en 4, vlakbij het 
dubOuis. In het betreffende bosperceel bevindt zich een van de drie verblijfplaatsen 
van watervleermuizen. Deze soort is lidrt- en verstoringgevoelig. 
Indien de parkeerplaats ongewijzigd gerealiseerd wordt is, is deze ingreep 
ontheffingsplichtig. Aange:tien aanpassing enlof realisatie van de par1o;eerplaats 
elders in het terrein mogelijll is, is vergunningverlening niet waarschijnlijk , 

10dien de par1<eerplaats OJ) Iocalie Mdern gesitueerd word! kan de noordhoek VIii 
blijven van storingen en de boom als verblijfplaats b~jven fUllctioneren 
Vanuil hel oogpunl van natuurbesch;mning is een par1o;eerplaats langs de nieuwe 
toegangsweg eeo betere locatie. 

Verplaa ts ing van he t c lubhuis en restaurant 
De nieU'We Iocatie van het dubOuis ligt dicht bij verschillende verblijfplaatsen van 
vleermuizen en langs een vliejOroute van watervleermuizen en gewone 
dwergvleermuizen. Indien er een dichte groenstrooi<; iangs de noordrand aanwezig 
is . in de vorm van de huidige coniferen of in een tenminste 7m brede en 3m 
opgaande strulkenslrook. zijn de verblijfplaatsfuncties van dil bosgedeelte 
gewaarborgd. Exira aandacht is nodig om de terre inverlichting niet te taten uilslraten 
over het water of de oost·west laan langs de zuidrand van het dubhuis. Indien 
ver1ichting in deze laan gewenst of noodzakelijk is, dien! er een altematieve 
vleennuisroute gecreeerd WOfden langs de noordrand van het dubOuis. 

" 
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De aanleg van hole 2&3 
De nieuwe Iocaties voor hole 2 en 3 zij" gapland in een aan de go/fbaan toe Ie 
voogen terrein aan de zuid-oosl zijde van het terre in. Bij de oorsprookelijlle 
terreininrichting verdwijnen de Eizensingeis om het !errein. Door deze in het nieuwe 
ontwerp op Ie nemen en tangs de noordrand VOOf de .1!omer een nieuwe laan Ie 
planten blijft de functie hiervan gehandhaafd Hierdoor is de vliegroute van Vleuten 
rlaar de go/fbaan gewaarborgd. In het rapport Jansen 2006 is aangegeven wanneer 
de werkzaamheden hel beste uilgevoerd kunnen WOfden. 

Structuurveranderingen op de fa irways 
Op de huidige holes zijn diverse bomen en boomgroepen aanwezig. Deze zijn 
voorallangs de randen van de oostelijke fairways aanwezig. 
Oeze halfopen structuren zijn bel3ngrijke jachtplekken VOOf diverse soorten 
vleermuizen, waaronder grotere aantallen ru;ge dwergvleennuizen en gewooe 
dwergvleermuizen. Op plekken waar ondergroei van ruig\e en struiken aanwezig is 
zijn nu goede jacht~ekken van gewone grootoorvleemlUizen. 
Geheel open fairways, zoals 12, 6 en 16, zijn voor k1eine vleermuissoorten aileen op 
enkele schaarse windstille dagen interessanl als jachtgebied. 

Op elk van de eerder genoemde locaties jagen 3-15 dwergvteermuizen. 2-5 ruige 
dwergvteermuizen en regelmalig 1-2 gewone grootoorvleermuizen. Hel verwijderen 
van deze bornen betekent het sterk aantastenlverdwijnen van een groot aantal ooze 
kwalitatiaf goade jachtgabiedan Oa,unaasl koman de varblijlplaatsbomen mindaf 
windbeschul Ie staan en zullen vallk de eefSle boom in de bosrand worden. 
Hiefdoor verandert hel k1imaat van de holies. en woo::Ien deze minder of ongesdlikl 
als kraamplaatsen. Oil geld vooral \"001" verbl ijfplaatsen van waterv1eermuizen en 
gewone grootoren. Op len mlste 6 van de 7 plaatsen zullen de bomen In de green 
en rough grotendeels gehandhaafd moelen blijven. Een enkele verkeerd staande 
boom kan wei zonder vee! erred. gekapl worden. 
Bij de nieuwe inrichting van de holes 2&3 en 13&14 zijn geen vergelijkbare 
structuren ge~and . Aanpassingen van het masterplan zijn op dit punt noodzakelijk 
om hel gebied dezetfde kwatilert ats jachlgebied en verblijlptaatsgebied Ie lalen 
behouden. Op tenminste 5-6 van dez.e Iocaties zullen de meer verspreid staande 
bomen in roughs en greens van de failWays gehandhaafd moeten bHjven. VfXX he! 
verwijderen van genoemde boomgroepen is een ontheffing Flora & Faunawetgeving 
noodzakelijk, aangezien het hier een belangrijk en vast onderdeel betreft van he! 
leefgebied van beschermde diersoorten. Een klein deel van deze jachtgebieden kan 
aileen op langere termijn gecompenseerd worden door een op vleermuizen gerichle 
inrichting van de nieuwe terreinen voor holes 2&3, 13 & 14 en de driving range. 

" 
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De li99in9 en inrichting van hole 7 
Hole 7 is grOlendeels gapland op ""al nu een verruigde bosweide is. In deze 
omgeving lig! een niet nader bepaalde verbl ijfplaats van rosse vleefmuizen en eeo 
verblijfplaats van gewooe gfootoren. Tevens is dit gebled het jachtgebied van 
gewone grootoren en QeWOfle dwergvleermuizen. Voorgesteld is de green en rough 
iets aan Ie passen zOOa! de vefblijfplaatsen gehandhaafd kunnen WOfden. Random 
de verblijfplaats van de gewone grootoor is hel noodzakelijk clat een 1,5m helge 
begroeiing van struikenllUigte gehandhaafd blijft als jachlbiotoop. In de rough 
dianen meerdere bornen als buffer om de verbl ijfplaatsbomen Ie blijvefl slaan. 
In de besdlutte en verhoogde oevers is waarsdlijnlijk een broedhol van de ijsvogel 
aanwezig. Ver\egging van de fa irway met de slagroute naar een zuidelijke opening, 
is meer dan wenselijk. 

Mogelijke cumulalieve effeclen 
Kasteelbos de Haar en GoIfbaan de Haar vormen tesamen met het Vijverbos Ie 
Harmelen het kerngebied voor vleennuizen in hel weslelijk dee! van de pwvincie 
Utrecht. Bijronder grote aantallen vleermuizen gebn.liken deze drie parkbossen als 
vert>lijfplaatsgebied en jachtgebied. versctlillende p:!pUlalies staan nu al onder drok 
door de sterke landschappelijke veranderingen aan de oostzijde van het gebied 
(ontwikkeling Leidsche Rijn). 

Hoewel het masterplan zoveel mogelijk de oude contouren van he! COpijn antwerp 
VQ/gt en maar \wee nieuwe holes in he! parkbos gerealiseerd moeten worden, 
zouden veel v(ln de huidige bOOmgroepen op en I(lr.gs de f(liTwOly$ moeten 
verdwijnen. De niBllWe parkeerplaats. het nieuwB dubhuis, de nieuwe 
wandeVpubliekspaden en enkele nieltW in Ie rimlen fairways ZlJllen in het huidige 
plan grotendeels gerealiseerd worden in de huidige grotere en meer gesloten 
bosgedeelten. Na rea lisatie worden bijna aile grotere bosgebiedjes (op een na!) 
ver1<leind of zelts gehalveerd in grootte en intensiever gebl\likt. Hierdoor komen niel 
aileen veel verblijlplaatsen na uitvoering klimaatoogunstiger te liggen, waardoor zij 
hun kwal iteilen als kraamplaalS verliezen. Ook zullen spechlen door hel verdwijnen 
ven rusl in de huidige delen met veel verblijfpleatsen hier in deze delen minder 
vaak nieuwe neslholten maken. Op langere lermijn kan hierdoor een ongunslige 
siluatie ontstaan dal er Ie weinig verblijfplaatsen voor vleennuizen zijnlontstaan. 
Hierdoor WOfdt niel voIdaan aen de eis van instandhouding van populelies 
beschermde diersoorten in gunslige staat. Compensatie is nauwelijks te bieden 
aangezien bosgebieden met hoge leeftijd aileen op zeer lange lermijn Ie realiseren 
ziJn. 

" 
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Ontstaan, ootwlkkeling en de lum~ rale van vleennuisholten 

Nieuwe tx:lorrt1oIten ontstaan hoofdzakeIijk door spedlten activiteit Spechlen maken eeo 
keer i1 de !wee jaar een nietme nesthoIte. vaak in kwi;1ende d sI!!drt groeiende 
ex~ en aileen i1 bomen mel een omtrek \'af1 tenminste 60 an, dus bomen vanaf 
30-60 jaaroud. In bossen met eeo Ieef\ijd van 8O.-12() jaar isditongeveer6% pel" jaar op 
he! totaaI aantal hoIten. VerschiJende hoIten verd"~ _ doa he! ddttQloeiei I van 
de bast of door windworp. DillS oak. ongeveer 6% per jaar. Rend de goIfbaan konden 
59 bomen met hoItefI geyonden worden OIl he! lIiOI'Ieil dat de bomen nog i1 iliad zitten. 
Het werxehjke aantalligt waarschijrqll tussen de 70-80 bomen. 

IJIeermuizen gebruiken aileen speciale boomholten. Oit zijn boorrI1oIten met een 
middelgrote en grote secundaire hoIIe. Oil zijn hcllen die boven de oorspronkelijke 
nestholte van de specht, oak boven de klegang, ruimte hebben. De ontwikkeling van 
primaire spechten ,leS1hoIte naar een rnddeIgrote secundaire hoIte dt.iurt lang, 
~ 20.-50 jaar. In bosgebieden van 8()..120 jaar is 25% van de hoIteo geschikt 
vooreeo kleine groep vleermuizen met O,5-2IiterVCilt.me inhoud en 6-25% vande hoIten 
is qua voIt.me gesctWd: \001'" grolefe aantallen vleermuizen met een hoIte volume van 2-
50 liter. De -.erhouding tussen de kJasse groone van de secu-daire hoIten is sta1I 
alhankelijk van he! in he! verleden gevoerde bomenbeheef, boomsoorten en 
spedltenadivilei (Jansen 2(06). \loa de goIfbaa1lig1 d~ waarsdlijnlijk i1 de ordevan14 
% initiatiehoIte, 50% aIeen primaire holte, 25 % kIefle secondaire hoIten en 16% grotere 
secundai"e hoIten. Oil betaken! daler zo'n 16-20 bornen geschikt zijn als verblijfplaals 
voor Ideine groepjes Yleerm..iizen en 9-13 bomen aIs veI"bIijfplaalS \001'" grotere groepen 
vIeerrl"IW:en. Drt ligt zaer dict1t bij hel aantaI Wilt werkelijk door YIeennuizen gebfuikt 
woolI. 

Er is op tie golfbaan tie Haar geen milrge om vleermuisbomen uit het huidige 
bestand Ie onttrekken. Aile boomholten zijn nodlg om de huidige kwallteit van hel 
plangebied voor vleermuizen Ie behouden . 

.. 
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Conclus ies 
Veel van de wijzigingen betreffen niet direct de verb~jfplaatsen maar wei hun directe 
omgeving, waardoor de verblijfplaatsen kwalitatief sler11 achleruitgaan, Van eeo 
santat is vooraf Ie voorspellen dal !jeze bij de nieuwe inrichtingsvorm oiet meer 
gebruikl gaan worden. Aileen het verleggen van de nieuwe failWaYS. verder van 
deze bornen af. waardoor deze verb~jfplaatsen bornen tenminste 2-3 bornen uit de 
bosrand komen Ie liggen, zorgt ervoor clat de klimalologisctle omstandigheden in de 
boomholten gelijk bHjven. 
Veel van de halfopen randen mel boomgroepen en deels opgeschofen bornen tangs 
de fairways in de huidige roughs eo greens vormen een veel gebruikt besdlut 
jachtgebied. Op verschillende plekllen zijn grote aantallen jageode gewone 
dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen aanwezig. Eeo strakke "bosrand" 
zoats nu aarmezig bij de fairways van 6 en 12 word! nauwelijks door jagende 
dwerg- en ruige dwergvleermuizen gebruikl 

Op hel Kasteelbos de Haar is het herstelplan nsar he! oorspronkelijke plan van Copijn aI 

deels doorgeWll'!fd, en verdefe ingrepen in de groenstructuren het partdJos zijn voorzien 
medio 2007-2008_ Door de turt;ge open structllur is de jaar1ijkse "';tval van monumenlaie 
bornen door wndwofp hOOO_ Door de toe Ie nemen bezoekl!fSaantallen en evenememen zaI 

he! leelgebied van verschillende diersoorten meer en meer verschuiYen naar de rustige 
delen van de goIlbaan. Seide tefTeinen terug brengen in de oorspronkelijke ontwerpen van 
Copijn zonder extra aandacht wor aanW9Zige nalllllrwaarden zal waarsctijnlijk leiden lOt hel 

verdw;jl'\efl van deU! hoge natuurwaarden (en SOOI'!etlaantallen) vatl beide biizOlldefe 
terreine-n_ Bossefl met deze/fde Structllllf en leeflijd zijn in de directe omgeving niet aanwezig 

en kunnen in de komende 70 jaarook nie! gerealiseerd worden_ 

Indien de ridltlijn van LNV gevolgd word! van een maKimale impact van 1% van de 
natllllrlijke aanwas (= deze aanwas is voor vleermuizen 5-18% pIj), dienen naast de 
eerder gemaakte aanpassingen in het masterplan nog de volgende aanpassingen in 
hel ontwerp doorgevoerd Ie worden: 

• Mindet" rigoureus herstel van de huidige sitllatie naar het ontwerpplan van CopIjn. 
Handhaving van de bomen op eo langs de fa irways van hole 7 , hole 9 , hole 11 , hole 
15, hole 17 en hole 18 zijn noodzakel,jk. 

• Aanpassingen van de ligging en inrdlting van de nieuwe holes 7 en 9, waarbij de 
vert>tijfptaatsen en vliegroutes meer v.orden ontzien. 

• Aanpassing van of de ligging of ~rootte van de parl<.eerplaats, zodanig dal de 
noordral'ld nlel gebrulkt gaat worden als pat1<eervOOlZlenlng en de hler aanweZige 
kolonieboom afgeschermd is door tervninste \wee rijen bornen len zuiden van deze 
boom. 

" 
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Aangezien er geen ct.Yingende redenen van gllXll soriaa' of eoooomisdl belang zi;'l. is 
een onlhelling venening van de Flora en Faunawe\g!!llng voor een stake aantasting van 
vaste verblijrpaatsen mals de boomverbIijfplaalsen, vliegroules of belangrijke 
jactltgebieden niet aannemelijk.. Aleen met good ui\geWe(de mitigaliemaatregelen is 
~ring van he! maste!'plan mogeIijk. 

" 
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Stichting RAVON 

~""ii~'wi·'" "," _::;::;: ,":i:lbreiden en heeft aan Bureau Schenkevekl 
opdrachl gegeven de effecten hiervan d fauna Ie ooderzoeken. 

RAVON in 

, 
" 

, komen u~ ~il lende bronnen. 
Ii oodefzoek door betaak!e 

Ii Aile 

;~~~~:'i~"~J, : ~.~~~~~;~' 1987 - 2003) 16 recenle gegevens bekend OVflf 001 

Van de hie!" voorkomende amfibi*<lSOO<"ten hebben kamsalamandflf en rugSlreewad een bijzondere 
(inlcr- )nalionalc Sialus. Karnsalarooll<lcr is hicr 101 1994 aangctroffcn. Na 1900 is rugSlrooppad niet 
moor waargenomen. 
De overige amfibiei!nsoorten kamen in Nede~and vrij algemeen voor en hebben (bu ilen de 
beschernling die aile amfibiei!n en reptieten krachlens de FIora- en launawe1 het>ben) goon bijzondere 
staius. 

Inlerpretafie van de nsico's en kanseo V9Q(de soort9roeP en even1ue!e fisico's van de iOQreep· 
Wanneerde voorgeslelde maalregelen 101 ve~ie-s van leefgebied van Flora· en launaw9I&OO1'ten 
!eiden. dient dil ve~ies gecompenseerd Ie worden. De mate van compensalie dietll gerelateerd Ie zijn 
aan de be5chermingsstalus van de soort. 
Gezien de ligging van hel uil Ie braiden gedeelle, word! hier geen verlies van leefgebied verwachl. Ten 
aanzien van de VOOI'l)3Slek!e maatregelen. worden geen negalieve effecten op de hier voorkomende 
soorten ve!W3ch1. 
Door b4j de uilt>feiding van de gotfbaan reken ing Ie houden mel de hier aanwezige amfibiOOnsoorten, 
kunnen de voorgesleide maalregelen oak oon posaief effect hebben op het huidige Ieefgeb4ed. Mel 
het crel!ren van enkate (visvoije) waleren, kunnen hier geschikle voortptanUngswaleren gerealiseerd 
worden. Oaamaasl kan een geschikllandhabital onlwikkeld worden, door hellalen verruigen van 
enkete overgangss~ualies lussen bas en 001 gdfterrein. 
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Basisrapport met VOOrslei \fOOl" de Rode Ujst Publiealiebureau StichUng RAVON. 
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GC 200.(-2(18 De Hall'; Waa.nemingen 

XH en YH geven de waameming weerlol op 100 m nallWkeurlg in het kdometemok 

In de kojom MAAT staal de nai.JW1<eurigheid van de waamemingen aangegeven. 
H _> waarneming O!l hectare-niveau (100 x 100 m) 
P -> waameming op poeillok·niveau (DUde maal200 x 200 m) 
K ·> waameming op kilornetemok·niveau (1 x l km) 
U·> waarneming OIl uumok·niveau (5 x 5 km) 
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VEGETATIESTRUCTUUR DE HAAR 2009 

Inleiding 
De provincie en NM hebben aangegeven dat de bosstructuurlstruiklaag 
(gelaagdheid) op de golfbaan good beschreven moet worden. Dit onder andere LV.m. 
het bepalen van wezenlijke effecten op kenmerkende natuurwaarden. 

Methode 
In juli 2009 is het terrein 5x bezochl. In het veld zijn aile vakken met een houtachtige 
vegetatle en een ongemaalde kruldlaag begrensd. Blnnen 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 gescha\. Deze 
lagen zijn: 

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

De positie (coordinaten) van de meetpunten is vervol~ens in AutCad vast~ele~d . Met 
behulp van .. is vervolgens per laag hel verloop van de bedekking gecalculeerd. 

Resultaal 
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 gesommeerde bedekking. 
Figuur 6 toont de gemiddelde diameter van de in het betreffende vak opgemeten 
bomen. 

(Figuren 4, 5 en 6 worden neg geconstrueerd en nagezonden). 

Discussie 
Er zijn maar weinig plekken met een rijke horizon tale gelaagdheid. Op veel plekken is 
recentelijk ingegrepen, waardoor een zekere uniformiteit is ontstaan. Hierdoor is er 
ruimtelijk gezien (in het platte vlak) wei veal vaMalie. Brandnetelvelden met een 
enkele struik gaan direct over in dichte jonge aanplanten of open opstanden van 
oude bomen en een dichte slruiklaag .. De betreffellde 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 neg jong. 

De ingrepen zijn ingegeven door golftechnische eisen (de bal moeten kunnen 
worden teruggevonden) of hebben een landschappelijke of bosbouwtechnische 
reden . 
De gesommeerde bedekking van figuur 5 is een goode maat voor de mate van 
gelaagdheid. Deze is het hoogst in de vakken ... Deze percelen zijn waarschijnlijk ook 
het langst ongemooid gelaten. 

Natuurwaarden gekoppeld aan gelaagdheid: 
dagstand reeen 
struikmos 



- gewoon sneeuwklokje 
_ gllwone grootOOl'Vlllermuis 

(wordt verder uitgewerkt na analyse bedekkingskaarten) 
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NATUURWAARDERING DE HAAR 2010 

In leiding 
In aanvuJling op de notitie over de versprei::l ing van de otanje-lijstsoorten en de 
beschrijving van de vegetatiestructuur hee:t de provincie Utrecht gevraagd de 
houtopstailden botanisch te waarderen volgens de methodiek van de provincie 
Utrecht'. In deze notitie wordt verslag gedaan van de poging om dat op grand van de 
noristische inventarisatie van 2005 en 2009 Ie doen . 

Methode 
Provinciale natuufWaardering 
De toadeling van de botanische natuurkwaliteil zoals docr de provincie Utrecht 
gehanteerd is gebaseerd op de talrijkheid van de karakteristieke plantensocrlen (in 
feile de 'ideale' lijsl) vocr de betreffende biolocp2. De natuur1c.waliteit van een biotoop 
word! bepaald op grond van de mate van overeenstemming met daze soorlengroep 
in combinat ie met de ta lrijkheid van de aanwezige SCotten uit de kenmer1c.ende 
soortengroep voor dat biotoop en hun natuurwaardengetal (een maat waarin o.a. de 
zeldzaamheid verwer1c.t is). Deze natuurkwaJiteit word! uitgedrukt in vier klassen: 
'uitstekend', 'goad', 'redelijk ' of 'matig'. 
Hierbij wordl onderstaand leefgebieden-Ibiotopenschema gehanteerd. 

6 leefgebieden - weergave op provinciaal niveau 
21 biotopen - weergave naluurkwaJiteit op p!"OVinciaal en regionaal niveau in Builen 
in Beeld 

'~_~JNP<H_ BeIold .. ,_._.1d.GIoon, .. nd_~,~_"'og .......... 
UIr_ ~, po_dt IJftc/Il, 1&_ 2010. 
, ~ "_'''10 Emtn& ..... Gee 0001, E~ afol. Gt _ _ UIt.c/'II, 25 ...... _ 2010. 



I Akkcr 
I natte heide 

akkcr 

In hel parkbos De Haar komi aileen de bioloop ' vochlig voedselrijk bos' VOOL 

In bijlage 1 zijn aile voor dil biolooptype relevanle soorten mel hun 
natuurwaardtmgtlt<ll gtlnoemd. 

Voor de talriJkheid geldt de volgende abundantieschaal: 
1. soart komt slecht een enkele maal voar 
2. soort komt weinig, verspreid , soms lokaal wat frequenler, VOOL 

3. soort komt over een groot deel van het trajectlperceel frequent voor en is soms 
globaal aspect bepalend. 

4. soort komt zeer veel voor, of is aspect bepalend. 

De procedum is dal van een terreindeel een soortenlijst mel abundanlie opgesleld 
word!. Per soort wordt het natuurwaardegetal vermenigvuldigd mel de abundantie en 
deze getallen worden gesommeerd tot een gelal voor dal vlak. Door de hele range 
van scoms VOOf dat biotoop voor de provincie Utrecht Ie bekijken en Ie bepalen in 
hoeverre de hoogste scores afliggen van de meest ideale soortensamenslelling voor 
dit biotoop, zijn drempels bepaald voar 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 

Soortenlijst 
Allereerst is op basis van de inventarisatie in juni 2005 en juli 2009 een soortenlijst 
opgesteld. Bijlage 2 geeft oon alfabetische opsomming van aile in het parl<.bos 
aangetroffen planlensoorten met of ze een beschermde status hebben (1-3), of ze op 
de nationale Hjst van bedreigde soorten staan (EB, BE,KW,GE) of ze op de 
provinciale lijst van bedreigde soorten staan (eb, be, kw, gel, hun nationale 
natuurwaarde (natwrd, 1-100), hun provinciale natuurwaarde (NWK, 1-9), met hun 
voorl<.omen in Nederland (UFK_90 = uurhokfrequentieklasse in 1990,1-9) en tenslotle 
hun preferenle ecotoop (ectpl , ectp2 en ectp3) vOlgens Runhaarl

. 

Vervolgens is geprobeerd om de talrijkheid per deelgebied van aile soorten met een 
NWK-aanduiding in kaart Ie brengen. Hierbij is geput uit het geheugen. De 
verschillende soorten zijn wei gekarteerd, maar mOOSlal zonder de abundatie. 
De begrenzing van de deelgebieden is gebasoord op de aanwezigheid van fysieke 
grenzen (paden, grasbanen en sloten) en structuurverschillen . 
Naasl de in bijlage 1 genoomde NWK-soorten zijn hieraan toegevoegd: 
Elzenzegge (NWK 4), Hartbladzonnebloem (NWK 4) en Ge .... lekt longkruid (NWK 4) 

Resuttaal 
Figuur 1 loonl de .... erspmiding van de botanische natuurwaarden vol gens de 
pro .... inciale methode. Aile natuurwaardeklassen zijn vertegenwoordigd . Het parkbos 
lussen hole 4 en 6 hoof! de meeSle naluurwaarde. NWK-soorlen, die hierin zijn 
aangelroffen zijn Boszegge, El.len.legge, IJle .legge, Ruwe smele, Bosaardbei, Groot 
heksenkruid, Gewoon sneeuwklokje, Wintemik en Bloedzuring. 

'. R"""" ... J .• C.LG. Groen. FI:, ,..,<Ie< .......... ' R, .... M, S1e~. Go<\erio 13C.l~7): 277-3~, . 9tl7: E.n _o-.;.Ing" 
t<OIogIw.. groeP«l biMen de Ned .. .....,.. liar • . 



De laagst gewaardeerde opstanden betreffen gei'soleerde bosjes op de baan en de 
grensstrook in het noordoosten. 

---
---e-=-::.:::: .. ,._-

GOLFBAAH -oe HAAR" 
NATUURW.V.RDE~ - .. _-

figuur f: botanische natuurkwaliteit hOutopstam:ten 'De Haar' 



Discussie 
De verspreiding van de natuurwaarden wijkt nogal af van het kaartbeeld zoals 
gepresenteerd op de website 'Buiten in Beeld'_ Oit heeft waarschijnlijk vooral met de 
grofkorreligheid van de voor deze website gebruikte verspreidingsgegevens te 
maken_ 
Opvalleoo is verder dat er geen relatie lijkt te bestaan met de vegetatiestructuur. Veel 
NWK~soorten zoals Groot heksenkruid , Bloedzuring, Bergbastaardwederik hebben 
hun optimale standplaats in (enigszins gestoorde) bosranden en mijden dicht bos. 
Anderzijds kan te open bos in combinatie mel het achlerlaten van organisch 
materiaallijden tot dominantie van Grote brandnetel en de verdringing van meer 
bijzondere soorten. Ook dit is frequent waargenomen. Een en ander geeft nog eens 
aan hoe belangrijk een natuurvriendelijk (bos)beheer is voor de manifestatie van de 
grole potentiele natuu.waarden van het gebied. 
Verder is naluurlijk ook de schaal waarop wordt beoordeeld belangrijk . Hoe kleiner 
de deelgebieden hoe lager de score. Hel zuidelijke deel van het par1lbos 'De Haar' 
als geheel scoort namelijk 128. Oat is ver boven de maximale score (=80). 

Culemborg , 13 december 2010 

Dr. A.J.M. Schenkeveld 
Vistraat 1 
4101 ACCulemborg 

T: 0345- 534245 
M: 06-26307831 
E: bramschenkeveld@zigQO.nl 



leefgebied bos - biotoop vochig voedselrijk bos 2M 2-2OO6 

plantn, Wetenschappel ijke naam Nederlandu naam ~, Oranje Lijst Rode Lijat 

" Moxa moschalell ina Muskusl<ruid , .. 
" Agrimonia eupaloria GeI'lOrle agrimonie , kw G' 

" Allium 3COI"odopr8sum m""9enlool< , ,0 
'" Anemone nemorosa -~ • .. 
1315 Arabis glabra Torenkruid , • " 
'" Arum ilalicum Jlaliaan"" aronsl<e4k , .. 
'03 Arum marolatum Ge .... ekle aronsl<~k • '" 5030 Ballota nigra 5.1 Slinkende bolJote • 
'" Brachypodium sy1vaticum 8osk0ltsteei , ,. 
'" Bryonia dioOca Heggenranl< • ,. 
'" Campanula latifolia B,Md klokje , kw 

'" Carex aroliformis Moe<a .. egge , 
'" Cafex pallescens ""- , 

" ,w 
25. Carex remola '"- , ,... Carex sylvalica .. ,,'" • ,. 
329 Circaea Meliana Groot hek....,Wd , 
'" Ctemalis v~al ba -~. • .. 
'" Conium marolalum Ge .... ekt. sd>ee!ting , .. 
'" Convallaria rnaja lis l elie1je-van-(lalen , 
'" Corydalis cava 

_. , 
'" Corydalis ~ida Vngertlelmbloem • '" ". Crataegus laevigala T"""""ti1;g.e n.eidoom , 00 

'30' C,alaegus S41bsphaericea Sehjrilotaalmeidoom 

,- Cralaeg<l$ x macrocarpa Orootvruchtige mei<»:>fn .,,, Cralaegus x media Cnotaeg .... ~ media • • 
on Cucubalus baccif8f Bes.anjelie' , • 
"" Cuscula eu'O!lae~ Groot _rbYid • .. 
'" CUSCUIa lupuliformis -""" , .. 
'" Deschampsia resp~osa Ruwe smele , •• 

m Oipsacus fulionum Grote kaardebol , 
'" OryOpleris filix-mas Manr>&ljesvaretl , 
1073 Elymus caninus Hond5t:l"""'9'''" • " 
'" Epilobium montanum Bergboste~k • kw 

"" Epipactis heHeoorine B,_ W&SI"''''''''''is , •• 

'" Euonymus europaeus Wikle kardinaaJsmuts , •• 

'" Fallopia dumelorum Heggenduizendknoop , .. 
'" Fesluca gigantea R ...... enzwenkgras • •• 

'" Fragaria vesca Bos.aar<lbe , kw G< 

'" Gagea viltosa Al<l<ergeehlef • " ,w 
". GalanlhuS nivalis Ge'MXII1 sneeuwIJoiIje , ,. 
'" Geranium phaeum Oori<ere ooievaaflsbek • kw 

". Geum rivale Knikkend nagelkruid • " " '" Gymnocarpium roberlianum Red1le driehoel<svllfen • " G< 



leefgebied bos - biotoop vochig voedselrijk bos 2M 2-2OO6 

plantn. Wetenschappelijke naam Nederlandu naam ~, Oranje Lijst Rode Lijat 

'" Hypericum dubium Kantig herlshooi , .. 
'" Impatiens noH-tangoere Groot springzaad , kw 

'" Lalhyrua ayt..<>3tris Goolothyrus • 00 

n, Ligustrum vulgare WIkle liguster • • 

'5' Lislera ovata Grote keve<orchis , 
" 

,w 
", Maianthemum bifoHum Dalkruid • 
"" Malus sytvesllis --' • 
'" Melica un iflora E""bIoemg 1W"!I"as , 
'" Mentha suaveolens Witte rnunt • .. " '" Meo'culial is perennis Bost>i-.gelkruid • " '" Milium effusum BosgOerSlga5 , .. 
'" Mycelis muralis Muuma , ... 
"., Narcissus pseudonarciss. WIkle n .... cis • • 

'" Onopordum acanthium Wegdis1e1 • , .. Origanum vulgare WIkle rnatiOIer. • .. 
895 Omilhog.alum nutans Knikkende VIlQelmeik , g' 

'" Omilhog.alum umbellatum Ge""""" vogeImeIk • go 

"" Osmunda regalis Ko:1ingsViO,en , •• 

goo O""lis acetosella Witte klavequn~ , 
" 2435 Phyteuma spicatum s.l. Zwart. en Witte rapunzel • ". Poachaixii Bergbeemdgra. , ... 

'" Poe nemoralis _.."H , •• 

'" Polygonatum multillorum Ge""""" satomonszeoel , 
tOt t Potentilla stefil is Aa<dbe;gallUfik • ' W 
101 4 Primula elabor S~nI<e .... uletbloem g • 

1036 Quercus petraea W..,ter";k • •• 

"'" Reseda luteola w_ , 
"" Rhamnus catharticus w_ , ... 
""" Ribes alpinum -", , 

" 1072 Ribes uva-aispa KNis~ • ... 
9193 Rosa eorymbifera 

'-~ 
, , 

"'" Rosa psfludoscabliUSCtJla Ruwe vi'''""", • 
'''' Rosa rubiginosa Egelanber , 

" "'" Rosa sherard ii Berjple viItmos • 
"'" Rosa tomentosa vo~ 

'''' Rosa villosa v.~ , " " 1103 Rumex sanguineus -", , 
" "" Scilla bitol ia Vooege slemyacint • go 

1151 Salla non-scripta WIkle hyacint , 
'" "39 Salla sardensis lQeine SfI8eV'M"Oeffi , kw 

1621 Salla siehei 
__ m 

• 
1167 Scrophulalia aulieulata Ge«>rd helrnI<Nid • ... 
1172 Scrophularia verna lis Voorjaan;heI mtuuid , ... 



leefgebied bos - biotoop vochig voedselrijk bos 2M 2-2OO6 

plantn. Wetenschappelijke naam Nederlandu naam ~, Oranje Lijst Rode Lijat 

"" Sedum telephium HemeI$lOM~ , •• 

1249 Stellaria hoiostea ""'.~ 
, " 

1253 SI"IIBnB n<lmorum Gosmuyr • • 

"" Stellana palustns Zeeg"",ne """'"" , " 
1312 Trisetum f1avescens """0",,, , " GE 

"55 Veronica officinalis Mameijesereprijs , " 
1373 Vicia 5ep4um HeggewiO:.ke , ,,.. Viola odorala Maarts vioo'Ije • '" "" Viola riviniana Blee4<sporig bosW:>ollje , 

'" 



vaatplanten parkbos de haar, juni 2005 en juli 2009 

soortnr wetenschappelijke naam nederlandse naam f&fwet rei lsi omj Islnatwrel NWK ufll90 ectpl ectp2 ectp3 

002201 Abies alba Gewone zilverspar 0 H40 H60 
001850 Acer plalanoides Noorse esdoom 0 H47 
000002 Acer pseudoplalanus Gewone esdoom -5 9 H42 H47 H48 
005320 Acer saccharinum Witte esdoom 
000011 Aegopodium podagraria Zevenblad -1 9 R48 H48 
001651 Aesculus hippocastanum Witte paardenkaslanje 0 H42 H47 H48 
000013 Agrimonia eupaloria Gewone agrimonie GE kw 18 5 6 G43 G47k H63 
000018 AgrosUs stolonifera Fioringras 1 8 G27 G28 bG20 
000024 Ajuga replans Kruiper.d zenegroen 8 7 G43 G47 H43 
000029 Alliaria petiolala look-zor.der-Iook 1 8 H47 H48 H69 
000035 Allium vineale Kraailook 1 8 G47 G67 H69 
000036 Alnus gluUnosa Zwarte els 1 9 H22 H27 H28 
000060 Ange~ca syl~eslris Gewone el'lQelwortel 3 9 R27 R47 H27 
000070 Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 0 9 G47 G48 R48 
000119 Athyi'kJm filix-femina Wijfjesvaren 8 8 H42 H47 
000140 Betula pendula Ruwe tlerk 4 8 H41 H42 H47 
000139 Betula pubescens Zachte berk 0 7 H21 H22 H27 
000202 Garelamine fiexuosa Bosveldkers 5 7 H27 H28 
000208 Carduus crispus Kruldistel 2 8 R48 R68 
000211 Garex acuta Scherpe zegge 2 8 R27 H27 V17 
000212 Garex acuUfonnis Moeraszegge 3 3 8 R27 H27 
000225 Garex disticha Tweerijige zegge 3 8 G27 
000229 Carex eklngata Elzenzegge 15 6 H22 H27 



000254 Care~ pseudocyperus Hoge cyperzegge 4 8 H27 V17 
000258 Care~ remota IJIe zegge 10 3 7 H27 
000264 Care~ sylvatica Boszegge 9' 20 6 4 H42 H43 
000270 Carpinus belulus Haagbeuk 5 7 H43 H47 
005038 Chamaecyparis lawsoniana Califomische cipres 0 H40 H60 
000450 Chamerion angusti folium Wilgenroosje 0 9 R47 R67 H47 
000329 Circaea luleliana Groot heksenkruid 12 3 6 H27 H47 
000355 Comus sanguinea Rode kornoelje 4 7 H42 H47 
000366 Coryjus avellana Hazelaar 4 8 H42 H43 H47 
000369 Crataegus monogyna EenstijHge meidoom 1 9 H42 H43 H47 
ooo390 Dac¥is glomerata Kropaar 0 9 G48 H48 
oo0397 Deschampsia cespitosa Ruwe smele 6 3 8 G27 G47 H27 
000413 Doronicum pardalianches Hartbladzonnebloem 9' 15 2 H47 
000419 Dryoptelis dilatata Brede stekelvaren 4 7 H21 H22 H27 
000421 Dryopteris fili~-mas Manneljesvaren 6 3 8 H42 H43 H47 
000454 Epilobium montanum Bergbasterdwederik 6 4 8 P48 R48 H47 
000460 Epipaclis helleborine Brede wespenorchis 1 6 1 8 H47 H63 H69 
000462 Equisetum arvense Heermoes 0 9 "7 P48 P67 
000489 Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuls 4 3 7 H63 
000515 Fesluca giganlea Reuzenzwenkgras 8 4 7 H47 
000526 Filipendula ulmaria Moerasspirea 4 8 G27 R27 H27 
000529 Fragaria vesca Bosaardbei GE kw 14 5 6 043 H43 H63 
000531 Fra~inus e~celsior Gewone es 1 9 H27 H28 H47 
000538 Galanthus nivalis Gewoon sneeuwklokje 9' 0 2 6 H47 
000546 Galium aparine Kleefkruid -1 9 R48 H48 H69 
000576 Geranium rober1ianum Robertskruid 5 8 H47 H69 
000579 Geum urbanum Geel r'lagelkruid 8 8 H43 H47 H63 
000598 Hedera tleli~ Klimop 4 8 H42 H47 



000631 Holcus lanatus Gestreeple witbol 1 9 G27 G28 G47 
000639 Humulus lupulus Hop 3 8 H27 H47 
000658 lIex aquifol ium Hulst 6 7 H42 
00<1661 Impatiens parvillora Kle in springzaad 2 6 H42 
000665 Iris pseudacorus Gele lis 3 9 R27 R28 H27 
000679 Juncus conglomeratus Biezenkr.oppen 4 8 G21 G22 G27 
000680 Juncus effusus Pitrus 2 9 G27 R27 
000708 lapsana communis Akkerkool 1 9 P48 H48 
000736 ligustrum vulgare Wilde liguster 5 0 7 H63 
000750 listera ovaia Grote keverorchis 2 "" 9' 18 5 6 H43 H47 
000830 Moehringia trinervia Drienerfmuur 6 8 H62 H63 
000933 Phragmites australis Riet 2 9 R27 R28 bR20 
002238 Picea abies Fijnspar 0 H40 H60 
002246 Pinus nigra var. nigra Oostemijkse den 0 H40 H60 
002249 Pinus strobus Weymouthden 0 H40 H60 
000943 Pinus sylvestris Grove den 6 8 H21 H41 H61 
002250 Platanus hispan:ca Plataan 0 
000956 Poa nemoralis SchadlJW9ras 4 3 7 H62 H69 
000959 Poa trivia lis Ruw beemdgras 0 9 G28 bG20 G48 
005117 Potentilla indica Schijnaardbei 0 
001018 Prunus avium Zoete kers 3 7 H42 H43 H47 
001019 Prunus padus Vogelkers 2 8 H42 H47 
001032 Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid 18 4 H43 H47 
001036 Quercus petraea Wintereik 12 4 6 H42 H62 
001037 Quercus robur Zomereik 1 9 H41 H42 H43 
001876 Quercus rubra Amerikaanse eik -8 8 H41 H42 H47 
001047 Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer Gewoon speenkrukl 1 9 G48 H47 H48 
001056 Ranunculus repens Kruipeode boterbloem 1 9 G27 G28 G47 



001071 Ribes rubrum Aalbes 5 8 H27 H28 H42 
001072 Ribes uva-crispa Kruisbes 5 4 7 H43 
001877 Robinia pseudoacacia Robinia ·2 8 H62 H63 H69 
001643 Rosa canina Hondsroos 2 8 H43 H47 H63 
001089 Rubus caesius Dauwbraam 2 8 043 G63 R47 
001634 Rubus fruticosus Gewone braam 0 8 R44 R47 R64 
001101 Rumex obtusifolius Ridderzuring 0 9 G48 R48 H48 
001103 Rumex sanguineus Bloedzurir.g 9' 5 3 7 H47 
001116 Salix alba Schietwilg 2 8 H27 H28 H47 
001133 Sambucus nigra Gewone vlier ·1 9 H47 H48 H69 
001170 Scrophularia nodosa Knopig tlelmkruid 3 8 H42 H47 
001227 Sorbus aucuparia Wilde lijslerbes 4 9 H22 H27 H41 
001246 Stacllys sylvabca Bosandoom 10 7 H43 H47 
001286 Til ia platyphyllos Zomerfinde 8 3 H43 H47 
002277 Til ia x vulgaris Hollandse linde 0 H47 H48 
001895 Ulmusglabra Ruwe iep 4 2 H47 H48 H69 
001320 Ulmus minor Gladde iep 4 7 H47 H48 H69 
001321 Urtica dioica Grote bral'ldnelel 0 9 R48 R68 H28 
001333 Valeriana officinalis Echte valeriaan 3 9 R27 R28 H27 
001352 Veronica hederifolia Klimopereprijs 1 8 P67 H69 
001384 VIOla odorata Maarts viooltje 9' 10 4 7 H47 



VEGETATIESTRUCTUUR EN NATUURTYPEN DE HAAR 200912010 

Inleiding 
De provincie en NM hebben aangegeven dat de bosstructuurlstruiklaag 
(gelaagdheid) op de golfbaan good beschreven moet worden. Dit onder andere LV.m. 
het bepalen van wezenl ijke effecten op kenmerkende natllllrwaarden . 

Methode 
In juli 2009 is het terrein 5x bezochl. In het veld zijn aile vakken met een houtachtige 
vegetatle en een ongemaalde kruldlaag begrensd. Blnnen deze vakken Is op 
vastgestelde punten de vegetatiestructuur bepaald. De dichtheid van de meetpunten 
bedraagt ongeveer 11400m2. De oppervlakte van elk meetpunt is 50 m2 (diameter 8 
mI. Per meetpunt is de bedekking van de achtereenvolgende lagen geschal. Deze 
lagen zijn: 

boomlaag: :> 6 m 
struiklaag: 1,5- 6 m 
kruidlaag: 0 - 1,5 m; zander (Iever)mossen 
moslaag: 0 - 0,05 m; aileen uit (Iever)mossen bestaande. 

De positie (coordinaten) van de meetpunten is vervolgens in AutoCad vastgelegd . 
Mel behulp van dit programma is vervolgens per laag hel vertoop van de bedekking 
gecalculeerd en getekend. 

Resultaat 
De figuren 1, 2, 3 en 4 tonen de ligging van de van de verschillende gecalculeerde 
bedekkingsklassen van respectievelijk de boam-, struik-, kruid- en moslaag. 
Figuur 5 toont de bedekking van de boomlaag en de diamelerklasse van de bomen. 
Figuur 6 loont de verspreiding van de natuurtypen gebaseerd op de 
vegetatiestructuur. Dit zijn lootbos, parllbos, struweel, ruigte, bloemrijk grasland, 
water en moeras. 
l ootbos 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 heefl een bedekking van de boomlaag van tenminste 10% en van de 
struiklaag van maximaall0%. De kruidlaag wordt niet of extensief (maximaal lx/jaar) 
gemaaid. Het oppervlek is 8,34 he . 
Bij jonge aanplant, struweel en mantels is de bedekking van de boomlaag maximaal 
10%. Het oppervlak is 0,34 ha. 
Ruigtefzoom wordt extensief gemaaid (maximaallx/jaar). De bedekking van de 
boom- en struiklaag is maximaall0%. Het oppervlak is 0,64 ha. 
Bloemrijk grasland wordt botanisch beheerd (maaien en afvooren 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 avenge deel van het terrein word! intensief gemaaid (:> 2x/jaar) of geklepeld. Dit 
deel is niet als natuur onderscheiden. Het oppervlak hiervan is 22,85 ha. 

Discussie 
Er zijn reletief weinig plekken met een njke horizon tale gelaagdheid. Het areaal 
lootbos bedraagt 33%. Op veel plekken is recentelijk ingegrepen, waardoor een 
zekere uniformiteit is ontstaan. Hierdoor is er ruimtelijk gezien (in het platte vlak) wei 
veel vanatie. Brandnetelvelden met een enkele struik gaan direct over in dichte jonge 



aanplanten of open opstanden van oude boman en een dichte struiklaag. De 
betreffende ingrepen zijn: 

de kruidlaag is de afgelopen jaren een keer gemaaid; 
de struiklaag is recentelijk teruggezet; 
de struildaag is recentelijk verwijderd/geklepeld ; 
de bomen zijn gekapt an de nieuwe opstarld 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 zeit 
nocllg Is. De benodlgde oppervlakte hlervoOf bedraagt ca. 19 ha (nu dus blJna 23 hal. 
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 maer specifieke bewoners. Di t zijn Watervleermuis (verblijfplaats), 
Ruige dwergvleermuis (jachtplek), Gewoon sneeuwlllokje, Grote keverorchis, 
Elzenzegge, Boszegge, Gevlektlongkruid (groeiplek). Nag maer soorten zijn 
overigens geborlden aan bosranden en oude (en holle) boman. Ook dat is natuuriijk 
specifiek voor land~oederen 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. 

Culemborg . 7 september 2010 

Dr. A.J.M. Schenkeveld 
Vistraat 1 
4101 AC Culemborg 

Telefoon: 0345- 534245 
Fax: 0345-534028 
Email : scheokeyeldbureau@plaoet.nl 



BIJZONDERE VAATPLANTENSOORTEN DE HAAR 2009 

Inleid ing 
In de natuurtoets (Schenkeveld, 2007) is niet gekeken naar de provinciale Oranje
lijstsoorten (aandacht- en prioritaire soorten) wei naar Rode-lijstsoorten (nationaal). 
Oranje lij,ten (provinciaal) zijn ontstaan uit een analy,e van gagevan,be,tanden 
over waarnemingen van soorten in de provincie Utrecht. De provincie Utrecht heeft 
\Wee werkdocumenten opgesteld; Soortenbeleid, onderdeel Fauna en onderdeel 
Flora. Naar de aanwezige Fauna van de Oranje lijst in het plangebied is voldoende 
gekeken door Schenkeveld en Jansen. Echter, een Inventar1satle naar de aanwezlge 
(oranjelijst) flora ontbreekl. In deze notitie word t verslag gedaan van de analyse van 
de FLORON-gegavens an de veldinventarisatie van juli 2009. 

Methode 
In juli 2009 is het terrein 5x bezocht. Tegel ijkertijd met het bepalen van de bedekking 
zijn de bijzondere vaatplantensoorten gekarteerd. Van tevoren was op basis van de 
FLORON-gegevens een lijst opgesteld (zie I:>ijlage 1) . Uileindelijk zijn de volgende 
soorten gekarteerd: Gewone agrimonie, Elzenzegge, Boszegge, 
Hartbladzonnebloem, Brede wespenorchis. Bosaardbei. Bloedzuri~ . 

Krabbenscheer, Maarts viooltje. Struikmos. 

Resultaat 
Onderstaande label toont de bijzondere soorten van golfbaan De Haar in 2009. 

Tabell : Bijlondere vaatplantensool'1en van golfbaan De Haar, 2009 

Fit Rd IrjoI Ot f40I -.. lIFKtD F ..... 

00000 ,oIqimoniaeupatoria Gewone agr'rnonie G' "" " 
, 

000119 Alhjrium ftli~.ftIm ina WifjeSVaOO • • 
002333 Caltha paIus1ris .. ..- , 15 • ooom Cate~ eIongala ".,,,'" 15 , 
=~ c.,e. 1I11,KlI<! "'- '" 

, 
""'" Carol SjivatiQI ""'- G' ~ , 
","m CM"caea Ictetiana GrooI heksenlwid " 

, • 
000398 Oeschampsia cesP:tosa R~_ , • , 
"'"'" OoroniGum pardaiillldln -- G' 15 2 , 
"'"'" Oryoplelis liIiI-mas Maooetjesvaren , • 0 
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De meeste van deze soorten zijn karakteristiek voor Essen-Iepenbos de 
subassoaaUe met Gewoon sneeuwklokje (43Aa2b). De frequentie waarmee 
bovengenoemde soorten voorkOrTl9n is gering. De rTlgeste zijn zeldzaam (f"-rare). 
Aileen Groot heksenkruid en Bloedzuring komen veelvuldig (a=abundant) voor. Deze 
soorten verdragen verstoring beter. Op de meeste plekken bepalen kensoorten van 
hel Verbond van Look-zonder-look (33Aa) het aspect. Oit zijn bijvoorbeeld Grote 
br"ndnetel, Look-zonder look, Kleefkruid, Hond~dr"f, Zevenbl"d, Fluitekruid, Gewone 
bereklauw. 
Van de soorten in tabel 1 zijn aile oranje-lijstsoorten m.u.v. Gewoon sneeuwklokje en 
Grote keverorchis gekarteerd. Deze laatste 2 soorten waren in juli al bovengronds 
afgestorven en vrijwel onvindbaar. 
Figuur 1 loonl de verspreiding van bovengenoemde soorten (wordl nog gelekend en 
laler loegestuurd). 

Discussie 
Gewone agrimonie is aileen aangelroffen in de oostelijke berm van de Eikslaan. 
Dolterbloem en Krabbenscheer slaan aileen in de vijver bij he! dubhuis en zijn 
waarschijnlijk nel als Kamsalamander ingebracht 
De vonds! van Boszegge, Elzenzegge en Valse voszegge in het bosvak tussen hole 
4 en 6 is hel opmerkelijksle f10rislisch feil. Boszegge is een kensoort van rivierldeibos 
en nog niel eerder in Haarzuilens waargenomen (?). Het bosdeel mel deze 
zeggensoorten is nat en open. In het nabije verteden is hier de ondergroei geklepeld. 
Een struiklaag ontbreekt Op de beter ontwaterde en daardoor verdroogde randen 
domineeft hier Ruwe smele (> 90 % bedekkend). 
In zijn algemeenheid geldt dat op plekken met voldoende licht de kruidlaag wordt 
gedomineerd door Grote brandneteL Meestal hangl dit samen met een recente 
verstoring. Die versloorde toestand word! beslendigd door het veelvuldig geklepel 
van de ondergroei en de dump van organisch maleriaal. Oil is vanuil ~oristisch en 
vegelatiekundig oogpunt een ongewensle toesland. 
De status van de populatie Grote keverorchis kon dil jaar niet worden vastgesteld. 
Hel vermoeden bestaal dat deze de laalsle jaren \erugloopt 
OOk de status van Bosaardbei op De Haar word! bedreigd. Deze Sooft word! steeds 
meer verdrongen door Schijnaardbei (Potenlilla indica), een invasieve exoot. 

Dr. A.J.M. Schenkeveld 
Vistraat 1 
4101 ACCulemborg 

T elefoon: 0345- 534245 
Fax: 0345-534028 
Email: schenkeveldbureau@plane! nl 
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In het kader van de beoordel ing van de concept_MER' voor de uitbreiding van golfbaan De 
Haar heetl u de ZoogdieNereniging verzocht om een aanvul lende flotilie ten aanzien van de 
effecten van de yoorgenomen plannen op vleermuizen. 

Vraagstelling en afbakening 
De vraag heeft betrekking op de effecten op populat ieniveau voor de verschillende 
vleermuissoorten, waarbij juist ook builen hel gebied van de goltbaan gekeken moe! 
worden'. Deze nolitie is opgesteld op basis van een expert judgement van 
vleermuisdeskundige Erie Jansen van de ZoogdiefVereniging en de veldonderzoeken die 
eerdere zijn uitgevoerd. De Zoogdierdatabank is niet geraadpleegd. omdat dit in een eerder 
onderzoek al is gebeurcr' en reeentere gegevens alkomstig zijn van bekende onderzoeken' . 
Er is ook geen aanvullend veldonderzoek uilgevoerd 

Deze notitie heefl: !wee ~jlagen. In bijlage 1 vindt u eeoIogische aehtergrondinformatie over 
de relevante vleennuissoorten: in bijlage 2 is een schematisch overzicl1t gegeven van de 
impact van de voorgenomen plannen op de in het plangebied voork.omende 
vleermuissoorten en mogelijke mitigerende en compenserende maatregelen. 

Aigemeen 
Het terrein van de gotfbaan heeft een belangrijke lunetie voor meernere vleermuissoonen .... 
Voor een aantal soonen is dit be lang zelts regio-overstijgend. Het bosrijke karakter van het 
plangebied. gelegen in het open Utrecl1tse veenweidegebied, heefl: geleid tot een zeer hoge 
dicl1theid aan vleermuizen. De u~gevoerde vleermuisonderzoeken hebben laten zien dat de 

, Ora"'_. 2008. Milieue1lectra,opot1 u~breiding Gorfbaan De Haar · 8eslenvnirlgs.plan Haarzuilens 
, Anonymus. 176054 AnaIJ'S'l bellOCIigdo Mluurgegevens MER Go/Ibaan Oro Haar 
, Jan--.. EA .. 2006. V1""""'-'slee~eden "" en IOI'I(j he! goIfIerre;n De KMr. Invenll>ris.atie"" rand>OOI ,,.... 0.:., voor de 
h&rinrichling. VZZ ... a,opot12006.032. Zoogdie<Vereniging vu.. Amhem 
• Koe!man. E.M., 2007 . """"",,uiswa ... den b<>slemmings.pla~ Haarzuilens. vu. ... appor12OO7.07. Zoogdiervereniging 
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voorgenomen plannen potentieel grate nadelige effeeten hebben op de lokaal voorkomende 
vleermuizen. Deze effecten hebben betrekking op zowel verbl ijfplaatsen, foerageergebieden 
als migralieroutes, Naar aanleiding hiervan is het plan in een eartler stadium aangepast, 
waama een nieuwe effectinsehatting is gemaakt' ten aanzien van vleermuizen. Een de~ van 
de aanbevelingen zijn als mogelijke maatregelen opgenomen in de concept-MER In 
tegenstelling tot veel MER-rapportages. wordt slecht een variant besehreven. Deze variant is 
Deoortlcctd op dc clfcetcn op vlccrmuizcn op populoticnivc;lu. 

Watervleermuis 
VON d .. wat .. rvt .... rmui,; (Myoli!; daubentOllii) I,; d .. dri .. hoO>k Harm .. l .. n_VI .. ut .. n_HaafZUil .. n,; 
van nationaal belang3. Naast de foerageerfunctie dient het ~angebied als verblijfplaats, 
waarbij de dieren voomamelijk in bomen verblijven. De watervleermuis verblijll aileen in het 
zornerhalfjaar in bomen, waar zij oak de kraamkolonies in vestigen. 's Winters wOl"den 
kelders, steenfabrieken, bunkers of groeves gebruikt. Hoewel de omgeving van het 
plangebied nog nooit uitgebreid is onderzocht op vleermuizen, is het door het ontbreken van 
(oudere) bosopstanden met boomholten zeer onwaarschijnl ijk dat in de nabijheid van het 
plangebied voldoencte altematieve verblijfmogelijkheden aanwezig zijn in bomen. 

Bij uitvoering van de in de MER beschreven plannen zal een aantal vasle rusl- en 
verbl ijfplaatsen van de wa tervleermuis worden verstoord door vel1ichting (de watervleermuis 
staat bekenct als een lichtmijdende 500ft) en zullen vrijwel aile bomen verdwijnen die in de 
toekomst geschikt kunnen worden als verblijfplaats ("toekomstbomen'). Daarnaast za l 20% 
van he! foerageergebied vef10ren gaan en zal een migratieroute in uitel1ijk veranderen. Door 
het verdwijnen van vrijwBI ai le grotere bosdelen op de golfbaan zuliBn de rBsterBnde 
verblijfplaatsen blootgesteld worden aan grote randeffecten, waar de watervleermuis erg 
gevoel;g voor is, Hierdoar neemt de kwahteit van de resterende verblijfplaatsen at, waardoor 
het voortplantingsucces sterk vermindert, of boomholten niet meer gebruikt worden. 

Behoud van de huidige verblijfplaatsen is ecologisch gezien het meest wensel ijk. 
Compensatie van dergel ijke verblijfplaatsen in bomen is namelijk erg lastig, Vleermuiskasten 
kunnen slechts voor een beperkt aantal typen verbl ijfsfuncties compensatie bieden: als 
kraam- of paarverblijf zijn zij voor de watervleermuis niet geschikt. Bovendien moeten de 
juiste klimatologische omstandigheden (invloed van zonl idlt en wind) worden behouden. 
Indien dit niet gebeurt. zullen de effecten op bovenregionaal populatieniveau zeer groot zijn. 

In bijlage 2 is een aantal mitigerende en compenserBnde maatregelen beschreven die de 
negatieve effeeten kunnen beperken. Voor de watervleermuis is het behoud en op de lange 
termijn (tientallen jaren) ontwikkeling van oud bos van groot belang VOOf het zomerhalfjaar. 
Overwintering vindt niet plaats binnen het plangebied. 

Rosse vleermuis 
Oak voor de rosse vleermuis {NyctaIU!; noctula) is de driehoek Harmelen-Vleuten
Haarzuilens van nationaal belang . Hoewel de rosse vleermuizen oak in het plangebied 
foerageren, is VOOfal de verblijlsfunctie van de aanwezige bornen van zeer groot belang voor 
deze 500ft, Oe rosse vleermuis verbhjll jaarrond in bomen, er zijn daarom dikke bomen met 
holten noolg orn aile lunetles (Incluslel overwintering) Ie kunnen vervullen. Hoewel de 
omgeving van het plangebied nog noo~ uitgebreid is onderzocht op vleermuizen, is het door 
het ontbreken van (oudere) bosopstanden met boomhoHen zeer onwaarschijnlijk dat in de 
f\abijheid van het plangebied voldoende altematieve verblijfmogelijkheden aanwezig zijn in 
Domen. 

Bij uitvoering van de in de MER beschreven plannen zal een aantal kleinere vaste rust- en 
verblijfplaatsen van de rosse vleermuis verdwijnen en word! foerageergebied aangetas!. In 

• Jansen, E.A .. 2006. NoIitie inrichting van goIft>aan de Haar van een 9 holes tot IMn 19 holes goIIbaan • Ellecten 01> 
vleerrnui$pOputatie na aanpassOng van ~ ontwe<p , Zoogd~ing VZZ, Amhem , 



de huidige plannen verdwijnen vrijwel al de grotere bosdelen op de golfbaan - indusief drca 
75% toekomstbomen - en blijven slechts groenstroken over die naar verwachting grote 
randeffeclen zulten hebben. Hierdoor neemt de kwalite it van de averige verblijfplaatsen at , 
waardoor het voortplan~ngsucces sterk vermindert, of boomhol1en niet meer gebruikt 
worden. Oit zal naar verwadlting leklen tot ster1o;ere populatieschommelingen 

Behoud v.:ln de huidigo verblijfpl.:l.:lttlen itl ecologiGCtl gezien het mectlt wcntlel ijk. 
Compensatie van dergel ijke verblijfplaatsen in bomen is namelijk erg lastig. Vleermuiskasten 
kunnen slechls voor een beperkt aantal Iypen verblijfsfuncties compensatie bieden; voor 
kraamkolonies en overwintering zijn zij niel gesdlikl , hoewel er in Nederland praklijkproeven 
word ...... gedaan met vleermuiskas\Qn die mogelijk geschikt zijn OIls win\Qrvefblijfplaats vlXlr 
rosse vleermuizen. De resul1aten hiervan zijn nog beperkt. omdat het onderzoek pas een 
klein aantal jaren loopt. Naast de gesclliktheid van de vleermuiskasten zelf, moet de 
omgeving waar deze geplaatst worden de juiste klimatologisclle omstandigheden (invloed 
van zonlicht en wind) behouden. Indien dit niet gebeurt. zu llen deze kasten niet kunnen 
func~oneren . 

In bijlage 2 is een aantal mitigerende en compenserende maatregelen beschreven die de 
negatieve effecten kunnen beperken. De genoemde maatregel om boomstammen met 
verblijfplaatsen Ie verplaatsen is echter zeer experimenlee1 van aard. Er zijn nog geen 
ervaringen moo opgedaan en hier moet dus vOOl"Ziciltig mee worden omgegaan. Nader 
onderzoek naar de mogel ijkheden en afstemming met het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (LNV) word t aangeraden in verband met de Fklra· en faunawet. 

Wanneer de huidige verbl ijfplaatsen niet worden behouden en er onvoldoende 
compenserende maatregelen worden getroffen. zullen de negatieve effecten op 
bevenregionaal populatieniveau zeer groot zijn voor de rosse vleermuis. 

Gewone grootoorvleermuis 
Het plangebied en omgeving hebben voor de gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) 
een provinciaal belangl . Oeze soort is sterk gebonden aan bomen. De gewone 
grootoorvloormuis heeft in het zomertlatljaar niet aileen zijn verbl ijfplaatsen veelal in bornen, 
maar er wordt ook gefoerageerd in en langs bosopstanden. urt de concept·MER blijkt dOlt op 
de golfbaan een van de mee mogelijke vaste rust· en verblijfplaatsen van de gewone 
grootoorvleermuizen zal vefdwijnen. dan wei dOlt de kwal iteit daarvan emstig 2011 worden 
aangetast. Gewone grootoorvleermuizen foerageren normal iter in de directe omgeving van 
hun verblijfplaats. De aanwez'ge gewone grootoorvleermuizen zijn erg gebooden aan het 
huklige kleinscllalig landschap en bosgebied van he! plangebied. Zij hebben hierdoor 
beper1o;te uitwijkmogelijkheden. De huidige populatie kent een zware voorbelasting door de 
sloop van enkele verblijfplaatsen in de directe omgeving. 

Compensatie in de vorm van vleermuiskasten is. zoals beschreven bij de rosse vleermuis en 
walervTeermuis. nie! afdoende. Gewone grlXltoorvleermuizen verblijven ook graag op 
zeiders; het verdient aanbeveling om te onderzoeken of deze kunnen worden aangebracllt in 
nieuW"bouw. Op populatieniveau zu llen de negatieve effecten anders groat zijn In bijlage 2 is 
oon aantal mitigerende en compenserende maatregelen bescllreven die de negatieve 
effecten kunnen beper1o;en. 

Ruige dwergvleermuis 
Een groot aantal exemplaren van de ruige dwergvleermuis (Pifistrellius nalllusii) foerageert 
in het plangebied, dat voor deze soort van regionaal belang is. De ruige dwergvleermuis 
verblijft zowel in gebouwen als bomen, maar in het plangebied van de golfbaan zijn enkel 
vaste rust· en vefblijfplaatsen aangetroffen in bomen. Van deze bornen gaat ongeveer de 
half! verdwijnen. De gollbaan vormt !ezamen met het kasleelbos een paargebied en mogel ijk 
overwinteringsgebied voor een groot aantal ruige dwergvleermuizen. Hiervoor geldl evenals 
voor de ovenge boombewoneooe soorten dOlt compensatie erg lastig is, hoewel de ruige 
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dwergvleermuis opportuflisti scher is ifl de verblijlplaatskeuze. Op geschikte locaties makef! 
zij wei gebruik vafl vleermuiskastefl. Waflfleer de plamll!fl wordefl uitgevoerd zoals 
ooschrevefl ifl de concept-MER, fleemt de loerageerfUflc1ie voo.- de kone termijfl slei1l al 
(circa 75%) voor de ruige dwergvleermuis. 

Door eefl goede iflrichliflg vafl de uilbreidiflQ vafl de golfbaafl efl boscompeflsatie ifl de 
dircctc flobijhcid vO fl hot plOflgcbiod, kOfl hot focr.Jgcorgcbicd zioh op do middcll<lflQc tcrmijfl 
(15-25 jaar) naar verwachtng herstellen. Daama zullen er door natuurlijke holtevorming ook 
weer verblijfplaatsen ontstaan. Voor de korte termijn kan het ~aatsen van een groot aafltal 
vleermuiskasten het verlies aan verblijfplaatsen compenserefl. Een op deze soorl gerichte 
inrichting .. n b<!h"'!r van de omligg .. nde I .. rr .. in .. n i5 b<!langrijk voor de populati .. ruig .. 
dwergvleermuizen. In bijlage 2 is een aantal miligerende en compenserende maatregelen 
beschreven die de negatieve effecten kunnen beperken. 

Gewone dwergvleermuis 
Van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) foorageert een zeer groot aafltal 
individuen in het plangebied. He! plangebied is voor deze soor! van regionaal belaflQl. De 
gewone dwergvleermuis is een typische gebouwbewonende vleermuissoort , 8innen het 
plangebied zijn geen verblij lplaatsen bekend, in tegenstell ing tot de omgeving van he! 
plangebied waar vele verblijlp laatsen bekend zijn. 8 ij de voorgenomen werkzaamhedefl 
komen geen vaste rust- en verblijf~aatsen in helgeding. 

De waarde van het plangebied hgt voor de gewone dwergvleermuis in hoofdzaak in de 
functje als foerageergebied. Wanneer de plannen worden uitgevoerd zoals beschreven in de 
concept-MER, noomt deze functje voor de korte termijn in kwalrtalieve zin sterk at Voo.- de 
gewone dwergvleermuizen d ie hun verblijlplaalsen in Vleuten hebben zal het verlies aan 
foorageergebieden 15-30% bedragen. 8ij een goode inrichtiflQ van de urtbreidiflQ van de 
golfbaan en boscompensatie in de directe nabijheid van het plaflQebied, kan deze afname 
zich op de middellaflQe tem1ijn (15-25 jaar) herstellen. Een op de gewone dwergvleermuis 
gerichte imichl ing (vijvel'S, boomsingels) en behoor van de omliggende terreinen is daarvoor 
zeer belaflQrijk 

De gewone dwergvleermuis is oon fle~ibele soort , maar gezien de grote aantal lefl 
fooragerende gewone dwergvleermuizen is het niel Ie verwachlen dal aile dieren kunnen 
uitwijken naar altemalieve foeragoorlocaties. Hierdoor kunnen er. wannoor er geen 
aanvul lende maalregelen worden gelroifen, aanzienlijke effecten op populatieniveau 
oplreden. In bijlage 2 is oon aantal mitigerende en compenserende maatregelen beschrevef! 
die de negatieve effecten kunnefl beperken. 

Laatvlieger, baardvleermuis en twookleurige vleermuis 
In het ~angebied worden incidenleel fooragerende exemplaren waargenomen van de 
laaMieger (Epresicus serolinus). t1aardvloormuis (Myotis mystacinuSlbranc1tii) en 
tweekleurige vloormuis (Vesper/ilia murinus). Dit betreffen kleine aantallen en van deze 
soorten zijn binnen hel plaf1Qebied geen vaste rusl- en verbl ijfplaalsen aaf1Qelroffen. Er 
worden goon effecten voorzien op de huidige waarde van het plangebied voor de lakale efl 
regfonale populatles van deze soonen. Er zljn ten aanzlen van deze soorten geen 
miligerende of compenserende maalregelen nodig. 

Meervleermuis 
Er zijn geen meervloormuizen (Myolis dasycneme) waargenomen in het plangebied. Er zijn 
door de aanpassingerl op, en urtbreidirlg varl de golfbaan daarom ook geerl effecten Ie 
verwachterl op populaties varl deze soort. In de omgeving van het plangebied komt deze 
soort achier wei voor. 8ij de keuze en imichling varl compensatieklcalies moet daarom 
rekening worden gehouden mel de meervleermuis. 
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Veranderd beleid len aanzien van Flora - en faunawel 
In januari 2009 heefl de Raad van State een uitspraak gedaan met betrekking tol het 
vertenen van een Flora- en faunawetomhemng voor een soan. van Bijlage IV van de 
Habrtalriehllijn: de rugstreeppad. Deze uitspraak heet! ook gevolgen IIOOr de 
onlheffingverlening ten aaru:ien van vleermuizen. omdat ai le in Nederland voar1<.omende 
vleermuissoorten oak zijn opgenomen op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. 

De uitspraak komi er in de praktijk op neer dat vrxx soorten van Bijlage IV van de 
Habrtalriehllijn niet langer een ontheffing kan worden vef1eend op grond van het in de FIOfa
en faunawet opgenomen belang 'ruimtelijke iMehling en ontwikkeling·. Conform de 
Hab~atri(:htlijn m"..t .. r voor d .. ze soorien altijd sprake zijn van d .. b<!lang .. n 'dwingende 
r .. d .. n van groot openbaar belang'. ·beseherming van nora .. n fauna ' .. ntof 'volksg .. zondh .. id 
of openbare veiligheid '. Het is vooralsnog onduidelijk hoe het ministerie van LNV hiermee zal 
omgaan, maar het is niet uit te sluiten dat het ministerie oordeelt dat de uitbreiding van de 
oolfbaan niel onder deze belanoen va~ . 

Het ministerie van LNV heelt recent een brief met looliehting verspreid over de nieuwe 
beoordelingswijze. Deze in!Ofmalie is op 10 september door de Zoogdiervereniging ler 
informali .. per .. -mail aan u verzonden. H .. t minist .. ri .. zet slerlo; in op het voork6m .. n van 
overtredingen van de Flora- en launawel door het treffen van mil'gerende maalregelen die 
functioneel zijn voorafgaand aan de verstorende werkzaamheden. Als dit niel mogelijk bl ijkl 
en er geen sprake is van oon van de bovengenoemde belangen, is het in principe niet langer 
mogelijk om een ontheffing Ie krijgen IIOOr vleermuizen. 

U wordl geadviseerd contact op Ie nemen mel het minislerie en Ie overleggen hoe het besle 
kan word .. n g .. hand .. ld wat betrelt de uilbr .. iding van d .. golfbaan. Di .. nst R .. geling .. n 
(ontheffingverlenende instantie namens de minister) is bereikbaar via 0800-2233322 en 
Dienst Landelijk Gebied-West (inhoudelijke beoordeling ontheffingsaanvragen IIOOr onder 
meer provineie Utrecht) via 030-2344180. 

Conelusie 
De Zoogdiervereniging concludeen. dal de in de concept-MER beschreven activiteiten op 
populatieniveau grote negatieve effecten - op korte en lange termijn - tot gevolg kunnen 
hebb .. n veor d .. wal .. rvl .... rmuis . ross .. vleermuis en gewon .. greotoorvleermuis. 0 .. in d .. 
concept-MER voorgestelde maatregelen ter vermijding. m"igatie en compensatie van deze 
effecten zijn ons inziens onvoldoende. In bijlage 2 is een aantal mitigerende en 
compenserende maatregelen weergegeven die deze effecten beter kunnen beperlo;en. Deze 
voorgestelde compensatiemaatregelen zullen bij een ruime en goed uitvooring echter pas op 
lange termijn de negatieve effecten kunnen compenseren. 

Ten aanzien van de gewooo en ruige dwergvleermuis zijn er aanzienlijke effecten Ie 
verwaehten op populatieniveau, waarvan de populaties zieh op middellange termijn naar 
verwaehting kunnen herSlel len bij Ben goede inMehling en beheer van hel plangebied en 
omgeving. Wat betrelt de laatv1ieger, baardvleermuis, tweekleurige vleermuis en 
meervleermuis zijn geen negatieve effecten op populatieniveau te velWaehten. 

De herontwlkkellng van de gollbaan De Haar en dlrecte omgevlng kan aileen samengaan 
met een duurzame instandhouding van de vleermuispopulalies na aanpassing van het 
inriChtingsplan van de nieuwe galtbaan. Vermijding en mitigatie zu llen de negatieve effecten 
moeten verzaehten. Compensatie. in het bijZonder voor het verlies aan verblijlplaatsen in 
bomen, is niet op korte of mK:tdeliange termijn good uit Ie veeren. Indien de betreft'ende 
populaties deze periode kunnen overbruggen zal bij een goede en ruime compensa~e de 
situatie pas na 60 tot 70 jaar weer op het huidige niveau zijn. 

5 



Het landschapsgebl'lJ ik door v1eermuizen is complex: maatregelen die voor de ene soon 
gewenst zijn, kunnen negatief uitpakken voor een andere soon. Een goede (her~nrichting en 
ontwikkeling van het plangebied waarbij voldoende rekening word! gehooden met 
vleermuizen is daarmee oak erg complex. De Zoogdiervereniging is zeker bereid u hierin te 
blijven adlliseren. 

Met vriendelijke groot, 

Drs. J.J.T. Teeuwisse 
Directeur 

Bijlagen 
1. Ecologische achtergrondinfomlatie 
2. Impact en compensatie 
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Golfbaan De Haar - Beoordellng aangepast ontwerp t.a.v. 
vleermuizen 
1 februari 2010 
E.A. Jansen, H.J.G.A. Limpens & S.J . Vreugdenhil 

Vereniging Golfbaan de Haar is voomemens het Zuiderpark van het landgoed De Haar 
ando~ in III richton, DII~o ingr&lIp is ~owol MER.ptichtig als mot b&lrllkking tot hilt 
voorkomen van beschermde diersoorten is oon toet~ng aan de Flora· en launawel 
noodzakelijk. In 2006 is een onderzoek 1 uilgevoerd naar de aanwezige Y1oormuiswaarden. 
Mede op basis van de resultaten uil dit onderzoek is het ontwerp voor de golfbaan 
aangepast, welke hebben geleid tot ontwerpwijzigingen in novemberfdecember 2008. 

De Zoogdiervereniging is in hot voorjaar van 2009 gevraagd het toenmalige plan Ie 
beoordelen, wat hoof! geresultoord in oon nolitie!; naar later blook waren oehler de 
aanpassingen van november/december 2008 daarvoor niet beschikbaar gesteld. 

Naar aanleiding van een overleg lussen de vereniging, Bureau Schenkeveld en de 
Zoogdiervereniging op 18 november 2009 zijn len aal'lZien van de holes 7 en 8 nieuwe 
aanpassingen doorgevoerd. 

Hot gehele plan', inclusiel de wijzigingen' , is door de Zoogdiervereniging opnieuw 
beoordeeld en besproken mel de golfvereniging, Bureau $chenkeveld en gemeente Utrecht 
op 15 december 2009. Tijdens drt overleg zijn de laatste knelpunten in hel ontwerp ten 
aal'lZien van de vloormuizen besproken, wat heef! geleid tot een aantal randvOOiWaarden 
voor hel dllfinilieve ontwerp die zijn opgenomen in de voorliggende notilie. 

Juridisch Kader 
Indien er in het Kader van oon ruimtelijke ingreep schade aan populalies van vleermuizen 
ontstaat of vaste rusl· of verbHjfplaatsen daarvan worden aangetast of verwijderd, is sprake 
van een overtreding van de Flora- en faunawet. $inds eind augustus 2009 wordt door het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voodselkwal iteit bij de beoordeling van een 
ontheffingsaanvraag de functionalrtert van rusl· en ver~ijfpl aalsen getoetst aan tien punten 
{zie bij lage I ). 

De ingreep op en rond de golfbaan is te beoordelen als een ingreep in hel Kader van 
'ruimtelijke inrichting en ontwikkeling ', Voor dit type ingrepen is geen ontheffing van de Flora· 
en faunawet meer mogel ijk voor soorten van Bijlage IV van de HabilatrichUijn, waaronder ai le 
in Nederland vOOrKomende vleermuissoorten, Hierdoor is een ruimtelijke oniwikkeling aileen 
mogelijk als schade aan vasle rusl· of verblijfplaatsen wordl voorkomen en de funclional ite~ 
daaNan niet wortH aangetast 

1 Jansen, EA, 2006. VlM<"""isleelgebieden op en ,ond hel goItterrein De Haw. Inverrtali$alie en 
rand'Voo<waarden VOl>( de toer1nnctotirlg. VZZ-ri1ppOO12OO6.032. Zoogdierverefiging VZZ, Amnem 
2 Vreugdenhil, S,J. & EA Jansen, 14 september 2009. Nob!ie "'-rnuizen MER Uitt>'eO:Iing GoIIbaan De Haa, 
1 Van Empelen Van AaIderen Partnen BV, 9 december 2008. GoIft>aan 'De Haar" uitt>',,;<Iing Mar t8 hoIes_ 
T erreininr'o(:hting. beplanling, I:>ebou .... ng, n8tu~a'den en he1 hi$tori$Che ka(le, 
, Van Empelen Van Aalderen Partners BV. 20 november 2009, GoItbaan De Haa, - Voorst .. aan~sing hole 7 
en B ;,v,m, spolren .... eermuisI:oomen 
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Ecologische kader 
VOO( de ontwikkeling van gollbaan De Haar tol een 18 holes_baan is een ontwerp gemaakt 
waarbij zoveel mogelijk de natuurwaarden worden ontzien en waar mogelijk compensatie 
wordt getloden, maar d it binnen de technisct1e eisen van de fairways en tlehoud van het 
oorsprookelijke parllontwerp van Copijn. 

VOO(gestelde ingrepen moeten worden beoordeald op effeden op het voorttlestaan van de 
tlelteffende vlearmuispopulaties op de korte, middenlaflge en laflge termijn, oflgeacht de 
andere wensenfeisen. Omdat het gebied vooral van belang is voor boomholte bewonende 
vlearmuizen is ook ean beoordeling op het effect op spechten noodzakelijk, omdat zij 
grotendeels verantwoordelijk zijn voar de productie van nieuwe boomholten. 

Aan de hand van eerdere bevindingen is aan het ontwerp geschaafd om de negatieve 
effecten te beperken. Er is geen nieuw ontwerp gemaakt. Deze aanpassingen zijn erop 
gericht de negatieve effecten van de nieuwe inrichtiflg te vermijden, te mitigaren 01 te 
compenseren 

De aanpassingen ten tlehoeve van de vlearmuizen zijn: 
Vermijding 

• 
• 
• 

• 
• 

de elzensingellangs de Parkweg blijtt aanwezig 
aile rosse - en watervlccrmuis kraamvcrblijlplaatsbomen worden gespaard 
de nieuwe locatie van het dubhuis is iets opgeschoven 
het dubhuis heeft weinig ver1ichting aan de zuidzijde, maar wei ean terras bij het 
water 
de belangrijkste vleermuisbomen bij hole ~ krijgen een iets grotere groenb\.iffer. 
om de parkearplaats komen wintergroene struiken die de lichtuitstraling beperken 

M'tigatie 

• 
de verblijfplaatsen bij hole 7 blijven bestaan. maar komen aan de bosrand te liggan 
de breedtes van de doarsnijdingen van de bosdelen zijn iets minder groot (hole 7 en 
9) en voor een deel haaks aangelagd (hole 7). 

Comoensatia 
• urtbreiding bosgebied bij hole 16 en hole 18. 
• Er komi een zeer smalie bosrand en boomgroepen op de uitbreidingslocaties (hole 2-

3) verspreide bomen bij hole (13-14) en een enkele groep bij de driving raflge als 
compensatie voor venies ean kwalrtert van jachthabilat binnen de gollbaan 

• Laflgs de oostzijde komt een bJoomrijk grasland, waardoor het voedsel aanbod word! 
vergroot, voaral in de zomer en najaar, (mits dit pas eind juli word! gemaaid). 

• Er wordt een extra vijver aangelegd, deze zal ai leen in het voorjaar leiden tot extra 
voedselaanbod. 

• Er wordt aan voorzien ingen gedacht voor vleermuizen in het onderhoudsgebouw, 
maar deze plaflnen zijn niet uilg9Werllt. 

Randvoorwaarden voor het definitieve ontwerp 
Op 15 december zijn de resterende knelpunten in het ontwerp ten aanzien van de 
vleermuizen besproken en is gezocht flaar opJossingen. Gestreefd werd naar een ontwB!"p 
waarbij ovenrediflgen van verbodstlepalingen uit de Flora- en faunawet volled ig worden 
vooli<.omen, conform het door het ministerie van LNV ingestelde beleid. Het uitgangspunt 
was verder om de mitigerende maatregelen te treffen or de gollbaan zelf. omdat 
maatregelen b\.iilen de gollbaan. door de laflge termijn waarop zij functioneel kunnen zijn, 
geen oplossing bieden. 

Afgesproken is am de besproken mrtigerende maatragelen als randvoorwaarden mee te 
gaven VQ()f het opstellen v.m het definrtieve ontwerp van de golfbaan. Oit heet! als doel am 
een ontwerp Ie make" die de strenge loetsing or basis van de Flora- en faunawet en 
Habrtatrichtlijn kan doorstaan. 
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Mits bij hel definitieve Ofltwerp aan de onderstaande randvoorwaarden wordt voldaan, is de 
Zoogdiervereniging van mening clat er YOIdoende garantie is voor het in stand hooden van de 
functionaliteit van aile in hel plangebied aanw~zige vleermuisfuncties. 

1. Ten behoeve van de herinridlting moel bij zowel hole 15 als hole 16 een boom met 
een paarfunctie voor de ruige dwergvleermuis worden gekapt. Deze paarfunctie is 
voor deze specifieke soon goad Ie miligeren, door minimaal een half lot een heel jaar 
voor de kap van de bomen met de huidige paarfunctie een zestal vleermuiskasten 
(Waveka, Plal model Type IFF) Ie plaatsen in de bofTlBfl in de directe omgeving van 
de Ie kappen bornen. Een half jaar is mogelijk wanneer de kasten worden geplaalsl 
v66r het voo~aar en aangetoood wordt clat de geplaatste kasten woo:Ien gebruikt. De 
BNaring heef! geleerd dal een heel jaar in de regel YOIdoende is bij drt aantal 
vleermuiskaslen. Ptaatsing van de -.4eermuiskaslen dienl te gebeuren onder de 
begeleiding van een vleermuisdeskunage. 

2. In het huidige plan komen bij hole 7 vief boMen mel vleermuisver"blijfplaatsen meet 
aan de rand van hel bos te staan waardoor zij onder invloed van wind komen te 
staan. Het ontwerp word! zodanig aangepasl dat deze bomen in de beschutting 
komen te liggen (in derde rij). Toekomslbomen in de bosschage er achier worden 
gespaard. 

3. In het huidige plan komen bij hole 17 eveneens vier bomen mel 
v1eermuisverbtijfplaatsen meer aan de rand van hel bos te staan. Om dit Ie 
voorkomen wordl het pad vBflegI naar het westen, zodal er!wee rijell bomen kunnen 
worden gespaard die de vIeem1uisverbtijfplaatsen beschutting bieden. 

4. Voor de aanleg van hole 9 word! eer groot bosge<leette opgesptitst in vijf k1einere 
delen. De aanwezige bornen met vieermuisverblijfplaatsen worden welitiwaar 
gespaard, maar hel gebied word! in hel huidige ontwerp wei veel windgevoeliger (bij 
een koude noordweslenwind) mel negatieve effecten op hel microklimaat van de 
vertllijfbomen. Hel on!werp word! aangepasl door hel eiland in noordehjke riehling Ie 
verschuiven, op hel eiland oude bornen die meer wind vangen Ie planten, minder 
bornen aan de noordwest-kanl van de hole Ie kappen (eventueel is kap alsnog 
mogelijk wanneer de bofTlBfl op het eilalld volgroeid zijn) en aan de zuidwestelijlle 
kant van hel pad dal door de hole locpt !!en boom te lalen slaan (zie figuur 1). Dp 
deze wijze word! koude wind uit een noordweslelijke richting optimaa! 
legengehouden wat betref! de bomen met vleermuisvertllijlplaatsen, lerwijl de hole 
kan worden gerealiseerd. De aanleg en beplanling van het eiland dienen te zijn 
uitgevoerd en rundioneel Ie zijn voordal de bornenkap ten behoeve van hole 9 word! 
uitgevoerd. 

5. Het huidige plan voorziel in de vernieliging van doe bijzondere jachtgebieden YOOr 

9fOlere aantallen vleermuizen, nameli;k A) de hall open bosrand bij hole 18 (ruige 
dwergvleermuizen); B) een bijzonder jaehtgebied bij hole 7 {gewone 
grooloorvleermuizen) en C) de centrale laan van de krakeling (meerdere soorten). 
Hiervoor zijn de votgende mitigerende maatregelen afgesproken: 

A. ten noorden van deze Iocatie wordt een bosschage aangepianl, hierbij wordt 
de open structuur van het huid ge jachlgebied OIIergenomen {in vertland met 
insectenaanbod): opgekroonde bomen met een ruige ondergroei van kruiden. 
Deze localie is hiervoor geschikt door de nabijheid van waler, wat ook bij het 
huidige jacfltgebiecl zo is. 

B. het g~te deel van dil jachlgebied blijf! behouden. zodal de runctionaliteit 
als jaehtgebied in stand blijf! 

C. lef mitigalie wordl het pas bij hel dubhuis geschikt uitgevoerd voor met name 
de gewone grooloofvleermuizen met aan beide zijden van hel pad een 
zoomvegetalie. 

6. Rustige delen met slecht groeiende bornen nefTlBfl in het huidige plan sterk af, 
waardoor de hoIteproductie door specl1len waarschijnlijk ook alneeml. AfgesPfOken is 
dat het beheerplan van de gehele golfbaan wordt loegespitst op het in stand houden 
en ontwikkelen van bosopstanden met bomen mel hoIten. In dit kader kan een 
monitoringsplan een goed handvat bie:ten om de holleontwikkeling dOOf spechlen Ie 
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kunnen volgen; deze is alhankelijk van de aanwezigheid van voIdoende rust. 
Veelvuldig gebruik door recreanten (golfers en wandelaars) kunnen hierop een sterk 
negatief effect hebben. Door een goooe sluring van recreanten en een gericht beheer 
van de bosopstanclen (niet dunnen) kan d~ negatieve effect slerk worden beperkt. 

Conclusie 
Bij de totstandkoming van het ontwerp van de 18..oole5 gotfbaan De Haar is in de afgelopen 
jaren in hoge mate rekening gehouden met de aanwezigheid van beschermde tuncties voor 
vleermuizen. In een over1eg tussen de vereniging G.C. De Haar, de baanontwerper. 
gemeente Utrecht, Bureau Schenkeveld en de Zoogdiervereniging zijn op 15 december jl. de 
laatste knelpunten ten aanzien van de vleermuistuncties besproken en zijn mitigerende 
maalJegelen opgesteld om negatieve effecten op de tunctional ite~ van de versdlillende 
vleermuistuncties te voorkomen. 

De Zoogdiervereniging is van mening dat. indien de in de~e no~tie opgenomen 
randvoor"waarden op een jui5te wijze worden toegepast bij he! op5tellen van het definitieve 
ontwerp van de golfbaan , aile vleermuisluncties in stand blijven. Ten aanzien van de 
vloormuizen worden dan goon overtreding van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet 
voorzien. 
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Bijlage 1: Beoordeling functionaliteit van vaste rust- en verblijfplaatsen" 

Qnderstaande tien punten moet u gebrtJiken ter onderbouwing van de waag of de 
funchonaliteit van de voortplantings- en/of vaste rtJst- en verblijfplaats behouden blijft door 
IJW mrtigerende maatregelen. Van belang is dat onder andere inzieht gegeven wordt in het 
netwerk van voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen. Als dit niet gebeurt of niet 
kan. dan treedt he! reguliere ontheffingstraject in werking. 

1. De plek of hel gebied word t mel een zekere mate van bestendigheid gebrtJikt. Er is geen 
spl"ake van incidenteel gebrtJik. Het moet dus gaan om een vaste rtJst- en verbli jfplaats . 
In de uitleg van de Ffwellot nog toe is duidelijk gemaakt dat vleermuisverblijfplaatsen (bijna) 
altijd vaste rtJst- en verblijfplaalsen zijn. 

2. De plek of het gebied blijfl voorzien in alles wat nodig is voor een speciliek individueel dier 
in dal gebied en voor aile exemplaren van de populatie ter ~ekke , om succesvol Ie rtJsten of 
voort te planten 

3. Er is op geen enkel moment, zelfs niet tijdelijk. een actlteruitgang van de ecologische 
funcHonaliteit van de voortplantings- en/of vaste rtJst- en verblijfplaats. De diverse funClies 
die een gebied heeft. moeten dus behouden blijven. 

4. Door mitigerende maatregelen worden negatieve effecten uitgesloten. Dit kunnen 
negatieve effecten zijn op de kwameit, maar ook op de kwantiteil van de functies die het 
gebied vervull voor een socrt. 

5. Mitigerende maatregelen zijn preventieve maatregelen. Dat hoodt dus in dal in 
voorkomende gevallen de mitigatie niet aileen al aanwezig is. maar oak funClioneert. 

6. Mitigerende maatregelen moeten leiden tot verbetering of behoud van de ecologische 
functionaliteit van het gebied (kwantitatief en/of kwalitatief) voor de betreffende soort. 

7. Het positieve effect van mitigatie geeft in evenredige mate ruimte voor de negatieve 
effecten van de rtJimtel ijke ingreep. De totale duurzame ecologisehe functional iteit mag op 
geen enkel moment sleehter worden dan de beginstand. lowel de kwantiteit als de kwalite il 
meeten behouden blijven of worden verbeterd. 

8. Hel sucee!! van mitigererKIe maatregelen moet met een hoge mate van ;tekemeid vOOraf 
vaststaan. O~ wordt beoordeeld aan de hand van objectieve criteria en de eigensehappen en 
de specifieke ecologisehe 
waarden van het gebied. 

9. De staat van instarKIhooding en de zeldzaamheid van een diersoort zijn van belang bij het 
treften van mil igerende maalregelen. Hoe zeldzamer de soort . hoe hoger de graad van 
zekemeid van sucees moel zijn. 

10. De controle op het effect van de maatregelen is onderdeel van het ecologiseh 
werkprotocol . Een ecologisch werkprotocol moet voorzien in toezichl op het uitvoeren van de 
mitigerende maatregelen. Zander dit onderdeel garandeert he! plan niet dat de functional itert 
van de besehermde ~aatsen behouden blijft. 

" Dle-nst Regellngen. 2e augustus 2009. BIJ~ bt) brlel Wljzlgng Dec>oraell"ll onthetII"Il Flora· en launawet bI) 
"'imtel," ngrepen· (kenmerlc lfw2OO9.corr.046) 
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WAARNEMINGEN VAN TERRITORIA VAN VOGELS EN HET 
VOORKOMEN VAN REEEN OP EN ROND GOLFBAAN "DE HAAR" 

Juri 2009 

tnleid'ng 

Er zijo allilogere lijd plarll1en ~oor de uilbreidiog van Gotfclub 'De Hila! Ie Haarzuilens.ln hel kade.
van de mer-procedure VTaagl bureau schenkeveld aan onderhavig bureau om aanvullend territoria Ie 
inventariseren van 'IOgeis en he! voorkomen van ree~n inzichtelijk Ie maken. In onderhavige no~~e 
word! hier nader op ingegaan. 

Methode 

6roedvogels 
He! onderzoek vond plaats in de periode half mei tot Oeging juli 2009. Vrxx he! inventariseren van 
broedvogels is de start laat; veel SOOfIeo hebben dan al een nest met eieren of jongen en zijn daardoor 
minder territoriaal en vallen minder cp. Voor he! in beeld brengen van de bwedvogels zijn vijl bezoeken 
uitgevoerd (\Wee in mei en dne in juni). De bezoeken vonden in de vroege oc:htend plaats, met 
uitzondering van de laats!e inventarisateroode. Duidelijk territoriale vogels en vogels mel nesten en 10/ 
jongen werden besdlouwd als een territorium. 
De overige 500rten kunnen doortrekkers of zwervers zijn. Veldbezoeken zijn uitgevoerd op 15, 22 mei, 
1, 1 J en 27 juni 2009. 

Ree~n 

Gedurende he! vogelonderzoek is er gericht gekeken naar foeragerende en langslopende reel!n. Na de 
ondeaoeken (op 27/9 voor) is er gezochl naar sporen en wissels. Op grond hiervan is efll inschatting 
gemaakt van het de verspreiding en de aantalleen ree!!n op gollbaan "De Haar". 

Resul!a!en 

Broedvogels 
In totaal zijn zes verrneldenswaardige soorten vogels waargenomen met terlitoOa. He! betreft: 

Groene spedJ! 
Grauwe vliegenvangef 
IJsvogei 
Blauwe reiger 
Bosuil 
Grote boo!e specht 

In figuur 1 waden de territoria I nesten van de vermeldenswaardige soorten weergegeven. 

De weilanden ten westfll van de huidige golfbaan zijn verworden tot parkeerplaats in verband met een 
tuintflltoonstelling rond kasteel De Haar. 



\ . 
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L.,,,,,,, 
• ....... -0 Grauwe vliegerwanger 
0 """'" • BIauwe leigef 
0 ..... -----• Grole bonte spechI: -

Figuur f. Waamemingen van territoria van venneldenswaardige broedvogels binnen de 
bestaande go/fbaan en de uitbreiding. 

.. 
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Naast de vogelsoorten mel de vaste rust· en verblijfplaats zijn een grool aantal vogel vastgestekl die 
gebonden zijn aan bas en struweel. Deze soorten zln in tabel1 weergegeven. 

Tabel f . Overzicht van de waargenomen voge/s binnen de bestaande golfbaan en de uitbreicling. 
BIauwe reiger Kao..'w -- ,."..., - .... 6o$uiI RO(I(I)Qr$t 
FItis ~d 

Gmtwe YIiege!m~ ljil1al 
Groene spedlt VonIo:. 
Grote bonte spedlt Wa:erhoen 
HoIerdJif Wilde eeoc! 
I-Ioo.rtruf Wirledooog 
IJ$~ Zarglijsler 

."", 
Ree!!n kamen verspreidt voor oVe!" de gehele golfbaan, met uilzondering van het westelijk deel. De 
reden van het niet voor1lomen in he! westelijk deel is dat er daar Ie YeeI verstoring optreedt (clubhuis, 
oprijlaan, parkeren) en de dekking beperkt is 
Het lijkt er op dat er "twee" soorten r~ voorkomen. Reten die minder SChuw zijn en ~n die $CIVN 

zijn. In agrarische landschappen treed! d~ verschijnsel ook op bij hoge dictltheid. Er woott dan gesproke 
van ~n. Een dee! van de POflJlatie r~n rus. en 'o'f!rblijfl dan niet in het bas maar foerageef en 
rust in greppels. In het Ins wernen veetal varens en al he! andere gegelen terwijl in de ~ilanden gras 
word! gegeten. Met name in he! noorooostelijk deel bevinden zich reeQn die zeer sdlllW Zljn en die z.id1 
nauwelijks laten zien. In he!. oostelijk dee! vall regelmalig de ree goed waar te nemen. In liguur 3 
worden de SjXlren en waamemingen van reeen weergegeven. 

viln een 

Op basis van de aangelroffen sporen. zichtwaarnemingen, omvang go/fIerrein en YefSllJinginvioed 
word! de r~n popltItie op de golfdub op ca. 10 dieren geschat. 
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Figuur 3. Wiarnem;ngen van (sporen van) ~n binnen de beslaande go/fbailn en de 
uitbleiding. 
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Aanvullende veldinventarisatie naar het voorkomen van broed
vogels op het terre in en directe omgeving van Golfclub De Haar. 

27 mei 2010 

Inleiding 
In 2009 heeft ooderhavig twJreau broedvogels geinvertarisoord op I'tellefrein van GoIfdub De Haar en directe 
omgeving. Het earste velcllewek vond in 2009 plaatsop 15 mei. Voa broedvogels is d~ laat Op grood 
hiervan heeft BIX&au Sc:I'iIri;eYetd gevraagd aan onderhavig bureau em een aanwl!ende veldilVentarisatie 
uil Ie voeren in hel vroege voorjaar om een completer beekl Ie vermjgen van de aanwezige broedvogels. 

Melhode 
Ten be/V:leVe van de aaflYlAende broed'Yoge!iwentariSatie zijn drie onderZoeksroodes u~gevoerd. Daze 
ondeaoei<srondes voOOen plaats op 7, 27 april en 19 mei 2010. Hel bezoek van 7 apri was sen 
avondbezoek dal door liep 101 Yer na ZQn5Qndergang. Er zijn toen geluiden van tmvilen afgespeeld om 
bosuilen 18 activeren. De bazooken voo 27 april en 19 mei 2010 waren achtereenvolgs een ochlend- en 
avondbezoek. Gedurende aile beztmen is gezochl n,,<II" neslen en zifJ terretoriale vogeIsgekarteerd van 
vogels behofeod lot lijsll-5 en bedreigde soorten. 

Resultaat 
In label 1 staal een overzicht van de aange1roflen broedvogels en in figuur 2 staan de lerritoria I neslen 
weergegeven van vermeldenswaardige broedvogels. 

TI MI f . Territor/llneslen Vln broedvoge/s op en rand Golfclub De HII' " " rode IQsl}, vel" 
jalrronden cursleten ondersueepr = Invenurlsa~ gewenst (lUst 5. DLG, 2009),. 
Fuul I Heggervnus 
Blauwe reiaer 8 Roodlorst 
Aalsch9Ner 4 Meret 
Canadesegans 1 Zangijsler 
Njlagaos 2 Grole lijster 
Wikle eend Zwar:kop 
Soopeend ljiftjaf 
BuizMl Filis 
Fazanl Staartmees 
Waterhoen Pimremees 
M89rkoel KooIlrni6§ 
Holenduif I Boomllroiper 
Bosuil I BoomkIever 
Groene specht 'I Gaai 
Grote bonte specht 3 Ek3t~ 1 
Winterlr.oning Zw!ltte kralti 4 

Pagna 1 van 4. 



In totaallt1 32 vogelsoorten vaslgesleld. Van deze 32 soorten staal een soort op de rode Ijst van 
bedreigde voge!soorten, namelijk greene specht. Er zijn geen vogels aangetroflen met jaarrond beschermde 
nes~ijst 1-4). EH soortenzJ! vastgesteld waarvan het gewenst is dat nes\en W(l(c\en geinventariseerd 
(Iij!t 5). Deze soonen ltI bialfllllll reiger. aalscholver. bo!uiI. groene specht. grole bonte specht. 
pimpelmees, kooimees, boomkni iper, ekstef en zwart. kraai. Van ekster is de nestpla.ats!liet geIokaliseerd 
en is defhatoIe niet weergegeven Illigw.r 2. 

Haar. 

Pagina 2van 4. 

Legenda 

= Groene specht 
= Grote bonle specht 
= Grote ~jster 
= B1auwe reiger 

• = Aalsdlolver 
= Zwane kraai 
= Boilerd 
= Bosu~ (spoor) 



Pagina 3van 4. 



Opmerkelijk is de aanzienlijkelo9name van grole visetende YOgels. Ni9\1W ten opzichte van 2009 is fuul en 
aa lscholver. Fuul heal! een nesl en aalscholver vi9f. Hel Iotaal aanta l aa lscholwr wordl achter geschat op 
25 (voomamelijk sobaduRe dieren). Blauwe reiger heel! dij jaar 8 gebruikte nesten. 

Conclusie 
Op hat terrein van de {IOkiJb komen vermetdenswaard ige broedvogels 'I00I", Nieuwkomers zijn grote 
visetende vogels. Op de goIfdub werd in 2010 een bedreigde soort vastgestek:! en e~ soortoo waar 
inventalisatie naar gewenst is. 

Llteratuur 
A,Mesbureau Mertens, 2009. Waamemingen van territoria van vogels en het voor1Iomen van reeen op 
en rond GoItbaan "De Haar". Wageningen t-3. 
Dienst Regelingen, 2009. Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogeioosten onthefling Aora· en 
faunawet ruimtet ijka ingreep. Ministeria van LNV (Dienst Regelingen), Den Haag. 
Ministerie van LNV, 2004. Beslurt Rode lijsten Flora- en fauna. Ministerie van LNV, De Haag. 
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Bez09kadres: Dr, Willem Draestaan 1 te Bennekom 
Postadras: Postbus 367, 6700 AJ Ie Wagenngen 

T: 0317428694 
AI: 0&-29458456 
E: info@adviesbureau-mertens.nI 
I: www.adviesbureau-mertens.nl 
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In UW opdracht heeft de Zoogdiervereniging een aantal activiteiten uitgevoerd ten 
aanzien van de vleennuisadvisering met betrekking tot Golfbaan De Haar in Haarzullens. 
Naast de deelname aan een overley op 31 mei 20~O met vertegenwoordigers van 
gcmccntc Utrecht, provintic Utrecht , Dienst Landdijk Gcbied en Natuurmonumentcn 
betreft dit een Dyerleg op 23 junl 2010 met de beoon:lelaars van Dienst Landelijk Gebied 
wat betrefl de Flora- en fauna wet. 

Deze brief bevat de uitkomsten viln dit laatstgenoemde oveneg. dat were! gevoerd door 
Danielle Bankert (Dienst landelij k Gebied), Eric Jansen en Stefan VretJgdenhil (beide 
Zoogdiervereniging). Aanleiding van dit over1eg was het feit dat bij Dienst landelijk 
Gebied nog vfilgen openstonden ten aanzien van de uitvoerbaarfleld - binnen de F1ora~ 
en faunawetgeving - van het meest recente golfbaanontwerp (vef"Sle maart 2010). 

RandvQOnNaarden 
TlJdens een over1eg op de golfbaan op 15 december 2010 hebben de golfelub, de 
baanontwerper, gemeente Utrecht, Bureau Sehenkeveld en de Zoogdierverenlglng 
gezamenlijk randvoorwaarden' bepaaid met betrekking tot vleermuizen. Het toenmallge 
an twerp voor de gol fbaan maest hierop worden a<Jngepast. Dienst landelijk Gebied en de 
Zoogdiervereniging hebben beoordeeld of dit op de juiste wijze is gebeurd. Gezamenlljk 
werd gecondu-deerd dat randvoorwaarden 1 tim 5 goed zijn doorgevDerd in het ontwerp 
van maart 2010. Randvoorwaarde 6 moet nog worden ul tgevoerd; di t vormt voor Dienst 
landeliJk Gebled In dit stadium geen knelpunt . 

Nieuwe pal1leerplaats en vleermu lsboom 
Ten westen van de nieuwe p<lrkeerplaats bevindt lith een boom met een funct;e voor 
vleermuizen. Tljdens het overleg op 31 me; 2010 werd verondersteld dat het hier een 
kraamboom van de w<ltervleermuls betrof, W<larvan verstoring door lieht v<lnaf de 
parkeerplaats moeilijk kan worden gemitigeerd. Het blijkt tlier echter om een paarboom 

, E.A. JansM. HJ.G.A. Um_ a S.l. v~, 1 r~~ 2010. GoII'baIon 0.. H_ - ~lIng 
_pa,t ... "" ... p t.a.". _~. NOtiu", van .... Zoogd",r~lng 

Po..-.. _ .... 6~1. 6503Gt. N~n a.zoeUdrn N ................. '<01.01"3. T_,_"ld I. O!i:15£DN,.megon 

T_ 02.·101 ltJ500 F •• 02'_7.1D501 .-__ ""'9'_9'09·.... -.zaag< .. ..........,"9-.... 
PooIbon~ 203731 {HU .lBN/AMRIH9 n ~87C s.Ig>o!OJ. 1",269·)5 BTW/V~T 1'812492.801 ~01( 41131..2612 1(01( 91£l!OSl, 

unstic/lllng vu Is ~ _...:Ieel _an .... Zoogdlero'e<eL'llg;ng. r_b&oIt 18.49.24 .767 aTWIV,l.T. 8141 .504.207.801 ~.v .1(. 09148054 
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van de rvige dwergvleermuis te gaan. Uit het ontwerp blijkt dat de meeste bomen blijven 
stoon; er worden doorom geen "ff"d"n 01> deze functie verwocht. Aonvull"nd" 
mitigatie/compensatie is niet nodig. 

Overloopparkeerplaats 
Tijdens het overles van 31 mei 2010 kwam naar voren dat de wens bestaat om een 
verhind ingsweg aan te leggen tussen de nieuwe parkeerplaats en een 
overloapparkeerplaats. Hiervan is nag niet bekend op welke locatie deze wordt gecre!!erd 
en of dit effecten ZIII hebben op vleermuisfunct ies. Uit nllvraag biJ de gemeente Utrecht 
bleek dllt er nag geen duidelijkheid is over de ligging van deze verbindingsweg. Effecten 
op vleermuizen en de noodzaak van eventuele mit igerende maatregelen kunnen daarom 
op d it moment niet worden vastgesteld. 

ConeluSies 
De vo lgende condu"i"" kunn"n word"n getrokken nllllr IIlInleiding vlln het ov"rI<!g Vlln 
Dienst landelijk Gebied en de Zoogdiervereniging van 23 juni 2010: 

• De randvoorwaarden die op 15 december 2010 ziJn geformuleerd zijn op een 
juiste wijze opgenomen in het golfbaanontwerp (ver5ie maart 2010); 

• De boom met een paarfunctie voar de ruige dwergvleermuis ten westen van de 
nieuwe parkeerplaats komt niet in het geding. zolang conform het 
golfbaanontwerp (maart 2010) voldoende bomen rondom deze paarboom 
overblijven; 

• Het enige punt dOlt in het kader van vleermuizen en de Flora·en faunawet in het 
golfbaanontwerp n09 ondu idelijk is, is de ligging van de verbindingsweg tussen de 
nieuwe parkeerplaats en de overloop parkeerplaats. 

Met het voeren van beide overleggen hebben wij uw opdracht van 29 juni 2010 
uitgevoerd. Binnenkort zullen wij u daarom onze factuur sturen. 

Wij danken u voor de goede samenwerking en zijn u in de toekomst graag weer van 
dienst. 

Drs. J.B.M. Thissen 
Team/eider 
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R. HISTORISCHE ANALYSE, M. R. VAN GESSEL: 
DE ESSENTIES 
BAANUITBREIDING 
ONTSLUITING, RECREATIEF MEDEGEBRUIK EN DE KRAKELING 
ONTSLUITING EN PARKEREN 
RECREATIEF (MEDE)GEBRUIK 
BEPLANTING EN NATUURWAARDEN 
HOLE 1 
HOLE 2 EN 3 
HOLE4 
HOLE 5 
HOLE 6 
HOLE 7 
HOLE 8 
HOLE 9 
HOLE 10 
HOLES 11 EN 12 
HOLES 13 EN 14 
HOLE 15 EN GREENKEEPING 
HOLE 16 
HOLE 17 
HOLE 18 
DRIVING RANGE 
SITUATIE EN aNTWERP AFSLAGGEBOUW 
CLUBHUIS 
SITUATIE EN aNTWERP 
CLUBHUIS OMGEVING 
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1.1<:'.'10<''::1' U 'V'O I'd''''''t::').''d''''''''''''!'''' IIV'., 
ling is er behoefte aan ca , 70 parkeerplaa' 

Hienn word! voorzien door de realisatie va 
een capaci teit van 92 auto's tussen de bOI 
noorden van de ontsluitil"lgsweg. De parke 
in halfverharding en is zo vormgegeven de 
behouden blij \'en , en ai leen enkele jonger' 
gekapt. De parkeerplaats blijft bulten de b, 
muisverblijlsplaats aan de noordzijde. Oe 
aan de westzijde wordt gespaard. De buffl 
door ontsluiting en parkeren . Om de parkE 
groene struiken die de lichlstraling beperll 

Hel overige (overlecp) parkeren vind! plaa 
veld,e tangs de Parkweg. Hier palteren d! 
baar toegankelijke driving range en leden 
dagen. Een voetpad verbindt de parkeerpl 
Deze loopl door 101 aan de driving range. I 
keeNeld en de Parkweg blijft behouden et 
rij elzen. 

RECREATIEF (MEDE)GEBI 
Door de verplaatsing van de onts!uiting en 
dit moment afgesloten Haar!aan openbaat 
zaam veiKeer. Het ZulderpaiK wordt via eE 
poorten loegankelijk voar recreatief mede! 
voelgangers komen aan de Haarlaan en d 
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zichtlijn langs de vijver dichlgeplant. Herst 
boomkap noodzakelijk. De gewonnen ruin 
lee's van hole 1. 

Hel herslel van de oorspronkelijke krakelir 
herstel van de splilsing , zodal hel ouilenp: 
vloeend door1oopt. 

In de zichllijn op Vleulen is bij de uitoreidir 
belJkenlaan aangelegd langs de ooslelijke 
behoeve van de reaeatieve roule door de 
as is plaalselij~ de ondetbegroeiing verwij' 

Beplaoljng en oatyurwaarden 
Boomkap voor de oieuwe green van hole 
farzone van een vleermuisverblijfsplaatsb< 
gespaard. Aao de zuidzi;de staan verschill 
de westzijde wordt dil geslolen bos aange 
meo, 

Er vindt vergroting plaals van de bosvegel 
van het begin van de fairway. De hier aam 
de t-lJidige vonn ongeschikl voor hel golfsl 
tot een kleine vijver die geschikl is als voo 
de kamsalamander. 

Tussen de tee's van hole 1 en 5 wDrdl eer 
voegd. 

Beplanljngskeyze 
Bomen: eik 

o V.IWijzing IINr mar1o.erirg op VIeE 

~ gollbaan Inct.J$ief semirWgh 

I " I I 1(1 I II cuKuurlijke rough (!Ix maaien) 
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; vanuit kasteel Haarzuilens worden es
de ZJchtas beleefbaar vanaf de ontslui
men bocht in de richting van het clubhuis, 

pt ten behoeve van de tee's en slaglijnen. 
erd, en enkele bomen worden ter plaatse 
~jding van de waterpartij word! het foura
izen uitgebreid , 

'Ieermuisverblijfsplaatsboom aanwezig. 
is de routing van hole 3 naar hole 4 

Copijo1 (lie p. 3) 

I ...... -. F 

/t>, l! 

m
< ~ 
:i_ . , . bosvegela!ie deels mel zoom-I manlelvege!aliel 

nieuwe boombeplanlin~ deels mel slruiklaag 
Nieuwe silualie 1:2.000 Huid~ dual .. 1:2.000 
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Itlijn die vanaf de entree uit het Noorder
ldigt hier in de boombeplanting , Door de 

rler.gd. Dil maakt hel ruimtelijk beeld 
'erschil is gering. Ondanks de grote 

It karakter van het park beperkt omdat de 
door bos. 
d past binnen het hislorisch herstel van 
n het oorspronkelijke ontwerp het grote 

:don 
. vooral van belang voor de natuurwaar
van 4 vleermuisverblijfsplaatsbomen 

muizen. Daarbij is de hole op de meesl 
lerd om deze gebieden minimaal te ver
,n nieuwe bomen geplant. Deze bomen 
doel behouden bestaande bomen een 
de vleermuispopulatie beschermd word t 

stelijke richting. 

Nieuwe slI""tie 1:2.000 
~ 

1\\ iI 



Ni81J_ Ii!U8!ie 1 :2.000 

I' If fiSlH 

a ,0 51) ,00 .. 
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VI-'Y"" 'v' , '"," ", "''''" w"""" ,uvl' v'''' '" v",, U'" 
watersysteem. 

Cultuurbjstor le 
De hole ligt in het zichtlijnluwe parkdeel. C 
structuur met open en gesloten boomgroe 
het herstel van een binnenpad van de kral 
het maaivald laidt. 

Beplantjog eo oatuYrwaarden 
Enkele bomen worden gekapt. Met name 
een grool aantal nieuwe bomen geplant. 

Beplantjngskeuze 
Bomen: eik. kastanje, plataan, beuk 

\IIee""uiII en Ih'lOQo(ll (zit p . 2) C<">llin (zil'l p. 3) 
( 
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Nieuwe '~U8Iie 1:2.000 

koop en Harmelen', Door de aanleg van d 
rela lie met hel achterllggende landschap \ 
door de afwezigheid van de voor dil lands, 
slolen, 

o 

~ 
FF:7'fl 
~ 

KSJ 
V1eer"",1s en 

Verwijzlng naar marlcariog op 
Vloorm uizoan kaa rtjfI 

gollbaan indusial semirougn 

De nieuwe ru imtelijke opzel is gebaseerd 
terrijke overgangszone lussen de bebossil 
de openheid van de Haarpolder. 

Beplantjog eo oatuYrwaarden 
Het huidige gebruik als grasland maakt pi, 
met veel natte natuurontwikkeling. De holt 

bosvegelal>e deels mel zoom" met voora l aan de builenzijden natuurlijke 
mantelvegalatiel nievwe boombe· komen enkele bosjes met mantel-! zoom \ 
planting deals met Slfuiklaag ecologische oevers. De roughs t ussen de 

natuu~ ijke rough uitbreidingen: wikkeld lot soortenrijk grasland. 
bloemnjk grasland 

natuurvriendelijke oewrs mel 
brede plasbermen 

p. 2) 

Beplantlogskeuze 
Bomen: els, es, eik 

Coplin (lie p . 3) 
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'rt niet tot hel oorspronke!ijke ontwerp van 
legd. Oit is ondermeer terug Ie vinden in 

'rgangen. In het nieuwe ontwerp krijgen 
ebogen vormgeving met een wat strak
'artijen van Copijn. Door de lee's van 
n beginnen, en door de boomkap bij de 

>'5 van hole 18 wordt een zichtlijn gecre-
richting de centrale vijver. 

'eg en de tee's van hole 17 behoeven 
'dwijenen. Wei wordt hel jachtgebied door 
nvloed. De ontsluitingsweg is zodanig 
e loekomslbomen voldoende beschul 

'rgang Is afgeslemd op de aawezige bo
llentale beuk. Langs de bosrand worden 
rgroUng van hel waleroppperviak nemen 
,r de vleermuizen toe. 

nlilrkering op Vleermulzenklilsn;e 

,[ semlrough 

(Bx maalen) 

,Is mellOOm-l manlelvegelalieJ 
lag. deel$ krvidig 

'Ian~ng 

Huid'lle s itualie 1:2.000 

Vleermuis en tJS1IOQe1 (lie p, 2) 
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Notitie: 

Datum: 
Door: 

Inleiding 

Golfbaan De Haar - Beoordeling aangepa! 
vleermuizen 
1 februari 2010 
E.A. Jansen, H.J.G.A. Limpens & S.J. Vreugd, 

Vereniging Go/fbaan de Haar is IIOOI'nemens het Zuiderpark van he 
anders in Ie richlen. Deze ngreep is zowe! MER·plichtig als me 
voorkomen van beschermde diersooften is ean loetsing aan de 
noodzakelijk. In 2006 is ean onderZoek' uhgevoerd naar de aanwezjg 
Mede op basis van de resultalen uil dil onderzoek is hel ontwer 
aangepast, welke hebben ~d tot ontwerpwi}zigJlgen in novembel'fdec 

De Zoogdiervereniging is in he! voorjaar van 2009 gevraagd het 
beoordelen, wal heefl geresulleard in ean notltiel : naar laler bIef 
aanpassingen van november/dttoemoor 2008 daarvcor niet bes::hikbaar 

Naar aanleiding van een 0vet1eg lussen de vereniging, Bureau 
Zoogdiervereniging op 18 november 2009 zijn len aanzien ,"an de t 
aanpassingan doorgevoero. 

Hel gehele plan', inclusial de wijzigingen4
• is door de Zoogdie 

beoordeeld en besproken mel de gollvereniging, Bureau Schenkeveld 
op 15 december 2009. Tijdens dil overeg ziJn de laalsle knelpunler 
aanzien van de vtellrmuizen besprokan, wal hoof! geleid tol ean aar 
voor het definitieve ontwerp die zijn opgenomen in de voortiggenda notil 

Jurid isch kader 
Indien er in hel kader van &en ruimlelijkll ingreep schade aao poP'lla 
onlstaat of vasle 1\151- 01 verbl jlplaalsen daarvan worden aangetasl 01 
van &en overtrading van de Rora· en faunawel. Sind5 eind aJgustus 
Min:slerie van Landbouw, tlaluur en Voedselkwalileit bij de IX 
ontheffingsaanvraag de functionaliteit vao I\Ist· an verblijlplaatsen get( 
(zie bijlage 1). 

De ingreep op en rend de goIIbaan is Ie beoordelen als eet1 ingr& 
'l\Iimlelijke inrichting an ootwikkeling'. Voor dil type ingrepen is goon on" 
en faunawel meer mogelijk VOOf soonen van Bijlage IV van de Habitatril: 
in NedeI1and VOOf1<;omende vleermuissoo1en. HiefdOOf is ean ruimtelijk 
mogelijk als schaoe aan vaste rust· 01 ve-blijfplaalsen word! vcorkomer 
daarvan niet wordt aangetast. 



ntwerp van Copijn. 

·n moeten worden beoordeeld op effecten op het voortbestaan van de 
;populaties op de korte, midden lange en lange termijn, ongeacht de 
. Omdat het gebied vooral van belang is voor boomholte bewonende 
oon beoordeling op het effecl op spechten noodzakel ijk, omelat zij 
'rdel ijk zijn voor de productie van nieuwe boomholten. 

raere bevinclingen is aan hel ontwerp geschaald om de negatieve 
. Er is geen nieuw ontwerp gemaakt. Deze aanpassingen zijn erop 
effecten van de nleuwe Inrici1ting te vermiJden, Ie mitigaren 01 te 

behoeve van de vleermuizen zijn: 

Ilangs de Parkweg blijft aanwezig 
watervleermuis kraamverblijfplaatsbomen worden gespaard 
Itie van het clubhuis is iets opgeschoven 
100ft weinig verlichling aan de zuidzijde, maar wei ean terras bij hel 

te vleennuisbomen bij hole 9 krijgen ean lets grotere groenbuffer. 
plaats komen wintergroene struiken die de lichtuitstral ing beperl\en 

tsen bij hole 7 blijven bestaan. maar komen aan de bosraoo te liggen 
·an de doorsnijdingen van -de bosdelen zijn iets mlnder groot (hole 7 en 
1 deal haaks aangelegd (hole 7). 

sgebled bij hole 16 en r.oie 18. 
:el3f smalle bosrand an boomgroepen op de uitbreidingslocaties. (hola 2-
!:>omen bij hole (13-14) en een enkele groep bij de driving range als 

,r verlies aan kwaliteil van jacl1thabitat binnen de golfbaan. 
:zijde komt ean bloemrijk grasland, waardoor hat voedsel aanbod wOrdt 
·al ill de zomer en najaar. (mits dil pas eind juli wordt gemaaid). 
exIra vijver aangelegd, deze zal aileen in hal voorjaar leidan tot exIra 

voorzieningen gedachl voor vleermuizen in het onderhoudsgebouw, 
Innen zijn niet uitgewerkt. 

·oor het definil leve onlwerp 
ijn de resterende knelpunlen ill het ontwerp ten aanzien van de 
·n en is gezoct1l naar oplossingen. Gestroofd werd naar eon ontwerp 

van verbodsbepalingen uit de Flora- en launawet volledig worden 
hel door het ministerie van LNV ingestelde beleid. Het uitgangspunt 
mitigerende maatregelen Ie treffen op de golfbaan zet! , omdat 

Ie golfbaan. ooor de lange termijn waarop zij functioneei kunnen zijn. 

1. Ten behoove van de herinrichling moel bij zowel hole 15 als he 
een paarfunclie voor de rUge dwergvleermuls worden gekapl 
voor deze specifieke 500rt goad Ie miligl3fen. door minimaal ean 
voor de kap van de bomen mel de huidige paarfunClie een ZE 
(Waveka, PIal model Type 1 EEl Ie plaatsen in de bomen in de ( 
de Ie kappen bornen. Een hall jaar is mogelijk wanneer de kas 
v66r hel voo~aar en aangeloond wordl dal de ge~aa l sle kasten 
ervaring heeft geleerd dal een heel jaar in de regel voldoe 
vleermuiskasten. Plaatslng van de vlearmuiskasten dient te 
begeleiding van ean vleennulsdeskundige . 

2. In het huidige plan komen bij hole 7 vier bomen met vleermuis 
aan de rand van hel bos Ie staan waardoor zij onder invloed 
staafl . Het ontwerp wordt zodanig aangepast dal deze bom! 
komen te liggen (In derde riD. Toekomstbomen in de bosscM 
gespaard. 

3. In het huidlge plan komen bij hole 17 eveneens 
vleermuisverblijlplaatsen meer aan de rand van het bos I. 
voorkomen wordt het pad veriegt naar het westen, zodat er twet 
worden gespaard die de vleermulsverblij fplaatsen beschulting b~ 

4. Voor de aanleg van hole 9 wordt ean groot bosgedeelle opge 
delen. De aanwalige bomen met vleennuisverblijlplaatsen 
gespaard, maar hat gebied wordt in het huidige ontwerp wei ve 
een koude noordwestenwind) met negatieve effecten op het 
verb lijfbomen. Hel ontwerp wordt aangepast door hel eiland in I 
verschuiven, op hal eiland oude bornen die meer wind vange 
bornen aan de noordwest-kant van de hole te kappen (ever 
mogelijk wanneer de bornen op het eHand volgroeid zijn) en s 
kant van hel pad dal door de hole loopt lien boom Ie laten sta 
deze wijze wordt kouda wind uil een noofllweslel ijk! 
tegengehouden wat betrell de bornen met vlearmuisverblijfplai 
kan worden gerealiseerd. De aanleg en beplanting van het , 
uilgevoerd en lunctioneel te zijn voordat de bomenkap ten beho 
uitgevoerd. 

S. Het huidige plan voorzlet In de vernietiging van drie bijzooden 
grotere aanlallen vlel3fmuizen. namel ijk A) de half open bosra 
dwergvleermuizen); B) een bijzonder jachtgebied bij 
grooloorvleermuizen) en C) de centrale laan van de krakel ing 
Hiervoor zijn de volgende miligerende maatregelen afgesproken: 

A. len noordan van deze Iocatie wordt een bosschage aan 
de open stwctuur van hal huidige jachtgebied overgeno 
insectenaanbod): opgekroonde bomen met ean ruige on, 
Deze Iocatie is hiervoor geschikt door de nabijheid van \ 
huidige jachtgebied zo is. 

8. hel grootsle deel van dil jachtgebiad blijft behoudan. ze 
als jachtgebied in stand blijll. 

C. ter mitigatie wOrdt hel pas bij hat clubhuis geschikt uilge' 
de gewone grootoorvieermulzen mel aan beide zijde 



,arooerde lerreindelen. -

J van het ontwefp van de 18·hollls golfbaan De Haar is in de atgelopen 
Ikening gahOUden mel de aanwezigheld van beschermcte functies voor 

overteg tussen de vereniging G.C. De Haar, de baanontwerper, 
Jrea~ Schankaveld an de Zoogdierverenlglng ;eijn op 15 december jt. de 
·n aan;eien van de vleerm~isfun<;lies besproilen en zijn mitigerende 
·Id om negatisve effecten op de functionaliteit van de verschiUende 
·oorkomen. 

uw miligerel'lde maalregelen. Van belang is dal onder andere inzichl ! 
nelwerk van voortplanlings· enlof vasle ruSI· an v8l"blijfplaalsen. Ais d 
kan. dan l reedt het reguliere onlheffingslraject In working. 

1. De plek 01" hel gabled word! met eon lekere mate van besteodigheic 
spmke van ineidenleel gabruik. He! moot dus gaan om eon vasle rust· e 
In de uitieg van de Flwet tot nag toe is d:Jidelijk gemaakt clat vleermuis~ 
a~ijcI vaste rust· en verblijlplaa lsen ;eijn. 

2. De plek 01 hel gabied blijft voorzien In alles wal nodig it voor eon spe 
in dat gabled en voor aile exemplaren van de popuIatie ter piekke. om ~ 
voor1le plan len. 

3. Er is op geen enkel moment. zerts niet tijdelijk , een achteruitgang 
fur.cliona lilell van de voortplanlings· enlof V8Sle r ~ SI· en verbli jlplaals 
die een gebied heefi, moelen d~s behouden biljven. 

4. Door mitigefende maatregelen worden negalieve effect8fl ~itg 
negatieve aHecten ;eijn op de kwalileil, maar ooIl op de kwanlileit val 
gabled vervull voor eon &OOrt. 

5. Mitigerenda maalregelen ;eijn preventieve maalregelen. Dal he 
voorkomel'lde gevallen de miligatie Iliet atleen al eanwezig is, maar ook 

6. Miligerenda maatregelen moelen !eiden lot V9rb9taring of behood 
functionalilail van he! gabied (kwantilllUel en/of kwalilalief) voor de betrE 

7. Hel posilieve effect van miligatie geeft in evenredige male r~iml. 
effecten van de rolmtelij ke ingroop. De 10lale duur:t8me ecoIoglsche f 
geen enkel moment slechler worden dan de beglnSland. ZOVlel de kwa 
moelen behouden blijven of worden verbeterd. 

8. Hel sucoes van mil igerende maatragelen mool met ean hoge mate 
vaststaan. Oit worcll beoorcleeld aan de hand van oojectieve criteria en , 
de specifl&ke ec:oIogische 
waarden van hel gebied. 

9. De staat van instandhouding en de zeldzaamheid van een diersoort i 
treffen van mitigarende maatregelen. Hoe zeldzamer de soor1. hoe 
;eekerheld van succes moat lijn. 

10. De conlrole o~ hat affect van de maatregalen Is onderdeel 
werkprotocol. Ean ecologisch werkprolocol moot vOOr%ien In toezidll op 
mitigerende maatregelen. Zonder d il onderdeEll garandeert het ~Ian niel 
van de bescharmde plaalsan behouden blijft. 







Milieu-effectrapport (MER) 
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Samenvatting 

.... nl<tiding 
In hel gebied lussen Utrech t en Woe rden is een groot tekort aan re<reatiem0gelijkheden. Oit is vanuit 
het Rijks- en provinciaal beleid aanleidino oeweest om Groenoebied Utrecht·west aan te wijzen. De 
hoofddoelste lling voor dit gebied luidt als voigt: 

"Reo/ise,en VOn een oanl,ekkelijk, openboo, loegankeljjk, groen ,ec,eoliegebied dichl bij de 
slad". 

D<!ze hoo/ddoelstelling is in het beleid vertaald in de opgave om een bepaalde oppervlakte nieuw 
reu eatie· boo en na tuUfgebied te reali se.en met een bepaalde ,ec,ealiecapaciteit. In to taalgaat het om 
922 ha "vlak groen", 60 km "ve,bindingsg.oen" en 2].000 recreatiep laatsen. 

In de afgel0p"n jaren i. het beleid en de planvo.ming voor Groengebied Utrechl·we.1 . tapsgewij. 
gemnneti.eerd. Het mee.t recente uitwerking.plan voor hel gebied i. hel door Raamplanmmmissie 
Utrecht·we. 1 uilgewerkle " Ra amplan Groengebied Utrech t·we.I". Oit Raamplan werd naj aar 2001 doo r 
de provincie Utrecht besluudijk vastgesteld. 

AI. vervolg op de va.t.le lling van hel Raamplan, heeft de provincie een landinrkhlingKommissie (lC) 
benoemd. die de opdrachl heeft gekregen om op basis van het Raamplan de ni euwe groengebieden 
~rder uit te werken en tot uitvoering te brengen. Daarbij geldt da t de nieuwe groengebieden in de 
p"riode 2010-201] daadwerke li jk ge reali.eerd dienen te zijn. De wijze waarop de verdere planuitwerking 
en besluilvorming plaalSvind. kan p'" deelgebied verschillen. Voor deelgebied Haarzuilens is momenteel 
een landinrichlingsplan in voo.be.eiding. in andere deelgebieden kunn en echter ook ande.e we'kwijzen 
worden gekozen. 

Miliou..t!« tr.ppon'go 

D<! opdracht die de LC heelt meege kregen, betekent dat hel grondgebruik in het landelij k gebied over 
een aanzie nlijke 0pp"rvlakte van funclie zal verande.en. Op gronden die nu voo.namelijk in agrari.eh 
gebrui k zijn, komen bossen en weiden met een re<realie· en natuurlunctie. Omdat de lotale oppe,viakte 
lunctiewijziging binnen Groengebied Utrecht ·west meer dan 500 ha bedraagt. is volgen. de vigerende 
m.e.r·re<;l e lgeving sprake Van een m.e.r·pl;';hlige activitei!. Ook op basi, van het a" nt,,1 recreanten dat het 
gebied p'" jur zalgun bezoeken is sp.ake van een m.e .•. ·pl;';htige activiteit. 

Hel doel van de m.e, r. ·procedure i. hel mili eubelang een volwaardige plaal. Ie geven in de 
be.luitvorming over activiteilen m .. 1 m0gelijke belangrijke (negati .. vel gevolgen voor hel milieu. 0 .. 
initi aliefn .. mer .Iell in een m .... r. ·procedur .. twe .. r" pporten op: d .. Startnoti lie en hel Mili .. ueffeclrapport 
(M ER) . In d .. Startnotiti .. maakt d .. initi alidnemer hel VOOrn .. men bekend, d .. aanleiding daarto .. , we lk .. 
a llernalieven er m0gelij k zijn en op welke wijze de effecten zullen worden bepaald , Hel MER b .... ngl de 
~r::chille nde .. Heeten vJn de (inrichting'IJiternJlieven vOOr hel milie u en ruimlegebruik in beeld. 

SIO"no,ili.'ME ~ 

In de m.e.r-procedur" vOOr Groengebied Utrechl ·west /ungeert de land inrichting::commissie Ulrecht
we.t al. iniliatieln .. m .. r en de proYincie Utrecht al. bevoegd gezag. 

In juni 2003 heefl de lC de "StarlnolitieiME R Groengebied Utrechl·w~l" aan Gedeputeerde Slaten (GSI 
van Ulrecht ~ang .. boden. 0 .. in.teek van de lC was om .. en v .. rsne ld .. m.e.r.·procedur .. Ie doo,lopen, 
waarblJ Startnol1tle en MER ge llJ ktlJdlg vastgesleld zouden worden. DIt wlJ kl af van de "normale" m.e.r· 
procedure, waarbij ieder document een eigen in.praakronde heefl en een eigen adYiesronde bij de 
Commissie m.e.r. 
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0.. provinde Utrec:ht was in prindpe ac(oord met ""n verkorte procedure e n h""ft de StartnotitielM ER in 
~ugu.tu. lOO3 gepublkeerd. Vervolgen. h""ft in.pr~ ak plilat.gevonden en heel t de (ommi .. ie voor de 
m.e. r. een Richtlijnen·advies uitgebracht. Kern van dit advies is dat de gec:ombin""rde Startnoti tielMER 
nag essentie le intormat ie mist en durom niet als Startnotitie en tegelijkerlijd MER beschouwd mag 
worden. Aan de provinde is daarom geadvisee.d om de m.e .•. ·procedu.e voort Ie ~etten en al.nag een 
aparte MER Ie lalen opslellen. 
Op basis van de inspraah eactil!!O en het advil!!O van de (ommissie VOO r de m.e .•. heeft de p.ovincie op 12 
februart lOO4 de rtchll1jnen voo. het MER -Raamplan Groengebled Utre<ht·weSl" vaSlgesleld. 
Te<j e lij kertijd is beslolen de SlartnotilielM ER Ie aanvaarden onder de voorwu.de dal de~e aan de hand 
Vi n de vastgl!!Otelde rkhtlijnen wo rdt aangepast . 

Voorllggende ,apponage ··MlIleu·effec:trapportage G,oengebled·Utrec:ht- Is opgeste ld om te voldoen 
aan de door de provinde Utrec:h t vastgestelde Richtlijnen. De rapportage is opgezet als een zetlstandig 
leesbaar MER..-apport. De eerder opgestelde StartnotitielMER is OIls basis gebrui kt, maar is op basis van 
de richtlijnen ve.der ~~ng~uld en op onde.delen verd uidelij kl. 

,n.kh"n9<Oj>go.o 

0.. voorgenomen ~ctivileit i. om..:h reven OIl. het reali seren van een bepaalde oppervlakle openbaar 
r",real;"'-, bo. en nat uurgebied m .. t ""n bepaalde recreati .. -opvangcapadtei l. Hi erbij geldl de volgende 
ve rdeling per d .... lgebied: 

Haarzuileno: 
• 413 ha nieuw Ie realiseren openbare r",'ealie·. bos· en naluurterreinen 
• 15.000 rec:realieplaatsen. 
Holland.e Ussel: 
• 4H hi nieuw Ie reiltseren openbare recrealie·. bos· en ni luurterre1nen 

8.500 recreatieplaalSen. 
Harmelen en Reijern:op 
• 78 hi nieuw te realiseren open bare re"e~ti e-, bo.· en natuurl .. " .. in .. n in Harmelen 
• 3500 recreatieplaatsen 

Op ba.i. v~n de eerdere b..,\uitvo.ming die hee/t plaat'gevond .. n,liggen de b..grenzingen voor de 
nieuw Ie .ea li,eren groengebied .. n va,1. 

0.. hoolddoel.telling i. gerich l op de r .. " eati eve lunclie die he! gebied moet g~ an vervullen. AI. 
afgeleide hiervan zijn ",h ter ook voor andere fun"ies of thema·s. zoa ls natuur,landbouw. water. 
IiInd..:hap, cultuurhistorie, archeologie en yerkeer doelstellingen enlof randvoorwaarden Ie formuleren. 
o..z .. yormen niet de b~.i. voor de activiteit, maa r vormen een uilwerking v~n de voo.genomen ad ivite;1 
01 vloeien voorl uil de huidige .ituatie in het gebied of het relevant .. b..le id.kader. AI. geh""l vormen 
de~e doel.te llingen en r~ndvoorwaarden de inrichting.opgave voo r Gro .. ngebied Utrechl-we.t. 

A'lernollo • • " 
Uitgaande van de hoolddoelste lling en de hierbij OIl Ie leiden nevendoelstellingen en randvoorwaarden 
h .... ft de lC twee aite.nalieven onlwikkeld voor de gewenSle inrichting van hel gebied. namelijk he ' Bos· 
alt .. rna li .. f en hel Op .. n landuhaptallernali .. f. Seide alle.natieven geven een zo breed mogelijk 
speclrum weer VOOr de magetij ke invulling van het groengebied. Hiermee kan in deze MER een goed 
b.. .. ld worden verkregen van de eff",len op het milieu en de omgeving. Beide ilte rnatieven voldoen aan 
de vooral gestelde randvoorwaarden len aanzien van de Ie realiseren oppervlakte groengebied en he! 
aanlal Ie realiseren rec:reatieplaatsen. Om de efl"'ten van b..ide a llernalieven Ie kunnen vergelij ken mel 
de onlwi kkeling waarbij de voorg .. nomen activite it van het Groeng .. bied niet plaat,vindt, i, in aa nvulling 
0;> de~e twee altern ali~en ook h .. 1 atlernalief Autonome Ontwikketing in beeld gebracht. 

0.. ontwikkelde ~l1ernalieven ~ijn atlerna lieven 0;> hoofdlijnen. De ver..:hmen m~nife.leren ,kh voora l 
in de landschappelijke invulling van het gebied. de wijze waarop de gewenste recreatiec:apadleil wordl 
gereali,eerd. de recreati~e zone ring en de mogelij kheden voor natuurontwi kkeling. Pa, bij de verder 
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planuitwerking, zal de exa(le toc~ lisenng van wandel· en fie tspaden, sp"elweide" sporlm<>gelijkheden, 
ruslplaal,en e.d. plaatsvinden, en zal duidelijk worden welke innchlingsm~a lregelen (on cree! nOOig zijn. 

De betde planallernalieven hebben aU een belrekking 01' de deelgebieden Haarzuilens en Holland", 
U" e l. de !wee deelgebieden Wail' he! groo!S!e deel Van de fu n(tiewijzing moel plaalSvinden. Voor de 
deelgebieden Harmelen en Reijers(op zijn geen onderscheidende ahernalieven onlwikkeld, omdal de 
voo 'genomen maalregelen re la tiel bep"rkl zijn, en Omdal er bij de onlwi kkeling bij hel Raamplan reed, 
!!en lOrgvuldlge InpaSSlng h!!eft plaalsgevonden van de hler gewenSle groengebledenl·verblndlngen. 

Het Bo,·allemati el is gebaseerd 01' het eerder vastgeslelde Raamplan Groengebied Utrechl'west, 
Uilgangspunl bij dil alle rn ati e' is dal de gewensle rec,ealieve opvangcapacileit mel name door 
bo,ontwlkkellng 101 Slilnd zal worden gebrachl. 
Hel Open· landschap-allernalie! vorml de legenhanger va n he! Bosallernalief. Uilgang,punl bij dil 
allernaliel is dal hel huidige, open weidelandschap loveel mogelij k wordl gerespecleerd. Dele andere 
benadering komI voorl uil hel inzieht dal is ontslaan dal hel landschap, de wlluurhi,lori e en de 
a,( h"",l<>9ie in dil gebied .eer belang,ijke drage" .ijn. Sind. de uilwe ,king van hel Raamplan Utrechl· 
wesl zijn de,e aspeclen sleeds nadru kkelij ker naar vo,en gekomen, mede 01' basi' van de 
insp,aa krea(lie, 01' hel Raamplan en gegeven, van aanvultende invenlansalies. De oppervlakle I>os is in 
he! Open landschapsallernatie! re lalie! bep"rkl. In open gebieden is hel echle, moeilijke, om grole 
aanlallen 'ee'eanlen 01' Ie vangen. Om loch <Ian de geslelde recrea lieye opvang(<lpaciteit Ie voldoen, 
lijn in hel Open·landschap-allernaliel daarom zogenaamde ple iSlerplaalsen opgenomen. Dil lijn 
attracliepunlen wur men .pednl nnr loe gaal, omdal er ie" Ie beleven val!. 

M ... ,I Mil~lIYriond~lijk "'11~rnati~' (MMA) 
Om Ie komen tot een Meest Mi lieuvnendelijk Alternatiel (MMA) zijn ruimtelijke principe, ge!ormuleerd, 
d1e aanslu1ten 01' de zogehelen "lagenbenaderlng". Dele rulmlell)ke prlnclpes zl)n e' allemaal 01' gerlchl 
om in ,amenhang mel de rec reatieve onlwi kkeling. de effeclen len nnlien Van milieu lO positi e! 
mogelijk Ie lalen zijn: 
1) intensi eye recreatie (in de meesle gevallen belekenl dil bosonlwikkeling) bij voorkeur 01' de hoge r 

gelegen, relatiel droge gronden. Oil voorkoml dal veel m3atr"ge1en nOOig om hel gebied geschikl Ie 
maken voor inlensie"" reerealie. 

2) oplimaal benuUen po!enties naluuronlwikkeling. Naluu,on twi kkeUng en extensi""e recreat; e zoveel 
moge lijk in de lager gelegen, ,e latiel naUe gebieden, bij voorkeur mel aanwezigheid van kwe l. 

3) beslaande naluurwaarden bij voorkeu, in sland houden en waa, mogelijk verslerken. 
4) behouden van landschappe li jke, cultuurhi,lonsche en archeologische waarden, en waar moge lij k 

""rslerking hiervan. 
5) inlensieve recreatie dienl bij voor keur zo diehl mogelijk bij de slad plaalS Ie vinden. Oil bevorderl de 

bereikbaa rheid v<ln hel geb;ed vanui! de sledelijke omgeving, wandelend en mel de fie!s (:0 veel 
moge lij k voorkomen van auloverkeerj; 

Uitwerking Van deze 'uimlelijke principe, maa k! duidelijk dat, uitgaande Van de geslelde 
recrutiecapacileil (dit belekenl dal er een aanzienlij ke oppervlakte bosgebied gereali,eerd zal moelen 
worden) en de vaslgeslelde beg,enzingen vOOr de lunctiewijziging,gebieden, er geen eenduid ig MMA Ie 
onlwi kkelen is dal voldoel aan aUe principes. Voor een aanlal 'uimlelijke pnncipe, geldl namelijk da! 
dele ni el aansluilen bij e lkail' o! l e lls legenstrijdige uilgangspunten opleveren. De keule voo' een 
Me61 Milieuvriendelijk Allernalie! i, daarmee een keuze voor welke milieu·aspe<:len hel belangnjksle 
worden geyonden. 

In hel Bos·alternalie! en hel Open·landschap-allernaliel, zijn de hiervoor genoemde ruimlelij ke principes 
ook als ve,lrekpunl genomen, maar in de uilwerking van beide alle.nali""en zijn duidelijk keuzen 
gemaakl len aa nlien van landschap, a rcheol<><;tie en naluurontwi kkeling. Beide a llernalieYen omvatten 
hiermee in hooldlijnen ook de keuzemogelijkheden voor de onlwikkeling van een MM A. De 
landinn(htingscommissie heell he! daarom niel zinyol gea(hl om n~ asl hel Bos·<llternatief en hel Open· 
landschap-alle rnalie! een apart MMA Ie ontwikkelen. Hel Bos·allernaliel en hel Open·landschap-
aile rna I;"! geven de bandbreed te in mogelijke milieu·el!ecten goed weer. Welk alternatie! wal 
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uit~ind~lijk als m~~1 mHi~uv~~lij k all~rnati~f beKhouwd k~n wor~n. is uitg~wffkl op basis van d~ 
~ff~<I~~in9 voor beid~ ~It~rn ali"",," . 

8ij h~1 voor'}3an~ m"", WIM WO«I~n oP9"~rkl dat bij ~ v~rd .... ~ uilw .... king van h~1 Bm·alternatief en 
het Open-larw:fs.th~ p·alternarief nog ve~1 mHieuwinst is t~ behalen. bij o.a. de re<:reatie~ lonering. de 
exacte locatie Van inrichlingsmaatregelen "" de materiaalleuze. Oeze aspe<:ten gaan e<:hter duidelijk 
wrder dan hel schaalniveau v.:on de allernatiefonlwikkeling die opgenomen is in dil MER. 

lIl« ... 

Om de effe<:ten Van de beide alternalieven mel elkaar Ie kunnen verge~j ken is een toelSingstader 
uitgewerkl mel relevante 1""lsingscrileria. P~r loel.ing",riterium zijn de effecten beschr"",," ~n 
beoo.deeld. Gezien hel schaalniveau V;1n de alternaliev,," is dil ge<!n gedelaillee.OI! effe<:lbeschrijving. 
mila. een effectbeschrijving op hoofd lijnen. Oeze effectt>eschrijving maakl hel e<:hler weig""d mogelijk 
om de ililerniitieven nail.1 elkiar Ie zelten en op de wezenlijke aspe<:len om!l elkaar Ie Vffgelijken. 

In ondersl.nnde label zijn de effe<:len samengevat Hie. bij is de ilulonome ontwik keling als refe.enlie 
gebruik. 

i><»/'IOf -. '-O.v. d .... _ Ool.wikkoll/>g 

• b.p«tt __ ~OCI '.OJ< do Auto"""", OntwWloli"9 

o 9- -.d>II",., Au""-'"' Ontwik_"II 

"~t 1\e9'~.t -'fOCI t.o ..... "'onemo o "twitt.olir;; 
MII'tIof .ttl" t.o .•. IW""-Ontwikt...!ing 

Hel 60s-alternatief scoon het gunstigst IlOO< de aspecten recreati e en verkeer. Er i. plaal' voor meer 
re<:runten en door de situering van de intensieve recreatiegebieden di<ht bij de stedelijke kernen zal de 
bereikbaarheid beter zijn. 

MER (;rO<lO'lgtbiH lII .... trt_<l. _IIS'III 20114 
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Het 0p"n-landS<hilp .... lterniitief s<oort het gu",tig.t voor de a.pecten lands<hilp, cultuurhi.torie en 
archeologie, bodem en wa ter, en landbouw. 

"'H.C mIU.uv~.ndellj~ _lcern_Clef 
Op i)asis Van de etfecli)eschrijving en - i)eoorde ling is de LC uileindelijk van oordeel dal he l Op"n· 
Lands<hap·ahernatief i)eschouwd moet worden als hel Meesl Milieuvriendelij k Ahernalie f. De 
!>elangrijkste reden hiervoor is da t dit ahernatief op aile milieu .... sp"clen neulraal of posilief seoort, 
lerw1jl hel Bos·illlerniitiel. dil l op enkele mUleu ·ilspe(!en wellswililr !>eler seOOr! diln he! Open
lands<hap·ahe rnatie f. ook enke le negalieve s<ores heel!. 

Leomton in k.""i, 
TIJdens het 0pSI@llen viln del@MERlseenaantillle@mlen In ~ennls en Informal1@geconstilleerd.Dele 
heb!>en voorill I@maken mel hel sehaalniwau waarop de plannen vOOr hel Groengebied Utrechl·wesl 
tot nu toe zijn uitgewerkt. Op dit moment zijn aUeen de hoofdlijnen van de gewenste inrichting 
oms<hre""n, welke concre te inrkhti ng'maatr~elen hierbij horen, lal pa, in een laler ,tadium duid e lijk 
word~n. 

De aard en omvang van de ge<:on,tateerde leemten in kenni' hebben een verilntwoorde vergelijking van 
de ilhernatieven nie t in de weg ge,tailn. In de mee,te gevallen betreft het alternatielonafhanke li jke 
lilkef1, die bij een ""rge(ijking e""nredig louden doorwerken en derha lve geen rangvo(gorde. 
beinvioeden. 

PC.nunwt,klng ....... ltv04lnn9 

In de opdrachl Van de provinde aan de Landinrichtings<ommissie is aang~even dal hel eerde r 
vaslgestelde Raamp(an vertre~ punt dient Ie zijn bij de verdere planuitwerking en -uHvoering. De wijle 
waarop de landinrichtingseommissie de planuitwerking en -uitvoering invuUing geeh, kan in principe 
pe r deelgebled verschillen. In hoofdltJn en Il]n er twee mogetljkheden: 

1. de planuilwerking en ·uitvoering vindl pints op basis van de Landinrichting,wel en vervolgens 
op basis van door GS vast te steUen uitvoeringsmodules. Het Landinrichtingsplan is dan het 
"formele" be,luil voor dele MER. 

2. de planuitwerking en -uitvoering vindt plaats op basis van door GS vaSile stellen 
uitvoeringsmodules. Het bestemmingsplan is dan het "Iormele" !>esluit vOOr dele MER. 

Indien gekolen wordl voor oplie 1 , di enl dil milieu·effeclrapport betrokken Ie worden bij de va,I,lelling 
van het ontwerp-landinrichtingsplan vOOr het betrelfende deelgebied. Oit overeenkomstig het Beslui t 
m.e.r. waarin de va,tslelling viln een onlwerp-lilndinrichting'pian een m.e.r·plichlig be.luil kiln Iijn. 
Indien ge kolen wordt voor optie 2, dan dient dit milieu·etfe(!rappon !>etrokken Ie worden i)ij de 
wijliging Van hel i)estemmingsp lan. In dil geval is namelijk hel bestemmingsplan het eersle formele 
be.luil, wilarin de voorgenomen funcli ewijIiging in hel kader van de ruimtelijke ordening wordt 
va.tgelegd. 
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1. InLeiding 

1.1 Groe ngcbjed Utrecht .west 
In hel oebied lussen Ulreehl en Woerden is een oroollekorl aan re<realiemooelijkheden. De huidioe 
inrkhling van hel gebied is Diet g~ehikl om grole aantallen recreanlen op Ie vangen , Er zijn Ie weinig 
fie ts- e n wandel paden en Ie weinig open bare bos- en naluurgebieden. Oat werkl ongewenste 
onlwi kkelingen in de hand. De mensen zullen hun ruSI en ruimle sleeds verder van de slad zoeken. 
Mensen .tapDI'n dan va k.,. in de auto. waardoor hel milieu wordt bela.t en.,. parkeerproblemen 
onlStaan. 

0.. ge",hetste problemen zijn Diet mel kleinschalige ingrepen op Ie lossen. Vanuit hel Rijk.bt:leid, en de 
uitw.,. king h;" rvan op provinciaa len regionaal niveau, i. daarom Groengebied Utrechl-wesl 
aangewelen om hellekorl aan re<realieplaalsen len (luidlweslen van hel sledelijk gebied van Utre<hl 
lerug Ie dringen. De op<]ave i. om hier in lolaalgn ha 'vlakgroen" Ie reali.eren en 60 km 
·verbinding.groen". Hiermee wordl beoogd om in de direcle nabijheid van de . Iad een veelzijdige 
groene omgeving 101 .Iand Ie brenge n mel mogelijkheden voor re([eali e, bo.· en naluuronlwi kkeling. 
Op _aa fl 1 en 2 is de Ugging en b.,..renzing van hel plangebied weerg.,..even. 

In de afgelopen jaren zijn hel be leid en de plannen voor inpassing van de nieuwe groengebieden in 
Ulrecht-wesl stapsgewijs geconcretiseerd. Hel meeSI re<ente uilwerkingsplan voor hel gebied is hel 
' Raamplan Groengebied Ulrechl'w~l- dal in de periode 1997·2000 werd opgesleld. Bij de 
10 lstandkoming van dil plan heell inlensiel overleg plaalsgevonden mel de bewoners van hel gebied. de 
grondeigenaren en de verschillende overheden en belange norganisati~ . 

Het Raamplan werd najaar 2001 doo' de provincie Utrecht besluu'lij k vaslg~leld. Vervolgens hee' l de 
provine;" un landinriehlingscommissie (LC) benoemd, die de opdrachl heef! gekr"gen om op basis van 
h .. 1 Raamplan , de ni .. .,we groengebie<lffi v .. rder uill .. wer ken .. n 101 uitvoeringle br .. ng .. n, De L( 
beslaal "il vertegenwoordigers van de provinde Utrecht, Bestuur Regio Utre<ht. gemeente Utrecht, 
gemunte Woerden, gemeente lJsselstein, Hooghumraadschap de Stichtse Rijnlanden (HOSR), Naluur 
en Mi li eufederali e Ulrechl (NMU), Natuurmonumenlen, ANWB. Recrealiescha p de Slichtse Groenlanden 
en de gewe.telijke Land· en Tuinoouworganisatie (GLTO). 0.. Oien.1 Landelijk Gebied (OLG) voerl he t 
secretariaat van de LC. 
0.. nieuwe groengebieden dienen in de periode lOlO-ron daadwerkelijk gereilliseerd Ie lijn. De wijze 
W3arop de verde'e planuitwerking en besluilVorming plaalsvindt, kan per deelgebied verschillen. Voor 
de"lgebied Hallrzuilens i. mom"nleel een landinrichlingsplan in voorbereiding, w""rbij d" form"le 
procedure van de landinrichling,wel wordl dooflopen. In andere deelgebieden kunnen ook andere 
werkwijzen worden gekozen, zoa l. uilvoering op ba.i. van een gewijzigd be.temming.plan, 01 
uilvoering door hel ondersleunen van parliculiere inilia tieven. 

1 .~ M.r.r-I/lic b ! 

0.. opd'achl die de L( heef! me.,..ek'.,.. en. be tekenl dat hel grondgebruik in he t landelij k gebied ove ' 
een aanl;"nlijke oppervlakte van lunclie lal verilnderen. Op gronde n die nu voornamelijk in agrarisch 
gebrui k zijn, komen bossen en weiden mel un re([ealie· en naluuriunctie. 
Omdat de lolale oppervlakle luncliewijziging binnen Groengebied Utrecht-west me.,. dan 500 ha 
bedraagt, is volgeD< het geldende Besluit milieuelfe<trapportage .prake van een m.e.r-plkhtige activiteit 
(Besluil milieueffeclrapporlage 1994, lOals gewijzigd bij Besluil van 1 januari 2003, onderdeel C, aClivileil 
g.2). 

Ook lal hel Groeng"bled Utrecht-West meer dan 500.000 beloekers per Jaar gilan aantrekken. Ollis ook 
een reden om de reali ... lie van Groengebied Utrechl-west aan Ie merken als een m.e.r.-plichtige acti"';teil 
(B".luit milieueffectrapportage 1994. loal. gewijligd bij Be.luit van 1 januari 2003. onderdeel (, adivite;1 
10.t). 
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I .) Ooe l van de M.e ..... prosedu re 
De procedure vaor de m.e.r. en de bepalingen die hierbij gelden, lijn opgenomen in de WeI 
Milieubeheer en hel Besluil Milieueffeo:tr:apport:age (1994). 

Het doel van de m.e .r.·procedure i~ hel mili eube lang een volwaardige plaals Ie geven in de 
besluilvarming over aelivileilen mel m0gelijke belangrijke (negalieve) gevalgen vaOr hel mi lieu. De 
Inltl at1efnemer slell In een m.e.r. ·proeeGure !Wee rapporten op: de Slartn0t111e en hel MllleueHe<;trappon 
(MER) . 
In de Slarlnotitie maakl de initia lielnemer hel voornemen bekend, de aanleiding daartoe, welke 
a llernatieven er mogelij k lijn en op welke wijle de effeelen lullen worden bepaald . Hel 
mUieueffeetrapporl (M ER) brengl de vem:hHlende e/feuen van de (Inr\chtlngsJalte rnatleven vaor hel 
milieu en ruimlegebruik in beeld. Oal geldl lowel voor de elleo:len ler plaaue van de voorgenomen 
aClivileil, ills in de omgeving hiervan. 

1-4 M,e,r·oroccdure in UlrHM·west 
In de m.e.r1>rocedure voor Groengebied Ulrech t·wesl fungeert de LandinrichtingKommi .. ie Utre<hl· 
wesl als initiatielnemer en de provincie Ulre< hl a ls bevoegd gezag. 

In juli 2003 heefl de LC de "SlartnOliliefMER Groe ngebied Utrechl·weSI· aan Gedepuleerde Staten (GSJ 
van Ulre<ht aangeboden. 0" inst""k van de l C was am " "n ""rsn" ld" m.".r.·procedu,"" t" dooriop"n, 
waa rbij StartnOliti" en MER gelij ktijdig vastgesleld loud" n worden. Oil wij kl at van de "normale" m.e .r· 
procedure, waarbij ieder documenl een eigen inspraakronde heefl en een eigen adviesronde bij de 
Commissie m.e.r. De argumen ten vao, dele vereenvoudigde procedure waren: 
• de atgelopen Jaren Is e r ulNoertg berlchl over hel "Raamplan Groengebted Utrechl-West" en h 

da arover uiNoerig gecommunicee rd mel overh eden en burgers; 
• de voorgenomen activilei! heel! 10! doel om de kwalilei t van hel milieu en de woon· en 

leefomgeving Ie verbeleren als uiNoering van hel be leid (mel name reu eati e en nal uur in plaal~ van 
inlensie"" landbouwJ. 

• hel is een overkoepelend Milieu·effeu,apport voor de laler uil Ie wer ken vie, deelgebieden in e<!n 
landinrichtingsplan enlol bestemmingsplan; 

De provincie Utreo:hl was in princip" a((oord mel e<!n ver korte procedu,e en heeft in augustus 200) de 
Sta rtnotilielME R gepubliceerd. Vervolg en~ heeft impraak plaalsgevonden en heelt de Commi .. ie voor 
de m.e.r. een Richtli jnen·:advies uilgebrachl. De commissie voor de me.r. heeft haar advies op 21 

no""mber 2003 :a:an GS van Ulre<hl a:angeboden. Kern van dit :advies is d:a! de gecombineerde 
Sla rtnotitielME R nog e .. entiele informalie misl en daarom niel a l~ Slarlnotilie en legelij kertijd ME R 
beKhouwd mag worden. Aan de provincie is daarom geadviseerd am de m.e.r.1>rocedure voorl Ie l e tten 
en alsnog een aparle MER Ie lalen opslellen. 

Op basis van de inspraah eac!ies en hel advies van de Commissie vaO r de m.e.r. he<!1t de provineie op 12 
!eb ruan 2004 de riehllijnen vOOr he! MER "Raamplan Groengebied Ulre<hl·west" vaslgesleld (lie bijlage 
1). Tegelij kenijd is beslolen de SlartnotitielME R Ie :aanvaarden onder de voolW:aarde dat del e aan de 
h:and van de vastgestelde richllijnen wordt aangepast. 
De richllijnen vallen uileen in Iwee onderdelen. Het eersle deel dien! Ie worden uilgewer kl in een ME R 
dal de eerdere SlarlnotiliefME R vervangl. Hel Iweede deel dien! Ie wo rden uilgewerkt bij de ""rdere 
plandela illering van de onderscheiden deelgebieden. 

Vaorliggende rapportage "Milieu·effeo:lrapportage Groengebied·Ulreo: hl " is opgesleld om Ie voldoen 
aan hel eersle deel van de door de provincie Ulrechl vaslgesle ide Ri chtlijnen. De rapportage is opgelet 
a ls e<!n zelfstandigleesbaar MER·rapport. De ee,de, opgestelde StartnoliliefMER is als basis gebrui kl, 
maar is op basis van de nchllijnen ""rder aan9evuld en op ond .. rdelen verdui delijkl. 
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1.5 leeswiizer 

In hoofdslu k l van dil MER worden ailereersl de doeislellingen en randvoorwaarden voor Groengebied 
Ulrechl·wesluilgewerkl . Hoold~luk 3 geelt vervolgens een overlkhl van hel relevanle beleidskader voor 
h!!:l Gro!!:ngebied en de relevanle besluiten. In hooldsluk 4 wordt de huic:!ige silualie in hel studiegebied 
beschreven en wordi een beeld geS(helSI van de AUlonome Qntwlkke ll ng lOals die wordi verwa(ht. 
In hoofdslu k S Iijn de alternalieven b~chreven die de tandinrkhlingscommssie heeft ontwikke ld voor 
hel Groengebied. In hoofdstuk 6 l ijn de eHei:len van dele alternatieven beschreven en beoordeeld. 
In hoofdsluk 7 worden de effecten van de beide onlwikkelde alternatieven met elkaar vergeleken. 
Hoofd~lllk 8 geelt w~r welke leemten In kennl~ zlJn geconslat~rd. en hoofdstuk y gaal1n op de 
verdere planuitwerking voor hel Groengebied. 
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2, DoeLsteLLingen Groengebied Utrecht-west 

In dit hoordsluk is de proble<!mstelling VOOr hel Croengebied beschreven en zijn de doelstellingen 
uitoewerkt. De hoofddoelstellino is oericht op de recreatieve functie die hel oebied moet oaan vervu(len. 
Als algeleide hi ervan ;tijn echler ook voor andere luncties 01 thema·s. zoals naluur. landbouw. wale r. 
landschap. cultuurhislorie. archeologie en verkeer doelslellingen enfof randlloorwaarden Ie formuleren. 
D<!ze vOrmen niet de basis vOOr de activiteil, maar vormen een uitwerking van de voorgenomen aCliviteil 
of vloeien voorl uil de huidioe siluati e in het oebied (;tie hooldsluk 31of hel relevante beleidskader (;tie 
hoofdstuk 4). Als geheel vormen due doelSlellingen en randvoorwaarden de inrichtingsopgave voor 
Groengebied Utrecht-west. 

~.1 Probleemstelling 
In hel Rijksbeleid is het streven opgenomen om in de RandSlad Ie komen tot een samenhangende 
groen.tructuur mel een duurzaam karakter, de Rand.ladgroen.tructuur. Oil al. legenwicht l"'Ien de 
loenemende versledelijking in de Rand.lad en de toenemende vraag naar recreati e"" mogelijkheden en 
naluur in de direcle omgeving van de slad. 

Sij de uilwer king van het beleid ten aanzien van de Randstadgroenstructuur is duidelijk geworden dat in 
het gebied len we.len van Stadsgewesl Ulrecht .prake i. van ""n groot lekorl aan .ecrealief groen. Oil is 
aan teiding gew""sl Groengebied Utrecht-wesl aan Ie wijzen. Sinnen dil Groengebied zou een 
omvangrijke oppervlakte nieuw recrealie-, bos- en natuurgebied gerealise<!rd moeten worden, 
overeenkomstiO de doelstellingen van de Randstadgroenstructuur. 

In het jaa. ~010 zal Stadgewesl Utrecht naa' verwachting m""r dan 590.000 inwoners lellen. Aileen al 
door de ontwikkeling van VINEX-Iocatie Leidsche Rijn, aan de westzijde van Utrecht, neeml het 
inwonerl .. 1 melSo.OOO 101 90.000 100.. Dele mensen loeken in de vrije tijd ruimle en rusl. Ze hebben 
behoefle aan een afwisselende omgeving waar ze, dicht bij huis, kunnen fietsen en wandelen. de hond 
uil laten of een eindje joggen na werktijd. De slad zelf, waaronder hel Centrale Park van Leidsche Rijn, 
lal de !oenemend .. behoeft .. n van rec reanten ni et kunnen opvangen. 

In de huidige situatie is het gebied ten westen van Utrecht er niet op ingericht om grote aantallen 
recreanten op Ie vangen. Er !ijn Ie weinig tiets- en wandelpaden en Ie weinig openba.e bos- en 
natuurgebieden. Zonder verdere maatregelen kan de toenemende recreatiedruk voor problemen zorgen, 
zoal. ventoring van rust, parke .. roverlut, overlast door zwerfvuil en hondepoep, versloring van natuur 
en ver keersonveilige .iluati .... 0 .. ke .... ijde hiervan i. dat men.en hun ru.t en ruimte . Ieed ..... rder van 
de .tad ,ullen loeken. Memen .tappen dan va ker in de auto waardoor hel milieu wordt bela.t en er in 
ander .. gebieden park""rprobl .. m .. n ontslaan. 

~ .~. Hoo fddoebt e!!jng; "uNtie dish t bli h yh 
Groengebied Utrecht-wesl is nngewezen om in hel kader Van de Randstadgroenstructuur. de !ekorten 
aan recrealief g.oen len westen van Stadsgewe.t Utrecht terug Ie dringen. De hoofddoelstefiing voor 
Groengebied Ut.echt -wesl luid t hiermee als voigt; 

' Reoliseren von een oonrrekkelijk. openboor toegonkelijk, graen recreotiegebied dicM bij de 
stad' . 

Via Gebfedsperspectfef Groot Groengebled Utrecht, ultgewerkt In het Raamplan Groengebled Utrecht
west, en Gebiedsperspectie! Recrealie! Groen Stadsgewest Utrecht (VI NAC-hectares) is deze 
hoofddoelslelling ""rlaatd in de opgave om in lotnlg22 ha nieuw groengebied Ie realiseren en 60 km 
groene verbindingen. Ook is vastgelegd wat de minimaal gewenste recreati ...... e opvangcapacile;t d ient te 
lijn. 
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Op basis van de besluitvorming die heeft plaatsgevonden over het Ra amplan en het Gebiedsperspeetief 
Reerea t;"f Groen Stad'gewest Utrecht liggen de begrenzingen voor <J,., nieuw te realiseren 
groengebieden vase Dit geldt niet voor de inriehting van de nieuwe groengebieden (waar komt wel k 
landschap en wur komen welke voo,zieningen). Volgens de opdraeht Van de provineie Utreeht un de 
landinrichlingscommissie (li e paragraaf }.7) vorml het Raamplan hel vertrekpunl voor de gewenSle 
inrichting, maar op basis Van nie uwe inzichlen en ontwikkelingen ka n hi er nexibel mee worden 
omgegaan. Dit neemt niet weg dat er wei een aantal algemene doe lste lli ngen zijn te formuleren ten 
aanllen van de gewensle Inr1chllng voor recreaue. 
De b .... renzingen Van de functiewijziging'gebi eden binnen hel plangebied zijn weerg .... even op ha,I}. 
He! betrell de gebieden di e zijn aangeduid ab Randstadgroenstructuur, Nieuwe Natuur, 01 VI NAC. 

Inrichtingsopgave Recreatie (:voorgenomen aclivi!ei!) 

Realiseren van in 101aa1912 ha openbaar lo .... ankelij k renealle- bas en naluurgebied, conform de 
hiervoo' vaslgestelde beg 'enlingen. De verdeling hiervan per deelgebied is als voigt: 
Haarzuilens : 413 ha (306 ha Raamplan, 117 ha VINAC) 
Ho llandse Ilssel : 411 ha (ll!4 ha Raamplan, 137 ha VINAC) 
Harmelen : 78 ha ( 78 ha Raamplan) 
Realiseren van een .ecreatie"" opvangcapacilei l van lJ.ooo recreanlen per dag geri<ht op 
dagreu ealie. (lHIOO Raamplan + 6.000 VINAC).; 
Realiseren van 60 km groene verbindingen. (Raamplan) 

Aigemene doe lSleUingen voo' de inrichling Van de nieuwe g'oenge bieden: 
Realiseren van een aantrekkelijk landschap voor de recreant; 
TOI stand brengen van een gevarieerd aanbod aan recrutievoorzieningen, mel nadru k op lielsen, 
wandelen en ve.blijf {dag'ee' eatie); 
De recrutieve lonering en de liets- en wandelpadenslruclUUr lO goed mogelijk lalen aansluilen op 
hel omliggende Sledelijke gebied. 

2.3 Neveodoe lstellloQen eo raodvoorwaarden 

2.3.1 NalUur 
De nieuwe g.oengebieden zijn naasl reerealie ook bedoeld om de naluur meer ruimle Ie ge""n en om 
de uitwisseling van soorlen lussen gebieden beler mogelijk Ie maken. Vanuil de beleidsopgave voor hel 
groengebied is dil aUeen vert .. ald in een bep .. alde oppervl .. kle nieuw Ie re .. liseren groengebied en een 
o..paalde lengle groene verbind ingen (,ie hoofddoelSleUingJ. 

( en bepe rkl deer van hel ni euw Ie .ealiseren groengebied is in hel Na!uurgebiedsplan Zuidwesl Utrechl 
begrensd als Ni euwe Naluu' in hel kader van de Eeologisehe HoofdstruCluu' (zie hart}+ bijlage 1). In 
hel Na!uurgebiedsplan zijn ook de naluurdoelen voor deze gebieden vaSlgelegd. De doelSleUing is om 
de inlichling vaO deze gebieden al Ie stemmen op de natuurdoelen uil hel Naluurgebiedsplan. Dilze llde 
geldl vOOr de ecologisthe verbindingen die in hel Natuurgebiedsplan Zuid ·west Ulrecht ziin oPgenomen 
VOOr Utrecht ·west. 

Voor de overige gfOengebieden, die in hel Naluurgebiedsplan ,iin aangeduid als 
Randstad!lroenslructuur, ziin <Jeen natuurdoelen vas ' gelegd. UiI<J aande van de grote variatie in 
bodemsoorten en verschillen in waterhuishoudlng kunnen er echler diverse naluurdoeltypen 101 
ontwikkeling worden gebrach!. Mel name VOOr soorten van yochlige loolbossen, open water, ruigle en 
bloemrijke gr .. slanden is hel gebied van belang. 

In deten van hel gebied komen in de huidige silualie reeds {o..langrijke) natuurwaarden voor. De 
toenemende reueatiedru k kan mogelij k !eiden tot een ver~'oring van dele natuurwaarden. In algemene 
zin is de doelstelling om bij inrichling van de nieuwe groengebieden de besta .. nde nalUurw .. arden zo 
veel mogelij k Ie o..houd~n en indien mogelijk Ie verslerk~n. 
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Ve.de. i. hel . Ire""n om de nieuwe groengebieden IOOanig Ie zonere n en in Ie rkhlen dal dele op 
goede wijze aansluhen bij de ecologisehe verbindingen vanuil hel sledelijk gebied en he! omliggende 
landelijke gebied. 

lnri ehting,opg~ve n~tuu r; 

Reali,eren Van de nieuwe natuurgebieden en ecologisehe "".bindingen binnen hel plangebied. 
zoal. opgenomen in hel Naluurgebied.plan Zuid·west Utrechl 
loveel mogelij k benutten Van de polenlie, voor naluu.onlwikk eling 
In .tand houden en IO mogelij k versterken van de bestaande naluurwaarden in hel gebied 
Aansluiting ,oeken bij ecologisehe verbindingen vanuit hel stedelijk gebied en he! omliggende 
landeli' ke sebied 

2.].2 Water 
De waterhuishoudins binnen helg'oengebied funetioneerl in de huidige ,ilualie red elijk 101 goed, maa' 
is a fg~lemd op hel huidige. mel name agrarhehe grondgebrui k. Hel kan wen.elijk zijn om len behoeve 
Van de nieuwe groengebieden plaalSelijk aanpassingen Ie doen in hel wate"ysteem. bijvoo'beeld mel 
het 00'1 op de gewenste natuu.ontwikkeling 01 de .ecreatieve lunelie. Streven is om hie.bij ,0 vee l 
moge lijk invulling Ie geven aa n de uilgang.punlen en doel.lellingen vanuil hel nieuwe wale,beleid, mel 
name waa r hel gaal om he! loveel mogelijk vaslhouden van hel gebiedseigen waler. In,khling van de 
nieuwe g.oengebieden mag in iede. gel/al geen """lechtedng van he! watersysleem tot gevolg hebben. 
Indien mogelijk wordt in de nieuwe g.oengebieden een meet Ilexibel peilbehee. ingevoe.d. 
De aandaehl riehl Iieh primair op de walerhui.houding van de nieuwe g,oengebieden. Builen de nieuwe 
g.oengebieden bUjl1 de wale.huishouding in principe ongewijzigd. 

Inrichlingsopgave waler; 
Binnen de nieuwe g.oengebieden de walerhuishouding .oveel mogelij k afSlemmen op de eisen 
vanui! ,,,,,ealie en naluur, en waar mogelij k invulling geven aan de doel.le llingen en 
uitgang.punlen vanuil het nieuwe walerbeleid. Oi! mag eehler niel le iden 101 ongewen.le 
ellecten op de omgeving. Uilgangspunl is dal de wale.huishouding builen de 
luncliewij.igingsgebied<!n ongewij.igd blijft. 
Indchlinq Van de nieuwe Q,oe;'Qebieden di enl nie l sldjdig Ie Iijn mel hel ni euwe wale,beleid. 

2.3.3 landochap, eu ltuurhlotorie en archeologle 
Het plangebied omval waa.devo lle landschappelijke. cul!uurhi.lodsche en archeologische waa rden. Hel 
noo'delijk deel van hel plangebied behoort 101 8el""dere gebied Nieuw koop·Ha'melen. De algemene 
doelst e lling i, om bij realisalie Van de ni euwe groengebieden de lands<:happelijke. eultuu'hislorisehe en 
archeologisch waarden van hel gebied Ie behouden en zo mogelijk Ie verste rken. Hi erbij gaal hel 0.3. 
om hel onderscheid lussen stroomruggen en komgronden. en om cultuurhistorisch waardevolle 
kavelpalronen. zichllijnen en bebouwing in hel gebied. In deelgebied Haarzuilens;s speciliek aandachl 
gewensl voor hellandgoedkarakle ' Van hel gebied en hel dorpsgelkhl Van Haarzuilens. 

lnrichting.opgave landochap. eultuurhislorie en archeologie; 
behoud en Waar mogelij k """terking van de landschappelijke. culluurhislOrische en 
archeot09ische waa.den in het gebied; 

2.3.4 Ve,kee, 
Hel is de bedoeling dal de nieuwe g'oengebieden door een '1'001 aantal recreanlen gebruikl gaan 
worden. Hel gebied di enl daa rvoor goed berei kbaar Ie zijn, per aUlo, maar vooral ook wandelend, pe' 
fie ts 01 per Openbaar vervoer. 

M~~ C;,o."!Iat>lod UI .... "' ..... I. 'ug""'" 2004 
'0<) . 'han " .. 



Ten opzi<:hle van de huidige siluatie zal aanleg van de nieuwe graengebieden een verkeersaan lre kkende 
werking hebben. Van belang is da l de bereikbaarheid van de re"eali .... ebieden gewaarborgd mael 
blijven en dat OIIerlasl in het gebied zel! zOlleel mogelij~ wordl voor. omen, zowel voor de bewoners als 
IIOOr de re<:reanl. Waar nodig dient de ver keersveiligheid te worden verbelerd, met name geldt dit voor 
hel fiel,ve,kee' en wandelaa". 

O<! verkee"ilfwikkeling binnen hel plangebied kiln niel los worden gezien viln de ontwikkelingen en 
maatre<jelen dIe In 'eglonaa! ve'band plaalsvlnden. De plannen voor hel groengebled dlenen daa rom In 
nauwe , amenhang mel de plannen e n maal'egelen di e in hel kilde, van VINEX·Leid,che Rijn worde n 
ontwikkeld, te worden beoo,dee ld. 

Inrlchting.opgilve ve,.ee. : 
goede berei~baarheid van de ni euwe groengebieden. zowel~' aulo. wandelend . pe' fie" of pe ' 
o~nbailr veNoe.: 
lIOO,komen viln overt asl doo, ,e",eilli""e, kee" zowel voo, de bewoners viln hel gebied, als voo, 
de recreanlen; 
handhaven en wailr nodiq verbeterinq van de verkeersveiliqheid; 

2.3.5 l andbouw 
landbouw vo,ml momenleel de be[angrij ksle vo,m van grondgebruik binnen hel plilngebied. Hel 
huidiqe landschap hangt hiermee sam en. een landschap dat ook door re<:reanten nntrekkelijk wordt 
gevonden. Behoud van een duurzame landbouw is daarmee ook in hel belang van de recreant. 
O<! sl,udum van de landbouwbedrijven is in hel algemeen goed in ve' gelij king mel ande,e bedrijven in 
Ulrecht. Ook de verkavelinq. walerhuishoudinq en ontsluilinq is in hel algemeen goed. Er is dilarom niet 
IIOOnien in grootschalige maal,ege [en Il00' deze inrichtingsfaclo,en. 
O<! daelslellingen voo, de landbouw richlen zich vooral op een gaede inpilssing viln de nieuwe 
groenqebieden. Uitqanqspunt is dal de g'oenqebieden zoveel mogelijk ge<:oncentreerd worden 
aanqeleqd om versnippering van landbouwqebieden Ie voorkomen. Ook dienen de qroenqebieden 
zodanig Ie wo,den ingericht dill schade aan de blijvende landbouwgronden wo,d l voo,komen. 
O<! beslailnde landbouw die moel wij ken voo' de nieuwe groengebieden liIl Wailr mogelij k een 
allemalie! wo,den geboden, bijvoorbeeld door uitplaatsinq naa, ande,e gebieden in Nede,land. 
In samenhang mel ,ealisa lie viln de nieuwe q,oenqebieden en -ve rbindinqen kan hel wenselijk zijn Om 
Ie komen 101 kavelruil. 
O<!elgebied Reijerscop vorml hel ce nl'ale, open tandbouwgebied binnen Utrechl,west, en dil btijfl zo. In 
dil qebied is evenlueet ve,bete,inq van de ve, kavetinq en de bedrijfsstructuur mogelijk. Behalve de 
landbouw .elf, p,ofi lee,t ook de recrealie van een ste,ke en ge.onde landbouw, omdat die bijd,aagl aan 
een aantrekkelijk landschap. 

Indchtlngsopgave landbouw: 
Voorkomen van ongewenste effe<:ten op het blijvende landbouwgebied buiten de 
fu ndiewi jziging 'i<] ebieden; 
Zo,gen IrOO, een goede ve,ka\feling in de blijvende landbouwgebieden. buiten de 
fu ndiewi jziging 'i<] ebieden: 
Landbouwbedrijven die moeten wijken, "en altematiet bieden, bijvoorbeeld in de vOrm van 
uitplaatsing of schildeloosstellin9' 
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3. Beleidskader en besluiten 

10 dit hoofdstuk zijo de relevante (beleids)plaooeo eo besluiteo beschrelleo voor Groengebied Utrecht · 
west. Deze ~ormeo mede de basis vOOI de io hoofdstuk 2 besch/eveo doelsteUiogeo VOOI he! 
groeogebied. In paragraa l 3.14 is een sameovatteod averzicht opgeoomen vao de relevante 
uitgang.puntefl en be.luilen VOOI hel groengebied. 

3.1 Sirucluumhema Groeoe Rujmle ISGR. 1995) 
10 1995 heelt het Ri jk het StruclUurschema Groeoe Ruimte (SGR) vastgesleld. Dit StrUClUurschema heell 
de procedure van een P1anologische Kerobe,lissiog doorlopeo. 

10 het SGR heeft hel Rijk hel 'trellen opgenomen om in de Rand,lad Ie komen 101 een ,amenhangende 
groenstruCluur mel een duurzaam kara kler. de ~ogenaamde RandsladgroenstruCluur. De 
Randstadgroenmucluur was niel geheel nieuw, maar werd in hel SGR wei mel een verbrede kij k 
ol!<! rgezel. 
8ekmgrijk ooderdeel vJO hel 5GR is de JJowijziog vJn een ~e<lJI Grote Groeogebieden mel een 
gezarneolij ke oppervla kle vao u. 7000-8000 ha. Een V<10 deze Grote Gloeogebieden is Groot 
Groenqebied ·Utrechl eo ornslreken". 
Grote Groenqebieden ~ijn in het 5GR orn"hrellen ai, multilunclione le gebieden, met een omvang van 
1000·2000 h~, die grolendeel. be.taan uit bas, n~luur- en re<rea tielerreinen die op ..,menhangende 
wijze worden ingerichl en loeqankelijk gemaakt. Op PKB·kaart 3 uit hel 5GR Iijn de zoekgebiedeo voor 
de Grote qroengebieden weelqegeven. De groengebieden dienen op ba.i. van nadere <1fweqingen 
binnen de aangewezen zoekgebieden gelealiseeld Ie wOlden. Daalbij wordt aansluiling gezocht bij de 
ecologlsche hooldstructuur., De belangrij kste uhgang,punten voor een grool groengebled ~Ijn: 
• De inrichting beslaal voor een groot deel uit bos. 
• VOOI de recleant zijn el lecreatie- en uitloopmogelijkheden in de omgeving Van de woning. 
• Het gebied is goed beleikbaal VOOI langzame en milieuvriendelijke verkeelssoorten. 
• Het gebied is in principe volledig loegankelijk voor recrea nten. 

De realisering van de grole groengebieden ~al in beginsel plaatsvinden door middel v<1n landinrichling 
en hebben hierbij de Slalus van Sirategisch Groenprojeci (SGPI. Stra tegische Groenprojecten zijn 
projeden waarbij I!<!n omvangrijke luncti everandering plaalsvindl en di e van Slralegisch be l;ong Iijn voor 
hel slagen Van hel beleid VOOI hellandelijk gebied. 

3.2 IAclualiseringl Yierde Nola Ruimlelijkt Orde ning exi ra 
In de Vierde Nola Ruimtelij ke O,dening Exi ra (VIN EX) die in 1993 door hel Rijk werd vaslgesteld, i, de 
noodzaa k aangegeven van woniogbouw in de regio UtrechtNleuten de Ml!<!rn. De gloei van hel 
SladsgeweSl COnCenl!eerl zich daarbij voorn<1melij k op Leidsche Rijn. Yoor de periode n<1 200s is 
aangegeven dal Leid"he Rijn verde r zal groeien, maar ook da t in Rijne nburg, ten ~uiden van de An 
(gem""nte Nieuwegein) woningbouw gerealiseeld zal worden. 

ren aan~ien van de Randsladgroenst ructuur geefl de VINEX aan da t de behoefte per nieuwe 
wooingbouwlocatie beooldeeld moel WOlden. Waal de behoefte bestaal. zal een afstemmingsinteotie 
naa r ruimte en tijd gelden, waa rbij naaSl velstedelijkingsalgumeoten ook seclolale algumenten op het 
gebied van recreatie, bo,bouw .. n natuur en l~nd«:hap een rot spelen. 

In 1997 is de VINfX vOOr een dee l geactualiseerd. In de zogehelen VINAC (AClu<1lisering Vierde Nota 
Ruimlelijke Ordening Exira. li t. 7) is als aanvulling op hel beleid o.a. de volgende zinsnede opgenomen: 
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"de .Iedelijke .Irueluur en de qroene .Iruetuur dienen in samenhanq Ie worden qepland en ontwikkeld". 
Tevens is b",lolen om voor een aanlal bevolkingsconeenlralies ... tra qeld uit te trek ken voor de 
rulisatie Van extra qroen. Voor de Reqio Utrecht is qeld beschikbaar gesteld voor 275 h,. vlakqroen en 
25 ha. ~rbindingen . In de uitvoerin9salspra ken die in de VINAC zijn 0pgenomen, is aanqeqeven dat het 
Bestuur Reqio Utrechl en de provincie Utrecht qezamenlijk moelen overleggen over locatie. vormqeving 
en planning van dit stralegisch groen. 

3-3 5mekplan provincir Utrecht (19941 
Het viqerende Sireekplan dateert uit 1994. Op de luncliekaart heefl hel plangebied van Utrecht·west in 
hooldzaak de lunctie landelijk qebied 3 en deel. landelijk qebied 4. 
Op de ontwlkkelln9skaart na ~UU~ (blliage VlI van hel meekplan) IS hel gebled van Utrechl-wesl 
aanqeduid als ontwikkelinqszone bos en recreatie, deels gecombineerd met naluur. 
Aan9egeven is dat de 9roolsle behoefte ilan het ver9roten van de re.:reatieve opvan9capaciteit li9t aan 
de we.t en luidlijde van de .tad Utrech!. Haarzuilen. en Holtand.e U .. el worden g",chikt qeacht voor de 
onlwikk~ ling van een Sidilhbo.wdchterij. Op langere le,mijn kiln de bo.lociltie verde, wo,den uitqebreid 
101 een qrote, qeheel. 
In de qroengebieden Haarluilen. en Hollandse U .. el is een ve,de li nq in de tijd aangebrach!. In 
Haarluilen. wordl uilqegaan 150 ha Slaatsboswaehierij voo, 1005, in Holland.e U .. el van 100 ha. Dele 
eerste lase h OPgenomen op de Streekplankaart. De Iweede uitvoerinqsfase van de qroengeb;eden 
Haarzuilen. en Hollandse Ussel, i. OPgenomen op de ontwikkelingskaart Van het 5treekplan. Deze 
ontwikkelinq.kaart geell de ruimtelij k structure,ende optie. na 2005 weer. 

Voor dele 51artnotilie/MER Is he! beleld len aanzlen Van het kommen· en stroomru9genlandschap 
relevant. He! beleid Is voor he! kommenlandsehap gericht op instandhouding en incidenteel op 
~rsle'klng Viln de landsehapstruCluur. Hlerblj wordl gestreefd n<lil r de Instandhoudtng of ontwl kkeltng 
van hel contrast lussen het st'oomruggen· en kommenlandschap. Voor he t .troomrugqenlandsehap is 
he! beleid gench! op aanpasslng en Incidenteel veranderin9 van de SlrUe!Uur. 
De polder Rijnenburq, geleqen lussen de An, de A2 en Groenqebied Ut'Mht·west, i. aanqewelen al. 
resefllelocatie voor de ontwikke lin9 van woningbouw en bedrijventerrein. 

Rece nt heeft de provincie Utrecht een ni euw ontwerp·Streekplan voor de periode 2005·2015 
gepublkeerd. De inspraakperiode hi ervoor heeft plaatsqevonden in de periode 20 januari tim 1 6 lehmari 
2004. Naar aanleiding van atle ingediende bedenkingen wordt een nota van buntwoordlng opgesteld 
en organi.eren Provinciale staten (PS) informatiebijeenkom.len mel deqenen die bedenkinqen hebben 
inged ie nd. De planning is dat dit Streekplan dan eind 2004 wordt vaSigesteld. 

In hel nieuwe ontwerp-Streekplan i. hel gebied aan de westlijde van Utrechl aanqeduid al. landelij k 
Gebied 1, landelijk gebied funetionerend al. sledelijk uitloopgebied. De cat"9orie landelijk qebied 1 i. 
omschre~n als: "landelijk qebied aan.luitend aan .tedelijk qebied, met een qrole .Iedelijke invloed 
door een afwisselinq Van (dag)rec realie lerreinen. re(featief qroen, fiels· e n wandelpaden, omvangrijkere 
sportcomplexen, maneges, volkstulncomplexen, agranseh gebrulk en incidenteel tuinbouw; V90rts kleine 
natuurgebieden en ecologische verbindin9Slones". In de beschrijvin9 van het ruimtelijk beleid vOOr 
Siadg ewest Utrechl, wordt de recrealieve opgave voor Groengebied Utrecht·wesl beveSligd. 
Aang .... e~n is dat voor dil gebied een landinrichtingscommissie is benoemd en dat de verwachling is 
dat de plannen vOOr dilgebied in een versnellin9 komen. Ook de thema kaart Recreatie (kaart 7.7) 
beve. lig t de qewe",te recreal;eve ontwikkelinq aa n de we.tlijde van Utrech!. 

In het ontwerp-streekplan is ook polder Rijn enburg weer opgenomen als stedelijk ultbreidlngsgebied. 
Hierbij is aanq .... even dat bij de ~rdere uitwerkinq van de plannen (wH rbij ook andere betrokken 
partijen betrokken worden) in de komende jaren met ve"chillende aa ndacht.punten rekening moet 
worden gehouden. Hlerbij moet ~oor het noordelijk deel van het gebied het stedenbouwkundig ontwerp 
en de inriehlinq afqe.temd worden op de (lee,) natle omstandiqheden e n de gerinqe draagkracht van 
de bodem. Via een do\\erlandsehapbenadering (0) kan de woningbouwontwi kkeling in 'elalie de 
waterberging vo,m worden g .... even. Bovendien geldl voor helge"e le gebied dal e, een aanlien lijke 
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w~l~ropgav~ ligl I~n b~hoeve van Nieuwegein. Ook is hel noodl~ke lij k de ni euwe loutie goed en tijdig 
Ie onlsluilen en a~n Ie sluiten 01' Nieuwegein (A2) en bid'i<:he Rijn (An) mel een goede weg- en 
openbaar v~NoeNerbinding. Onder andere is hel Van belang dat er geen onaanvurdbare 
ve rkeerskundige gevolgen optreden 01' het grondgebied Van de omhggende gemeenlen. OurnuS! 
wordt een gediHerenlieerd aanbod Van woonmilieus nagestre efd. 

(0) fl i~,bij wordl "" rw~un na .. d~ uitw~,kin9 van h~ll09 .. na.md~ Spioe9 .. lproj"'l "Ooll~r\ar\d«h . p" . in h~1 kad~, 

van de landel'J "e pnJSVfaag -het watertand«hap van <Ie toekomst". H,enn worden In pok!er R'Jne nburg extenSleve 
woonV<l'm~n in ""r«hillende l"gen gepl .. m bo""n het m .. i""ld. dot 01 nur ge~ng de .ei!oenen het nodig 
mak .. n. onde<loopt met wate, (iiI. 10]. 

3.4 Ge b!edspcrtpw!d Groo t Grocngcb!cd Utrecht 11996) 
In 1996 heeft de provincie Utrecht het "Gebiedspenpectief Groot Groengebied Utrecht" gepubliceerd. 

Hie rin is uitgewerkt w~~r d~ nie uw ge wenste bos_, rKreati ~· en n~tuurt ~ rrein ~n gerealis~erd loude n 
moeten worden binnen het !oekgebied voor Groot Groengebied Ut recht. Oaarbij lijn vier d.,.,lgebieden 
onde r'i<:heiden namelijk Haarzuile ns. Hollandse Ilssel. Noorderpark (Iandinrichtingsprojed gelegen t ~n 
noorden van de stad Utrecht) en Groenraven -oost (landinrich tingspmje ct gelegen ten ,uidooste n van de 
stad Utr...:ht). In tolaal kon 10]0 ha g roengebied worden toegedeeld. De verdeling ove r dele 
dee lgebieden is als voigt: 

Haarzuilen. 
Hollandse IllSel 
Noorderpark 
Groen",ven 

44S ha, 2S km groenc verbindingen (indusief Harmelen) 
no ha , 35 km groene verbindinge n (indusief Reije 'scop) 
125 ha 
230 ha 

~ he Cla re s die lijn loegewe ze n aan de d eelge bieden Noord e rpark e n Groenraven ,ijn opge nome n in d e 
ge Ii j k n amig elan di nric h ti ng sproj eden. 
~ toewijling ~an de deelgebieden H~arzuil~m en Hollandse Ils",1 hee ft pla~tsgevonden op basis va n 
eerdere atlpraken lussen de betrokken overheidspartners over ""rdeling van RandstadgroenstruCluur
hectares en 01' Nsis van een in het kader van het gebiedsperspectief uitgewerkte Structuurschets voor 
de Groeng~bieden Holla nd", Ilssel e n H a~rzuilens. De Strucluur'i<:hets ge e ft een vi.ie op hoofdlijne n 
voo. de ontwikkeling van de beide deelg ~ bieden. Da~rbij zijn beide deelgebieden ni ~1 al« ~fzonde.lij ke 

eenheden beschouwd, maar al. een samenhangend geheel, waarbij "koppel«tation" Harmelen de beide 
dee lgebieden mel el kaar in verbinding brengt. 
Het gebiedsperspectief is in september 1996 aangeboden aan het Rijk, met het voorstel om het 
gebiedsperspectief vast Ie stetlen en de deelgebieden Haarzuilens en Hollandse IllSel als een 
geinte greerd project te ptaatsen 01' he l Voorbe,eidingsschema Landi nrichting. 

Per deelgebied typee rt dit gebiedspersp...:ti ef het soort groen en he l aanlal hecta,es per re gionaal 
g'oengebied. De re levanle info'matie voo' hel studiegebie d is in la bel 3.1 weergegeven. 6e langrijke 
functionele uilgangspunlen .ijn: 

Haarzuile ns: 
" Ge bied is.o gesituee.d en gedimensioneerd dat h el uilloopgebied wordt voor de stede ting; 
o Ruimle vOOr onlwi~~e(ing van de (andbouw, loe~omstige bedrijven maximaal so ha; 
" Groenstructu,e n lopen door naar de .Iad; 
o Vee(zijdige recreatiemogelij kheden; 
o Aans(uiten 01' het watersysteem ~oor leidsche Rijn; 
o Land'i<:h~ppelij k opgebouwd uit doelm~tig beh ~e,b~re eenhe den. 

Hollandse IJlSel: 
o 6ere ikbaarheid voor de regio is goed met openbaa r en eigen ve Noer; 
o Afwisseling van intensieve nur ex~ensieve recreatie; 
o Tegen de <lad meer open re creatiegebieden (manife<latie terre in); 
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• Recre .. l~e verbindingen mel H""rluil~s am landelijk gebied reue .. tie/ te onlsluiten. 

T~bell. 1 Gebiedsperspeclie/ G'OOI G.oengebied Utrecht (1996): 
Kw~nlilalieve doelslellingen deelgebieden HaarzuUens en Holla ndse lI .. e/ 

1.5 Raamolan Groeng( bied Utru hl.w( d 

'" " 

" 

" 

Nada l hetgebiedsperspectiel Groot Groengebied Utrech t door het Rijk w,os vaslgesleld. heef! de 
provincie Utrecht in maart 1997 een Raamplaocommissie benoemd om een uitwerking te gewen aan de 
plannen voor het groengebied. Oi l heef!gerI!SUlteerd in het "Ra" mplan Groengebied Utre.:ht·West· (n]. 
8ij de totstandkoming van het Railmplan heel! de LC uil9"breid ge.:ommuniceerd met de bewoners viln 
het gebied en de releyante organi",tie$. 

In het Rilampli!n is een meff concrete uitwerking gegey~ aan de voorsteUen uit het Geb;"dsp""Pfitiel 
Groot Groengebied Utrecht. Hierbij is uitgegun van de oppe ..... lakteverdeling uit het Gebiedsperspectief, 
milar ten oplichte van de voorstellen uit de 5tructuurschets vaOr beide 4e-elgebieden,lijo wei de locilnes 
van de nieuwe groengebieden 'IOOr een dee! gewijzigd en de wijze lIan inrichring. Oil nur unleiding 
van het uitgebreide ovedeg dat heeft plilatS<)ewonden met de streek en de ve!"$chillende belroU en 
overheden. 

Het Rumplan wormt. zOills het zell ilangeelt. geen gedetililleerd eindplao. Hier is bewuSl voor gekozen. 
Omdal er in gebied sprilke i. V"" een grool a""".1 ruimtelij ke ontwikkelingen, mel nag_I 
onzekerheden. Hel gevaar is diln dat deze ontwi kkelingen het plan achterhalen. 8elangrijke slap Van hel 
Rumplan is wel dilt de 10ntie'S lI,n de functiewijziging>qebieden Iijn vaSigelegd. De verdere ui twerking 
van de inriehting binnen dele functiewijziginqsgebieden dienl. loals he' Raamplan ungeef! . in een 
ve ..... olg,tap plooats Ie vinden. 
Op kaart 3 is weergegevl!fl welke gebieden in het Raa""",,,n zijn a"ngeweren als 
functiewijzigingsgebied. Het betreft de gebiedl!fl die zijn aangeduid als Rand.tadgroen.tructuur of 
Nieuwe Natuur. 

Hel Raamplan is in 1999 door de Raampiilocommissie aangeboden iloilO GS van Ulre.:hl, indusie! de notil 
van re~~ or hoe-I eerder opg'!".telde c<:>n<:epl-Raamplan. De provinde Ulre.:ht het Raamplan in mei 2001 
bestuurlijk vilStgHteld . 

) .6 Gebjedsperspenjd R«rntjci Grot:n Stildsgewesl Utrechtl20U] 
In het "Gebiedsperspectie' Rec,eiltief groen stadsgewest Utrecht" dill in 200l werd vilStge'Steid, heeft de 
provincie Utrech t de e~tra "Vinilc-hectares· VQOI" de ontwikkeling Viln oieuwe groengebiedl!fl binnen 
Groot Groengebied ·Utrecht en omst reken" gelocalisee'd. Oe hierbij gemaakte keule'Slijn gebaseerd op 
een behoefteonderzoek en een haalbaarheidsonde.zoek. Voor hel t>ulba~rheidKlnde ... oek .ijn 
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""sprekkengevoerd, mel ""rtNJffiwoordige ... van gem~lffi, Slaatsbosbril""r, Naluurmonumenlffi, 
GllO, UlrKhts.. RKrealieschappen en vert"9""woordige~ van hel 'lKr"'aria~ 1 van belreHende 
landinrichtingscommissies. 6e00rdeelde aspe-clen zijn 0 .... hellekorl aan rKrealieplaalsen 
(behoefteon~rzo,o,k), r .. liItie mel .. nd .. r .. g",,,,~bi .. den, rKr .. ati"" .. aantr .. kk .. lijkh .. id, finanden, kan~ 
op besluitvorming. en ka ns op re .. lisatie IlOO< 2010. 

De uilein~lijk '1esele.:le .... ~ loc .. ties 1''1'1eo voor eeo '1'001 d",,1 b,om!ll ~ beqrenzin'1 v .. o de 
landinri(htin'1 Utre(ht.west. of '1ren~en hOer dire.:t Hn. bbel 3.J geeft"'" o"",,,:i(ht van de ,elev .. nte 
lou ties: 

label ].2 Gebied.pe"pIMlief Re",uli .. f G ...... n Stadsgewe.1 UtrIMh! (2002): 
Kwantitatieve doelstellingen Utrecht·west 

].7 Opdrll<hl un d .. lllndinri<htings<omminie 
De provinci .. UI'e.:ht h .... h n .. jaa, 2001 d .. landinrichtin~Kommissi .. Ut,e.:ht,w .. SI ing .. stt'ld. In ~ 
opd,a(ht .... n ~ LC 1> aangegevlffi dat het Raamplan in het gebied bekend 1>. dat het breed besproken is 
.. n dat er bt'grip voor het plan;'; ontstaan. Hoewt'l dit plan geen formele status heef!. hebbt'n betrokken 
o""rheden door hun medew .... king un lowel het gebiedsperspe(tiei. als de uitwerking in het Raa mplan. 
aangegevlffi aan de reabsering van het rijksbeleid mee Ie willen we,ken. 
In de opd,a(ht is tevens aa"""""ven dat het Raamplan het ve rt,ekpunt dient Ie Iijn voor ~ verdere 
p1anuilwe'king. Onder ha ndhalling Van de in het Raamplan bepaalde opvangcapadteit. :ijn eventuele 
voorstellen om te antidperlffi op nieuwe ontwikkelinglffi IMhter bt'spreekbaar. 

3.8 Natuu'gebledsplan Zuld·west Utrecht 
In natuur""biedsplan Zuid·west Utre.:ht is de e.:ologische hoofdstru(tuur be9rensd IlOO< het zuid· 
westelij k defl van UtrKhl. OdarnH.t wor~n d .. naluu,doellyp .. n ffi .ubsidiepakke tt .. n beschr .. v .. n die 
l7ij de begr .. nzing horen. Het natuurgebiedsplan IIOrmt een belangrijk inslIument VQO( ~ realisering van 
he! Rijk ... n provindaal natuur· enlandschapsbeleid. 
Het natuurgebiedsplan is In 2002 vastgesleld door GS van UlrKht. 
In het natuurgebied.plan .ijn ~ gebieden die gereke"d worden tot de Rand.ladgroen.tru<luur wel 
benoemd. ma~r hie r .ijn gefl> na tuu ,doelen voor va,tgesteld. 
De in het Natuurgebiedspl .. n be9rensde n .. lUu,,,,,bieden rijn wee'ge""ven op kurt]. In bijl .. ge 2 zijn de 
<}f!gevens per onde .. cheiden deelgeb,ed w""rgegeven. 

] .9 Wat ... beleid 
In de af",elopen jaren is het denken over ·waler" ster. ,~anderd. Er is meer ruimle nodi'1 VOOr wat .... , en 
wale' moel mede-<:l'denend :ijn voor de ruimlelijke innchting van Nederland. Slreven;,; om meer 
robuusle en IImbele walersyslemen 101 stand Ie breng~n, die waler kunnen vaslhouden en die 
ul~mileiten kunnen opvangen. Hel ni .. uWt' walerdenk .... wordl ""elal aangeduid al. W82l. In hel 
Nationaal batuursa((oord witer hebbcn Rijk.IPO. Unic Vin Wi\e(Khappcn en VNG gczamenlijk 
afspraken gemaak l ove, de invoerin9 van hel n""uwe W;}te,beleid. 

De veran~r~ inzichlen 0"'" wal .. r krij""n inmidd .. l, 't~. meer doorwerking in hel nieuwe waler· en 
RO·bele id •• owe! nalionaal, provindaal als ''''lionaa!. D I i. o.a. I ... ien in hel on\w .. rp-s"e..J<plan voor 
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Utr" cht, h"t conc"pt-on tw"rp-wal"rhui,houding'plan 1004-1010, en de wa terbeh"""pliinnen van de 
wal""ch~ppen. AI. voorloper op d"z" form"l" pl~nn"n, zijn er ook wal"rvi,i", gem~~kt, zander 
juridisch" staWs. Voor Utrecht-west zijn in dit verband Van beliing' 
- waterstrucwurvisie Stich tse Rijnlanden. 
· d""lstroomgebiedsvisie Amstelland 

O<! waterstructuurvisie is in september 2002 vastg"'teld door het Waterschap, de 
~elS1roomgeb1edSv1ste Amslelland Is In de<ember 100l vaStgeSteld door de prOvlnCIe. Hoewel be1de 
visies g""n lormele slalUS hebben. geven ze weI de hooldlijnen weer 1100' de gewenste 
waterhuishouding. 

fen plan dOll weI een lormele stalUS heel1ls hel "Walerbeheersplan lOOj- lUO/" dalln oktober lOOj door 
het wate,schap we,d vastgesteld. Dit waterbeheersplan is o.a. ge~seerd op de twee hiervoor genoemde 
watervisies. 
Ook het wat"rhuishouding'pl an van d" provincie h"" ft ""n lormel" , tatus. Het vig" rende 
w~lerhui.houdingspl~n is het 2" waterhui.houding.pliin v~n de provincie ·Waler op orde 1999-2003". 

o.el"_m9eble<b";.~ "''''''eILa nd 
Utr" cht-w", t behoort tot d""tr"'lio "Kl"i en Bonk". Algemene uitgang.punten voor dit gebied: 
• Minimali,eren van emissie. naa r b-odem. grond- en oppervtaklewaler 
• Rekenin g houden mel (tijde li jkl hogere opperviakle- en grondwaterpeilen en/ol tijdelij ke inundatie 

mel gebied.eigen waler (liindbouw, natuur); 
• Geen verdere versnippering van het walersy,teem: 
• Benullen van kansen voor peilverhogingillexibel peilbeheer bij naluuronlwi kkeling; 
• Toepassen van het principe "water ,troomt van schoon naar vies · ; 

Meer ,pedfiek is aangegeven dal rondom hel stedelij k gebied van Utr...:ht-Nieuw"'l ein meer 
waterberging nodig is. In dit verband wordt groengebied Utre<ht-west gezien zoe kgebied. Om 
wat" rberging I" rea li,eren zal in ve" lgevallen e"n oplossing moel" n worden ge,ocht uitgaande van 
meervoudig ,uimtegebruik. 

W .. e ,,,,uctuurvi>ie S.kh"e Rijnlonden 
O<! a lg"meen geldend" bel"id,lijnen voo, het wale,beh""r ,ijn s.am" ng"vat: 
• Reductie van emissie.; 
• Ve'groting ,ellvoorzienendheid " n duurzame inrich ting watersystemen (o.a. voldoende ruimt" voor 

piekberging en seizoensberging, evenlueel flexibel peilbeheer. in'khting gerkh! op eco\ogisch 
gezond watersysteem) 

• Hel grondwa te"y.t""m at. o rd"nend princip" ; 

In hel .treelbeeld voor de lange lermijn ,ijn rondom de 'tad Ulr...:hl m"",d"re ,oeklocatie, voor 
water berging aangegeven. waaronde. ook in Utrecht-West. In het verlengde hiervan is ook aang"'leven 
dat inriehting van recreatieve groengebieden nabij stedelijk gebied goede mogelijkheden bied! IIOOr het 
realise,en van extra waterbe'ging in de vOrm van meervoudig ,uimtegebruik (eombinatie natuur en 
recreali e met waterbergingl. 

W.te<t>ehH"pl,n HOSR :K>Ol-:K>01 

In het walerbehee"pliin ,ijn O. i . de lund;". voor het oppervlaklewater in beheer bij het walerschap 
vastgel"'ld en de doelstellingen voo, de periode 2(0)-2007, met een door kij k na3r 2015. 
In Ut,e<hl-west zijn de bestaande natuurgebieden aangeduid met de lunetie natuur. De ,est van het 
gebi" d i, aang" duid m"t d" lunctie landbouw 01 d" luncli" landbouw met waternaluur. 

AI. algemene doelsteliingen vOOr het behee,sgebied van HDSR zijn gelo,mulee,d: 
• Het g"wenste veiligheid'niveau t .... en overstromingen en walero ..... ,la,1 i. gegarandeerd 
• Er is sprake Van een goede waterkwalit eit 
• De " cohydrologische variatie binnen het plangebied is herste ld 
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• Er zijn go..d ~ g~brui ksmoge lij kheden v~n het pl~ngebied voor de v~ .. chill~nde lunctie'S 
• De bod~md~ ling i. vermind<ord en 10 mogelij k ge.topt 
• De landschappelijke betekenis van waler is behouden of verslerkl. 

Meer spedfiek voor de regio waarbinnen groengebied Utrecht·west is gelegen. zijn o.a. de volgende 
doelst e llingenlmaatregelen benoemd: 
• Realiseren van een duurzaam watersysteem vOOr het nieuw stedelijk gebied Leidsche Rijn en d it 

koppelen mel he! nog Ie Ontwlkkelen groengebled en pia.; 
• Uilwer ken waleropgave voor realisering van de geplande grOOlscha lige bouwloxalie Rijnenbl.lrg; 
• Uilwerken waleropgave voor he! realiseren van extra piekberging in het groengebied bij 

M~~ .. s~nbroek; 

• Aanpa k verdroglngsbeslr1Jdlng In besl<land naWurgebled V1Jverbos; 
• Aanpassen waterbeheersing Harmelerwaard. 

I'fovindool W.,. rhui.t.o..din9'1'lon: Wo ' . , op o,d. ' '199->00): 

H", viger"nd" wal"rhui.houding.plan, Waler op ord" 1999-~003, i. in juni 1999 v3.\g".leld. He\ plan 
be..:hrijft he\ w~terhui.houd kund i g beleid v~n de provind ~ Utrecht. 0.. be..:hrijving i, themagerich t. 
Na~'1 d ~ lunc\ieka~r1, Iijn hierbij geen g ~bied"pedlieke aanwijIingen geg""en. 
Vo lgen. de functiekaart bij het w~ terhui.houding,plan komen binn..., he t plangebied voor Utrecht -we't 
de volgende luncti e. voor: I<lndbouw.landbouw mel watern<lluur en naluur. 

0.. provinci~ h~~ft momenl~~l ~en ni~uw wat~rhui.houding.plan in vDOrb~r~iding. 0.. v~rwachting i. 
dat dit eind 2004 zal worden vaslgesle ld. In hel nieuwe walerhuishoudingplan wordl aangeslolen bij hel 
nieuwe waterdenken, zoals O.i. verwoord in de Stroomgebiedsvisie Amslelland. 

,.",. ~ 
'"'999" , NOl a Belvedere vastgesleld. Deze Nota geefl een visie op de rel atie lussen 
cul1uurhistorie en de ruimtelijke inrichling van Nederland. De centrale doelste lling v~n het verwoorde 
beleid luidt: de cu\(uurhistorische idenlileil wordl sterker richtinggevend voor de inrichling van de 
ruimle en hel rijksbeleid zal daa rvoor geede voorwaarden scheppen. 
0.. Nola B ~ lved~ re vorm t een algemeen beleidsdocum ~ n t. H ~t v~ rwoorde beleid mo..l gesta\t~ krijge n in 
het beleid en de uitvo..ring.praktijk van vel~ betro kkenen. In de Nota Belv~dere .tHn maar lief.t 50 
actiepunlen om dil doel Ie verwezenlijken. 

In hel kader van de NOla Belvedere is de zogenaamde Belvedere-kurt opgesteld, een kaarl waarop de 
gebieden en sleden die cultuurhistorisch gezien hel meest waa rdevol zijn, staan weergegeven. Hierbij 
lijn archeologi..:he, hi.lorisch-bouwkundig ~ en hi.lori..:h geografische g ~gev~ n. geinlegreerd. Do..l v~n 
de Belved ~ re- kaa rt i. niel om beperking ~n op Ie l~ggen aan de ge.e lecteerde gebieden, maar jui.t om 
a~n t~ gev~ n dat dele gebieden cultuurhi.lorisch g ~ zien belangrijke potenti ~. hebben. De .eleclie v~n 
de Belvedere'gebi eden is ook weer ni et geheel vrijblijvend Van aa rd. Hel door Rijk en provincies 
e,kennen van hel culluurhistorische belang van deze gebieden, schept verwachlingen len aanzien van 
he! Ie vaeren beleid. 

Groengebied Ulrecht·weslligt voor een deel in hel Belverder .... gebied Nieuwkoop-Harmelen. In de 
toelichting op d;1 gebied zijn d .... de volgende elemenlen benoemd als Iysie ke dragers van de 
cu l1uurhislori~: 

0.. oeverwallen van de Oude Rijn en haar zijriviertjes als dragers van nederzeuingen en sporen van 
exploilalie vanal de ijzertijd en de intraslrucluur van de Romeinse Limes. 
Hellandgoed ~ n ka.l~el d ~ Haar mel dorp Haarzuilen.; 
0.. inlen.i~f gebrui kle be.loten oev~rwa llen van de Oude Rijn mel opslrekkend gerend kavelpalroon 
en open komgronden 
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3.11 Ouurzum yeiljg 
In hel t>t.gin van de jaren negenlig i. de ontwikkeling van een duurzaam veilig wegverkeer op gang 
gekomen. Hel gedachlengoed van "Duvrzaam veilig" is van grOle invlOed op de innchting van het 
Nederlandse weqennel. Voor de weq<Jebrui ker belekent dit dal vaa k een ander gedrag verwacht wordt. 
ledere weggebrviker moel vii de weginrichting kunnen alleiden we lk weggedrag Van hem of haar wordt 
verlangd. 
Om eenduidigheid in het wegennel te verkrijgen worden wegen gecat~oriseerd . Hierbij worden de 
volgende C;)legOrleen onderschelden: 

Slroomw~ 

Gebiedsontslui!ingsweg 
frftoegang.weg 

fen SlrOOmw~ is gericht op motorvoertvigen en ma<lkt een continue doonlroming mogelij k met hoge 
snelheid. Oil vereist onder meer gescheiden njnchtingen, onlbreken van kruisend en overstekend 
ve rkeer, en bij aan.luitingen aileen in · en uilvoegend verkeer. 

0.. gebiedsonl.luiling.weg vorml binnen hel ver keersnetwerk in een gebied, de verbindende schakel 
tu"en erfloegang,wegen en , troomwegen. Een weg mel een gebied,onl,luitings/unctie facilileert 
lowel hel , tromen ai, hel uitwi"ele n, maar dele worden naar plaat. gescheiden. Hel ui twi"elen vindt 
plaa ts op krvispun len. hel stromen op wegva kken Ivssen de krvispunten.lonodig kvnnen 
gebiedsontsluilingswegen voorzien worden van parallelwegen. 
(en erfl""gllng.weg i. bed""ld voor hell""gllnkelijk maken van erven. Aile mlln""uvre. die nodig lijn 
voor het bereiken van de erven. hel in· en vitstappen en helladen en lossen Van goederen horen bij het 
loegankelijk ma ken. Dele wegcalegorie is er in beqinsel voor aile vervoerwijzen: voelgangers, 
motorvoertuigen, fietsen en bromfietsen. lo moet het mogelijk zijn met voertuigen in <llle rich ti ngen te 
manoeuvreren bl] In· en uttr1l1en Van erven en moe! de rtJsnelheld overallaag IIggen. 

3.12 flora en Eaunawet 
0.. lIo.a- en launawet is per 1 april 2002 in we. king getreden. o..ze wet .egell de bescherming van in hel 
wild levende planten en die.en. Veel inheemse plant- en dienoo.ten zijn door deze wet beschermd: 
onde r andere aile amfibie;;n, aile replielen, aile vogel" vrijwel aile loogdi eren, veel in,ecten.oorten 
(Iibellen.oorten, vlindersoorlen, mieren.oorten etc .) en veel vissoorten. In de wei zijn een aan tal voor 
besche.mde die.en en -pl<lnlen schadelijke handelingen <lIs verbodsbepalingen opgenomen. 
Voor due verbod.bep<llingen kunnen vrij.lellingen of onlheffingen wo rden verleend. Bij elk projec l 
geldt naast de genoemde verbodsbepalingen. de zogeheten · zorgp licht", wat inhoudt dal een ieder 
voldoende zorg in ilchl dient Ie nemen voor in het wild levende planten en dieren (ook niet·beschermde 
,oorte n) al.mede voor hun direcle leefomge"';ng. 

3.13 Niltuurbeuhermjng,wd 
Het naluurgebied Bijleveld (zie kaart 3 en bijlage 2) is aangewezen als be"hermd natuurmonument in 
het kader van de N<lluurbeschermingswet De Natuurbeschermingswel (1967) beoogt bes.:herming van 
natvurmonvmenten, dat wil z~gen in lerreinen en w<lleren die Van algemeen belang zijn uit een 
oogpunt Van natuvrschoon of om hun naluurwelenschappelijke bete keni, Ie verhinderen dill in het wild 
voo rkomende inheemse dier- en plantensoorten verdwijnen. Het is verboden het be"hermde 
natuurmonumenl Ie schad en. 
NB. Bij kasteel de Haa. en bij de Hamlo.en liggen ook enkele gebieden die onder de Naluu.s.:hoonwel 
vallen. 

M~~ (;,o."!Iat>lod VI .... "' ...... I. 'ug"'11I< 2004 
'O<J · ,s··n 114 



) .14 S,mcnYt ltcnd o Ytu icbt u:tcnntc bntuitcnirandvoorwn rdcn 

Sl'uctuunch ........ G,,,.,ne ~uim,e 

Vifid~ Nota Ruiml,",ijk~ Q,dMing ~XI'" 
. ""uali",,",1 
S"...,kpl~n p<ovincie u,,,.,,h, 

G~b;..d'Pfispecrief G,oot GfOt'ng~lMd Ut, pehl 

Geb;..d,Pfi~ re<",a.;"fg'oen ,., ew ... ' Utre<hl 
RNmplan Groenge-bi,.,j Ulre<M-w..s1 

OpeI, .. hl van GS un 
\..iIndinrichtingw:>mmi .. ie 

Naluu.beleid""-'n luidwest UUIOChI 

Stroomgebied.",.i~ Am'l..tland, 

_'e"'.oouu ..... ie HOSR 

Nota Belvedere 

Duuruam wi-

flo'it · "" f~u .... _ 
Na'uu.be"het"mi 'we' 

MER Gr<><lO'lgtbiH lII .... trt_<l. _USIIII lOtI4 

P~ . >6 •• nH.' 

~ 1M>j,.,j UI,~<h •. 
· T~jli ng ~xUa he<liI"" ~~b;"d ~n Pfil ~nlill 

bevo lkin ",on<~n'rati .... 

· fun<t'~t"""e""""""ruim'elijl.e ' e"''''",ing ..,.,.. nieuW<! 
roen ebie<len in Utre<hl~l . 

T~jli ng untal ho. "'akgfOt'fl + gfOt'ne ..... rbinding~n un 
dHlg~bi,.,j Grool G,oengoebied Utre<hl. WNfOD<X, de 
deelgebi.den HUfluilen. en HoILor>d ... U.oeI; 

· bu •• voor .....,envoeging dftlgebie<l Haa.-.uilen. en 
Holland ... U .... l voo, ",m"""""9ing 101 GfOt'fIge-bi,.,j Ulrpehl-
wnl en r'&iOI.ing van Utre<hl-w..sl "P voorbe,eiding."'h~"'" 
la-ndinrichring; 
uitwe,kk functionele uil ~ nlen voor he{ ,~ ..,. 

· T~jli ng umruUend<! ho. vlakgfOen Nn "adsgewe" 
Utrechl-wes' ba,i, ~ VlNAC-

Uitwe rking 09 hnofdlijnen .an d<' loegewelen ho. vlakg'oen 
en gr"., .... ",,",indingen 09 ba.i. van Ge-biedoperst><'<lief 

Groot G'oenqelMd UIr""h .. 

· beg.enling ... n de fun<liewij:ringsgebioeden besluurlijk 
.asl e.le&d. 
unlal ",,,eiOlieplaal ... n ligt .... 1; 

· beg.enling fun<t;"wijrlgingogelMde" ~gt in prinrit><' va,,; 

· kwalitatirve invuUing met Raa mplan at. vern"""" •. mag 
IOChle, fI ... ibe! mee wo<d<'n omgegaa" 

· beg'enli,,!! best.andelnieuwe naluu' in uued>t_est. 
aanduiding gew..""e ""Iuu.-doel tvt><''' 

· a19~m~ne ui' gang.""n.en voo. d<' gewen .. e 
wale.hui>houdi ng; 

· unduidi """k!ocalo.. walet"M' ;" n f~le "alu._ 
unwijlirg 8eI ..... det"e-ge-bieden. waa,ontier get.;ed 

Nieuw a,melen, en fo,mele ".'us.. 
· • em""" b..sch ri-'" .an d<' ... 1 "0 v .... we "n. 

• m~"", """d~ w~1 
. · 

· • emUn dend" weI 



4, Beschrijving studiegebied en autonome ontwikkeling 

In d it hoofdstuk wordt de huidioe situatie beschreven in het studieoebied en de autonome ontwikkelino. 
De huidige situatie vormt de refe renti e voor de eflectbeschrijving die in hoafdstuk 6 is op<Jenomen. De 
autonome ontwikkeling beschrijft de verwachle onlwikkelingen londer de voorgenomen activiteil van 
Groengebied Utrecht -west. De autonome ontwikkeling heelt betre kki ng op de periode tussen nu en 2013 
het tijd,tip waarop het Groenoebied oereali,eerd dient te zijn. 

,., 
~~';;:;!'Ii~"o (zuid)we,ten van het 'tedelijk gebied van UtrKht. Kaart 1 de ligging 

van het gebied weer. 
De be<jrenzing van het plangebied vloeit voort uil het Gebied'perspectief Groot Groengebied UtrKht uil 
1996, het Raamplan Groengebied UtrKh t-we, t uit 2000, en het gebied'perspectiel RKreatie l Groen 
, tadgewe, t Utrecht uit 2002. De tot ale oppervlakte van het plangebied bedraagt ruimt 2700 ha. 
Sinnen hel plangebied worden vier deelgebieden onderscheiden: Haarluilen., Harmelen, Reijerscop en 
HolLand.e U.se!. De begrenling van dele vier deelgebieden is weerge<jeven op kaart 2. 

Het studiegebied voor dele MER kan grOler zijn dan het pLangebied lelf. Oil is het geval voor die 
aspecten waarbij realisatie van het groengebied ook eflecten kan hebben op gebieden buiten het 
plangebied. Oit oeldt bijvoorbee ld vOOr de thema·, water en verkeer. 

4_2 Yinu-Ioutie Leiduhc Riio 
VINEX-Iocati e leidsche Rijn vormt de groot.te Vine. locatie van Nederland. en wordt aangele9d op het 
grondgebied van de gemeente UtrKht (lie kaart 1). Leidsche Rijn gaat een nieuw leefmilieu YOrmen voor 
80.000 tot 90.000 inwoners. Tussen 1991 en 2015 moeten er ca. )0.000 woningen verrijzen. De opzet van 
LeidS(he Rijn i, uitgewerkt in het Ma.terplan leidsche Rijn. 
Cn ke l" belan9rijke elemen ten uit het plan 'IOor Leidsche Rijn: 

aan de noordzijde van leidsche Rijn, direct grenzend aan het plangebied van Utrech t-we,t word t de 
Haarrijn~e Pia, gere ali~eerd een pla~ van ca. 8<>-100 ha. De pLa~ krijgt deel, een re(reatieve functie, 
deels ook een meer natuurUj ke funClie. 
cenlraal in LeidKhe Rijn wordl helzogenaamde Rijnsche Park onlwi kkeld, mel ca. 300 ha een van de 
groot.te ,tad'parken van Nederland. 
de grote en kleinere groengebieden zijn door verbinding5lone·. aan elkaar gekoppeld. 20 kunnefl 
di eren en planlen zkh over het ge hele Sladsdee l verspreiden. 
'IOOr het gebied is een walersysteem ontworpen dat zoveel mogelijk zelfvoorzienend is. De 
verwachting i, dat in het watersySleem een goede waterkwa liteit tot stand kan komen. Twee 
be ta ngrijke walergangen van dil wale,sySleem. liggen binnen de beg,en,ing van Groengebied
Utrecht-west. en dienen hier Ie worden ingepa,l. 
De ver keersinlrastructuur wordl ingrij pend aangepast. Openbaar vervoer en fietsverkeer krijgen ruim 
baan. 

Aufonome onfwiH eling 
De ontwikkeling van l eidsche Rijn zal ve,de, gaan. Dit is een dynamisch proces, waa,bij steeds 
aanpa"ingen zullen plaat,vinde n op ba,i. van ni euwe inziehten en actuele ontwi kkelingen. Belangrijk 
'IOOr het Groengebied is o.a. hoe de delinitieve inrichting van de Haarrijnse Plas e, uit komt Ie zien en 
wel ke functie. het gebied random de Haarrijnse Pia. krijgt. 
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In , am" nhan9 m"t d" verdere ontwi kkelin9 v~n leid«he Rijn.a l ook hel watersy,teem verder worden 
~fgerond. Oit belekent 0 .•. de inpa"ing van ""n nieuwe wa ter9an9 liIn9' d" Jomtenlaanweterin9 en de 
ruli,atie van een walerve'bindin9 lan9' de A2 IUssen de VI NEX en d" Haarrijn. 

Zond'" realisali e van hel 9ra..n9"i)ied . is Ie verwachlen dal de " " delij ke d'u k op Haa'zuilens Ia..neeml. 
Functies waarvoor i)innen het VI NEX'gei)ied zell geen of onvoldoende ruimle is, wilen dan m0gelij k 
na:;O r h"t g"bied van Haarluil"ns worden verplilalst. 

4.3 Recreilie 
O!",ni)aa, ta..9an kelijk" r"cr" ati" mog" lijkheden >ijn momenteel nauw" lij ks in het studi" gei)ied 
aanwell9. Ook recreatleve verblnd lngen naar het nudlegebled (blnnen e"n hal f uur lIetsen) llJn er 
nauw"lijks. 
Wei is door het hele liIndelij ke gebied van Ulrecht·West fie lsen mogelij k over de beslaande 
ve rbindin9swegen "n paden. Fietspaden me! ""n r"creati"ve lundi" zijn h" t Kortjaksepad, Eikslilan, 
Haa ' pad en h,,\ fi"\>p.ild 9"leg"n bij Huize Ha,mel"n. Door he! .tudi"9"bied loop! ,;~n '''9ional" "n ,;,;n 
national" fi"tsrout" , ''''pecti"velijk d" Haarzuil"nsroute en lF4. 
0.. wand"l,ec,ealie b"!",,kt ,ieh tot h"t kaste"l de Haar en het omringend" natuu'9"bied. Ka.t",,1 d" 
Haa, met d" omli9gende tuinen "n bo.",n is echte, ni..t openbaa, t""9ankelijk. 

Onderza.. k onder de huidige bewoners in de om9evin9 van Haarzuile ns [21[ wijst uit dal de bewoners 
vooral ,,,cr""r,,n bij Haarzuil"ns. Wand"l"n "n li"",,n zijn d" b"lan9rijk"" activit"il"n. Buit"n h"l 
studiegebied vo,men he! Vijverbos i)ij Harmelen. de Utrechtse HeuvelrU9. Am elisw""rd/Rhijnauwen. de 
loosdrechl",' en Maars",veen", Plassen de meest beloxhte recrealiegebieden. Opva\\end is dat vanuit 
de stad Ut,echt de minSle recreanten naar het studiegebied komen. Bewoners uit Ut,echt pre/ere,en de 
andere gebleden zoals Amel1sweerdlRhljnauwen en de Utrecht", Heuvelru9. 

AIS meeSI aantrekkelijk landschap om Ie recreeren wordt bos· en park landschap genoemd, 
res!",dievelij k 72~ en S8~. Bewone" uit he! stedelijk gebied noemen si9nificant m"", (86%) I>os als he! 
m""st aantrekk"lijk" liIndschap. H"I ontbreken van b0Sgeb;"den in de woonomgevin9 wordl dan ook als 
beLan9rijksie gemis gen""md door recreanten. Een a9rariseh landschap wordt als minsl aanlrekkelijk 
Landschap ge>ien lOwel door dorps· als st adsbewone". 

Vooral aCliviteilen als wandelen, fiet",n en genielen van de naluur in rust en slilte worden door 
,eHeanten a ls beliln9rijk ge>ien. 

In hel Zuiderpark van k:asleel de Haar. is een 90lfterrein aanwezi9. Oit 90lflerrein is echter niet openbaa' 
toe9ank" lijk. 
Ten oosten van deelgebied Hollandse 1l''''lli91 het re"ealiegebied van de Neder"ind", Plas. Dele p l~' is 
ooit ontwikkeld om te fungeren als >w"mplas, maar vanwege mog" lijk" v" rvuilingen is dit niet m""r 
moge lijk. In dit gebied li9t nu ook een skibaan. 

Autonom .. ontwikktoling 
Sinnen hel studi" gebied zijn. buiten d" voorgenomen :activileil . nauwelij ks ni euw" 
recreatiemogelijkheden voorzien. O:aarbij neemt de recre:atiedruk op het gebied enorm t"" met name 
door d" sladsontwikkelin9 in L"idsche Rijn. Ten OOSlen van het studi"g"b;ed van Haarzuilens is in 
leidsche Rijn een stadspark (l"idsche Rijn park) gep land met voornamelij k sportvelden en een tange 
recreatief lint [36). Oit linl kan een r"crealiev" verbinding vOrmen met hel studiegebied. Ook is in 
Leidsche Rijn de Ha:arrijn", pi ... voorzien. De plas krijgt naaSI de funClie in het w:atersysteem e<!n 
belilngrijke waterrecreatie fu ndi" . 

Aan de Hollandse IJssel in het studiegebied is een jachtha""n voorzien [37[. Het te .. <!in waarop d" 
jachthaven ~angelegd wordt i, dru 10 hectare groot en word t ingerkht met de volgende onderdel" n: 
• Jachlhaven met 220 plaatsen. 
• Sot"nloodsen mel d:a:arin gernlegre",d dd" gr""p':accommodali ... . 
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• H~""nk~n!oor met IuIr en re'St~urant. 
Oa~rnaas! voorzlet het plan In de aanleg van een parkeerplilats voor de ",,"zoekers van de jachthaven en 
he! ",stauran! en de aanleg Van een mlnkamplng met 16 tentpjaatsen. 

Hel ge!)led van de Nederelndse Plils lal mogelljk nl euwe r...:realleve mogelljkheden krijgen. Hel 
recrealleschap wit hl er O.a. een roel!)aan reallseren 01 ..ennleuwe r...:realleplas. 

4.4 Na!uur 
In he! studiege!)ied is..en grote diversitei! aan Ilora en launa aanwezlg. ~ze di""rslteit wordt m0gelljk 
gemaakt door de grOle verscheidenheid aan ha!)i!ats die aanwellg zijn als gevolg Van de versch;Uen;n 
lJodem, hydrolO9le. grondge!)ruik en de aanwe,igheid Van liIndschappelijke structuren en 
l.iindsch~psvormende elemenlen. De huldlge si!uatie voor Hor~ en launa (zowel wat betrell het 
voorlbes!aan van ""n duurz~me populiltie als de mogelljkheden voor m;gralle en dispersie) v~riee rt van 
sled', tot uitstekend. alhankelijk Van de soort Waar hel om gaat en de schaal waarop wordl gekeken. Er 
komen enkele be'Slaande waarde"Olie nalUurgebleden voor In he, studlege!)ied. Oeze liggen 
voornamelijk In hel deelgebled Haarluilens en In hel noordweSlen Van hel deelgebled Harmelen. Veel 
naluurwaarden komen daarnaast ook builen de,e naluurgebleden voor; sommlge I:>elangrijke soorten 
zljn zelfs mel name bulle" dele naluurgebleden aan Ie "ellen. 

In aile deelge!)ieden komen..en hoop verschillende planten· en diersoorten vOOr. Het gaat hlerblj ook 
om soorten die zijn geplaalst op de nationale Rode Lljst enl of de provinciale Oranje lijst enl of Om 
plantensoorlen en dlersoorten die zijn ()eschermd middels de Flora- en faunawet. De aanwezigheid van 
soorten op de Rode lijst 01 op de lijst Beschermde Soorten (Flora- en fauna wet) ()etekent niet 
aulomallsch dal deze ,oort In de provinde Ulrecht 01 In he! plangebled weinlg voorkomt (zeldaam is). 
Som, I, jul,1 het tegenovergestelde het geval. Soorten die staan vermeld op de Oranje lij'! lljn over het 
algemeen wei minder Irequent aanwezig in de provinde Utrecht, mel lage diehtheden of zijn anderszins 
in de provinde Utrecht in meer of mindere male bedreigd en! of zeldzaam. 

Voor ""n inventarisatie Van de In het plangebled aanwezige Ilora en fauna Is gebrulk gemaakt Van een 
a~ntal gegevensbronnen. De be l~ngrijkste hlervan I, de databank van de Provinde Utrecht, s...:tor RER, 
w~arin Inventari,atiegegevens over Hora en fauna van de mee'Ste kilometerhokken In het pl~ngebied zljn 
opgenomen. Oeze gegevens heb()en I:>etrekking op de afgelopen lien jaar. OaarnaaS! is ge!)ruik gemaakt 
van diverse literatuurgegevens en van inlernel. UII deze bronnen Is een grool aanlal soorten dle ;n hel 
gebled voorkomen !)ekend. Hel is niel mogelljk om een vottedig overzkht Ie geven Van aUe soorten die 
in het plangebied voorkomen. De manier waarop en de locatie waar is geinventariseerd door de 
waamemers is ()epalend vOOr de ge"Onden soorten. Door di! ·inventarisatie·elfect· is het m0gelijk dat 
()ep~~lde bel~ngrijke soorten niel in de gegevens voorkornen. Een voorl>ee ld Is de verspreiding v~n 
Kleine modderkrulper zoals uit de Invenlarisati egegevens blljkl. Deze belangrijke vissoort di e In de 
Habitatrichllijn word! genoemd wordl "Ooral aangelrollen In weleringen en polderslolen. Julst van deze 
biotopen in het veelal agrarisch landschap zijn relatief weinig inventarisatiegegevens voorhanden. 
Bijlage 3 g..eft een overzieht van de diverse plant· en diersoorten die volgens deze inventansatie in de 
vier deelge!)leden voorkomen en de loca!le, waar de waarnemlngen zijn gedaan. 

B;j de verdere beschrijving van de deelgebieden en !)ij de elf...:tbeschr;jving in hoofdsluk 6. wordt niet op 
elke soorl individueel ingegaan. Het is, gelel op het doel van de MER en de mate van detailniveau 
waarop de maalregelen op dit moment bekend zijn, voldoende om In te gun op enkele ...:oI09;sche 
groepen waann diverse plan l- en dlersoo"en bljeen ,ijn gebracht. De volgende dne groepen van 
planl" nsoort"n en dlersoorten worden ond"rscheiden, m"t !ussen haakjes "nk"le voort>.."ld"n van 
soort" n welk" goed zoud"n kunn"n worden gebrulkt .ds toehsoort voor de """tr,,Hende groep: 

• (seml-)aquatische soorten - oevers. open water (Krilbl:>enscheer. Wateraardl:>ei. Watervleermuis. 
Meerki~ker, Ringsla"g, Kamsalamander, Vroege glaze"maker, Bll1ervoorn, Kleine modderkruip"r, 
Visdiel) 

• soorten van open gebled - weide, akker, hoolland (Kamgras, Kale vrouwenmantel, Grote raletaa., 
Waterkruiskruid, Rulge dwergvleermuis, laatvlieger, Veldleeuwerik, Walersnlp, Tureluur, Grutto) 
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• soort~ n v~n ( semi-)b~sloten g ~ bied - bos, struweel (Bosaardbei, Grote k~""rorchis, 
lurusblauwlje, Ka msalamander, Boomklever) 

[en toe- 01 alname van de genoemde 01 andere toetssoorten (In he t a lg ~meen zljn deze soorten vrij 
krilisch len aanzien van hun omg~Ying) ge~1t ~en go~de Indicati ~ Van d ~ verandering in nalu urwaarden 
over een bepaalde periode o f na een bepaalde ingreep. 

veel dlersoonen vallen nlel enkel In ~n van dele groepen maa r ma ken gebrut k van meerdere 
ecologische groe pe n. Bijvoorbee ld ""e llibellensoonen gebrui ken lowel d e oever.one als laagblijvend 
struweel als foerag eergebied. De in de deelge bieden aanwezige zeer belangrijke soorten di e een hoge 
beschermingsstalus g ~niel~ n (soorlen die vallen ond~ r d ~ Habit~ trkhtlijn, bijlage II enl o f IV) word~ 
hle rond er wei a~rt behandeld. lndle n deze soorten voorkomen In een deelgebled Is dll blJ de 
beschrij\'ing van hel deelgebied aangegeven. 

In h~t Groeng~bied Ulrecht·West komen e lf die rsoorten voor di ~ staan vermeld op de Habitatrkhtli jn. 
Het g aat om Rug.lreep~d, Kam>aldmdnder, Kl~ine modderkruiper, BiU"rvoorn en .even .oorl"n 
vleermuizen: l~atvli"ger, Watervleermuis, Baardl Brandl's vleermuis (ondt.rscheid niel duidelijk in de 
i nvenl arisali ~ ), Rosse vlee rmuis, Ruige dwergvleermuis, Dwergvleermuis e n Grootoorvleermuis. 
Rugstr""ppad le~ft in voorn amelijk zandige lerreinen, .oms ook op kle i- of v~engrond, mel een 
belre kk elij k hO<;le dynamiek. Voor de voortplanting wordt gebru ik gemaakt van ondiepe wa teren die snel 
opwarmen: tijdelijke poelejes en plassen maar ook slooljes kunnen geschikt zijn. Kamsalamander is een 
soort van kleinKhalig~ landKhapp~n m~1 bo.~rcel~n, h"gg"n "n struw"l"n. H"I voortplanlingsbioloop 
bestaal uil vrij grOle . stilslaande wate ren mel een goed ontwikke lde walerve<]elatie : ook kle ine re poelen 
wordt gebruikt, mits d"z" permanent waler beval1en . Kleine modder);;ruiper komI voor in aUer\ei 
waleren mel een fijnzandige o f modderige bodem: kleine ondie~ stilstaande of lang1aam slromende 
waleren. grOle rlvteren en kanalen . meren en plassen maar vooral welerlngen en polderslOlen. 
Sitte rvoorn kan word en aangetroffen in stilSlaand ollangzaam stromend wale. (slOlen, plassen, Yijvers) 
met een goed onlWi kkelde onderwa tervegetatie. In stromend wa te r kan dele soon in de oeverzone 
worden ~angelroffen. Voo. d~ voortplilnting is de ~anwezigheid van zoetwatermoss~ls ~ ssenti;;"l; om 
dele reden wordl dele vissoort aangetrollen in wateren met een landige tOI modderige bodem: 
bodems die bestaan ult lachl materiaal. De genoemde vleermuissoorten maken over het algemeen 
gebrui k van opgaande, m~esta l ve rbi nd ~nd ~ , lijnvormige landscha psel~m~nlen (vlieg- en 
mig ratieroul ~s). In verschillende landsch ap~n worden vleermuizen aang~troff~ n maar grote o~n 
wlnderige gebieden worden veela l gemeden. Gejaagd wordt ""elal langs opgaande 
landschapsel~menten a ls heggen en bosranden, langs oevers, bij lantaarnpalen en boven open wale r. 
Een aanlal vleermulssoorten gebrul kt het gebied Utrecht-West enkel voor de voorlplanling 
(kraam kolonies) en overwintert e lders. 

Dftlgobiod Hnnullon. 
Oit d ~elg ~ bied bestaa l ene rlijds uit h ~t landgoed Haarwilens met kasl ~el De H~ar, dat voorname lij k 
bestaal uil vochtige loolbossen en droge.e graslanden. en daarnaast uil een open ag.ariKh 
weide landschap met In het noordoosten een voormalige eendenkooi en in het luiden de ri\'ier De 
8ijleveld. In dit deelgebied zijn veel bestaande natuurwaarden aanwezig. In het centrale gedeelte van dit 
deelgebied . rondom kaslee l De Haar. komen loetssoo.len voor uil de ecologische groe p (sem;.Jbeslole n 
gebied. Oil is ook hel g eval rondom de voormalige eendenkooi. Toetssoorten uit de lsem;.Jaqualische 
groep worden aangetroffen in de rivier De 8ijleveld, In de vijvers rondom het kasteel, in de voormalige 
eendenkooi ~n voora l verspreld in de diverse w~teringen en sloten in hel agrarisch gebied. Hoewel een 
grool deel van deelgebied Haarluilens beslaal uit (landscha~ lij k ) open gebied komen er in dlt deel 
nlel lO veel waardevoUe natuurwaarden voor (weinig toetssoorten). Een uillondering hierop vorml een 
in nationaal opzil:hl z~ldzaam type nal schraa lgrasland in he t natuurre .ervaat Bijlev~ ld: he l Equiseto 
varie<,lali - Salk~tum repenlis. de a"ocialie van Bonte paardestaart en Moeraswes~norchis. Verder i. 
het vermeldenswaardig dal met name het ooslelijk gedeelte van deelgebled Haarzuilens waarde heefl 
voo r v~el w~idevO<;lelsoorlen (waaond~r toet"oorten van open gebied). Daa rnaast va ll het gebied 0.. 
Haar en het gebied bij de Ham toren onder de regeling van de NalUurschoonwet. 
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In deelgebied H~ilrzuilens Iijn de ell eerder genoemde diersoorlen die slaan vermeld in de 
Habila lrichtlijn, bijlage II/IV (Rugslreeppild, Kamsalamander, Kleine modderkruiper, Bittervoorn en de 
vleermuiss.oorlen luMieger, Walervleermuis. Baard/ Brandt's vteermuis. Rosse vleermuis. Ruige 
dwergvleermuis. Owergll\eermuis en GroOloorll\eermuisl allemul ungelrolten. 

DftI9"biod H.,mot ... 

Oil deelgebied beslaal vOOr een grool deel uil vlij open agraris<h g raslandgebied. En kele loelssoorten 
ul! de e<ologls(he groep open gebled ll)n In dll deelgebled ""nwellg (met n"me weldevogelsooneni. In 
en nabij de poldersloten komen (semj.)aquatis<he loetssoonen voor. In het noordwesten Viln dil 
deelgebied ligt hel Vijverbos met hieromheen enkele bos)es en opgaande beplanting. In deze hoek van 
he1 deel9""bied Harmelen Iijn hoge naluurwaa rden aanweIig. Veelloehsoorlen uil de ecologische 
groepen (semHaquillts<h en (semHbesloten gebled z1Jn op deze lociltle ailnwezlg. Soorten viln de 
Habitalrichllijn, bijlage II/IV. die voor komen in deelgebied Harmelen .ijn Kleine modderkruiper. 
Walervleermuis en Dwergvleermuis. Deze soorlen zijn aUemaal aangel roffen in of nabij he! Vijverbos. 
Kleine modderkruiper ka n ook in de resl viln dil deelgebied voorkomen in de slolen. lie eerdere 
opmerking inzake invenlarisaUegegeven. in hel agrari>ch l~nd><ha p. 

o.el9<blod Relje<><O!' 
Oil gebied b",lilal . nog meer dan hel deelgebied Harmelen, uil oP"" ag rarisch grilslandgebied. De 
landbouw b",lila l voornamelijk uit mel kveehouderijbedrijven. met intensieve veehouderij als vee l 
voorkomende nevenlak. Door hel inlensie! agrarisch gebrui k van dil deelgebied . ijn de aanwelige 
naluurwaarden over het algemeen niel'o hooq. De natuurwaarden in d il deelgebied zijn voornamelijk 
gekoppeld aan de slootoevers en slootlkhamen (aanwe.igheid Vil n (sem;.Jaquatische loetssoorlen). 
Oilarnaasl komen er planlenSOOrten en dier.oorten voor die zijn gebonden aan open 9raslandgebieden 
(bijvoorbeeld veel weidevogels waaronder loelssoorlen van open gebied). De aanwezigheid van 
toetssoonen ult de genoemde eco toglsche groepen Is beperkt. Er Is ~~n soon v,m de Hablt,lIrlchtll)n 
aangelroflen in dil deelgebied: Rugs!reeppad. 

O«tI9<biod HoU.nd,o IIne l 

Oil deelgebied word! sterk beinvloed door de aanwezigheid van de rivier Hollandse Ilssel. In het 
overw~end open agraris<h 9.aslandgebied komi in het zuiden hel IJsse lbos vOOr. Oil bos is recenlelijk 
aangeplant en herber'l l om del e rede n nag weinig belangrijke nilluurwa ilrden en weinig toelssoorlen 
van (semi-)besloten gebied. De niltuurwaarden in di l gebied lijn derh illve voornamelijk gekoppeld ilan 
de slooloevers en Sloollkhamen in hel agrarisch gebied (aanwezigheid van (semi·)aqualis<he 
toetssoorten). Oililrnila ,t komen er plantensoorten en diersoorten voor d ie Iijn gebonden ailn open 
gras landgebieden (bijvoorbeeld veel weidevogels waaronder toelssoonen Viln open gebied). De 
aanwezi9heid van loelssoorten uil de genoemde ecologis<he 9roepen is beperkl. Er . ijn geen soonen 
viln de Habitatrichtlijn ilil ngelroflen in dit deelgebied. 

AurDnDme Dnrwikkeling 
Ooor de toenemende stedelijke en recrealieve dru k zal de niltuur in aUe deelgebieden onder druk komen 
Ie staan. Het bestaande recreatienetwerk .al sleeds intensiever worden gebrui kt door ef!n toenemende 
recreali edru k vanuit Utrechl en l eids<he Rijn. Hi erdoor zullen teefgebieden Viln flora en fauna meer 
betreden en verstoord worden. Omdal hi erbij geen regulati e of lonering van recreati e lat p!aalSvinden 
worden hier grote negatieve effecten op bestaande leefgebieden van met name IOe1ssoorten viln open 
gebied verwilch t. Vooral vee! weidevogel,oorten. die vailk afhilnke li jk zijn van ongesloorde open 
lands<happen .• ullen in de aulonome ontwikkelin9 duidelij k ach leruitgaan. De toenemende 
recrnliedruk zal ook voor ef!n grolere mate van verslorin9 .orgen in de boscomplexen rondom kasteel 
0.. Hilar in deelgebied Hailr.ui!ens, op de natuurwaarden viln he t Vijverbos in deelgebied Harmelen en 
op de natuurwailrden viln he tlJsselbos in deelQebied Hollandse IJssel. Oit betekent een neQil tieve impact 
op (semi ·)aquatische tOe1ssoorten maar vooral op toetssoorten van (,emi-)besloten gebied. Ondanks de 
toenemende recreiltie lullen de natuurwailrden viln de bo"en rondom kilsteel De Haar en van het 
IJssetbos toch loenemen in de autonome ontwi kkeling. Oit komt omdal in deetgebied Haarzuilens 
Natuurmonumenten een mef!r op natuur gericht beheer gaat voeren op de gronden di e Iij in e igendom 
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h .... ft ge kreq en. Ten oplich te van het verleden vormt dit een belangrij ke verandering. De natuurwaarden 
in het lJ,,,,lbo, lulJen, ondanh de toenemende recrea tie, met het ouder worden van het bo, toenemen. 
Toet,,,,,,,,en van met name (semj.)beslolen gebied zullen profiteren van hel ouder worden van het bos. 
\IOOral op de langere lermijn als de diversiteil in biOlopen (dODd hOUI, open plekken, jonge opslag) !link 
is loenemen. 

Wellicht dal een verbetering van de water kwalileit in de watergangen in hel plangebied oplreedl, als 
gevolg van aulonome beleldsmaatregelen van hel walerschap. a!gemene verbelenng van de 
milie ukwalileil. minder uilSpoe ling van agrarische percelen als gevolg van slrengere normen, mogelijk 
toe~ssen van agrarisch naluurbeh .... r op de sloolkanlen etc. Hie rdoor kan een lichle loename van 
(semi')aquatische loetssoorten worden g ... ignaleerd. Daarna asl lal de landbouw echler verd er 
Intenslveren en waar mogellJk za l Khaalvergrotlng plaatsvlnden, waardoor de waterkwalltelt Julst 
verminderl. Bij schaalvergroling zal veelal de verkaveling worden verbelerd voor de agrarier en dus 
verslechterd voor natuurwaa rden (vermindering van overhoekjes, ruige perceelsdelen, verruigde 
slootkanten etc.) waarbij toetssoorten van open gebied, van (",mi-)besloten gebied en ook (semi
)aqualisch" \o"l»oorl"n nadeel 1< unn"n ond"rvind"n. To"I.>oorl"n uit de (."mj.)aqualisch" groep 
lullen daarom in de autonome onlwi kkeling over het algemeen netlo weinig verandering la ten lien. 
Structuren die in de huidige si tualie van belang lijn voor de migratie van dier"",rten zullen deels 
"" rdwijnen. Laatstgenoemde onlwi kkeling ka n wei positieve elfe<:ten he bben op diverse loetssoorten 
van open gebied. \IOOrnamelijk weidewgel>oorien. 

In de aulonome onlwikkeling van hel plangebied is hel in aile deelgebieden mogelijk dal er meer 
gebruik gaal worden gemaa kt van de mogelij kheden wor agrariKh natuurbeheer en voor partku lie r 
natuurbeheer. Dit heel! in het geva l van agrarisch naluurbeheer wornamelijk een positiel elleel op 
toetssoorten van open gebied en op (semi-)aquatische toetssoorten (slootka nlbeheer). Door ~rticulier 
naluurbeheer wordl ""elat de habltal van loetssoorten van (seml'lbeslolen gebled verbelerd. De 
verwachting is dat dil nie l op uilgebreide schaallal gaan plaatsvinden. De doelsle llingen van hel 
Naluurgebiedsplan Zuidwesl Utrecht voor dit gebied lullen niet lot stand worden gebrachl. De in dil 
naluurgebiedsplan opgenomen gewenste ecologische verbindingen kunnen niel (volledig) worden 
gerealiseerd waardoor hel moeilijk blijlt vOOr v .... lllora en launa om te mig,eren in noord-zuid richling 
(Ius",n dee!gebieden Haarzuilens en Holland", UsseO en oost-west richting (van hel plangebied naar 
Lopikerwaard en de Venen in he t westen. en aa nliggend sledelijk groen in hel oosten). Qverigens is de 
oppervlakle die in het naluurgebiedsplan begrensd is ai, nieuwe natuur re latie l beperkt. 

4.5 Waler en Bodem 

(;oomorlolooj" e~ bodemgo.leldheld 
Kaart 4 geeN .... n o""rzicht van de geomorfologie van hel studiegebied. De landKhappelijke opbouw is 
bepaald door de oosl-we,llopende rivieren, de Hollandse Us",l, de [voormalige) Dude Rijn en de Vecht. 
Ooor hel allettingsmechanisme van del e rivieren is een kenmerkend P<Otroon van hoger gelegen 
stroomruggen (grenzend aan de rivierbeddingen) en lager ge iegen komgebieden lop grolere alstand 
van de rivierbeddingen) Ontslaan. 
Binnen hel studiegebied zijn Iw .... Slroomste lse ls Ie onderscheiden: hel krimpense en he t Utre<:hl'" 
Ste tse l. Hel UtrechlSe SlroomSlelse t lig! onder andere in Haarzuitens e n Harmelen. Hel Krimpense 
stroomstelsel behelst de deelgebieden Reijerscop en Hollandse Ussel (55]. 

Kaart 5 gedl een ruimlelijk beeld van de bodemgesteldheid in hel gebied (b,on: bodemkaa'l 1:50000, 
kaartbladen 310 en 380). In nagenoeg hel gehele studiegebied is sprake van rivierkleigronden. Het 
bel ref! met name ka lklole poldervaag- en dre<:htvaaggronden. Bij de poldervaaggronden is sprake van 
.... n bouwvoor beslaande uillavet. lichte klei ollware klei. Veela l is sprake van een zware ondergrond. 
Bij de dre<htvaagg,onden begint lus",n 40 en 80 cm min·maaiveld de veenondergrond.OVer een 
aanzienlijke oppervlakte is 'prake van vergravingen of afgravingen. Dit komI o.a. door klei -afgravingen 
die hebben plaa1Sgevonden ten behoeve ~an de bak" .... n. en da~pannenfabrieken . 
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Hoog"'lggi"g ." ,.'iff 
Kaart 6 geett een beeld van de maa iveldshoogte in het ptangebied en omgeving. De maaiveldshoogte 
binnen het plangebiecl ligt wssen globaal ca. · 1,50 mNAP en +1.00 mNAP. De verschillen in 
mniveldshoogte weerspiegelen duidelij k de ligging van de oeverwalten en de komgronden. De 
oeve rwallen Iijn herkenbaar als de hoger gelegen g.onden. De maaivelshoogle ligl in he! algemeen 
Illssen u. 0 en +1,00 mNAP. De komg.onden zijn he.kenbaa. als de tage. gelegen gronden. De 
maaiveldshoogle ligl hie. in hel algemeen Illssen - 1,50 en -0,50 mNAP. 

Geohydrotogi. 
0.. geohydrologische OpbollW van hel gebied is in hoofdlijnen we .... geqeven in ondersliiande ligllll'. 

f igllll ' 4 .1: Geohyd.ologische OpbollW. 
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0.. kwel-infill.atiekaart van de p.ovinde UI'e<:ht (lil . 30) geeit een indkatief beeld van de ligging van 
kwel· en infilt.atieqebieden. Zie kaa rl 7. Mel name in he! cenl.ale deel van hel sllldieqebied is sp rake 
van een opwaartse grondwatersl.oming. Het gaal dan om hel komgebied lowel len noo.den als ten 
Zlliden van de All. o.a. de polde rs Reije.scop. 8ijleveld en Heijcop. Ook aan de noo.dzijde van he! 
sllldiegebied. in een lone ten llliden van de Al. is sprake van een ove rwegend opwaartse 
g.ondwalerst.oming. Oil geld l ook voo. een gebied jllist ten noorden van Ha.melen, bij de splitsing van 
de spoo.lijn van Woe.den naar UI.e<:ht en 8.ellkelen. 
In de rest van het ptangebied (deelgebied HnrZllilens, deelgebied IJsse lbos) is sprake van een 
overweqend ne-erwaarts gerich te grondwaterstroming. 

Van het Amste.dam·Rijnkanaal. de Leidsche Rijn en de Hollandsche lJs",1 is bekend dal Iij in dil ... ebied 
een overwegend infiltrerende werking hebben. Het peil dat wordt aangehollden is hoger dan de 
sti jghoogte in hel ee .. le walervoe.ende pakkel, en op veel plaat ... n doo .. nijden de,e wale.lopen de 
de klaag tot in het eerste watervoerende pa kket. 
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G ... "dw,'e ''''ppe" 
0.. bodem/G I-k~ ~rt schaal 1'50000 geefl een . uimlelijk beeld v~n de in hel gebied voo.komende 
grondwalerSlanden. 2ie kaarlS. Omdal de opname van dele gegeven, eind jaren 60 heell 
plaalsgevonden, is voorl ichl;.gheid bij hel gebruik van deze gegevens geboden. Zo heel! in 1989 in de 
po lde. 6ijleveld en een gedeelte van de polder Heijcop een verbelering van de walerbeheersing 
plaaslgevonden. Er is niel nagegaan in hoeverre dil invloed heeft gehad op de grondwaterslanden in hel 
gebied. Oitzellde geldt vOOr ande.e ing.epe:n die in 01 in de omgeving van hel plangebied hebben 
plaalsgevonden. 
Ten behoeve van de verdere planuitwerking voor de lunctiewijzigingsgebieden binnen het groengebied 
is in 2001 een meer gedelailleerde bodemlgHartering uilgevoerd, schaal 1:10000. 

Op"",,,,I>_ t_.to .. y.tM m 

Het opperlllaklewalerbeheer binnen hel plangebied is in handen van hel Hoogheemraadschap De 
Stiehlse Rijnlanden. Hel vigerende wa terbeheersplan van hel Hooghum.aadschap is hel Integraal 
w~lerbeheersplan De Stiehl ... Ri jnlanrn.n (1996-2000). 

0.. belangrijksle wale.en op .egionaal niveau Iijn hel Am.lerdam-Rijnka naa l, de leidsche Rijn, de 
Holland,e U .. el en de Haa.rijn. Oil zijn wale.en mel een va.1 pe:il, die een funelie hebben voo. de 
w~le.~anvoer en -~fvoe. van het plangebied. 

Binnen hel plangebiecl zell is sprake van polders mel diverse peilvaUen. waarbinnen een eigen peil 
word l aangehouden. Kaarl9a gee" een overzichl van peilvakken binnen hel plangebied en van de 
walergangen die in beheer zijn bij hel Hoogheemraadschap. Knrt gb geell een overziehl Van de 
wateralvoergebieden die Ie onderscheiden zijn en de slromingsriehlingen van hel opperllla~lewa !er. 

He! huldlge petlbeheer Is algestemd op he' landbouwkundlge geb.ulk blnnen het gebled. 011 beteken! 
een "Iraditioneel" peilbeheer waarbij de zome.peilen hoger liggen dan de winterpeilen. Een 
uitzondering hierop vormt hel peilva k waarbinnen kasteel Haarzuilens ligl. Hier geldl een vaSI peil 
gedurende hel gehele ja~r om sch~de ~ a n de lundering van het ka,tee lle voo.komen. Om de hoge .e 
zomerpeilen in sland Ie houden, is veel wate.aanvoer nodig, mel name op de SI'OOmruggronden. 
Omdat deze walerilanvoer plaatsvindt vanuil de Leidsche Rijn 01 de Ho llandse Ussel heell dil een minder 
goede wale.kwa lileit 101 gevolg. 

Het gebied len noorden van de Leidsche Rijn walert al naar de Haarrijn en de Leidsche Rijn. Oi t belreft 
deelgebied H~arIuilen' en een be langrij k deel v~n deelgebied Ha.melen. W~terinla~ 1 vind l plaal . vanuit 
de Leid,che Rijn, voornamelijk via de Bijleveld (inlaal bij Harmelen) en evenlueel via de Heijcop (gemaal 
Vleulerweide). 
Het gebied len luiden v~n de Leid"he Rijn wate.t '100' een deel af naa. de Leidsche Rijn (gemaal 
Bijleveld), en voor een deel via de polde. Galecop (len oo.ten van de Al) naa. het Am,lerdam
Rijnka naal. Oeelgebied Reijerscop behoo.1 tol het gebied dal naa . de l eid"he Rijn atwale.t, deelgebied 
Hollandse IJssel 101 het gebied dat atwater! naar hel Amsterdam Rijn kanaaL Wateraanvoer vindl plaa" 
via dive .... inlaatpunlen vanuil de Hollandsche U •• el. Vanuit U .... I.tein wO.dl stedelijk overschotwate. 
geloost op de Usselwetering. 

W .. o,kw.li •• i. 

Van de wate.kwalileit binnen het plangebied Iijn weinig meetgegeven. beschikbaa •. Aigemeen bekend 
i, echler weI dat hel inla~ tw~ ter vanui! de l eid"he RijnlAm'te.dam- Rijn k~n~ a l en de Holland"he IJ, ... I 
van minde. goede kwalileil is. Oit zal ook van invloed zijn op de waterkwalileit binnen hel plangebied. 
Oaarnaast is sp.ake zijn van afspoe ling van meslslollen van de agrarische in gebruik zijnde gronden. 

Grondw,'. ,on' ",kki "90" 

In de omgeving van hel plangebiecl vinden diverse grondwalerwinningen plaals. Beslaande 
grondwa terwinningen voo. drin kwate'p.oductie lijn aanwelig in linschoten en de Meern. In 1995 we.d 
in de Meern til. 1,9 miljoen m3 grondwaler onlrokken en in Linscholen ca. 9.7 miljoen. In Vleulen is een 
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nieuwe grondw~lefWinning voorzien mel een loe komstige c a~adleil van u. S miljoen m3/j aa r. 
Oaarn a~sl zijn er verschillende g rondwaleronUrekkingen voor induslriele doeleinden. (bron li t Iwaco) 

Nabij hel studiegebied bevinden zich drie walefWingebieden, Yleulen Walerleidingbedrijl Midden 
Nederland (WMN J. De Meern WMN en Linscholen WMN omringd door een I:>oringsvrije zone [g . 11). 

Vln ...... t~"y"Hm 

Yoor he! YINEX-gebled Leldsche Rljn Is een nleuw wa.ersysteem Onlworpen. da. In prIncIpe losstaat van 
de omliggende gebieden waaronder gebied Haa rzuilens. De ~doe li ng is dat het YIN ~X·watersyst eem 

loveel mogelijk l ellvoorzienend wordt. Oil belekenl dal neerslagoverscholten loveel mogelij k worden 
vastgehouden in hel gebied zelf, en dal neerslagl ekorten zoveel mog" lij k worden gebuHerd vanuit d" 
elgen w~terber9lng (o.a. HaarrlJnse Plas). Om tilt mogellJ k Ie ma ken voorzlel hel YINEX-watersysteem In 
een fl exibel peil~heer tussen een ma ximum en een minimum pei t. Bij dit concept zullen de peilen in de 
winterperiode mee!!al hoger zijn dan in de zomerperiode. Een peilregime dus, dat tegenoVf'rgeiteld is 
aan h..t Ir~dition"le p"ilbeheer. 

H"t VINEX,wa t"rsysteem omvat ook el"m"nten die "en pla~ts loud"" moeten krijgen binn"n d"e lg" bied 
Haarzuil"ns. Oi t betreft: 
• Wat"rgang tu .. " n h"t centra l", hog" stelsel van Hel Vin" x,watersyste"m en hel noordelijk gel" g"n 

lage st"I~1 (Haarrijn~ Plas). In de basisplannen voor het YIN EX,wa tersysteem is deze wa lergang 
g"looliseerd langs de Joostenlaan. 

• Watergang tu .. en gemaal llaarrijn en de Haarrijn ... Pia. voor wateralvoer vanuit YI NEX 
watersysleem indi" n sprake is van ""n wateroverschot. In perioden van walert ekort lOu via deze 
walergang eventu"el ook wateraanvoer moeten kunnen plaa tsvinden. 

Ten tljde v,m de ontwt kkellng van het RHmplan Utr" cht·w" ,t Is onderzoek gedaan naar de 
mog" lijkheden om hel watersysteem van de VINEX Ie koppelen aan hel watersysteem van hel 
groengebiecl. [lit. 271. De condusie hie IVan was dat een directe, fysie ke koppeling niet voor de hand ligt, 
omdat de waterbalans v~n het VINEX·sysleem dan Ie veel verstoord IOU worden. Het VI NEX· 
watersysteem zou in dat geval namelij k niel meer zeUvoorzienend kunnen zijn. vanwege de 
wateraanvoerbehoefte van het gebied Haarzuilens. De nood.a kelijke wateraanvoer in de zomerperiode, 
lOU ongunstig zijn d" walerkwalil"it in het VIN EX,walersyst" em. 

B'<)(I..t~U~ wa""y" ... m I kn'lpun'." 
0.. wa t" rhuishouding binn"n h"t groengebied functioneert in d" huidig" siluati e redelijk 101 go"d. Er 
.ijn g""n grOle knelpunlen bekend, die op hel schaalni""au Van het groengebied aangepakt zouden 
moeten worden. Wet zijn er. met name vanuit het nieuwe waterbeleid en vanuit de ontwikke lingen die 
plaa tsvinden in de omg" ving, lOals de ontwikk"ling walersyst""m VINEX Leidsche Rijn, verschil l"nd" 
w"nsen bek"nd t"r verbet"ring van h"t wat"rsysleem. Rel"vant" ~andachtspunt"n in relatie lot het 
groengebied lijn: 
• met name in de d"elg"bieden Haarzuilens en Holland~ Ussel (gebieden mel stroomruggrond" n) is 

wateraanvoer noodza kelijk in de zomerperiode. Omdal deze wateraanvoer plaalsvindt vanuit de 
Hollandsche IJssel (deelgebied Hollandse IJssel) of de Leidsche Rijn (deelgebied Haarzuilens) heeft dit 
een minder goed" waterkwalileit 101 gevolg. 

• In deelgebied Haarzuilens is sprake van een behoorlij k compl" x, kleinschalig watersyste"m; dit sluil 
niet aan bij de wens om Ie komen tot meer "robuuste" watersystemen. 

• Bij Maarssenbroek is soms sprake v~n waterov" r\ast. Gelochl wo rdt da~rom naar e" n localie voor 
waterberging; 

• Het watersysteem dat in het kader van de VINEX·Leische Rijn wordt ontwikkeld grenst aan het 
wat"rsysleem van H~ arzuilens. Onderdel"n van h"l VI N EX,watersyst"em lOuden e"n pl~ als moeten 
krij<,len binn" n h" t <,lroen<,l" bied. Dil vra~<,ll om een <,loede ~fstemmin<,l. 

• Indien de plannen voor de steclelijke ontwi kkeling voor Rijnenburg doorgaan, dient er goede 
afstemming pl~at. Ie vind"n tu .. "n h"l w~t""ysleem van de d""lg" bi"d"n Haarzuil"ns en Reij"rscop 
met het watersysleem van Rijnenburg. 
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0.. functi ~wijliging~n in h~t kad~r van h ~t groengebied conc~ntreren lieh op de deelgebieden 
H~~rzuilen. en Holl~nd ... U .... L Omdat beide deelgebieden w~ terhui.houd k undig gelien geen directe 
relari~ mel ~lkaar hebben. kunnen de bovengenoemde aandachlspunlen. per de~lgebied nader 
uilgewerkl worden. 

Bodom .. "","oi~19ifl91""w.1 iteit 
Op verschillende verspreid liggende localies in hel sludiegebied zijn van bodemveronlreiniging 
~rda(hte localles aanwellg . He! betreft hler mogellj ke veromrelnlglngen ontstaan door ongesaneerde 
onde rgrondse olielanks en hel gebruik van beslrijdingsmiddelen in boomgaarden. Hel gehele 
studiegebied is hoofdzakelijl; in gebruik als landbouwgebied waa rbij de bodem rijk is aan eutrofie rende 
(Ompon~nl ~ n al. ni lr~al en fo.laat. 

Aufonome olltwiHellllg 
V~randering~ n in d ~ bodem.trud uur lijn niel te v~rwa(ht~ n. H ~t huidige landbouwbel~id voorkomt d ~ 
"",dere eut,ofiering van de bodem. Ten aanzi~n van bodemveronlreiniging rich! het bel~id zich op 
prev~ntie ~n .anering. w~ar nodig. De .itu~ ti~ verbelert over de j~ren. Door d ~ v~ rminderde ~utrofiffing 

van de bodem lal ook de waterkwaliteit in het gebied geleidelij k toenem~n. 

Het nieuwe walerhuishoudkundige sysleem van de Ie re~li ... ren VINEX wijk l eidsche Rijn heett e ff« ten 
op de grondwaterstand van het studiegebied. Hel belreft een ma ximale walerslandsverlaging van 5 tot 
10 em. Ook Ireden ~r kl~in~ wijliging~n op in de kw~l· en infillrati~.tromen. maar de kw~l- ~n 

inli ltrari egebieden blijven deleltde . 
Zoals in de plannen voor Leidsche Rijn is opgenomen wordl een verbinding gerealiseerd len westen van 
Leidsche Rijn. De geplande locatie hiervoor is nabij de Joosten!aan. 

Het waler.chap di em voor he t gehele beheersgebied de GGO R vast Ie stellen en haar walersysteem Ie 
toetsen aan de wareroverlastnormering zoals vastgelegd in het Nationaal Bestuursaccoord Water. De 
aanP'l k die h ~t waterschap hierbij hant ~ert i. h ~t opsteUen van waterge bied'plannen, waarbij he t 
wilrersysteem inlegraal beoordeeld wordt en waarin maarregelen worden uitgewerkt om de 
geconsraleerde knelpunlen op Ie lossen. In de autonome ontwi kkeling lill ook het plangebied integraill 
rn.oorn..eld gaan worden in het Kader van e~ n watergebiedsplan. 

4.6 Landuhap. Cultuurbisloril; en ar,beolooje 

land"hOjl 

In hel .tudi ~gebied lijn globil~l twee verschill~nde landschapstypen te benoemen, het 
stroomruglandsch~p en het kommenlandschap. Het s lroomruglandsch~p is terug Ie vinden in 
Haarzuilen. (zuidelijk i. Harmelen (noordelijki en langs de Hollandse U"eL In Haarzuilens (noorde li jk). 
Harmelen (zuidelijk). Reije rscop e n Hollandse Ussel is hel Kommenlandschap duidelijk herkenbaar (6J. 

0.. stroomruggen njn half open tot beslolen met landgoederen, kron kelige wegen. boomgaarden. Zo is 
Harmelen een dorp mel kleinschalige weides rondom. 0.. kommen daarentegen zijn zeer open met 
rechle wegen en regelmatige verkaveling van weidegrond. Zo is Reije rscop een open weidegebied. 
geschikt voor agrarische produ(ti ~. 

0.. bestaande slroken van bebouwin<.l en de Dude W~terin<.l be!",len he t landschap in dit <.Iebi~d. De 
belangrijkSle kenmerken zijn Yoor beide landschapslypen hieronder weergegeven. 

5troomruglandschap: 
• Ktein",hali!l en gedifferentieerd I ~ nd"hap, 

• Min of meer vi.ueel verdicht door relil ti~f veel verspreide bebouwing en beplilnting. 
• 8Iokverk~veling. 
• Grote verscheidenheid grondgebrui k. 
• Relatief veel buitenplaatsen ~ n eultuurhistori«he ~ lementen. 
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Kom m" n iii nd "'hap: 
• Grootschalig open landschap omringd door visueel diehte,,, stroomruggen. 
• Overw~end monotunctioneel grondgebruik, namelijk ""eteel!. 
• Regelmatige strokenverka"" ling. 
• Relatief kleine bedrijven mel a ls gevolg belreH elij k diehl bebouwde wegdorpen. 
• Het gebied rond de achterkades is rustig en bezit daardoor veelal de meest .. natuurwaaroen. 

Het landschap van hel studi~e bied wordl doorsn eden door de spoor(ijn Woerden - Utrecht en de A12. 
Rond Kisleel de Hiir en de kasteeltuinen is sprilke van een engels luinenlind",hap. 

(.iluu,hl.I<m. Oft ~"hM!<>g'. 

~ provinciale Cultuurhistorische Hooldstructuur [48] beSlaa! uit samenhangende histori.ch waardevolle 
Slructuren van bovenlokiill be ling. In de deelgebieden Hairzuilens en Harmelen bevindl zieh 
stil peling"l,ucluur. Siapeling"tructu ren richl en zich op bewoning· en Iransporlzon"s. ~,,, b" ,itt"n 
door hun dyndmi.che onlwikkeling ""n .terke hi.torische gelilagdheid. De ,one. ligg"n lang. de rivieren 
en op de gradienten van verschil lend" land.chappen. Hier bevinden lich "" grootste coneentrillies aan 
arch""loqi.che vindpla iltsen, oud" blokvormig" ve, kavelingen, historische kernen en builenpia ill.en. In 
he! bijzonder g ilal h"l om d" arch"oloqisch" vindplaalsen en d" dorp"n langs de Kromm e en Dude Rijn 
en aan hun oud"re slroomgord"ls. He' Kortjak~ pild in deelgebi"d Hailrzuilen. is ilang~"ven a ls 
hiSlori.che lijnstructuur. [7] 

And" r" belilngrij k" cultuurhistorische en archeoloqisch" waarden lijn Kalleel de Haar en bijg" bouwen. 
het kasteelpark en de bijbehorende landerijen, hel dorp Hailrzuilens, het gebied rond Hamloren en de 
"", Ie monumentale boerderijen. Ook de hooqstamboomgaarden en zichllijnen zijn van belang [n]. 

In de gebieden Haarzuilens . Hilrmelen en HOllandse IJs~1 zijn v,,'schillende bijlonder wilardevoll" 
a rch""loqische vindpla iltsen aangetroffen [1811gl. De vondsten in Haa rzuilens en Harmelen wijzen er op 
dal h" t gebied bewoond zijn geweesl vanaf de IJlerlijd lot in de N;"uwe Tijd. Vooral hel gebied lussen 
het landgoed Haarzuilen. en Vleuten wordt beschouwd als e/!n grote archeologische vindplaats: een 
aaneengesloten landschap met nederzettingen en oll ... ite structuren die deel uitmaken viln 
rn.woning"yslemen ui t de IJzerti jd, Romeinse Tijd en Middeleeuwen. Vrijwel averallijn arch""loqische 
reslen aangeloond of kunnen l ij voorkomen. De inhoudelijke kwaliteit is dermale hooq dal dit gebied 
arch""loqisch bijzonder wila rdevo l wordt geacht. Ten noorden van Haarzuilens is de relatieve dichtheid 
aan arch""loqi.che ver",hijn.elen klein. 
In het deelgebied Hollandse Ilsse l blijkt uit onderzoek dat de archeo loqische potentie groot is. Met de 
aanweligheid van archeoloqische waarden moet dan ook re kening worden gehouden. De gevonden 
arch""loqi.che wailrden bevinden rieh vlil k onder het oppervlak en rijn r .. laliel g .. voelig vaor v .. rstoring. 
Vooral grondwer klaamheden in d" aanw .. ri ge ,eslgeuten kiln arch" oloqi",h .. waa rden verslo, .. n. 

Kaan 10 geelt een overrichl Viln de bekende vindplaat~n die ,ij opgenomen in he' Centraat 
Monument"n Archief en van de archeoloqische verwachtingswaarde op ba.i, van de aanvullende 
arch""loqisch Invenlarisatie (AAI) die heeft plaatSi,tevonden. Overigen. huh gun enkel CMA·terrein van 
leer hoge wailrde een wettetij k beschermde slalus. 

Autonome ontwiHeling 
Ten ooslen van Harmelen wordl een ni euwe glasluinbouwlocati" ingeri,hl, de Harm elerwilard. Ook de 
realisatie van Leidsche Rijn, en de Haa.rijn.e plas len oo"en viln Haar,uitens heeft consequentie. voo. 
het landschap. Seide onlwikkelingen hebben geen directe invloed op hel landschap in hel studiegebied. 
ma il r wei is duidelijk d ill hel landschap len ooslen van hel sludi" g" bied ingrijpend zal verilnd" ren. 

In de plannen voor leidsche Rijn i. langs de Joostenlaan een waterverbinding opgenomen tussen de 
VI" ulense Welering en de Haarrijnse Pia •. De besta ilnde wa lergang lal hi .. r ailnmerkelijk vergroot 
moeten worden. Oit gebied is echler ook bekend als een wailrdevo l arch""loqisch gebied. Bij e""nwele 
graalwerkzaamhMen za( hier nadru kkelij k aandachl voor moelen zijn . 
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4.7 ¥erheer 
Het plangebied wordt door een aantal belangrijke wegen. waterlopen en spoorlijnen doorsneden. met 
name rij k~weg A~ (Utrecht·Amsterdam). rij ksweg An (Utrecht'Den Haag). de leidsche Rijn en de 
spoorlijn Utrecht·Woerden. (zie kaart 11) Hierdoor is het gebied verkeerskundig verdeeld in 
comparhmenten, die dechts op een beperkt aantal plaatsen met el kaar in verbinding staan. 

Op nationaal niveau wordt het gebieoj onhloten via de aansluitingen Utrecht-West. Utrecht en 
Nieuwegein van de A2, en de aansluili ng de Meern van de A12. Op regionaal en lokaal niveau wordt het 
gebied ontsloten viii de provindille wegen Nl98. Nn8, N406 en N407. Voor de lo kale ontsluiting zijn 
verder een aantal gemeentelijke w~en, van belang, met name de BreudijklRijndijk en Parkweg en de 
Noo(eWsseldijk. Een belangrijke onlwi kkeling die heelt plaatsgevonden in het gebieoj is de aan teg viln 
de nieuwe rondweg bij de Meern om de nieuwe wij k Veldhuizen heen. 
De rijkswegen A2 en An zijn stroomwegen volgens de categorisering uit Duurzililm Veilig. De 
provind ille wegen en de ni euwe wegen in leidsche Rijn, worden iliingemerkt ill~ 
gebi ed~ontsluitingswegen en de overige wegen vormen erltoegilng~weg en. Een uitzondering op dit 
iailtste vormen de Rijndijk en de Parkweg die in de ca l~orisering viln de voormalige gemeen le Vleuten
de Meern ,ijn ililngeduid al~ gebied~ontsluitingsweg. 

In tabel4. 1 ,ijn als referentie voor de verkeersdruk in het gebied voor een aantal trajecten de 
ve rkeerslntensltelten aangegeven voor de sltuatle In 1'N8. loab berekend met het 
.l/.erkeersmode~itsmodel R~io Jltrecht (VRUIS RU·model ). Het g ilat om de gemiddelde 
etmaalintensiteiten en de gemiddelde intensiteiten tijdens de avondspits. Om inzieht Ie krijgen in de 
vraag of tr tijdens de avondspitspe riode knelpunten Ie verwachten zijn in de verkeersafwikkeling, is ook 
de zogeheten lie ·waarde (intensite itlc apacileit) van het betreffende traject weergegeven. Bij een Ie· 
waa rde groter dan 0.80 is sprake van een knelpunt in de verkeersafwi kkeling . bij een IC-waarde g roter 
dan 1 is ~prilke van een ernstig knelpunl. 
Voor een aantillloc:aties .ijn leven~ de gemiddelde etmaalinlensi teiten weergegeven, gebaseerd op 
werkelijk getelde ver keersintensiteiten over het jailr 2002. 

Spedfieke gegevens over de verkeersint en~iteiten tijdens weekenddagen ,ijn ni et beschikbailr. 

v~rk~~ .. mod~lISp lhmod. l R~;o Utrec ht 
He! ~k""fsmode llSpi tsm odel Regio Utrech' (VRUISRUI besch ri jft de aUIOvefk"""stromen van en naa f de fegio 
U!fKhl yoor he! bui'ja., 1998 en .... t prognOS<'jaar 2015. Hel model wordl op dil moment gebrui kl dDOt alle 
""l;<>nal .. w"'l ............. d .. " (g .. m .... nt .. n. pmvin<;", .. n h .. , R"'''''lt R .. gi" U"""h, (RRlll G ..... ""mdoo P",tij"" ''''g .. n .. , 

VDOt dat he! ~r.:.""nmodel.o am",eI mogelijk word, gehOYden. en wordt aa<>gepa.1 un relevante onlwikkeli<>gen 
en niwwe in.ich'en. 
De verkeers;,,' en.ileilen die MI verk""rsmodel beschrijft .• ijn modelwurden. de,e kunnen in absolule ,i" afwijken 
van _r.:.elijk geme'en wurden . Dil i. in .... rent un he' gebrui k Y~n een model.)" hoofd lijnen g""ft het model de 
verku .. <lromen in MI mode!Qeb;"d ""hler oed weer. 

Tabe14.1 Verherslntensit elte n en I/ C verhoud lnge n 

.. ,,~".it.;, · '" mot"""'." ....... , .... ' 0'"9 
lC-«Lt!ltn· [/C_wu<dt (inttntl!tl!Ic.AA<i!tkl 

" O-OA~ 

1; OA~.(I.71 

l ' 0.".(1.11 

" 0.8'.(1.91 

S· 0.91".14 

6: > 1.1.0 
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In 1998 i. len behoeve van hel Ra amplan onderloek gedaan naa. he l .... . kee"kundig functione.en van 
hel gebied [lit. 221. Voo. de pLanuilwe.king in Haa.zuilens zijn daa.naasl in 200}l2004 een Iweetal 
aanvullende ye. kefl.sonde.,oeken uilgevoe.d (lit 23, 241. Op basis van dele onde.,oeken en de 
we<! .gegeven 'leg evenS uil hel VRU/SRU·model is over de ~.keersafwi kkeling hel volgende op Ie 
me.ken: 

op e<!n aanlallokale wegen in hel gebied is sp.ake van sluipve.kee •. Oil is mel name ~.keer dal op 
we.kdagen de me. op Rijk,weg A2 (de fun(lionele roule yoo. hel doo.gaande ve.keer) probee rt Ie 
~rmijden. Hel sluipve,kee, maakt hoofdza kelijk gebrui k van de 8reudijk, Rijndijk en Pa,kweg en in 
wal minde,e male van de route Polderweg, Ockhuizerw"9 en Thema!erweg. Ook op de Noord
lJ"e ldij k i •• prake van .Iuipve.kee •. De ( apacile it van de bel.effende wegen i. in princip" yoldoende 
om dil ve.kee. Ie yerwe.ken Wei i •• om •• prake van ye.kee.sonyeilige .i lualie •. Op weekenddagen i. 
er geen sprake van sluipYerkefl'. 
In leidsche Rijn lell i. de ontsluiti ng op dit momenl onvoldoende . Op de be.laande 
aansluilingswegen naaf de A2 en de Al2 staal he! verkeer in de spits r"g e lmatig vast: 
do, Nn8 i. onde,deel van he! .egionale basi.wegenneiWerk loals aang"geYen in he! Stra!egisch 
Mobilileil'plan Provinde Ut.echl 2004-1<)15. De ye.kee"inlen.ileil op dele weg i. hoog en er .Iaan in 
de spits daarom .egelmalig li les. De IIC·waa .den voo. dele weg bev."ligen dat dele weg een 
knelpunl vo.ml in de ve.kee"alwikke ling. 
bij de Mee.n is in 2001 de nieuwe rondweg bij woonwijk Veldhuize n in geb.uik genomen. De 
'Ie. keersinlensi!eil is hier ste.k I""genomen. 

P. ,kH....,.,' zi.ningon 

In hel .tudiegebied plangebied i. een aanta l g.ole.e parkee.plaatsen aa nwelig: 
Ka .lee l de Haar, circa 550 plaal.en. 
Haarzuile"" circa 200 plaatsen. 
IJsselbos, circa 50 plaatsen. 

0.. pa.kee.plaa ts bij ka,leel de Haa . be l.eft belaa ld p<>rke.en. 8ij kasleel de Haa. wo.den een aa nla l 
ke.en per jaa. grole evenemenlen geo.gani.ee,d, waa. veel belDeke" op a l komen. Dilleve.t 
.... . kee"ove.lasl op en o .... rla. 1 door wildpa.ke.en. 
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In hel .Iudiegebied i. ""n rede li jk nel van vrijliggende fie l'p<lden aanwelig. Oil nel be.l~ al voor een 
belilngrijk deel ui l utilil~ire fiel'p<lden, gel"'}en lang. de N406 en N228 en een ~anl~l belangrijke 
platlelandswegen zoals de Maarsenseweg, Thematerweg. Parkweg, Breudij k en Rijndijk. 
Fie tspaden die reereatie! worden gebruiktlijn het Kortjaksepad, Eikslaan, Haarp<ld en het lietspad 
gelegen bij Huize Harm elen. Oil lolale nelWerk vertoonl e<: hter nog onvoldoende samenhang. Een 
aanlal verkeer.luwe platte land.wegen vullen hel nelwer k in geringe mate aan. 
Kailrt 12 geeft een overzichl viln het bestaande liet.padennelwerk. 

De verkeersveiligheid voor lietsers levert op diverse plnt.en problemen op. De belangrijk.le knelpunten 
lijn het ontbreken van veilige fie tsvoorzi eningen langs; 

Nl98, met name het gedeelle Hilrmelen·de Meern 
N401 (hler liln wei ailnl1ggende Ilet •• troken) 
Nedereindseweg 
Noord·IJs.eldijk 

OP"""bu , Ve,..-
De ontslui ting van hel plangebied via het openbaar vervoer is beperkl. In de huidige si tuatie is er een 
treinsta tion in Vleulen de Meern en er lopen busroutes vanuil Vleulen naa r Koc: kengen via Haarzuilen, 
en vanuit de M""rn, vi a de provind~le weg Nn8 naa r Mon tloort. 

Auronom .. onrwikk .. /in9 
In Silmenhang met de verd ere ontwi kkeling van Leidsche Rijn wordl ook de wegen.tructuu r in h .. t 
gebied aangepasl. De wegenstroctuo. is er met name op gericht om Leidsche Rijn Ie ontsluiten nail. de 
A2, de A12 en de slad Ulrech t en Om sluipverkeer van de A2 na ilr de A12 te voor komen. Een belangrijk 
uttgangspunl bll de planvormlng van Letd.che Rlln was om een au toluwe .tad mel een btjbehorende 
ont. luiting Ie reilli.eren. Momenteel bestaan er in l eidsche Rijn verkeefSopSlopping en. mel name in de 
spits van en naar de snelwegen toe. Mel de verdere bouw van won ingen in Leidsche Rijn zal de 
""rkeersdrukte van met name autoverkeer verder toenemen. Door aanpassingen in de oorspronkelij ke 
structuur. liIl worden ingespeeld op de actuele silualie. In label 4.1 ,ijn vergelijkbilar aan de gegevens 
voor 1998, ook de geprognoliseerde gegevens VOOr 2015 weergegeven, zOills berekend mel hel eerder 
genoemde VRU·model. Hi e rbij i. rekening gehouden met o.a. de volgende ontwi kkelingen; 
• VoUedige voltooiing van l eidsche Rijn; 
• Ombouw Rijksweg A2 Ho lendrecht-Maarssen 2lc.4; 
• Ombouw Rijksw"'} A2 Milarsen - Oude Rijn 2X]HX2; 
• 5troomweg de To12 x2; 
• Reali.ati e westeliike ont.luiti ngsweg Rijk,weg A2·Utrecht; 
• R eali.~ti e Rand,ladspoor; 
• R"ali.~ti e van aU" , bestuurlijk h~rd", A·n 8RAVO·proj"ct"n ll!rede .B."gion il l" Aanpa k ~oorkomt 

Qponthoud). Kern hi"rvan i. d" reali.~ti e viln ""n " xlra ~ansluiling op d" An tu .... n Harme l"n en 
de Me"rn (b"nzinestalion HeU"vli"tl8ijl"veld). 

• De ilansluiling bij de Meern blijll een volledige ilansluiting. 

Uit de prognoses voor 2015 blijkt dat hel aUloverkeer in hel gebied ve,der ul loenemen. De N228. di e in 
de huidige .itualie al overbela,t i • . zal nog drukker worden. Opvallend is verder dat de loenemende 
ve rkeersdruk op de Rijndijk en de Breudijk lot congestieproblemen kan gailn leiden {I/C ...... rhouding 
klasse 3 en 41. De overige platle land,wegen laten wei een toename van de "",keersinten,i teitlien, maa, 
de capadle;t van deze wegen is in principe voldoende. De toenemende verkeersdruk kiln welleiden tOI 
een toenilme van de verkeersonveiligheid. 
Aangenomen milg worden dal de ver k""rsd,uk in het gebied tijden. weekenddagen ook lililoenemen. 

8elangrijk voor de verdere ver keersontwikkel;ng binnen hel studiegebied is ook de besluilYorming over 
de e""ntuele nieuwbouwlocali" Rijnenburg. Op dit moment is onduidelijk welke verk"" .. maa treg" len 
getroffen moelen worden . indien be,loten wordt om Rijnenburg al. nieuwboowlocalie Ie onlwikkelen. 
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Vanuit kasteel de Haar zullen jaarlijks ""n aantal evenementen georgani",erd, gericht op ""n breed 
publiek. Tijdens di t soort eveneme n\en l al de verkeersdruk op het gebied groot lijn, wat o.a. kan leiden 
tot knelpun\en in de verkeersafwikkeling. Zonder aanvullende maatre<;lelen wilen er tevens 
parkeerproblemen ontstaan (wi ldparkeren). 

Qntwikkelingen len aanlien Van he! openb<oar vervoer Iijn: de spoorbaan Woerd en·Utrechl wordt 
ve rdubbeld en krijgt in Leidsche rijn een drietal extra stations. Sta tion Vleuten wordt in westelij k richting 
verlegd. Lelds(he Rljn word! ver(le. voorzlen van Hoogwaardlg Openbaar Vervoer tHOV). Voor he! 
Groengebied is voo",1 Van belang da! station Vleu!en dichlerbij komt Ie liggen. Hel Groengebied word! 
10 in principe beler bereikb<oar voor recreanl en die van grotere a lstand moeten komen, maar er lullen 
geen specilieke voorzieningen worde n getrollen. 

Binnen de be<;lrenzing van Leidsche Rijn zal een fietsnetwerk worden gereali",erd met aansluitingen op 
het OV, maar ook met aansluitingen op het omliggende gebied. Onsiuitingen richting het Groengebied 
lijn: noordzijde Haarrijnse Ptas, Thematerweg, Haarpad, Parkweg, Zandweg, NnB en Heijcopperkad e 
(doo'gdng onder Au door). Met de verde,e onlwikkeling Vdn Leidoche Rijn, zal de recreatieve dru k op 
het omliggende tandelij ke gebied toenemen. Oit lal ook leiden tot een toename van het ",creatief 
fietsverkeer. In samenhang met de toenemende verkeersin lensiteite n in het gebied lal de 
verkeersonveiligheid loenemen. 

4.8 Landbouw 
In het studiegebied vormen veeteelt en grondgebonden melkveehouderij de belangrijkste agrarische 
bedrijfsactiviteiten. Hiernaast is verspreid in het gebied ook sprake van akkerbouw. frui"ee\!, tuinbouw. 
In Haa .. uilens lijn momentee[ circa 10 bedrijven aa nwelig en in de Ho lla ndse U.sel circa 6 bedrijven. Hel 
gaal daarbij am grolere bedrijven. 

Al'tonome onfwikkellng 
In de autonome ontwi kkeling is de verwachting da' de ag':arische bedrijlsvoering in het swdie<;lebied l a l 
blijven bestaan. met n:ame in de deel~ebieden Harmelen en Reijerscop. In de deelgebieden Haa.wilens 
en Hollandse Ussel zal de toeneme nde .ecreatiedruk vanuit Leidsche Rijn en Uoselstein op beperkte 
schaa lleiden tot hel ontwi kkelen van nevenacliviteilen, bijvoorbeeld in de vorm van verkoop van 
producten :a:an huis. Oit is :alhankelijk Van (XIrticulier initi:atie!. De landbouw zal miU euvriendelijker 
worden. mede door wet· en regelgeving di e op dit punt steeds strenger wordt . 
Buiten hel pl:angebied wordl voo' de .ealisatie Van de VI NEX·locatie Leidsche Rijn een bestaande 
glastuinbouwlocatie uitgeplaatst. Deze bedrijven worden verptaatst naar de Harmelerwaard, ten oosten 
van deelgebied Harmelen. 
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5. ALternatieven 

In dit hoofdsluk worden de alte.oatieven beschreven die de lC heeft ontwikkeld vOOr de mooelijke 
inrichting van de nie"we groengebieden. Tevens word! aange<Jeven welke randvoorwaarden ~ijn 
gehanteerd en wat de motieven .ijn bij de ontwikkelde alternatieven. 

5.1 Rand voorwaarden 
~ voorgenomen activiteit is omschreven als hel realiseren van een bepaalde oppervlakte openbaar 
recreatie-. bos en naluurgebied per deelgebied mel een bepaalde reerealie·opvangcapaciteit. De 
alternatieven dienen in ieder geval te voldoen..an del e opgave (lie ook paragraal 2.2): 

HQQ ,zui/enr: 
• 423 ha n,euw te ,eaU""en apenba,e ,ec,eotie·. bas- en naluu,te"e,nen 
• 15.000 ,ecreol"'p/aaf>en. 
HQI/Qndse /lne /; 

• 42:1 hQ n'euw Ie 'eaUse'en Qpenba'e ree'eQI'e·, bos- en nQWU(le"e;nen 
8.500 rec'eQI'eploQISen. 

HQ,melen en Re'jerscQP 
• 78 ha n;euw re reQlise'en openbQre (ecreot"'-. !>os- en nQwurlerre;nen ,n HQrmelen 

• 3500 recreotiep/oolSfin 

~ genoemde recreatie·opvangcapadteit betrelt de ( apadteit op dagbasis. 

Begrenzi ng va n de g roengebieden 
Een b .. lan<Jrijke randvoorwaa,de voo, d .. "Ue.oatie/onlwikkelin<J is dat de be<Jrenzin<J van de nieuwe 
groengebie<!en vaslUg!. Dit komt voort uit de eerdere planvorming voor hel Raamplan en het 
Gebie<!sperspectief Reerealief Groen stadsgewesl Utreeht en de besluitvorming die hierover heelt 
plaal<gevond .. n. ~ alle,natieven hebben dus prim"i, betrekking op de inrichting van de nieuwe 
g,oengebieden, niel op de be<Jren.ing hiervan. 

~ be<;l'en.ing v"n de nie"we groengebieden in hel Ra"mpliln is vi" een uitgebreid planvormings- en 
communicaliep'oces 101 stand ge komen. Oit heelt geleid 101 een duidelijk ande' e be<Jren.ing van de 
grOO!ngebieden dan opgenom .. n in de Structuurscheu die behoo,! bij het gebiedsperspectief. S .. langrijk 
uitgangspunl voor de begrenling vanuit hel Raamplan is geweesl om de nieuwe groengebieden loveel 
moge lijk Ie concenlre,en, lodal ve rsnippering van landbouwgebiede n wordl voo,komen. Daarnaasl is 
re kening gehouden mel de fysieke omstandigheden van hel gebied, de landschappelijke kenmerken e n 
de ligging viln de bewoningskernen. Oil heeft erin geresulteerd dal de nieuwe grOO!ngebieden .oveel 
mogelijk aansluilend aan de bewoningskernen liggen, op de hoge, gelegen OO!verwalgronden. 

Recrealieno,men 
In de opgave voo, het GrOO!ngebied is gesteld dat een recrealieve opvangcapaciteit van in totaa l 27000 
recreantplaatsen gerealiseerd dient te worden. Om de recreatie<:apaciteit van hel Groengebied Ie 
kunnen berekenen is in dele MER gebfuik gemaakt van de sludie "Rapporlage project, explicilering 
300.000 ha. fase I en II " [40]. De hierin opgenomen normen zijn verder uitgewerkt lot de in tabel 
weerqegeven recreatienormen voor de vero;chiUende landschapslypen. 
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Tillle1S.1 Normdjfe .s Recreiltieupadleil 

I_iden ~ 

Natuu.ontwikkeling 31M 
N.tuurl·· k~ .a.tanMn ~n riMl.and rui I~ 

C;.""ne "",bindi n' ""'m 
f.ri><h b;rd o • 

'!lW1Pn J.o ...... ...,. -""" """ u~. on 'f""<"I--
Parkee.normen 
Om Ie be.ek_n hoeveel par"-eerplaal ...... er nodig ' ijn voor opvang v~n hel recrearieve.kee., i. 
uilgegaan van de volgende benadering' 

aanlal parkH.plaalsen . Hota! [lwganle n ' HOIal ,,"";lOttn dal mtl de aulo komI 
gebruit parkee.plaa t. · lIe,ell'ngS9.aad auto 

aanlal 'e(teanlen: Ie llepalen op basi, van normen .ecrealie<:apadl";t; 
aanlal .e<:,e''''len dal mel de auto kOmI: gesteld op ~ van 10laal unlal bezoekers; 
Gebruik pa.keerplaa t. (_Iurnove. ): gesteld op 3 kee. per dag; 
Bezeltingsgr~ad: g"'leld op 2.S .e<:.eanlen per ~uIo. 

Ove. de gthan!eerde wu.de voo. de "Iurnover" is discussie mogelijk. Mel name voor lopdagen kan 
den wa~rde a~n de hoge kanl njn. Wannee. van een lage.e waa .de wordt uitgeg a~n i. ~ grole. 
aanlal pa.kee.plaalsen nodig. Vooral,nog wordl de keuze IIOOr een waarde Van 3 e<:hter gerechIVaa.di<}d 

""iKh!. 

5.2 Alterna!iponlwjkkd·nQ 
In hoofd.luk 2 i. de inrichling'><>P9ave voor hel G.oeng..t>led bes<h.even. Uitgaande van dele 
inrichting'><>P9ave heel! de lC!Wee alte.narieven onlwi<keld voo. de gewen,le inrichling van hel 
""bitd, namelijt htt Bos-I lle.nlll;e! en hel Open Landschap,"ll e.nalie!. Beide allernatieven geven ~ 
,0 b.eed mogelij k .pect.um weer v99r de mogelij ke invu Hing van hetgroengebied. Hiermee kan in dele 
MER ten goed lleeld wo.den ve.kregen van de effecten op het milieu en de omgeving. Reide 
alte.nalieven voldoen aa n de voora! ge,telde randvoorwaarden len aanlien Van de Ie .eali,e.en 
opptrviakle g.oengebied en hel aantalle realise.tn .eaeatitplaatsen. Om dt effecler. van btidt 
I llern"tieven Ie kunnen ve.gelijken mel de onlwikkeli ng wllrbij de voorgenomen l aMleil vln hel 
Groengebied niet plutsvindt, k in iI"nvulling op deze t"Nee ililemillieven ook hel "llemilrie! Autonome 
Ontwikhting ln beeld gebrachl. De besc:hrijvlnQ van de au tonome onlwikktllng loals opgenomtn In 
hoofd stuk 4 vorml hiervoor de basis. 

De ontwikkelde alle.nalieven njn alte.nalieven op hoofdlijnen. De ve.sc:hmen mani!",le.en zkh \'OOfOO1 
in de land,chilppelijke invuUing Va n hel gebled, de wijze wnrop de gewensle ' ecrealie<:ilpacileit word! 
"".eali. ee.d, de .e<:.ealieve zonering en de mogelij kheden \'Qor naluurontwi kkeling. Pa. bij de verdere 
planuilwe.bng. Zill de exacle locali.ering van wandel· ~n fielspaden, .peelweide., .portmogelijkheden, 
'uSlplaillsen e.d. plutsvinden. en zill duid~lijk word~n _Ike inrichlingsmilill.egel~n concr~et nodig zijn. 

De beide plana1te.natieven hebben aileen belrekking op de dee lgebieden H~a .. uilens en Holland ... 
Ussel, de Iwee deelgebieden waa. hel g.ootsle deel var d~ functiewijzing moel plaauvind~n. V99r de 
deelgtbieden Harmel~n en Reijersc:op Iijn g~ ondern:heidende alternalieven ontwikkeld , omdal de 
IIOOrgenomen milal.ege len re~tie! bepe.kl Iijn. en omdat er bij de ontwikkeling bij i>el R.u mplan reeds 
ten ~o.gvuldige inpassing heelt plaat~gevonden van de hier gewenste groengebiedenl-verbindingen. 

Hel Bo.-allemil tief is gebasee.d op hel Railmplan Groengebied Utre<:ht·wesl dal in 1998 werd 
va.lg~ .(eld. Uitg~ng.pun l bij dit allernaHe f;' dal de gew<!mte re<:re~tieve opv~ngc~padteit mel n~me 
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door bo,",nlwi kk~ ling 101 sl~nd z~1 word~n gebr~ch l Uit onderzoek is n~melij k gebleken d~1 
bosg ~bieden de haagsle r""re~ti ~·opv~ngc~padleil hebben (lie I~bel 5.1). Om a~n de geslelde 
recrealiecapacileit Ie voldoen, dient een relalief grole oppervla kl e Van het nieuwe groengebied uil bos 
Ie beslaan. Oil komI ook overeen mel de oorspronkelijke gedachlen Olle r de Randsladgroenstructuur en 
de kenmerken van een GrOOI groengebied loals omschreven in hel 5GR. 

Hel Open·Landschap·alternalief 'IOrml de legenhanger va J'l het Bosallernalief. Uilgangspunl bij dil 
a llernallel IS dal hel huldlge, open weldelandschap lOlleel mOgeUJ k wordl gerespe<:teerd. Dele andere 
benadering komI voort uil hel inlicht dOlI is ontslaan dat hel landschap, de cultuurhiSlorie en de 
archeologie in dil gebied leer be langrij ke drag ers zijn. Sinds de uitwerking van hel Raamplan Utr""hl
wesl zijn deze asp""l~ n sleeds nadrukk~lij k~r naa r voten gekomen, mede op basis van d ~ 
InspraikreaUles op hel Raamplan en gegevens van aanvultende Inventansalles. De oppervlakle bos Is In 
het Open landschapsalternatief re laliel beperkt. In open gebieden is het e<:hler moeilijker om grole 
aantallen recreanlen op Ie vangen. Om loch aan de gestelde recrea tieve opvangcapacileil Ie voldoen, 
lijn in hel Open·landsch~p-~llernatief d a~rom zogen~amde pleist~pla~tsen opgenomen. Dil lijn 
alt 'dctiepunten wad' men speciad l nadf toe gadt. omdat er iet. Ie bel~v~n vall. Het kan dan bijvoo,b""ld 
gaan om ~en kinde.boerderij, of effi hor",,~gelegenheid. 

In de p"r~gral~ n 5.] en 5-4 is voor hel Bosallern~li~f, resp""ti""elijk h" l Open·landschap·alternatief een 
meer uilgebreide omschrijving opgenomen. In pilragrililf 5.5 zijn de belilngrijksle kenmerken Viln de 
\Wee allernalieven naast elkaar gelet. en wordt ook ingegaan op de concrete in.ichlingsmaatregelen 
voor d" aite.nalieven. 

Meest milieuvrie ndelijk alternatiel 
Om Ie komen 101 een Meest Mi lieuvriendelijk Allernatief (MMA) ,ijn ruimtelijke principes geformuleerd, 
die aanslulten op de logeheten "lagenbenaderlng". De lagenbenade rl ng geeft Inzlehlln de mee.t 
gewenst e siluering van ruimlelij ke funClies. op basis van hel onderscheid in de lagen ·ondergrond" . 
"netwerken" en "occupatie". Een goede siluering van ruimlelijke luncties word! bereikl als de situering 
van kwelsba.e funcli~ s (n~ tuur, w~t~r en bod~m) en van moeilij k verplil~tsbar~ functies (infrastructuu.) 
loveel mogelijk sturend .ijn 'IOOr de siluering van andere funclies die minder plaatsgebonden .ijn. 
Genoemde ruimlelijke principes zijn er altemaal op gerichl om in samenhang mel de re<:realieve 
onlwi kkeling, d ~ eff~cten len aa nlien van milieu lO positief mogelij k Ie lalen lijn: 
1) i nlensi ~ve recr~alie (in de meeste gev~llen bet ~ kenl dil bo,",nlwikk~ ling) bij voorkeur op de hoge r 

gelegen, relatief droge gronden. Dit voorkomt dat veel maatrege len nodig om het gebied geschikt Ie 
m~k~ n voor inlensieve r""re~lie. 

2) optimaal benulten potenlies natuuronlwi kkeling. Naluurontwi kkeling en extensi""e recreatie zoveel 
mogelij k in de lager gelegen, relatief natle gebieden, bij voorkeur met aanweligheid van kwel. 

]) besl~ande naluurwa~rden bij voor keur in slilnd houden en w~ar mogelij k verslerken. 
4) behouden v~n landschappelij k~, culluurhislorische en ~rcheologische wa~rden, en wa~r mogelijk 

versle. king hierviln. 
5) inlensi eve recrealie dien! bij voor keur 10 dieht mogelij k bij de slad plaal' Ie vinden. Dit bevorden de 

bereikbaarheid van hel gebied vanuil de stedelijke omgeving, wandelend en mel de fiets ('0 veel 
mOCJehjk voorkomen van autOllerkeer); 

In bijlage 4 lijn dele ruimlelij ke printipe •. en de belekeni. hiervan voor de alte rnali efontwi kkeling. 
nade , uilgewerkl, mede aan de hand van een aanlal figuren, die zijn afgeleid uil de algemen" kaarten 
die ~Is bijlag ~ bij di! MER lijn gevoegd. 
Nadere uitwerking van de genoemde ruimtelijke principes maa kt duidelijk dat, uilgaande van de 
gestelde recreatiecapaciteit (di t betekent dat er een aanzienlijke oppervlakte bosgebied gerealiseerd zal 
moelen word~ n) en d~ vaslgeslelde begrenlingen voor d ~ funct;~jzigingsg ~bieden, er geen eenduidig 
MMA Ie onlwikk~ len is dal voldoe! aan ~lle principes. Voor een a~nlal ruimlelijke principe' geld t 
namelijk dat dele nie t aansluiten bij elkaar of .elfs legenstrijdige uilgangspunten opleveren. Zie tabel 
5.l, w~~rin per deelgebied is aang~geven in hoeverre de ver'i<:hillende ruimtelijke principes bij e lk~ ar 

aansluiten of niel. 
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~ k~UI~ voor _n Me",t Milieu"";end~lijk Altemali~1 is daa,mee een keul~ voo, welke milieu'a'pecten 
het belangrijhle wo,den gevanden. Wordt bijvoorbeeld mee, belang geh...:hl aan ar<heol.ogische en 
landschappelijk~ wurden, of jui.t aan ~en beler~ benUlling van na1uurlijke potenti", of intensi""e 
I'fir~al ie zo dichl magelijk bij ~ "ad? 

TabeI5.~ Analyse .uimlelijke princi"". l .bN. MMA 

8elekenis Van de geb.uikte symbolen: 
• : ruiml~~jl~ princi~. sluiter> ~ op ~lba. a.Jn {bijvoorbeeld: jnr~n.;""" rec<Nt;" op de ~ gtltgM, 

relori~ droge gr""den. en ItGfUUlOnlwiUorli"!i' .", de loger gelegen. relorief ItGlle grondenl: 
: ruiml,,~jke principe. sluiter> n;"1 goed op ~a. aa n (b~bHld: inten.1ew r~Cff'Oliein dH/gI!biftJ 
HolI"nd .. Ussri I>ij .oed...". U> dieM mog<t/iji. I>ij IN b~1>ouwin9 ""n Jjsse6rein en n"rulllOtll .... jU~lf"9 .", <k 

log~r gI!~en. refot;"! ""lie gtOtlden. Omdol de loger gtiegen, rel"t;"! ""Nt grondtn. in dHJgtbied Holiond .. 
U"el<><>o\: in IN U>M liggtn die grensr oon IN I><!!>ouwde.tom slu;ren beido- ru;mreUjke principe> n;"r goed .", 

tlkollr II<MJ 
(De nummerin9 "'>II de ru;mteliji.e prindpes stuit ""n /Hj de _der 9"'}"'}evn Dpoomm;ngl 

1. (In, ... Ji ... rKfNtM/ • • • • . , . ., . • 
bosonlwil~oIing op """""' ~ 

• • ~ 
1. ( ... 'uu....,~ op t.g..- • • • • • ......... ,. Mhoudon _. n.otu< .. • • • • . ,. • ., . 
to I"~ ,ud .... Londsc:I>op. '''IM<>i<>II-, • • .,. • • 
<uIt, ... "hl,lori. 

S- lin,,,,,,!.,.. ,KtNtio. '0 <li<ht • • • • .,. • 
oI"k bf <Ie , ... 

Uil voo.gaande label zijn voor de ontwikkelil19 van een MMA de volgende hooldk~zen al Ie leiden: 

~~Igebi~d Haa.zuHens: 
• inlemieve .ecrealie en boson1wikkeling , in i<!de. g<!'.'ill. op de hager <}<!Iegen, .elalief d.age gronden 

lussen Vleuten en k ... leel H .... 'luilen., 10 dkht mogelijk bij de bebo\lwing. Dil i. Khler wei 
legenslrijdig mel de uitgangspunlen voor ar<heoloqie en I,mdschap. 

Of 
• optimaal bellouden van dl! archeol09ische en landschappelijke waa.den van hl!! gl!bied lussen 

Vleull!n en kUleel Haa,zuilen., en inlensil!ve • ...:reatil! mel bosontwikkl!ling voo. <!en belangrijk dei!l 
ook op grolM~ afsland van de .Iad. op locati'" die vonuil abiotiek gezien minder gesc:hikt zijn. 

Deelgebied Holland.e U .. el: 
• inl"n.i""" • ...:.ealie "n bosonlwi kkeling in iede. geval op de hOgl!' gi!l"9"n, .elati,,' drag" 9ron~n in 

de zone grenzend :aan de Meerndijk. Oil is echler mi nder gunstig voor de aspe"en archeol09ie. 
bestiindl! nituur en al<lind 101 de bi>bouwde kom. 

Of 
in1en.ieVl! rKtealie en bosonlwi kkeling in iede, gev~ l zo elich1 m09i!lijk bij de bebouwde kom v~n 
IJsseble 'n . Oil is ech lM minde. gunstig WOOr landschap, bestaande naluu. en het benutten van de 
polentie. voor n~ luurontwikkeling. 

In hel Bos-alternatiel en hel Open·landschap-"lternatief, zoals uilgewerkl in de p",ag ... len 5.3 en S-4, 
~,jn, g"geven de .ecreatieve opgave en de meegegev"n beg.en.ingen. ~ 1>''''''00' beKh.even 
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ruimt"lij k" princ:ip"s v~nui t eJ.. 'lag""benadmng' ook ~ls ""rtrekpunt g""om"n, maar in d" uitw"rking 
v~n beide alt .... n~tieven lijn duidelij k k"ulen gema~kt tffi aanlien van land..:ha p, .«"""'ogie en 
natourontwi kk"ling. Om dit mog"lij k te mak"n is er bij ""I Open.land..:hap-alternat;"! voor gekOl"n om 
""n d",,1 van eJ.. g..wenSl" r&r"al"upacil"ill" r"alis"r~n door mideJ..I van Zog"h"l"n pI"iSl"rp lul~n. 

In onderstaaneJ.. label is per ~Igebied beoordeeld in hoev"rre hel 8os-allernalie! en he! Open· 
land..:hap-al!ernatie! aansluil"" op de gehanl""rde ruimlelijke principe" 

Betekeni. gebruikle . ymbol"n: 
• all"rNrio1 sluil 90"<1 ~n "" h"l betreff",,~ ruimlelijk. princ:i~: 

alterNrio1.wil ni"l un opIi< I"9Mstriidig met MI bel~nd .. ruimlelijke princ:i~: 
o neUllaall"" ""zichte ".n ~ betreffende ruimtelij<e principe 

L l;"ton,lo>. _1itoI 

bcKontwikllftr'IJ op """.r 

L l .... tuu....,~ <>P 

100;0< g.lt9 .......... ". 

] . lbohovd ... _. 

s.. lin',"",itYo ro<fOtio. 10 

• 

, 
• 

• • 

• 

, 
• 

., . 

In hoof<llijn"" kom I het er op ne .... dat de keuzes d .. genuk! zijn in heillos-.hernatit!f "" he! Open
land..:h.p-.l!ernatiel. ook eJ.. keulemogelijkheden voo' de ontwikkeling Van e..n MMA omvatten. De 
landinrichtinqs<:ommissie heeh: het daa'om n;"t linvolgucht om nanl hel Bos·. lt .... n.tiel en h"t Open
landKhap-allematief <!en apart MMA Ie onlwikkelen. Hel 80s-ahernatiei en hel Open-landKhap
~llem.lief geyen de b.ndbreedte in mogelijke milieu·e'feden goed weer. Hel ii niel mogelij k gebleken 
om op b.sis van de uil9an9spunlen van de lag""benadmn9, Ie komen 101 een MMA doll duidelij k 
ondo!rKheiden<l k len opzlchle v.n do! Iwee beKhreven allematlev"" . 

8ij hel voorgaaneJ.. moet wei WOJden opgemerkl dal bij de verdere uilw .... kin9 van hel Bos-allernatief en 
he! Open-l.nds<h. p·alte,natiei nog " .. "I mm~win.1 is I" ""hat .. n, bij o.a. de r""reatle"" zO<1e,ing, de 
e~aCle lociltie van inrichlingsmaatregelen en de maleriaa(t;eule. Dele aspecten gil an echler duidelijk 
""rder d~n tN.t ..:h~a lniv".u van de ~llem~tlefonlwi kkeling di" oP9enomen i. in di! MER_ 

In hoofdSlu k 7 wordt op basis lIan de effeclbeschrijving nado!r ingegaan op de vril"g wat uiteindelijk als 
m""" milieuvriO!fldelijk iltemal;"1 beschouwd kin worden. 

5-3 Bos-alte rnatjef 

Hel 8os-alternatief is in belangrijk" male geb;ose<>rd op he! Raampl~n Groen9"bied Ulrechl-w"'t . Bii hel 
vaslslellen van di l Raam pl.n was echler nag niel bekend dal hel geb;.,d uilgebreid lOu worden met do! 
exira VINAC hectares. Deze exira heCiares Iijn daarom I~gevoegd. 
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Het Bos-alt~rn.ti~f is w~~ op kaart 18. D~ tota:" r~r~at;"ve opvangeapacit~it bij dit alt~rnat~f 
is ber~k~nd op d,u ]l.OOO r~reati~plaatsen. 

5.1.1 Uitw~rking deelgebied Haarlu ilens 

Atg .... Hf> 

H . .. rzuilens wordt in dit altern.otiel ontwikkeld tot 1andqoed van d~ st~'. Het nieuw te antwikk~len 
bos· en reereatiegebied ~t een geheel ""an vorm~n Tl~t h~t b~taande pilrk van !(asteel d~ Haar en 
he! karakteristieke dorp Haarzuilens. 
Kenmerkend voor het landgoed Van de stad zijn brede I~nen. nieuwe zichtassen. eigen1ijdse stedelijke 
bouwsels en gebieden met een eigentijdse vormgeving. De nieuwe groengebieden worden opgezet met 
~d~r een eigen ""eer": de Ou~ Stroomr"9'l~n, het Ni.uw~ landgONlpark, de Poort n""r h~t Gr""n~ 
Hart, h~t Wat~rbos, ~n de Bijltwld. 

label 5.4 geeft Un ovenieht van de te rnliseren I;mdsdlaptypes en de bijbehorende reCleati~apac;leil. 

l abe I5.24 landschaP'llypes en recrealieupaciteit deelgebied H'arluilent in Botalternaliel 

A~nb l 
A.1nt.ll hKI~'. Reu .... lte_ 

.... nd . chap recreanlen per , • • _ ~ 
• , . 0 humele, capa."e1t ,,3<br3 0 m 

'" 

~M ... hOj! 
In dil aherrkllief ligt de nadruk op de landschapstypen bo'5 en bos met spH(. en ligweidt'n. In de ZOne 
IUssen de Haa.rijnse Plas en Haarzuilens liggen vooral aaneengeslolen boselemenlen. in de r~1 Van hel 
gebied kamen ook mee. open gebieden voo', bijvoorboeeld in de varm Van speel- en ligweiden. 
In t.et geb~d lusloefl Vleuten en hel boestaande landgoed, worden, ler besct.erming van de t.ier 
aanwezige arct.eologische aarden. grondliehamen aan~ elegd. Deze zijn opg~uwd uil vern:t.illende 
lemossen, als verwijzing n"lr de versehillende bewoningslagen door de geschiedenis neen. De 
grondllch"men en de hlerblj beho,ende boeplantingsstructuur Slaan h"au op hel beitaande 
ve,kavelingspatroon. In het aaneengesloten bosgebied ten westen van de H .. anjni<! Plas is voorzien in 
een beperkt open gebied in de "arm van een moe",s. 
De loo.tenla.n, de verlengde Joostenl ... n. de Eikslaan, de verlengde Eikd .. n, Kortjakse pild en 
lhemalerk~e, worden door ""nleg van enkel~ bomenrijen, bee ldbepalende lanen. De kapel van k.sleel 
Hurzuilens en de Hamtoren worden gebruikl "Is uitgangspunt voar een nntalzichtasloefl. De zichtassen 
worden uilg~spaard in het n~uw te re aliseren bosplan. 

R«r .. ," 
Het meesl inten.ieve gebied voor de r~r~at~ ligt tussen V1~ulen e n h~t t>estaande IandgONl. De 
grondliehamen di~ hier worden aangel~gd, bestaan uil~schillend~ t~rrassen, di ~ VOOf verschill~nde 

vermen Van re<.eatie worden ingeneh\. bijvoorbeeld picknicken. zannen. en balspelen. De 
pad<!nstructuur is hi<!r dieht<!r, d<! pad<!n z<!U zijn br<!der en het hele jn. goed boeg"anbaar. 
Cok bij de krorising lus,en de Rijndijk en de Parkweg is een relalief inlensieve recreatieve lone voorzien. 
in de vorm van een recrealietransferium, waar vefschillende r~realieve rOUles stanen en eindigen. 
AII<!rlei elementen als <!en spHlbos, trimbaan, kiosk en uitkijkpunl maken wand<!lingen in hel g<!bl<!d 
.p.:onn<!nd en .. fwisselend. 
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Hel aan Ie leggen bo.gebied liIng. de Haa,rijn.e plas lal een minde, d,uk ,ec,eatiegebied worden. Oil 
geldl ook voo, hel gebied len noorden en len noo,dwe,len van hel be'laande landgoed. 

De heISp<ldenWuCluu' die wo,dl on\Wikkeld, biedl goede mogelijkheden voo' diverse li etslochlen, 
lowel binnen hel gebied l ell als in aansluiting mel de omliggende ge bieden. 

N .. uu, 

De opperv[akle nalUur wo,dt aanzlenUjk ve'9'oot In dlt gebled. voora l de 1~1gebleden van sDOrten die 
in bossen en moera"en hun habilat hebben. wo,dt verg.oot. Oil ve'g,oot hetleelgebied van mel name 
faunasoorten di e aan g,ote,e. vaa k oude boscomplexen zijn gebonden. Op de ,troomruggen en de aan 
Ie legge n grondlkhamen kunnen d'oge,e boslypen worden ge,eali.ee,d mel inle.essante 
ove'gangssllUat1e, nii' g'izlge weide, en vochtlgere bossen In de lige,e delen. l en noo,den van 
Haarz"ilens kOmi een gebied mel vochtige rietruigle met enkele wuiken dal aansluil op de Haa,rijnse 
plas. Ook il an weerszijden van hel Kortjakse pad moet rielland en wigle lot onlwikkeling ~omen. Samen 
met de oevers van de Heymp en de Bijl""eld onl.laal ""n ecologische ve,binding mel het moe,a. en 
op.m wate, in de Venom. 

w. 'e, en bodem 
0.. elementen uil hel VINEX-watersy.l""m, die een plaats moelen krijgen binnen hel plilngebied, 
worden in het planon\Werp ingepa,t. Verder blijlt hel waters~teem in hooldlijnen ongewijIigd. Om 
binnen de nawur· en bosgebieden len weSlen van de Hu.rijnse Plas een goede waler kwalileit Ie krijgen 
word t IO mogelijk een koppeling gemukl mel het wale"y"eem van Leid,che Rijn. De moerauone bij 
de Haarijn.e Pia •. wordl ingerichl als lUi~ring voor inlaalwale. voo. hel walersysteem van Leidsche 
Rijn. Indien mogelij k zal in de nietJwe groengebieden een meer flexibel peilbeheer tot stand worden 
gebracht. Buiten de functiewijzigingsgebieden blijft de wate,huishouding afgeslemd op de iandbouw. 
Om de g'ondllchamen Ie reaUseren die I l)n IIOOrzlen In hel gebled lussen Vleuten en het bestaande 
iand<]oed. is grondaanvoer van ""iten hel plangebied noodza kelij k. Oil aspect is verd er nog niel 
uilgewerkt. 

V.,koe, 

Streven is om het ,ecrealie~ verkeer zo~el mogelijk op Ie vangen aan de randen van hel gebied. Er zijn 
parkee.piaal.en voorzien bij ka,teel de Haa" bij de A2 ler hoogte van de eendenkooi en bij de 
Joo.tenlaan. levens wordl gebruik ge maakl van de be,taande pa,keerp laat. in Haarzuilen •. Volgen. de 
gehanteerde uitgangspunten, Iijn in 10laal ca. 1300 parkee,plaatsen nodig. De pa,keerplaatsen zullen 
gela",erd wo,den aangelegd,.1 naa , ge lang de behoefte. 
0.. erftoegangswegen in hel groengebied worden onaanlrekkelijk gemaakl voor het sluipverkeer. De 
Sochldijk wordl zelfs geheel algeslolen veor gemOloriseerd verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkee' 
en /iet",rs. Oil moel de verkeersveilheid in het gebied en de beleving.waarde voor de recreant 
ve'groten. Bij /i et.- en/ol wandelove .. tee kplilat.en worden .nelheid .. emmende voorzieningen 
gelroHen. 
Kaan 13 geeft een indicalie van de wegencilegorisering in de loekomstige siluatie [gebaseerd lit. ~~[. 
Op kaa rl 12 is levens een ind icatie gegeven voo, de loekornsrige lietsstruCluur. 

landbo"w 

Hel blijvende iandbouwgebied len noo.den van Ockhuilen en len westen van de Sreudijk biedt ruimte 
Il00, goed verkavelde aaneengeslolen agrarische bedrijven. Het groengebied is ,0 gepiand da l 
doorsnijding van hel agrarisch gebied bepe,kl blijfl. Binnen de nieuwe groengebieden zelf i, geen 
ruimle rneer ~oor reguliere (andbouw. 
De voorgenomen recreatie~ inrichling van het gebied, geeft agrarische bedrijven de mogelij kheid om 
hun bedrijl.voering ook te richten op reCfeati e en loeri.me. Het gebied zal imme .. dru k bezochl gaan 
worden. 
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5.).2 Uitwerking deelgebied Hollandn lJ"el 

AIg .... u" 
In deelqebied Hollandse lJswl wordt onder,;chei-d qemaakt tussen d<! 'h~rlii ke uiterwaarden' en het 
'strokenbol;'. Oe 'h~rlij ke ui1erw~".den · tigq<en !lIssen de Noo.d·Usseldijk en de Hollandse Ussel een hall 
open uilerwurd<!nland,;chap, dal word! ingerichl in de sleer van de Hollandse romantiek. He! 
'".okenbol;' ~gt lussen de Meerndijk, de Ned<!reindseweq en de Noord-tJsseldij k. Het best"a t uit 
verschillende stroken boI; die haaks st aan op d<! Noord·lJs",ldijk. aan"uitend op het beslunde boI;. De 
langgerekte smalle st room. ug, wurop de lJswldij k ligt, wordt zicht~iN" gemaakt door in d<! 
lengterichtinq van de IJsseldijk boomgroepen un te le~gen. 

Tabel 5.5 geeft een o ve.zieht van de te re"liseren iOIndsch"ptypes en de bijbet1orend<! reue"tiec:apadteit. 

Tabels.s landschapstypes en recreatieupaci teit deelgebied Hollandse IIssel in Bosalternatie l 

Aanlal A,nI.lL heclar.. Re<rrab~_ 

und.chap ~ .. r.,anle,o.per of kltam. ler capadleLt 
ned"r.o m . . . 

'" 

Uo.,.h<h Ojl 

Ln dil allerhalie/ligt in he l binnendijkse gebied. he l gebied lussen de Noord -Il sseldijk en de 
Nede.eindseweg. de n"drul< op boI;ontwiklteling. De aa n Ie planten boI;ty~ wilen unsluilen bij de 
aa nwezige bodemopbouw en gfOndwaterstanden. Plaalselijk is er ruimte voor spontane I/o}gfOei. De 
variatie binnen het bOS<Jf!bied wordt bevorderd door een laag struiken aan te brengen binnen bepaalde 
bospercelen en ~an bosranden en door hel creeren Van open ple kken. Binnen hel bas lijn bijlondere 
elemenlen unwezig, waaronder een oud<! kaSI~lplaalS, gelijkmatige byelstroken en een be,;chermde 
archeologi,;c .... ";ndplaah. o..u elemenlen lijn bepalend yoor de routM die door hel boI; lopen: 
wa ndelpaden leiden recreanten !.Jngs 01 ju;';1 over de bijlondere plek. In he! dichte boI; wordl een aanlal 
open plekken opgenomen, of slechts een ticht,;chacht vrijgelilten in het dichte bladerdek. Zo·n open plek 
mukeert .un een bijzonder element. 
In het natte oostelijke deel worden kayels beplant en sloten verbreed wurdoor een IiIbynnl yan 
watergangen onlstaal, een zogenaamd waterdoolhof. Door het gebied Iopen korte, re<hte 
wandelpaden. Het westelijke deel is drager. Op de overganq va" droog naar nat komen lange (echte 
paden met bassen van Msen. 

0.. uiterwaa rden worden ingericht al. hall-openuiterwaardenland,;chap. Het uiterwaardenkarakter word! 
versterkt door een oude rMerbedding uit te graven en b<oekbosjes en open bloemrijk gfifsland te 
realise ,en. 
o..lan9gerekle sm~lIe stroomrug w"arop de Usseldijk ligl. wordlli(ht~ar gem"akl door in de 
lenglerichling van de Ilsseldijk boomgroepen un Ie lesgen. 

_ ••• ' ie 

0.. meesl in lensieve lone voor de re<:realie komI Ie liggen un de ooslliide van hel plangebied, 
gre ... zend aan de Nede(eindse Plu en het bebouwde gebied vi n IJsselstein. Daar kunnen ook speciale 
voorzieningen worden aanqelegd loal •• peelple kken en roI,;chaat.banen. Daarnaa" lullen e nkele delen 
w.n de o.-ven v;on de Holl"no... IJs",1 inl .. ns,..1 worden gebrui~t . 
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Na~s! sp"elruim!en en ru'!pun!en komI he! a(cen!!e liggen op routegebonden reHeatie lo~ls fie! ... n en 
wandel en, maar ook kanoen en paardrijden kunnen evenlUeel mogelijk worden. De uacte plaa!, van de 
'ou!e, ,!aa! nog nie! va,!, maar e' lijn un,luilingen voorzien op be,!aande rOUle, vanuil U, ... l,! ein, 
Utrecht. Nieuwegein en d e Lopikerwaard. AanlegplaalSen aan de Holland ... U~~el ve'g'Olen d e 
.ecreatiemogelijkheden voo' de p lelieNaa'" De aanle<]plaat~en lijn aange~IOlen op hel nelwerk Van 

Ii"t.- "n wand"lpad"n. 

N.tuu, 

Vooral de 1""lg"bieden van de soorten die in bossen hun habital hebben worden vergrool. Er lullen 
lowel drogere als n~tte re bmtypen tot onlwikkeling kunnen komen. alh ankelijk van de ~anwelige 
bodemopbouw en w~!erhu1shoudlng. 
Of: uilerwaarden len luiden van de Noord·IJ~~"ldijk lull"n voor he! groom" de"l ui! vochlig" tOI drog". 
bloemrijk" graslanden be!!aan. Door delen van perc" len al Ie graven kunnen ook wa! nallere 
g.aslanden, riell~nd en .uigte ontst~an. Ve.de. lijn in de uiterwaarden ook knolwilgen, hakhout, 
struwelen en kleine .tukken mel spont~ne bmonlwikkeling Ie 'linden. Ldng. de lJ .. elwelering en de 
Holl~nds Usse l worden rietlanden en ruig!e aangel"']d. 

ve.kee, 
Er is ~n grote p<"k~rplaah voorzien bij de Meerndijk, ler hoogle van de Nedereindse weg. Dp de 
be,!aande park~rplaal' bij de Nedereind~e Pia. i~ vooralsnog votdoende park~rruim!e beschikbaar. Dp 
lermijn i. hie, e~nlueel ui lbreiding mogelij k. Volgen. de gehanleerde uilgang.punlen, zijn in 10lul ca. 
1050 parkee.plaalSen nodig. De pa.kee.plaal~en wilen ge lasee.d worden aange l"']d. al naa' ge lang de 
behoef!e. 

O<! Noo.d,Usse ldIJk kan nl el wo.den alg eslolen. maar e. zullen weI ve. keersremmende maa"egelen 
wo.den g etroHe n. len behoeve van d e ve rkee.weiligheid lIOor fi et~ers. 

Kaa.1 13 geell een indie~lie van d e wegencalegorisering in de loei<omstige siluatie [gebaseerd lit. 22[. 
Op kaa,t 12 is levens ~n indica!ie g"']even vOOr de loekom,tige li"Uslrucluur. 

W.te , e n bode m 

Het walersysleem blijll in hoofdlijnen ongewijligd, weI wordl lIOor de nieuwe 9roengebieden ui tgegaan 
van een meer flexibel p"ilbeh~r. Door hel vasthouden van water, moet de inlaal vanuil de Ho llandse 
Ussel zo v~1 mogelijk worden voorkomen. 

~ndbo"w 

Of: landbouw l al vrijwel geheei plaals moeten maken voor hel nieuwe recre~!i e-, naluur en bosgebied. 
Tus ... n de M~rndijk, de Holl,md,e Ussel, d e Usselwe!ering en Ussei,lein lullen bijna ~lle bedrijven 
worden opgekochl 01 verplaatst. Tus ... n de Holland.e Us ... l en de Noord· Us ... ldijk lullen 
landbouwbedrijven op beperkle schaal kunnen worden ingeschake ld bij naluurbeheer. 

5.] .] Uilwe rklng dee lgebleden Ha.melen en Reljerscop 

In hel ' Raamplan Groengebied Utrechl-We,l" i, va'igelegd waa. door de o..elgebieden Harmelen en 
Reijerscop 9.oene ve.bindingen wo.den aangel"']d. De labe llen 5.6 en 5.7 g""en ""n ove rlieh t van de Ie 
reali ... ,en landschaplypes en de bijbeho,ende recrealiecapacileil. 
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, 
..... nl.l 

AlnUI hecta.e Rec.Ube .... nd,ch.p .fi •• anten P'" 
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hecta.e 01 km 
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n.tLor.d • . iel 
G.oene _bindin • ~m -.s_ •• 
A •• risch .... ""'" , ... '" ,- ~ 

•• ijerKOjI 

H~t op~n ~n inform~l~ ~arakt<!f van h~1 g~bi~d blijfl g~handhaafd. H~t huidig~ agrarisch.o! g~brui~ ~n 
eI~menlen in h .. 1 Lon dschap vorme n .""ds..en aanlrekkf'lijk b"" ld voor re.nanl .. n. 0 .. g.oen .. 
ve.bindingen wilen worden ing~riclll m~1 rielLond en .uigle ~n nalle sellraie gra,landen. De 
verbindingen lijn 20 101)0 mete, b.eed. 
In samenhang mel inpassing wan de g.oene ~rbindingen zal de ve.ka~ling van de landbo<.rwbedrij~n 
wur nodig WOlden ve,belerd. Haast hel ag.arisehe nalJurbehee. kin de toenemend ... e<: .... alie '-'00' 

.. n k .. te agra~ ........ bron van ....v .. nin komsten vormen.omwilt.. van de werk .. e .. weilighf'id is hel '1 .. _0.1 
om bij het kruisptlnl van de Hedereindseweg en de Meerndijk een onqelijbloer.e k.uising Ie maken 
voor voe!9ang ...... n flet ...... 

_ _ 'on 

In di t deel9ebeid zijn twO!<! kleine boS<j"biedjes voorzi"n en O!<!n noord-zuid lopende groene verbinding. 
He! noo.delijke 9roenblok sluit un op hel Vijverbos. Bos op de hO<jere Sltoom'U9 loopt in d e Iage ." 
delen over in nal 9rasland. rietland en .uigte. H .. tzuidelijk bo.gebied komI lussen de An en Harmelen 
Ie ligg"n. Richting H. rmelen gaill hel bosqebied g"l"idefijk OVer n. ar een moera,strook en gr. sI.nden. 

5-4 Opcn-!.ndse h.ap-.a llu n.tid 
Voo. h .. t O"...,-Iandschap-alte.natie f i. bf'houd van hel beslaand .. landschap al. uil9 an9.punl 9 .. nom .. n. 
Hie rbij i. aan9",lolen op 10 .. 1 VOOfon twe.p-Londinri<:h lit1<jSpLon dat de Landinri<:hlin9scommissie voo. 
deelgebied HUrluilens inmiddels heefl opgesteld. Voo. hel deel<jebied HolLondse Ussel is voo. hel 
Open·landscl"p-illtematief leruggeg.epen op het "Slroom en Blokken" model zoals h.o!l in de 
"Ve.~ennlngen tJsselbos" [44J in 1997 is gelormulO!<!.d. 

MER (;rooO'lgtbiH lIt .... trt-w+<l . _ USI". 20114 
P~ . 5' •• n no 



Op ve.s<hil~e punlen is elil illlernatief ove ..... nkom.tig mel hel Bos-aUernalief mail. lands<happelijk 
9"zien zijn er wez""lij k andere keuz", gemila kl. Hel Op",,·landsch il p-ilUernalief i. w ..... gegeven op 
ltaa'l 19 Oe lotale 'ec'eatieeap:Kilei1 bij dil al1e,nalief is berekend op cir.::iI 28.000 'eereillieptaal.en. 
wu",an e. cir.::a 4.000 m .. 1 pleisl .... plaa" .. n v .. rw ... .. nlijkl m"",l .. n worM<>. 

5.4.1 Uitwe.kin9 dul9 .. bied Hn.zuilens. 

AlgomMft 

Haa.zuilen. worm ontwikkeld als landgoed bij de stad, maar in plaats van bij he1 basallernatief wo.dt 
he! be.1aande landschap zo vee! mogelij k ge,,",pe<lee.d. Hel ka.I .... 1 vormt hel middelpunl van hel 
landgoed. Ooor ni .. uw monum .. ntaal bas ilan de westzijde viln het k,nl .... l Ie plilat ... n komi het kasteel 
in hel midd .. n vim bos Ie liggen lOills Cuype., die het kul .... l ontwie.p, ooil geplilnd had. Om Ie kunn"" 
voldoen aa n de geslelde .e.::rea tiecapacileit zijn in plan zogenaamde "pleiste.-plaalsen" opgenomen. Oil 
zijn att.actiepunl"" waa. m"" .perual naa. loe gilat. omdat e. iel.le bel"""n vall. In Hunuilen. 
beleelt de .ee,eiml op loop- en liet"lstand de conl.ontatie tu.sen stild en plil ttelimd. de ove'g.mg Van 
~rlie. en vermilak bij pleilerplailisen naa •• li Ue natuu.plekje. en de afwi .. elin9 van grools<halig en 
kleins<hillig landschap. Het Iilndgoed wordl ingerkhl ill!; "nilluu. bij de . Iad". lede. deelgebied krijgl 
.... n eigen .f .... r: " Ru.1 en Ruimle", "Haa"",Id", "piI.kbo. de Haa.", · Pilr1tland.chap", "" ~ rivie. " . 

labels.8 9""ft een o~rzic hl Viln de Ie re:alise""" tandschilplypes en de bijbehorende recreiltiecapadleil. 

label 5.8 landschapnype. en .ecrealieupaci leil deelgebied Haa.zuilens in Open.landschap· 
altern"liel 

Ailnl~1 Aanul hect.,e Land«hap ~e(fe.tt.· 
r""rUnlen per of ki!Dmeler c.op.ocU.i1 
heCla •• of tm 

8<>. mel .liq- en """,lweiden , ..... = -N.I uu ,.,..,1w!Ueling ... ." ~, 

(N.tuur ~jke gr • .t.nden ..., 
rietlior.d, . leI 
Groene _bin<tin • 

~ " ~ 
A ,.ri« h ~ m ~ 

<>iSle, ~.- .~ 

lotaal 15093 . - -
lGnd"hGp 

In di l allernalief is hetlilndschap veel opener dan in he, bas·alternalief. Aan de w"'lzijde van het 
be.laande landgoed is ech ter een nieuw pa.kbos voorzien. Oil bos krijgl dezelfde uilStrilling als hel 
Noorde.park bij hel ka sleel. mila' dan een mode.ne.e ~ il\loering eNiln "" open bail' loegankelij k. lange 
zich tlijnen maken het kilst .... ltot sfee.make. voo. hel gwele gebied en ve~terken de l.lImenhang. Het 
wo.d t el!n oKht bas met monumentale bomen wailrin ve.schillende overgangsfasen van bos aanwezig 
zijn mel open plekken. Een lolly ~rwij.t naa. het bsteellta.ilI<te •. 
Het landschap tussen Vleu len en Hn.zuilens blijft g.otend .... l. een open ka.akte. behouden. De scherpe 
rand van hel Pilr1tbo. i. hi ... goed Ie belev ..... Men heefl het gevoel dill de Iilndbouw onde.dee! uilmililkt 
van het l;on(l~. Het is nie1 zo~. een gebied om in t ~ ~'blijven als w~ om (loor te w .. n(l ~ len of 
netsen. In het noordelijk deel ligl de nild.uk op niltuu.ontwikke ling. Het G.Oeflgebied bij 
Laagnieuwkoop vorm t un overgilng.gebied naar het Groene Hart. Bl"",mrijk gtasland wordt afgewisseld 
met grOlere of. leinere bosjes. Tussen de spoor!ijn en de Parkweg wordt gestreefd n .... r een kleinsehillig 
landschap ~ bos.element"" en open ruimten. Vanuit b ndschappelijke "" reereatie ..... ovenvegin9"" 
wo.d t de voormillige loop viln de Dude Ri jn her.teld . De Hilmto."" is een belan9rijke ....... make. in dit 
9"bie(l. 
lange lanen langs het Korljak ... Pad. de Themille.-kade, de Eik.taan "" de Joostenlilan, moelen de 
uitwuierend .. ontginningsstrucluur en de l.lIm .. nha ng in het gebi .. d bevo.d .. ren. 
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R.", •• ti. 
Ce mees~ intensieve delen van he~ recreatieqebied be",;nden zieh in een zone direct aan de oostgrens 
van het plangebied, in het gebied tussen de spoorlijn en de Parkweq en he~ gebied ten westen van de 
Rijndijk. Het minst intensieve deelligt in he t la~gg elegen gebied un de noordlijde van hel plangebied. 
Het gei)i ed wordlleer ~~ntrekke lijk Yoor w~ndel~ars en fietsers. De intensieye lones bieden ook 
mogelijkheden vOOr <'en langer veri)lijf, i)ij'lOOrbeeld om te zonnen, te spelen of te picknicken 01' de 
I1gwelden. Andere gebleden. bljvoort>eeld de n<l!uurgraslanaen aan de noordlljde. Iljn meer t>edoeld 
'IOOr exlensieve routegebonden recreati e. In het gebied waar de oude loop van de Oude Rijn wordl 
herste ld is het motto voor de rec reatie: • ayontuurlijk spelen langs de n"';er". 
In het gebied wordt een n ntal pleiste rplaa tsen ontwikkeld, bijvoorbeeld in de vorm van 
horecagelegenheden 01 S1i1dsboerderlJen. Dlt zl]n illtrilctlepunten die een iliintrekkende werking he bt>en 
01' de recreant. 

N.ru", 
In h~1 g~bied worden loolbo., .I,uw~~t, nalle .chr~ilI9r~.land~n, blo~mrijk~ gra.land~n en brede 
naluu roevers bes laande ui l rietland en ruigle onlwikkeld. He! schraa lg ra.land komi in hel meest laag en 
nal geleqen deel van hel g .. bi .. d dired len luid .. n Viln d .. AI. D .. l .. nail .. naluur sluil ailn op .. n vorml 
een schak .. 1 IUlSen d .. ri .. lberm .. n langs de Al en de als naluurzon .. in I .. rich len luidoev .. r van d .. 
Haa rrijnse Pia •. 
Ooor de 6ijleveld, de Heycop en de Vleu~ense Welering weer aan e lkur te kop!"'len en 01' een aanlal 
plaa lsen rieloeve .. Ie maken ontslaal een doorlopende nane ecologi«he verbinding. 01' be!",rkte 
schaal kunnen I~ngs del e walerloop inleressant e naluurwaard .. n (schraalgraslandJ ontslaan door 
aftiggeling. Het natuurgebiedje Bijleveld van Slaatsbosbeheer kan als zaadban k dienen. Samen met de 
bestaande natuuroeverslangs het spoor en de Ie onlwi kkelen naluuroevers aan de zuidoever van de 
Haarrtjnse Plas. langs de A~ . de Haarrtjn. het Kortjakse Pad .. n langs het ftetspad In d .. Polder 8reud1j k 
onlstaat een uitgebreid n .. lWerk van ecologische verbindingen dal uilWisse ling heeh mel de V .. n .. n en 
de Vechtplassen. 
S!"'cili .. k voor v1eermuizen kunn .. n linea ire beplanlingsslrucluren langs d .. 8ijl .. ve ld door hun 
geleidende werking de popula~ie bij Vijverbos over hel spoor heen verbind .. n met die in het Zuiderpark. 

w"o, on lodom 
()e e lem .. n!en uil het VINEX-wal .. rsysteem, die .. en plaats moeten krijgen binn .. n h .. t plangebied, 
worden in het planontwerp ingepast. Verder blijft het watersysteem in hoofdlijnen ongewijzigd. Om 
binn .. n d .. naluur· en bosg .. bie<J..n I .. n w .. slen van d .. Haarrijn ... Plas .... n goede wa terkwalil .. it I .. krijgen 
wordt zo mogelijk een kop!",ling gemaakt mel hel walersysleem van Leidsche Rijn. De 
nawurontwi kkeling in dit gebied is mogelijk Ie combineren met waterberging. Zo mogelijk word~ in de 
nieuw .. groeng .. bieden .... n meer fle . ibel!"'ilbeh .... r tol stand word .. n gebracht. 8uit .. n d .. 
functiewijligingsg .. bied .. n blijft <J.. wa terhuishouding alg .. stemd 01' d .. landbouw. 

V.,k . .. 

Streven is om hel recreatieve verkeer loveel mogelijk 01' te vangen aan de randen van het gebied. Er zijn 
parkeerplaatsen voorzien bij de 8reudijk, de Joostenlaan, de Themate rkade, en i)ij de Aller hoogle van 
de eendenkooi en bij de JoosI .. nlaan. Tevens wordt g .. bruik gemaakl van de bestaande parkeerplaats in 
Haarzuilens. 8ij de diverse pl .. islerplaa!sen lUllen klein .. re park .. erplaatsen worden aangel .. gd. Aan de 
randen van hel gebied wordt uitgeqaan van gratis parkeren, in de cent rale delen wordt ook gedachl aan 
betaald parker .. n. 
Volgens de gehanteerde uitgangspunten. Iijn in totaal ca. 1200 parkeerplaatsen nodig. Ten opzichte van 
he~ Bos·alternarief is het groatste verschil dal in dil alterna~ief meer nadru k ligl 01' het intensieye 
w .. st .. lij ke gebied. V .. rder i, van belang da! e r ook .. en aa nlal kleiner .. parkee rplaatsen kom en bij d .. 
verschillende pl .. isterplaahen. De parkeerplHhen luU .. n gefa ... erd worden aa ng .. legd, al naa r gelang 
de behoe/te. 
Ooorgaand · .. n sluipv .. rk .... r worden loveel mogelijk terugg .. drong .. n. 01' de Rijndijk, Parkweg .. n 
Thematerweg worden uer keersremmende voorIieningen opgenomen. De 60chtdijk wordl afgesloten 
een aanlal andere wegen wordt aileen toeg ~nkelijk vonr i)estemmingsverk~er. 
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In de gebieden zonder lunaiewijziging bUjl1 er nag ":aditionele l:andbouw. De verb veling is da:ar goe-d. 
In d~ fU""liewijziging«]~bi,",,- is g~~n ruiml~ m~~r voor r~guli~r~ landbouw. Inschak..ting v:an agraMfS 
bij hel beheer v:an recre:alie- e<l n:aluurgebieden is wei de<lkbaar. Hel gaal hier om een .onder Iype 
ondernemer die naasl het beheer van de bloemrijke gr.sI;onden bijllOO<~ld een re<:rearielle ne~nlak 
ontwi kkelt. O:al kan een winkel zijn met sireekproduclen of het organi!.ere<l van poldersportactivitei le<l. 
Helgaal hierbi; privaal ondememe=hap waarbij naluurbeheer en re<re<>lie hand in hand gaan. ( en 
beLangrijk uilgangspun l is dal de koeien in de wei blij~n en men kan genielen van hel oude. Hollandse 
landschap. 

5 ... . 2 Ultwerking dee lge bied Hollandse IIn el 

AiII,""H" 

Hel gebied tune<l de Noord·Usseldijk en de HoU .. ndse IInel word!. net .. Is in het BOs.40ltern .. tief, 
ontwikk~ld 101 ~ half ~n uil~rwaa rde<lt .. ndschap. H~I g~bi~d lu.sen d~ Noord·U.""ldijk ~n d~ 
N~d~.~ind",,~ kri;gl eehl~. ~ m"". open kara kl~. can in h~1 bo .... lternati~f. Naa.1 blokllo.mig~ 

bo.~t~m~nle<l," .p.a~~ van bto~mrij k~ g .... lande<l, waa. in m~~. of mind~~ m" l~ ... ndach l i. voor 
nal uu ron twi kkeling .. 
label 5.9 gee/t ~ o~rzichl v .. n de Ie rulisere<l Landsch:aPlyp~s ~n d~ bijbehorende re<:re:atiecapaciteil. 

Tabe l s .9 undschaps tyP'H en recrnlienpaci teit deelgebied HoU .. ndse IIssel in Open· landschap
al le rn alief 

..... nloll Aan!.ll hecla.e 
l:Indlchap Recrutie· 

re(r~anlen per 
of kilo meier <apatlleH 

he<l~re of km 
00. mel r ~ Iweiden .... '" .= 
Nal uu ronlwikkeling "'" '" 'U 
(Natuurlijke g.aslanden en 
rie!!and . ;e) 
G.oene ..... I>in<fin • - .. -A raril<h ... , , , 
l OllOat ,,, . 
. . . 

tG"d"hGp 
Hel open l .. nd",hap<aliernatie/ i< v .... l opener da l he! B:>Sallern illief. De o~.gang van nalle g.ond in 
het oo.len nilar drogere grand in he! we.te<l wordt benul om diversileit ... n I~ b~nqen en vernhil in 
sferen Ie c • .eren. De boselemenlen die worde<l ingepasl hebben ""n bloltvormig ka ... kler. 
De vo.mg<!'iing van de blokken sira k. De blokken hebben een ruime open opzel, met brl!'de paden en 
t.ansparant!.>os. De bosranden lijn abrupt. zoals de oude geriefbosjes in de polder. Op de overgang van 
droog nilar nill komen lange reehle paden die de overglng van bloemrijke g.aslande<l nu. bos",," Viln 
essen accentueren. Ten opzichte Van het Bosallernarief is er voor de uiterwaarden venier geen verschil. 

_ ... , • • li" 

De recreatieve zonering wijkl iets af ~an hel Bosatternatief. Ook in dit geval is sprake van een intensielle 
zone aan de OOl.1Zijde van het plangebied grenzend aar de Nedereindse PLas en hel bebouwde gebied 
van lJ.selslein. milar dele is t>epo..kler van omvilng. Het ""tt~ ka rakter viln dit gebiNl biedl namelij k oak 
goede moqelijkheOen voor n .. tuurontwikkeling van nat:e schraalgrasLanden. In plaats hiervan komt er 
oak een inte<lsievere zone in het meen noordelijke deel van di t deelgebied. Oaarnaast zulten enkele 
delen va n de oevers v:an de Hollandse lJssel intensief worden gebruikt. 
De recrearieve IIOO<zieninge<l zijn ge lij k :aan die van het Bosallernatief. Naast speeltuimlen en rustpunten 
komi hel accent te liggen op routegebonde<l reerealie ,oal. fietsen en wandelen. Ue exacte plaats viln 
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de rout .... t~ at nog niet va.t, maar e r zijn aan .luitingen voorzien op b ... taande rout ... v~nuit U"el.t ein, 
Utrecht, Nieuwegein en de lopikerwaard. Aanlegplaat ... n aan de Holland ... lJ"el vergroten de 
recreatiemogelijkheden voor de pleziervaart. De aanle<;lplaatsen zijn aangesloten op hel nelwerk van 
lie lS· e n wandel paden. 
8ij de inlensi eve lone langs de Nedereindse plas kunnen ook s~dale voorzieningen worden aangelegd 
loals speelplekken en rolschaalsbanen. Op termijn lullen hier, afhan kelijk van de wensen op dat 
momen t, .Ie<!ds meer recreatiefuncties bij kunnen komen. 

NQ'uu, 

Ten opzic:hle van hel Bosalternatief wilen er meer naluurlijke gras landen worden ingepast en a llerlei 
overgangen van waler naar land. Met name in hel oosle lij k ge tegen. lage re en naltere deel zijn potenlie. 
aanwezlg voor de ontwlkketlng van nal ~hraalgrasland . 

~ uilerwaarden len zuiden van de Noord ·lJsseldijk zullen voor het groome deel uil vochlige 101 droge. 
bloemrijke graslanden bellaan. Door delen van percelen af Ie graven kunnen ook wal naltere 
gra.landen, rietland en migl" onl.laan. V"rd" r lijn in d" uiterwa ard" n ook knotwilg"n, hakhout, 
struwelen en kleine .Iuk.en met sponlane bosonlwikketing Ie vinden. ldng. de U .. elwelering en de 
Holland. U"el worden rietland"n "n ruigt" aang"le<;ld. 

w"e,e"_em 
H"t wat"r.y.t"em blijft in hoofdlijn" n ongewijzigd. w,,1 word! voor de nieuw" gro"ng"bieden uilgegaan 
Van een mee' flexibel peilbeheer. Ten behoeve Van de naue schraalgraslanden kan plaal ... Ujk ook 
p"ilv",hoging w"n."tij k .ijn. Door h"l vaothoud"n van wal"', mo..t de inlul vanuil d" Holland ... u .. ,,1 
lO v"el mogelijk word"n voorkom" n. 

V.,koe, 
Er t. een grOle parkeerptaals voo rllen btj de Meerndtjk. ler hoogle Van de Nederetndse w" g. Dp de 
beslaande parkeerplaals bij de Ned" reind." Plas i. vooral.nog vo ldoende parkeerruimte beschikbaar. Dp 
termijn i. hier evenlueel uitbreiding mogelijk. Volgens de gehanleerde uilgangspunten, zijn in lotaal 
bijn~ 800 pa.keerplaatsen nooig. De parkeerplaalsen ,ull"n g"fase" rd word"n Hngete<;ld, a t naar g"lang 
de behoetle. 
~ Noord·Us ... ldijk kan niel worden afgeslolen, maar er zullen weI verkeersremmende maalregelen 
worden gel.oHen, len behoeve van de verke" .. veiligheid voo. fiel,e ... 

.... "dl>ouw 

0.. tandbouw zat vrijwel g"heel plaats moelen ma ken voor h"l nieuw" r" " eati e-, naluur en bo.geb;"d. 
Tus ... n de Mee'ndijk. de Holland.e Ussel. de Usselwelering en Usse lstein zullen bijna aile bedrijven 
wo'den opgekochl of verplaam. landbouwbedrijven lullen op beperkle schaal kunnen worden 
ingeschakeld bij naluurbeheer. 

5.4.] Uitwerklng dee lge bleden Harme l .. n en Reljerscop 

G" lijk aan uilwerking bij Bo.atlernati el. Zi" paragraai 5.3.3. 

5.5 Samenvatlend ovcrzkht van d" a!ternatieve n 
In onderstaande labellijn de belangrijkste kenmerken van hel 80s·alle,nalief en hel Open. 
landschap~lte.nalief naa.t elkaar ge,el. 

M~~ (;,o."!Iat>lod Ut .... "' ..... t . 'uguit", 2004 
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T;obel5.10 5amenvalt end overzlcht va n de alte.nati"""n 

-., 1n,_1ow ......... !l99on ..... n.o .... 

to,,,.., v\oou,.., ... """ ... 0 ........... blj 

~ .. Io!"'_, 
n.. .... V\oout.., ... "" ..... 0. H-= 
9H)<"O(1H" .......... .., _..".., huko op d. 
_ 0wIi"ll. , 

-

opon land« .... P • .-. btpttu _ .. 

1><>-"""'_ 
T",..., V! ........ .., """ .... d ..... " _ 
.~, 

ten .... ,." .... do lIijtod"ijIt;o_kt-IIt>g WOn 

De atte. natielbes<:hrijving 9"ett voo.~l een beeld van de ""'gelijke .uimtel.ijke invulling van de 
verschmende deelgebieden. wetke concre'e inrichling,maal.egelen nodig lijn, .al dllidelijk moelen 
wo.den bij de planuilwe.kingen die nag moelen pLaals·linden. In algemene l in gaa! het in beide 
allernalieven om o.a. de volgende Iypen maal.egelen: 

g rondverwerving 
kavelruil 
.anleg fiets- en wandelpaden. 
aanleg bep{;lnlingen (bos en overige beplanling,e~n!e nJ 

inrichling niltuurgebieden (onlg raving. wille<huishoudkundige inp:;l>ssing) 
nnleg "",,,rea lie"" voorzieningen (bakjM, 'peeltOM'eU .... , picknickvoorneningen) 
bewegwijzering 
verkeenremmende mnl.egelen, mnl.egel .... om 'lefkeenluwe gebiedo!:n Ie (e .. liseren: 
u nleg p:;I>.keervoorzienin9"n 

De Landinrichtingscommssie kan de belreffende maal.egelen voo. een do!elzelf initieren en 101 
uityoering brengen (mil. de ev .... tueel benodigde ve.g~nningen zijn "".k.egen). Voor <!en deel van de 
milal ,egel .... is de LC echler oak sterk illhilnkelijk van de medewe.king van ande.e Ofganisalies. Oil 
geld t bijvOOfbe-eld VQO( de verkeersmaal.egelen die aileen in nauwe samenspraak mel de bel.e"ende 
wegbehee.de< magelijk njn. 
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6. Effectbeschrijving 

In <li t hoofd.wk worden d" "ff..ct..., [,.....,h.l'v"," v~n d .. ""d .... S(h,.;~ "It ... o .. \;"" ..... C .. z;"n lIe1 
schaalniwau van de alternatievl!fl is dit 9ftn gedetaillH,de effect~hrijvin9 . mu.!!tOn 
effectbi!scl\rijving op hoofdlijnet1. Due efflKtbei.cl\rijviR9 maakt het Kille.- welgoed mogelij k om d .. 
allernalieven nnst "I""'ar Ie zeu"n en op de wezenliik~ aspecten met el .... ar Ie ve.gelijken. 

6.1 ToeWnQsklldn 
In label 6.1 is he! toelsingsk:;u:le' 'foor de effedbeschrijving weergeqeven. Hierin is nngegeven welke 
asp«ten in ogenschouw wor<lfllgenoml!'" bij de etffitbHchrijving en op wittke wijle de <!ffKten 
beoordeeld worden. 
He! 10"I<;n9<od ... loal. dal i. uilgewer kt, is a 'gestemd op hel schnlnive .. " van de "lternalieven. Oijna 
aU .. asp«ten worden kwalitatief boeoordeeld. aIleen de reo;'ealiecilp;>cileil is kwanlilatief uilgewerkl. 
Nadeel van een kwalitati~ ~rdeling is dal de eind!core op een bepaald aspect niet "hard" is, De 
landinrichtingscommissie heeft he! echler niel zinvolguchl Om Ie kiezen VOO r een meer kwanhtatieve 
ben~d eri ng. Oit lOU kunnen lelden 101 een :Khijnn~uwkeurigheid. De kw~lit~ heve beoordeling geeh 
nUr mening van de commissie voldoende inzicht in de richting van het effect. Door de kwalilali eve 
bo!oorMling zo goed mogelijk Ie bo!schrijven , is goed navolgbaar Ilo<! de "indbeoord~ing he"lt 
p1aatsgevonMn. 

De elleclen van de illl"matieven l ijn algelet legen d" au lonome on lwikkeling, zoals oms.chreven in 
hooldsluk 4. Bij de effeclbeoordeling is gebruik gemaa~t van <!en vijlpuntss.chaal: 

T;obe16.1 Wnrderlng v;on "ff"ct"n 

ositief effect I.O.v. de Aulonome Ontwikkelin 
• be rkl sitief effecll.o.v. de AUlonome OnlWi<kelin 
o .... n verschit mel Aulonome Ontwikkelin 

be rkl n atief effect t.O.V. Autonome OnlWikkffin 
N atief effecl I.O.v. Autonome Ontwikkelin 

De effeclen zijn bo!schreven voor de situalie in 201S. de peoiode wilarYOOr de Aulonome OnlWikkelill9 
ook is beschreven. De realisatie van Groengebied Utrecht_esl dienl dan afgerond Ie zijn. Ook Leids.choe 
Rijn, de verbfeding van M A2 en de spoorverdubbeling rijn dan nOla. W'fWachting Y'Olloo;d. 

Voo. de deelgebieden Reijerscop en Ha.m~en njn. loals aangegeven in par:og.aaf S.2. ~n 
alte.nalieven uitgewe.kl . Oil belekenl dal de effeclen van de inrichting van dele d .... lgebieden niel 
onderscheidend njn. 

Ten oplichle van de Slartnotitie/MER is een unlal aanwllende crileria meegenomen in hoel 
loetsingskader. Oil is vooral gedaan ler verduidelij king van de eifeclbeschrijving. In de StartnolitiefMER 
waren due aspecten ve~al onderdeel van een ande. thema. Door ze als .... n apart coiterium Ie 
beh;lJldelen is de effeclbeschoijving en -beoordeling beler nilvolgbilil,. 
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Lor>dl>oo g.biod on unUol 

~ .~ 

_~ on _b<odi~ Kw.lit-. bo><t..iping WOn Kw_ booordot;ng: """ 

• tfo<t.n "" ........ ....., on~_ ...-~_ """ botOf • 

.oor ... b _'9 on ottomoriow 

in"""'ot.., 

In de ~olgend@ pilragraf ... n Iijn P<"f aspect d@ooderscheidencriteria nad@r t~elicht en lijn de effecten 
bo.sch r .. v .. n ..... bf'oord .. f'ld. 

6.l Ru.eatie 

6 .2.1 Toelich ting Dp de geh~n teerd .. «iterla 

R~<~.t~<.puit~t 

De ... creatiecapadt .. it g .... 11 weer hoeveel r .. creant .. n [lh .. or .. tisch g .. li .. n) opg .. vanqen kunn .. n word .. n 
in het gebi<!d. In de opgave voo. het Groenqebii!d i. pe' deelgebied OlaJl9C9even hoe groat de 
'H:'~"l;,.,cap"<:it~il 7nu m""l~n njn . I)~ ,,,,,.~ati,,,,ara(il~I'< in d~>~ M~R bo..~ kend <>p b,,," van d~ in 

paragrul S.l beschr .. ven normg"lal len. 

R~<r~.tiev. ..ntr •••• t ij k h. ill 

De rei:r .. ati .. "... beI .. ving~wa.ard@ h .... ft betrekking op d .. waard .. ring van ~t landsc hap door de r .. creant 
en de recreiltie"'" m0gelijkheden die worden geboden. Ui t recreati ..... onderzoek Il iAD) blij kt da t 
r...cre anten de landschapsrypen bos .. n parklandschap h! t Iloogst waarderen als landlo£hap om in t .. 
r""r .. ;;, .. n. ~ d .. bf'1 .. vingswaard .. van h .. t qebif'd uit .. ind .. lij k beoordeeld nl worden door d .. 
r""rnnt .. n, hang t "I van d .. I .. it .. lij k .. inrichling. 6elang.ijk .. "p .. den dn.bij z;jn D.a. d .. ligging v .. n 
wilndel· en fietspilden en de male van "",.sloring door iutoverkee<. In deze MER lijn de alte<nati even 
aileen op een globaallandschappelijk ni"",,,,", met elkaa r ve<geleken. De p!anuitwerki"9 VQOI" de e~acte 
siluering van fiets· en wandelpad .. n en het landschappelijk onlwerp. mOe1 n09 plaalsvinden. 

R~<~.t~v. ,o .... ri n9 

De .e«eatie ..... zonering is ills criterium opgenomen om in beeld t e brengen in hoeverre de 
rec'eatif'gebieden en de recrea tieve roules. aansluilen op de bo.woningsconcenlralies Igebieden mel 
concent.aties ailn 'ec . .. atiebehoefteJ. Hoe di<;h te<bij d .. intensi .. ve gebieden bij d .. 
bewoningsconcentralies l;ggen hoe bo.le< dit aspect beoo.deeld wordl. In dal geval nl het 
recreatiegebied door een groter untal mensen wandelend of per liet, bo.10<:ht gaan worden. Oil;, 
ove'eenkom,tig de doe(stellingen voo' hel G'Dengebied. 

6 .2.2 Effecten 

Ond .. rstaande tibf'lge ... ft d ... Mf ... ctb .. oordeling w ..... r VODr de ond ... rsch...w ... n criteria ten i ann .. n van 
r"" ... at;" . 
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R~< ... ~I;'<~puit';l 

In de Au tonome Ontwi kketing lullen er binnen het plargebied geen openbaar toegankelijke 
I'fir~a!"giM>~"" ontwikk~d word~n. tn hIM Bos-alt ~rnat"l lal M r~r~aliKapacit~il door aa nl~ van 
de nieuwe groenqebieden mel Ca. 32.000 rec:reantplut!.en toenemen. Ott voldoet ruim aan de vooral 
qe~telde tecrearie<:apadlei! Van 2].000 ree rearieplut~en. In het Open-Lands.cha p-alte.nariel bedraagt de 
toename van de re<:realiec:ap3Cilei! bij na 28.000 re<:reati<!i>laatsen. Oit i. duidelijk minder dan het 
Boulternarief. maar voldoet w~ aan de vooraf ge$leld~ doel$le lling. 
Onder~taande tabel geeh ~n OIIerlkht van he! totul nntal re<:rearieplaat!.en per al!ernatief (dele 
getallen Iijn gebas~rd op de reueatiecapaciteiten per d~lgebi ed, Ioab w~rg~~n in hooldstuk s). 

Tabels.4 Totale recrntiecapacitei t per alterna tie! 

Itec:reatieve untrekkelijkhe>d 
In d ~ AO lullen e.. nauwelijks n;euwe recreariemog ~lijkheden bijkom..". 000. d ~ .Iedel;jke d.u k kunnen 
e. diverse ;w;tiviteiten in he t gebied ontstaan wurdoor het land~chap lal verrommele n. Ook de 
verkeersdruk neeml toe. In de Autonome Ontwikkeling zal de re<reatieve aanlrekkelij khe>d van he! 
gebied daarom ve.-minde..en. 
6ij he t 60~-alle.na!ief nemen de .eereatieve mogelij kheden binnen helgebied ~terk toe. (r worden 
wandel- en tielspaden aangele<)d. speel- en ligweiden. en diverse re(feali""e voor:ieningen. He! 60\;

alt@rnali@!sluil m@ld@r@lati@f grol@ op~rv\akl@ bos, 9Of1'd aan bij d@ land!;(hap~lijke waard@ring 
vanuit de r~reanl. D ~ g'o..,,~ verbinding.." in de gebi~~en Reijerscop en Harmelen maken ook d~ 
beleving viln he! open agrarische lands.chap moge/ijk. ee,e verbindingen hebben in het 8os-allernil lief 
daarmee een duidelijk meerwurde len opzichle van de groengebieden in Haarzuilens en Hollandse 
U .. ~l. He! EIm .... llern ali~! scoort op grond van hel ....,orgaand ~ duid~lijk posiliel len opzichl~ van d ~ 
autonome ontwikkeling. 
De rKreatie ..... voonieningen in het Open·lands.c:hapsaberniltief ,ijn ..... rgelij kbaar mel d ie vin hel Bos· 
alternalie/. De pleisterplaahen in deelgebied Hnrluilens hebben ",hler een re(fulieve meerwa .. rde. 
De oppe",lakl~ ba. i. in hel ap....·landschap-alternarief duid~ lijk minde.. dan in he! EIm .... !!ernalief. In 
de gebieden wau ba. en open landschap mIM elkaa. verweven ,ijn, geeft dit een meet afwi.selend 
lands.chap. maar in gebieden waar bo~ geheel achterwege blijh, onlSlaal een open landschap, dat in 
algemene lin minder goed aansluit bij de ~sen van ce reereant . De g'oene verbindingen in Reijers.cop 
.." Harmel.." lijn in di ! alternalief minde. on"',scheidend van de groengebieden in Haarzuilen. en 
Holland~ e Ilss.el. De meerwaarde van del e verbindingen voor de recreati""e belevingswurd e is daarmee 
ook minder dan in het Bos·"lte..natief. 

Seide alte..narieven scoren posi!ief op hel (merium van de reerealieve aantrekkelijkheid. Het 60s
alte rnatie! scoon per saldo e<:hler be ter dan het Open·L;ondschap-alle.-narief, omdal dil alternal;"f he! 
be.te a"n.tui l op hel door de recreant meesl gewaard~rde landschapslyJ>e. 

Itec:reatleve lonering 
In de autonome onlWi kkeling lal er geen reereatieve onuluiting ~an helgebied plaatsvinden. 
In hel 60.·alternalief en het Open·Landscha p-"lternat ief wDfd t de liet.· en wandelpad..".trucluur d", 101 
.Iand wordt gcb.a(hl aange.lotcn op de vc:rbindingen . anui! hel omliggendc . Ieddij"" gebicd. Het 
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Leefgebied van (seml-) aquatische soorten 
Zowel het 60s- als het Open-landschap.alternatiel hebben een positiel elleet op het leetgebied van 
(~emHaqua!i~che loelssoonen in hel ~Iudieg ebied in verg elijking mel de ~ulonome ontwikkeling. Oil is 
hel gevolg v~n helleil d~1 mel hel Sos·~lte rn~li el en hel Open·landschap.allernaliel de 
waterhuishouding beter kan worden afge~temd op de wensen van de naluur (pot en ties beter benutten). 
Hlervan proflleren bljna aile ptamensoonen en dlersoonen (Ioelssoonenlln hel slUdlegebled look 
loel~~oort en van open en (~emHbe\ lol en gebied). Oaarnnsl hebben beide alte'nalieven een po~iti e! 

ellect op het leelgebied van (~emi· )aquatische toetssoort"n omdat de intensieve agrarische activiteilen 
uil de deelgebieden Haa rzuilens en HoUandse U"el luUen verdwijnen. Oil betekenl dal de bemesting en 
het gebrulk van g1lstollen zullen vermlnderen en dat de mll1eu kwa lltelt en wate, kwalltelt langlaam 
maar leker zal verbeteren. 

In het Open-landschap.a lte rnalief vindl op beperkle schaal vernatling plaals en worden natte 
.chra"lgra.land"n onlwi kkeld op plaaben waar de hooqole polenl;e. aanwe,ig ,ijn. Oillevert een ",Ira 
bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving van (~emi- )aquatische toel"oorlen. Sovendien lu llen 
in natlere gebieden recreanten minder van de paden afwijken en daarom worden in het Open
landschap-alte rna lie! minde. (n"'lalie ..... ) effecten van belreding en verstoring verwacht op leefgebieden 
van plant-en die,worlen dan in het 60s-alternalie!. Om deze redenen wordt hel Open-landschap
alternatie! als posi!iever voor (semi-)aquatische nalUllr beoordeeld dan het Bos-allernalief. 
0.. in beide alternalieven opgenomen groene ..... rbindingen door Reijerscop en Harmelen hebben geen 
invloed op helleefgebied v~n (semi')aquatische loelssoorten. 

l eefgebied van .oorte n van open geb;ed 
In hel BOS'allernallef lal helleefgebled (oppervlakle) van loelssoorten van open gebled slerk worden 
be p .... kllen oprichle van de aulonome ontwi kkeling. In hel Open·landschapnlterna!iel word! hel 
leefgebied yoor ,oorten van open gebied in minde,e mate beperkt. Er blijven relatief grate open 
gebieden waar o.a. natte schraa lgraslanden onlwikkeld Iullen worden op plaalsen waar de hoogs!e 
potentie, aanwelig lijn lbetere benutting van ecologische mogelij kheden). Oil levert een gunstiger 
leefomgeving voor veel toetssoorten van open gebied op (voora l flora en de i1an natte schraalgras landen 
gebonden fa una), maar door de verwa-chle recreati eve dru k en de pleksgewijs oplredende verruiging ,al 
het broedsucce\ van bijvoorbeeld weidevogelsoorten hier naar verwachting klein lijn. Ten opzkhte van 
de autonome onlwi kkeling worden in het Open- landschapsalternalief over het geheelgeen grate 
wijligingen verwach t. 

Leefgebied van soo rle n van (seml-)besloten gebied 
In de beide planalterna tieven nee ml het leefgebied voor dele worte n in oppervlakte duidelijk loe. Oil 
belreft niet aUeen een uitbreiding van het areaal waar worten kunnen verblijven maa r ook een 
uitbreiding aan foerageergebied en verbindende structuren (meer aanweligheid van opgaand struweel, 
bosranden elc .. van groot belang voor mel name vlee'mui~en_ vlinde .. e n veel andere inseclen). 
Van~elfsprekend is deze positieve bijdr.oge grater in hel 80s-alternatiel dan in het Open-landschap
alternatie!' Ooor een goede zonering loe Ie passen, kunnen naaS! gebieden met een hoge re.:rea tieve 
d,u k. ook gebieden met een minde ' e rec realieve druk 101 stand worden gebrachl. 

0.. g roene verbindingen door Reije rscop en Harmelen kunnen, alhan kelij k van de beplanting langs deze 
roules, een ~anvulling lijn voor beslaande leelgebieden van loetssoorten van (semi-)besloten gebied en 
een negalieve invloed hebben op loelSSoorten van open gebied. Bij de uiteindelijke inrichting van dele 
structuren i, maalwerk vereist. Voor een echte volwaardige ecologische verbindingszone is de inrichting 
van dele routes lOals del e nu op de plankaa rl slaa n hoogslwaa rschijn lij k Ie minimaaL 

Over het algemeen lullen de omstandigheden voor toet,worten van (semi-jbe,lolen gebied in beide 
a lterna tieven duidelij k loenemen. Het Bos-~Itern atief is hierbij hoger gewaardee,d dan hel Open
landschap-alle rnalie!. vanw"'le de grotere oppervlakte bas . en de bete", mogelij kheden die dil biedt 
voor een me~r op natuur gerichle lonering. 
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Soarten van de Habitatrichtlijn 
De in de deelgebieden aanwezige zeer belangrijke soorten die een hoge beschermingsstaWs genieten 
(soorten die vallen onder de Habilalrichtlijn, bijlage II ev 01 IV) verdienen bij de planuitwerking extra 
aandachl. Ne<)aDeve elfe<:len op deze soonen dien! mel veelzorgllU ldigheid Ie worden ....:rorkomen. He! 
gaat in hel Groengebied Utre<:hl·Wesl om ell soonen (lie bijlage 3). Deze soonen komen in de huidige 
situatie mel name voor in deO!lgebied Haanuilen. (vooral in naluurgebied Oe Bijleveld en in de oudere 
bouen n:mdom uSleel Haa",uilens) en in hel Vijverbos in deelgebied Harmelen (lie paragraaf 4.4). In 
lowel hel Open-t.ondschap-alternarief a ls hel Bos·alternariel worden in deze gebieden geen maalre<)elen 
getroffen. De bioloop voor dele e lf soorten neeml in beide planalternarieven toe, 'o'OOrnamelij~ als 
gevolg van een belere walerkwalitei l en een uilbreiding van opgaande landschap<ele-menlen (bo. en 
struweell. De verw<Khte re<:rearieve druk het1t, in meer 01 mindere male. een verstOfeod elfe<:t op dell! 
soorten. Ten opzichle van de autonome oolwiUO!Iing worden daarom geen significante netlo "IIe<:len 
verwacht op soorten die vallen onder de Habililtrichtlijn, bijlage II en/ of IV. 

6-4 Wat er en bodem 

6-4.1 Critma 

Watersy.teem 
Het watersysteem dat tot stand wordt gebracht, moet voIdoen aan de gewen.te gebruiksluncties binnen 
he! gebied. en dienl bij voorkeur ook een bijdrage Ie le"eren aan de doeblelli ngen vanuil hel nieuwe 
wate.beleid. Hoe meer hel walersySleem hieraan voldoel hoe p~itiever de beoordO!lifW). 

Bodemkwaliteit 
De kwaliteit van bodem en water is gerelillee.d a-an de ~itstoot van verwilende stollen. Nilarmate er 
meer verllUilende activiteilen plaatsvinden zal de boden en walerkwaliteit verslechteren. Het 
<Kh terw"ge laten van verv"i~ activiteiten loal. het beme .ten en vergiften geelt [leker op de lange 
termijn) ccn posiricl "fled 

Grondver. el 
Oil crite rium heelt be\rekkifW} op de hoeveelheid grondverzet die nodig is voor de inrichting van het 
qebied en de grondbaliln' die ditlot gevolg I>eflt. Indi~n grood moe! WOlden aangev<>efd van bui!en 
he! gebied, dan scoorl dit negariel. 

6-4.2 Elfe<:t en 

Ta""16.6 (ffKlen waler "n bodem 

(nterium Bo. 0 en-t.ndKh. 

Watersysteem 
In lowel het Bos-illternaliel als het Open-landKhap-alternalief lu llen lobal mogelijk .. npa .. ingen 
plaa tsvinden in de waterh uishouding. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling. waarbij het gebied 
grotendeels in a9'arisch gebrui~ blij!! . lUllen de m0geUjkl>eden voo' he! woe'en Van een mee' fI,,~ibel 
p;!ilbeheer en het vasthouden VOIn water groter worden. Ook za l binnen d!! nieuwe groengebieden de 
oppervlakle open water plaat<elijk worden vergroot. Dele elementen lijn po.itief in rO!larie tot het 
nieuwe waterbeleid (betere invulling mogelijk van de !rits vas!houden.oergen-afvoeren). De tot ale 
wateraan- en a/voe.hoeveell>eden .ullen hiermee afnemen. Wei moet er rekening mee wOfden 
gehouden da t de omzettifW} Van g.as land naa' bos lot exira verdampingltan leiden. Oit .. weer 
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ongun.lig voor de 10lale walerlullan •. Per ' illdo i. echler de in'i<:hil lti ng dal de willerbalan. in de nie uwe 
groengebieden verbelerd len oplichle viln de huidige .itualie. Ten oplkhle van de AUlonome 
Ontwikkeling 'i<:oren beide atlernati even dus positie! 

In het Open·landschap·alternalie! is oppervlakle bos kleiner dan in hel 80S'Alternalie! (dil is dus 
gunSliger voor de walerlul!ans) en lijn er meer gebieden die een nallere invulling krijgen, omdill op 
dela ilniveau meer wordt ingespeeld op de natuurlijke potenties. Oe m0gelijkh eden am waler Ie 
(Onservenm en gebleden Ie benunen voor willerberglng lIjn hlermee ook grOler. Ott belekent dil l er Oak 
be tere mogelij kheden Iijn om in Ie spelen op hel nieuwe willerbe leid . Het Open·landschap·alternalie! 
word! per saldo daarom posiliever beoordeeld dan hel Bos·allernalief. 

60demkwaUlell 
Hel Bos-allernatief en Open·landschap-altern"tief hebben beide een positief effe<:1 op de bodemkwaliteit 
in het sludiegebied. Oil komI doo rdal de intensieve agrarische activite ilen door aanleg Van de nieuwe 
groengebieden grolendeel. verdwijnen uil het gebied. E, zal dan geen bela'ling mee, plilahvinden Viln 
het milieu doo, me.l- en gil.tof/"n. Ook in de ilulonome onlwikk"l ing .ill de bodemkwaliteit in 
.ame nhang met de . Ieed •• Irenger wordende milieu,egelgeving ""rbeteren, milar per . aldo Ie",," 
re ali. atie viln hel groengebied loch een po.itief effecl. 

Grondverzet 
In het 80s·alte,nalief wo,den in deelgebied Haarluilens lussen Vleuten en hel beSlaande landgoed. 
g,ondlichamen aangeleqd Ie, bescherming van de a,cheologi.che wurden. Hoewel de g,ondbalan. 
VOO' de inrichting Van hel gebied 1'109 niet is uitgewerkl, is de verwachling dal er binnen het plange bied 
onvoldeende geschikle grond lal vrij komen voo' hel ma ken van dele grondlkhilmen. Oit betekenl dat 
aanveer van buiten het groengebied moel plaatsvinden. Oit is a ls ",,1'1 negatief beoordeeld. 
In hel Open'Landschap-alternatlef lal ook g'ondverzel nodlg ll]n, maa' dtt Is dUldeltJk beperkler Viln 
omvang. Hierbij wordt uitge<Jaiin van we, k met we,k ma ken. lodalloveel mogelijk sp'ake kan zijn van 
",,1'1 geslolen grondbaliln •. De beoordeling van hel Open-Lilndschap-allernatief is neu"aa! op dit 
crilerium. 

De ,ealisalie van de greene ve,bindingen in de deelgebieden Harmelen en Reijer.cop heefl geen 
effeden op bodem en water. 

6.5 Lalld,chap, cultuurhlstorle ell a[cheolo'lle 

6.5.1 Crileria 

A",heologie 
In het gebied komen belangrijke archeol09ische waa,den voo •. Verslo.ing van ar<:heol09ische wailrden 
word t altijd als n.,galie! beoordee ld. 

l andschap en cultuu.hlstorle 
De inrichting van de nieuwe 'lroengebieden lal het land.chap doen ""randeren. OO k kunnen er e!fe<:ten 
lijn op de cultuu.hi.lorische wail rden van het gebied. Uitgangspunt voo. de e/ltctbeoo.deling is hel 
behoml W'I'I d" "anwelige landschapp"lijke "n (ultuurhislorische wa ilrden. Ni el iede.e "",and"ring i, 
tchter ne<Jatie!. Indien de inrich ting van de 'lroengebieden de landschappelijke kenmerken en 
cultuurhi.torische waarden van het gebied versterken, wordt dit als po.itief beoordeeld .. 

",~~ C;,o."!Iet>lod Ul .... "' ..... '. 'ug""'" 2004 
'0<) . 64 . an 114 



6.5.2 Eflfi len 

Crlt.rlum .. , o ~n.yncll<h • 

Arthe<>logie • • 
Landschap '"" . • 
~ulluurh;.corie 

Ar<heo"'g'. 
In bt.id~ alternati~ blijv~n de a.cheologi..: .... waa.den """ouden, nel .11. In de aulonome ontwikk,..ing. 

l.ancll<hap .n <ult uu.h,.to ri. 

In lIel Bos .... lle.""lief wonk hel LilndSl:hilp iliinmerkeli;k ~.dkhl, dQOf de inpaSSlng van g.ole 
aanlfenge.loten bo.,.lement,..,. Oit geldt voor rowel H .... 'zullen. :al. Holl:and.e II",... De m:a:atregel,.., die 
worden gelroffen om de ilrcheo/agische wurclen in deelqebied Haarzuilen. Ie besc .... rmen {nnbrengen 
9.ondlichil....,..,' yo.men ev~nefl" lfen inbr~" op hel be.laande a9ra"..:he open weidet..nclschap. 
Omdal bij hel Boo-;,lte,nal;"1 de be.t.ande operlheid Y~n het gebilfd, die hoog 9_U • .,.".,.d wo.dt, 
duidelijk wordl ungel:a.I, ":00r! dil .,lte ..... tief negalie!. 

Hel Open·landschap·allemalief ~Iuil in ve.gelijking met hel Bos·allernatiel veel meet aan bij hel 
bestaande ag.arische open landscha p. Hoewel ook bij dil allernaliel boselemenlen word,.., ingepast, is 
de beoo,d,..ing Van dil alternalief per saldo loch ~ilie!. In hel Operl-Landschap ·:alte.naliel wo.den de 
t..ndschappelijke structuren benadrukl. Door de siluerirg van een bosgebied len west,.., Hurzuilens 
komt het ka.le'" cent,aal in het bo.gebied leliggen. Bavendien accentueert het betloud van de operl 
rUimle tune n Vleulen en l laarzuilem de eigenheid van het landgoed I,.., opzkhle viln de !lad. De 
~rkilvelingsstrucluur wordl verste,kl. Ook in HoILandse IJssel, bilfdl hel Operl Landschapsallernatief 
meer magelijkhfilen om hel l.lIndschappelijke kilrakler Ie ~rsle,ken. 

De ve, bindingen lu •• en de ,«,eil\ieg~biedo!n in de dee.qebieden Reijer..:op en HiI, meLen "",.men een 
wail,devolle ailnyulling op hel t>esl aande IiInd..:hap. Door de ilanleg viln de bo"ages wordl hel 
Landschilp afwisselende', m:aa' wo,d t hel br:akle' van het open weidel:andschilp niel aangeta.!. 

6.6.1 Criteria 

Berel kbloa .held 
De bereikb;oilrhe>d van hel gebilfd hilngl nauw samen mel de vervoe,skeuze van de .eo;reilnlen. Het 
streven is er op gericht dat er zoveel magelijk ....,..,.,.n wandelend, per nets 01 pe' Openbu, Ve,voer!let 
gebied bt.roeken. In dit """bilnd i. hel van belilng dal e. qoede aan.luilingen met het omliggende 
.tedelij"e gebilfd zijn en dat de intensiel in Ie richten delen van hel ,e<:reiltiegebied op karte illsland van 
de bebouwde kernen liggen. 
Uit onde,zoek [0] komt naa, voren dat a!standen lussen 0 en 1 km meestallopend wo,den algelegd. 
Voo, alslanden lunen de 1 en 2,5 km is de fioe" hel mlfesl gebruikte vervoe.middel, YOOf al.landen van 
meer dan 1,5 km de aUIO. 8ij ~fs13nden tot 5 km gebruikl 80 101 ~ van de men.,.n wei eem de liels. 
Hel slimule,en van lietsgebruik liIl dan ook het meesle effectiel zijn voor ilistanden van minde, dan S 

"". 
Niel a ile recreanlen w ilen wandelend, per nelS 01 per OV komen. Het gebied dient dnrom oo~ gced per 
auto bereikbaar te zijn. De wegen moeten voldoende capadteit hebben om hel recreatieverkeer op te 
vilngen en hel . fireatieve,keer moel de pil,kee'plilatse, viln hel gebied geed kunn,.., hereiken . 
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Ve r k ee rs; n Ie nS;1 e; len 
In de huidi<)<' ';lu~ lie wo.d81 ~ wegen in hel pI~ ngebied ook b;,1~'1 met doorg~~nd ..... kee •. Dit levert 
op ee.n ailnlallocilties problemen op in de spits . omda' de cap:aeiteil viln de wegen dan onlIOldoende is. 
Reali .... lie van hI!! Groengebied ... 1 enerzijd. een loename van hel re<:rea l ..... erk...,r 101 <)<'vol<] heb~n in 
het pl:angebied. anderlijd. lulien de voorgenomen verkeersmaalr~elen ook leiden 101 wijligingen in de 
III!r keers.lrom81 Van hel doorq<lande verkeer. 

V .. . k .... r~v. ilighlli d 

De. ve'kee.rs~ligh eid is ee.n aspect da l in dilqebied vooral van belang is voor fiel.,.rs en wandel:aars. Er 
dienen verkl!l!fSlII!' lige kruisingen Ie zijn en de .nelhe'd van he! gemotoriseerde verkeer dient in 
o ...... een.lemming Ie lijn met de re<reatie ..... functie van hel gebied. 

Ve.kee r.overla.1 
V"" keersoverl:asl is ",en aspect dilt vanuit m"""rd",r", 'nvalshoek",n b<"oord",,,,ld ka n word",n. In dit MU is 
~ aanda<h t primair uil9"ga~n naar parker81 en ve"lo-;ng door verkee .. ~wegin9"". 

6.6 .~ Effe<:l en 

Tabi!16.8 Effeden verkeer 

(nlenum 110. Open.und.ch.p 

Bereikba arheid 
Ten opzkhle van de aUlonome ontwikkeli ng .. du;delij k da t er op korte af. tand van de bi!woning.kernen 
"""n omva"9rijk re<:ru ti",gebied tot stand wordl gebracht. Dit betekenl dal recreanten niet meer naar 
bijvoorbeeld Amelisweerd of de Utre<;hlse HeuvelrUg hoeven loe Ie gaan om Ie re<:reeren. De fie ts- en 
wandelpadenWlICtuur die in het kader van hel groengebied 101 stand wordt gebrilcht, sluil zo geed 
moge lijk aan op het omliggen"" stedelijke gebied. 
Het belangrijksle III!rKhii in bereikba~rheid voor fie"e .. en wan~l:aan lussen hel Bos·alternatief en hel 
Open.landschap-illterniltief i. het accentverschil in de localisering van"" inlensi""e zone·s. 8ij het Bos· 
aile rna lief liggen de inten.ie'Je zone's 10 dicht mogelij k I~en de bewoningskernen :aan, zowel in 
deelgebied Haarzuilens als in deelgebied Holiandse Ilsset. De alsland Ius ..... de inlensieve lone's en de 
aantiggende bewoning.kernen bed.aagl minder dan 2.5 km, iU"""n de ooslelijke delen van Leidsche Rijn 
liggen op grote.e " ISland. 8il hel Open-I.;ond.d .. ,p.-ililerna lief lig9"n de inten.l""e.e lone's voor een 
~el op wal grotere alsland van de bewoni"9.kernen. Hel ve"chil bednoagl ZO'n 1 lot 2 km. 
De. bereikb.aarh"';d van hel gebied pe r aUlO is in principe goed. De park"""rplaatsen liggen loveel 
moge lijk aan ~ randen van het gebied. In he! Open-Landschap-alterlkltief liggen de park"""plaatsen 
wal mee ....... sp.eid door het gebied, vanW<"qe de pleisle.plaal.,.n di", ieder een eigen 
p:arkeervoorliening krijgen. 
Per .aldo scoort hel Bos-altemati<"f .... ts b<"ler dan hel Op<"n-Landschap-alternati ef Of> dit pun t omda! dfo 
in t8lsi elll! rec:reatielone's in he! algemeen wat dkhterbij de bewoningskernen lig9"" dan bij het Open
Landschap-allernatief. Echler, oat in hel Open-hndsch~p-allernalief blijlt de alstand lus.,.n de 
inlensie-.ere recreatiezone·. en d", bewoni"9skernen iC"'"PlabeL Tevens liggen de pilrk""'rplaalSen 
minde' verspreid dan in he! Open-landschilp-allernaliet. 

Ve r ku rs; n Ie nsit ei I 
Zonder verk~aalregelen lal het in he! j.ar 2015 vul drukker zijn in ""I pI~ngebied_ Dele groei viln 
he! ilulOlierkee.r is ee.n dire<:1 gevelg Van m"",r wonen en werken in de Regia UI'e<:hl. de realisil"e Viln 
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l~idsc h ~ Rijn ~n d~ congMti~ op h~t rijhw~nn~t (met nam~ op d~ A2J. Oit zal z~ voor werkdag~ 

als w .... k~nddag~n g~ld~n. Z~ ook parilgrilaf 4.1. 

0.. r~ali"'li~ van h~1 Gr""ngeb~ >al ~xtra rKr~atieverk .... r 101 gevoig Mbtw.n, m~1 nam~ lijden. 
w .... kenddag~n. Indien de ~r~ill~capildl~it op dagbalk als mil ill<}ev~nd wordl ilan'}enom~n. en ~r Van 
uit wordlge<Jun dal 60" van de rKr~anl~n m~1 d~ aulO komI, m~1 een gemidd~ld~ aUlotw.z~lIing van 
2,S personen, dan is de verkl!ef>.aant rekkende werking per deelgebil!d als voigt: 

o..ze a antall~ gelden aileen voor de "drukke" recreati~dagen, de dagen waarop de recreatieca pilciteit 
YOll~dig word! benu t. In d~ m~~st~ g~vanen ul h~t re(ff:,ati~bez~k lagl:"l' liggen dan d~ 
~"eiltieCilpacileil wail'DP hel qebied word! ingerichl. maar e. wilen ook e~n ailntal dag~n per jaar lijn. 
waarop hel aanlal bezoeke •• juiS! hoger ligl. 
De effeelen van h~1 re"eatieve.k~er op de verl<eersilfwikkeling binn~ h~1 plangeb~. kunnen ni~I IO$ 

worden gelien van o.a. de enele localise ring van de pa.keervoo rzieni~n binnen hel gebied, en de 
spedfi~ke Yffk~mililtre<Jelen die worden qetroff~n. Dail.bij m",,1 ~r 001< r~k~ning m~~ worden 
qehouden dat de ver keersmilatr~elen niet illleen van invl""d lijn DP de afwi kkeling viln het 
rKreatieverkeer, mila, ook op de ilfwikkeling viln het dOOfgaande verkeer. Oil laalSle ilspec! is YOOr he! 
gr~ng~bied Ze1<1:"I' van belang. omdat d~ ve.ke~.sdru k door doorgaand verkeer aanMn~jk is. 

Voor d .... tgebied Ha ilrzuilens is inmidd~ts nilder ond~rz.,.,k qedailn nililr d~ v~rk .... rskundig~ effe<l~n viln 
realisiltie viln he! gr""ngeb~ en de h i~rin opg~om~n verk .... rs kun~ maat'''9~I~ [lit. 241. Hiffbij is 
qebrui k gemaakl van het beso:hikbare VRUISRU·model (zie ook paragraaf 4.1). 000' gebruik Ie maken 
Viln dil model. w:n het mogelijk om: 
• re k~ning I~ hooden m~1 d~ (oncr~le locilti~s ~n capadl~l~n van d~ park .... rvoorriening~n. 
• re kening I~ hooden m~1 d~ spedf;" k~ vl:"l'k .... rsmilat."9~I~n voor h~t qeb;"d; 
• reneatievmeer en doorgaand verkw r in ~menhang te beschouwen; 
• de verkeersafwi kk e(inq zowel op werkdaqen, il ls op _ekenddaq~ Ie beschouwen. 

Hel onderzeek k tw.gel~d door verkeersdMkundigen van de tw.trokken gemeenlen (Utre<hl en 
W~rden). 0.. spedfieke vmeersma illr~elen d~ in he! model lijn inqevoerd, belreff~: 
• a"luiting viln de Bochtdijk; 
• " lleen beslemmingsverkeer op PoldefWe9 ~ OckhuizefWeg: 
• "dowl19raden" van Breudijk, Rijndij k en Pa.kweg. 
NB: de verkeenkundige mnlr~elenleffe<len van de ev~emenlen d~ door kasleel Haarzuilens worden 
qeorganis .... rd. l ijn in dil onderzoek verde.- builen beschouwing gebleven. Due zijn onderdeel van de 
aulonom~ onlwikk~ling. 

Op bilsis viln d~ r~sull ilt~n viln M t ond~rz06. zijn o.a. d~ YOIg~nd~ condus~s t~ tr~kkPn (li~ bijlag~ 5 
voor ~en nildl:"l'~ t""lkhling op h~1 ond~rz.,.,k): 
• Zonder de onlwi kkeling Van .e<.ealiegeb~ Haarwilens zal hel in 2015 veel druk kl:"l' zijn binnen het 

plangeb~. Tijdo.n. d~ avondspi ls op een gemiddeld~ werkdag m",,1 op ~~n aanlal w~n re kening 
g~houdl:"l'l word~n m~1 afwikk~lingsprobl_n ~n Iil~rming; 

• Door r~ill""~ viln h~1 gr<>l:"l'l9~bied l ill h~t gebied ook belast gaan wo.do.n m~t re<r~ilti~""rk~l:"I'. 

Tijdens een spitsperiode op een gemiddelde werkd a ~ is het ilandeel re<reatieverkeer e<hter beperkl 
len opli(:hle van hel rt<eds doorg ilande verk~r. De ....,kee~bela~ling neem t op werkdagen daarom 
niluwelijks lee. Tijdens de ·spit~periode" op een weekenddilg tw.draagl de I~name van de 
ver keersbelasting volg~s de uitgev~rde berekenin~ 30". De lotale verkeerstw.laslingligt in dele 
silualie e<hler nog wei lager dan lijdens de spil.perlode op een gemiddelde werkdag. 
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• Ooor d ~ voorge.telde ver kee"m~~tr~gel~n n ~emt de verkee"druk op h ~t gebi ~d ~anmerkelijk ai, 
met n~me op een gemiddelde wer kdag. Oit komt doord~t het doorgaande verkeer (het .Iuipverke .... ) 
niet mee' door hel gebied hun lalgaan. tn plaats hie"'an kiest dit ve, kee' ande'e wegen buiten hel 
plangebied om. Tijdens de spits op een gemiddelde we'kdag l al er geen sprake mee' lijn van 
alwikkelingsproblemen 01 filevo.ming. 

Bij boV<!ngenoemd onderzoek zijn diverse aannamen gedaan, waarOver discussie mogelij k is. Het 
mode lleren van een loekomStlge verkeerssltuat1e ts een uttersl complexe malene waarbtj een 9rO<ll 
aanlal paramelers (aannames) een rol spelen in hel uileindelijke resultaa!. Hoewel er kannekenin'len 
'leplaalst kunnen worden bij de absolute waa.de van de berekenin'lsresullaten, 'ledt het onde,zoek 
naar mening van de landinrichtin9scommi"ie wei e~ n 90ed beeld van de efl~ten op hooldlijnen. Ooor 
ultvoerln'l van de voorgenomen maatr~e len zal de verkee rsdru k op t'@ngemlddeldewerkdag 
aanmer ke(ij k alnemen, doordal het doorgaande V<!rkeer (sluipl'erkee,) niet meer door het gebied heen 
zal gaan. Mel name op weekenddagen zal de aanleg van het 9roengebied lot extra re<reatieverkeer 
le iden, maar door uitvoerin9 van de V<lorgenom ~ n ve. kee"maatregelen neemt op de.e da9~n wei de 
ve, k"er.druk door door9~ande ve, k""r al. Bovendien ~al een a~ntal w .... en door de voorgenomen 
m~atr"'lelen verkee"luw worden, ook rec:reatiev~. keer . al niet 01 .I~hts beperkt gebruik kunnen 
mak~n van de.e wegen. Pe, .aldo wordt (wer kdagen+weekenddagenj een verbeterin9 verwacht ten 
op.ichte v~n de .i tuatie .onder maatr"'lelen. Oit geldt V<lor .owe( het Bo.·~It~ rnatiel al. het Open-
Iii nd S(ha p-a It e rna tiel. 

Voor d~"t9"bied Holland." u .. ,,1 i. ~"n d"r9~tij k V<!rk"""kundig ond~rzoe k nog ni"t uitg..voerd. 0" 
V<!rwachting is echl"r dat v"rkeersmaatr" 'le l"n in dil 'lebied minder eff~t lUllen hebben dan in 
deelgebied Haarzuilens. Oit komt doordal hel doorgaande verkeer minder alternalieven heell om 
ande re we<Jen Ie kiezen. Oe ve,keers;ntensiteit in het weekend zal toenemen ten opzichte van de 
autonome onlwt kkettng. maar de capacltett Van de we'len Is naar V<! rwachtlng voldoende om dll op Ie 
vangen. Hoe de verkeersdruk spedfi ek p .... weg zal ,ijn. hangt al van de exacte localisedn'l van de 
parkee.pliiatsen, en de spedfieke verkeersmaalregelen. Het doo'9aande verkeer neemt in omvang ai, 
maar mind"r dan in Haarzuil" n., omdal ". geen aUe rnati" ven lijn. 
Per saldo is de verwachting dal de ver keerssitualie len opzichte van de autonome ontwi kkeling in ieder 
geval niet lal verslechteren. Voor een meer spedlieke uitwerking van de efleclen van realisatie van het 
groeng~bied op d" v~rk~"".tromen, i. ""ht"r aanvull"nd ondefloe. nodig. 

Op grond van bovenstaande overwegingen lijn uileindelijk l owel het Bos-altern .. tiel als het Open· 
LandS(h~p·~U"rnati"f po.itiel b"oordeeld op dit cri terium. O"z" po.iti"V<! b"oordeling heelt voor~1 
belre kking op deelgebied Haarzuilens. voo. deelgebied Hollandse Ussel is de inschauing dat de 
ve rkeerssitualie er per saldo niet op achteruitgaal. 
Bij d ~z" elf~dbeoo.d"ling moet nadrukk"lijk wo.d"n opg"merkt dat "r naa.t d" genoemd" 
mO<J...lon,,,kerheden, ook dive .. e andere on.ekerheden .pelen. Oe V<! rk~ersafwikkeling in deelgebied 
H~afluilen., hangt namelij k .terk .~men met d ~ verkeersmaatregelen die op r~gion~le schaa l 
plaatsvinden in hel kader van de ontwi kkelin'l van VI N EX leidsche Rijn. Ni euwe inzichten over de 
onts luiting van Leidsche Rijn, kunnen daarmee ook van grote invloed zijn op de ver kee"afwikkeli n9 
binnen Haarzuilens. Oe positieve beoordelin9 vOOr dit deelgebied is vooral gebaseerd op de verwachting 
dat door uitvoering Van de voor'lenomen ve. kee rsmaatre 'lelen in he t kade. van het g.oen'lebied. he! 
doo''laande ve.kee. binnen het plangebied slerk lal afnemen. aij een andere autonome ontwi kkelin'l 
kan dil beeld ande" zijn. Wanneer a ileen het recreatieverkeer in ogenschouw genomen wordt, dan is 
duidelijk dat d" r~ali.ati ~ van nie uwe .ecreati"'l"bi ~den, met name op wee kenddagen tot "x1 ra 
V<!rkeersbewegingen ,alleiden. 
In deelgebied Hollandse IJssel is de ver keersalwi kkeling sterk afhan ke li jk van de ontwi kkelingen rondom 
d~ nieuwbouwlocati" Rijnenbu'g. Welk" invulling krijgl Rijnenbu r9. en op w~lk" manier gaat he t geb;"d 
V<! rk~ersk undill ont.loten worden? 0" keuz~. die hi ~ rin worden lIe maakt lijn ""enti,,~ 1 voo. d" 
V<!rkeersafwi kkeling van het doorgaande verkeer binnen deelgebied Hollandse lJssel 

Het voo.gaande bele~ent dal de ve.keersafwik~eling in he! groengeb;"d bij de verdere planuitwerking 
een blijv~nd aandachtspunt >al moe!~n lijn. Voo. deelg"bi ~d Haarzuil~n. h,,~1t d" g"m""nt~ Utr~cht 
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reed. a~ngegeve n, aanvullend onderzoek !e willen uitvoeren n a~r de ver keersafwi kkeling in en in de 
omgeving van di! gebied. Voor d .... lgebied Holl~nd ... lJ .. el dien! nader onderzoek naar de 
ve rkeerssiWa!ie nogte worden opgestart. 

Verkeeroveiligheid 
In de AO lal de recreatieve druk op hel gebied loenemen, zonder da! e r venier maatregelen :djn 
voorzien ten behoew van de verkeersveiligheid. De kans op verkeersonveilige situa!ies neem! hierdoor 
tOe. leker Omdal ook de verkeers<lruk op hel gebled loeneemlln de aUlonome omwlkkeUng. 
In lowel hel 8os·alte rna!i ef al. he t Open·Land.chap-alternalief lijn maatreo:l e len opgenomen die de 
ve rkeersveiligheid ten Goede komen. Er wordt een netwer k van fietsverbindingen gerealiseerd, waarbij 
ui!gangspun! is da! e r veilige kruisingen komen. Waar nodig zullen .nelheidsremmende voorzieningen 
wor<len aangebrach1. Welke mailtr~ e len euc! nodlg 01 wense UJ k I IJn, IS een punt van nadere 
uitwer klng. In lit. 23 Iijn voorbeelden uitgewerkt ten behoeve van deelgebled Haarzuilens. 
Seide allernalieven scoren posillef op dit criterium. 

verkursoverlu t 
In de AO z~l de recreatieve druk op het gebied toenemen zonder da! e r ma~ lrege len zijn voorzien om 
deze rec:reatieve druk Ie geleiden. Er z~l v~ ker .prake zijn van wi ldparke ren en op aile wegen in he t 
gebied neeml de verkeersdru k loe. 
In de b-elde allerna lieven is veorzien in de aanleg van parkeervoorzieningen voor opvang van he! 
recreatleverkeer. Wildparkeren is dan niel meer nodlg. Oaarnaasl Iijn in b-eide alternalleven maalregelen 
voorzien om de verkeendruk op hel gebied Ie verminderen. 20 Is in deelgebled Hurzuilens hel voonlel 
om de Sothldijk al Ie sluilen en de Ockhuizerweg en de Polderweg aileen voor b~lemmingsverkee r 

open te .teilen. Ze ker ten opzichte van de autonome ontwikke ti ng ontstaan hierdoor verkeersluwe 
gebieden, waa,door de verkeersoverlast hler zal vermlnderen. 

Seide allernatieven scoren op dil crit erium positiel len oj>lichte van de au!onome onlwi kkeling. 

6.7 Landbouw 

6.7.1 Criteria 

Landbouw" r<lul 
In de huidige .ilu~lie vormt de landbouw de belangrijk.le vorm van grondgebruik binnen he! gebied. De 
landbouwbedrijven in hel gebled vertegenwoordigen een economische waarde. en vormen een 
inkomSlenbron voor de belreflende eigenaren of pachlers. De landbouwbedrijven · beheren" hel 
huidige, agr~risch e landschap. Een afn~me v~n het ~reaal dal in land bouwkundig gebrui k is, wordt 
negalief o..oo,d .... ld. Enerzijd. vanwege de soc:iaal·economische con.equenlies veor de belreffende 
eigen~ren of pachlers, anderzijds omdal dil de ~ulonome ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
landbouw. loals schaalve'groling en eXlensivering van de productie. bemoeilijkl ler is minder grond 
VOOr de functie landbouw beschikbaarJ. 

Verk.veling en verbreding 
Een Goede verkaveling is van grOOl belang voor een ec:onomisch duurzame landbouw. He! S1reven is er 
op gericht om loveel moge(ij k gronden dicht bij huis te hebben en he! aantal kavels lO beperkt mogelij k 
Ie houden. Een verbetering van de verkaveling wordt daarom ats positief beoordeeld. 
~ economlsche ontwi kk ellng van landbouwbedrijven hoelt niet a ltijd gericht te Iljn op schaalvergroting 
en Inlenslvering. ( en andere mogetij kheld Is hel vergrolen van nevenlnkomsten uit bijvoorbeeld agro
!oensme of naluurbeh .... r. Indien de mogelljkheden hiervoor toenemen word! dit als posilie l 
beooro..e ld. 
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6.1.2 Effe<:ten 

Ta .... 16.9 EffKlen landbouw 

Crilerium '0. O~n--Unds<hap 

u.ndbo ......... renl - . 
Verhvelinll .., alt .... natieve ",. • 
inkom'ten 

u.ndbouw.reaal 
In de huidige silua tie zijn in det'Jgebied Haarzuilens ci.c. 10 ilg.arische bedrijven aanwnig en in 
deelgebied Hollandse IJssel ciIU 6 bedrijw:n. Hel gnl daarbij sleeds om de grolere bedrijven. In de 
;outonome ontwikkeling zullen deze bedrijven VOOftgel~ ku nnen worden. Ouidelijke 
uitbreidingsmogt'Jij kh eden lijn er echter n~. 

In zowel h"l Bos·;olternati"f;ols hel Opt"n·l;ondschap·;ollern;olief Is "r g"en plaals m""r voor geno"mde 
.... drijven. 0" g.ond"n di" nu in ilgfilrisch" g"bruik Iijn, krijg"n imme ... de funcli e ."",,;otie. Voo. de 
landbouw wordt dil negatief Moorde"ld. VOOf de gran""n di" buiten d" fundiewijIigingsgebied" n 
liggen blijft d" landbouwkundig" fundie g .... ;ondh;oafd. ang"w"nst" "ffeden op d"ze g.onden worden 
voor komen. 
Hel Opt"n·l;ondKhap·alternatief is iets minde. neqatief ~rdeeld dan he! Bos·alternatief. omdat I!r in 
he! Open-landKhaps·alt .... natid m" er .uimle is opgenornen voor naluurlijke graslanden. Voor " en 
beperkl aanlal bedrijven biedl dil in principe moqelijkheden om bij I" dfilgen n n ~ beheer van deze 
g ronden. Ook kiln worden gedilcht aan de inpassing van enkele extensiew: landbouwbedrijven d ie hun 
in kom" .. o vot><n,,,n .. lijk hal .. n uil na lum_ "" I~nd«:h~p<l""h .... r met .-ninknm" .. n uil "9rn-l()f!rKm", 

Verhveling en verbreding 
In de autonome ontwi kk"ling zal d" verk,,""'ing weinig wijlig"n. 0" t""""m"nd" rK .... Ii"druk op h"t 
gebied. geeh ene.lijd. weI mogelijkheden voor verb reeling van de loondbouw kundige functie naar 
r«rutie of naluur- en landKhapsbeh...er, maar omdat elit ""rde. niet wordt ondersteund door de 
ontwikkeling van he! Groengebied, is dil rf'latief moeilijk tf' 'f'a iisf'ren. 

In de beid" alleroatiev"o nl, in ... m"oha"9 mel inpa .. ing van de nieuwe g.oengebi..deo, de 
l<Indbouwkundig" verkily"ling op beperkt" sch;o;ol kun""o verbet".en. H"t Bos·;olt"rniltief "n het Op"'" 
l;ondKh;op.-aUernatief vl!rKhillen niet v;on "Ikilar op dit ;oSp"ct. 
In de beid" all"rnali"v"n .ijn "r I"n oplichl" van de aUl0nom" onlwik""ling. ook duidelij k m"er 
moge iijkhellen voor verbreding van de bedrijfsvoering. fr wordl immel'S een gebied aangelegd dat 
bedoeld is om 'Kre;onten ;oan I" t.ekken, en d;ol " en v...etheid aan 'K,,,.Ii,,ve voorziflling" n biedt. Na;o,t 
""rbredin9 in d" vorm van rK'"ali". bi" dt d il ook m0gelijkhed"n vOOf natuu,· en landKhapsbeh" " ,. H" I 
Op"n-landKhap-alt ernali" f Koon op dil aSPKI bel'" dan h" t Bos-al!,,'natief. Oil komI doordal hel 
Op"n-landKhap-all ernali" f m"er mogelijkheden biedl voor "xlensief weidebehel!r, en de sfeer van h"l 
ge:bi~d meer moqehjkh~dl!rl biedt voo, inpassing van ag,otoerismf'. Tewns zijn in het Op"n·landK hap
alternatief pleiste,pia~ISen opgenomen . il ls onderdeel ,,~n de ,e"ea ti""", opv~n9(apa(ileit. Oak dil 
biedl mog" Iijkhed" n am op in Ie spe t"n. 
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7. Vergel;jk;ng van alternatieven 

In dit hoofdsluk lijn de effeaen van het Bos-allernalief en her Open-l.lIrw:kchap·"llernatief na"SI elk"a' 
gent, om daarmee een goedl! vergelijking en keuze tUlsen de allernatie\len mogelijk Ie ma ken. Dele 
w.ge lijking facilitO!<!rI zo de besluitvorming. In p"r.ogra~f 7.3 wordl ing~""n op de keuze vOOr het MO!<!!.t 
MilH:uv, ierrr,l.,lijk Alle",.lie' .... rryewe~e". 

7.1 Vergeliiking alternatieyen 
In de eHedve.getijking v,,1t op dal mel de voorgenomen activileit voorat positieve milieueff...:ten en 
n~uwelijks n~~tiew elf...:ten te verwachten zijn. Zie tat>el7.1. De bel.3ngrijksle n~atieve milieu
effecten betreffende de aantasting van landschap en cu:tuurhistorie in tlet Bos-alternatief en de relatief 
g.ote hoevO!<!lheid g.ondve.zet. D .. arnaast is voor de landbouw negatie/ dat e. binnen de 
functiewijrigingS<;lebieden gO!<!n plaats mO!<!. is voor O!<!n intensieve iJ<].arische bedrijls'-'Oering. 

Hel 6os-alle.n"tiel SCOOrl her gunstigst voo< de "specter> recreati e en w.kee •. E. is plaals VOOf mO!<!f 
recreanlen en door de siluering van de inlensie\re recre~tiegebieden dkhl bij de sledelijke kernen zat de 
bereikbaarheid beter zijn en de verkeersov.mast minder. 
Hel Ope:n·landschap·alte<natie/ scoort het gunstigst '0'00< de aspecten landschap. cultuumislorie en 
a"heologie. bodem en wale. en landbouw. 
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7.2 Meest milie uyriende lijke alternatief 
In p~r~gr~~f 5.2 i, ~angege.,..n dal e r geen apart MMA i, onlwi~~e ld, omdal hel Bo,·aUernatief en het 
Open.landschap-alternatief. de bandbreedle in mogelijke mi(ieo·effeclen reeds goed weergeven. Hel 
bleek niet mogelijk am op basis van de beschreven roimlelijke principes vanoil de 'lagenbenadering' Ie 
komen 101 een MMA dal doidelijk onderscheidend is len opzkhle van de Iwee beschr ..... en alternatieven. 

Oe onlwikkeling van hel groengebied is er op gerichl am. gegeven de re<reatie.,.. opgave die er ligl. de 
effe"en len aanZlen van m,heo lO poslllef mogeh)k Ie lalen l,)n. lle voorgenomen a"""le,1 heefl een 
milie uvriendelijk doel. Oil is ook af Ie lezen uit de effectbeoorde ling van de beide alt ernatieven. waarbij 
het merendeel van de beoordee lde aspeclen posilief scoor!. 

De oitwerkingen v~n hel Bos·~ lternatief en hel Open·landschap.alternatief omvatten in hoofdlijnen ook 
de keozemogelijkheden voor de ontwikkeling van een MMA. Op basis van de effectbeschrijving en 
beoordeling is de LC oiteindelijk van oordeel dat het Open·Landschap·alternatief beschoowd moet 
worden ai, hel Mee,t Milieovriendelijk Alternatief. De belangrijk,te ,eden hie,,",oor i, dal dit alternatief 
op ~lle milieu·a,pecten neotr~a l of po,hlef scoor!, lerwljl he! 8o,·~h e rn~!lef. d~! op enkele mllieo
~'pe(len weli'wa~, be!er scoor! dan he! Open·landschap·allernatief, oak enkele negatieve score, heel!. 
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8. Leemten in kennis 

8.1 Lccmlcn in kcnnh 
Hjdens hel opstellen van dele MER is een iliInlalleemten in ~ennis en informillie geconslilteerd. Dele 
hebben vOO.ill Ie ma ken mel hel o;chaalniveau waarop de plannen voor hel Groengebied Ulrechl·wesl 
10 1 nu loe lijn uilgewerkt. Op dit momenl zijn aUeen de hoofdlijnen van d e gewensle inriehling 
omo;chreven, welke concrete inri(hti ngsmaa lre<j elen hierbij horen, lal pas in een lale r sladium duidelij k 
worden. 

De ilard e n omvang van de geconslalee rd e leemlen in kennis hebben een verilnlwoorde vergelijking van 
de allernatieven niel in de weg gestaan. In de meeste gevaUen bel,e" hel allernatiefonafhan ke li jke 
laken, die bij een vergelij king evenredig zouden doorwerken en de rha lve geen rangvolgordes 
beInvloeden. 

Naasl de realisalie van dit ini ti alie! l ijn vele plannen in en om he t sludiegebied bekend; 
• Verplaatsing kassen naar Harme ierwailrd. 
• Verbreding A2. 
• Verdubbeling spoorlijn Woerden - Utrecht. 
• (verdere) ReaUsalie VINEX·(ocalie Leldsche Rljn. 
• Realisalie Rijnenburg (woningbouwfgroen locarie). 

Wijzig ing en nadere uilwerking van deze plannen kunnen elfeclen hebben op hel studiegebied, die nu 
nog ni el Ie voorzi en zijn. 

De belangrijkste geconslaleerde leemten in kennis per aspecl zijn hierna benoemd. 

hereal!. 
Om de recrealiecilpaciteil van het Groengebied Ie kunoen berekenen, is in dil MER gebrui k gemaakl van 
de sludi e "Rilpportilge project, explicitering 300.000 ha, fase I en U" (401. De hierin opgenomen norme n 
liin ve,,!e r uitgewerkl en verla aid 101 een normering per iandschipslype (l ie piragria l 5 .1). 

De gehinlee rde melhodiek maakt lO goed moge lij k gebruik van de beschikba re onderloek".legevens 
over recreati enormeringen, milar steeds mOe! in ogenschouw worden genomen dal het gaal om 
"Iheorelioche normen". Wal de werkelij k vraag naar recrealievoor.ieningen is. en hoeveel recreanlen 
het g ebied werkelijk zal kunnen opvingen, . a l in de pr" klij k moe!en blijken. Van grool be lang hie rbij is 
o. a . de leile lijke inrieh ting van he t gebied, wi" rbij voor de recreinl een meer 01 minder "aantrekkelii k 
gebied" onl.I""I. 

N~luur 

In deze rapporlage is me! name gebrui k gemaa kl van inventarisaliegegevens van flora en faun a van de 
Provi nde Utrecht. aangevuld mel een aanla l andere bronnen. In de huidige fase van planvo.ming l iin d e 
precie le lotaties van de maatrege ien nog ni el bekend . In een later st adium is dil wei het geva!. Op d al 
momen l is hel noodza kelij k om vOOr de gebieden waa. ingrepen p iaatsvinden en waar eeologische 
"lIeclen zuUe n optr"den een <j~lailleer~ invenla ri,ali" van flora en launa Ie verrichlen. V .... \IOI<jen' 
kan mel deze informalie maatwerk worden geleverd waarmee binnen de wettelij ke speelruimte (Flora· 
en launawet) de Werklaamheden op een eeologiseh goede wijze kunnen worden uilgevoerd en 
waardoor zowel met beseh" rmde ,oorlen ai, met in ecologisch opzichl b" langrijke ,oorlen en bedre igde 
soor!en rekening kan worden gehouden bij de inrieh ling" en ui tvoering.mailre<;l elen . 

Waler en Badem 
Op hel schaalniveau van dil MER is nog niel p'ecies bekend welke walermaalre<j elen exact gelrollen 
.uU"n word"n. De effect"n hi"", .. n .iin durom ook nog niel Ie kwanlilicer"n. Bii d" ""rd",,, 
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planuilwerking verdienl dil a.pecl nadere aandachl, mede in hel kad er van de walerloel •. In opdrachl 
van hel walerschap, i. inmiddel. een .p...:ifiek hydrologiKh onderzoek ge,larl naar de elleclen van 
aan leg Van hel Groengebied in deelgebied Haarzuilens. een specifiek aandachlspunl hie'bij vorml de 
invloed Van omzeWng Van helg,ondgeb'uik Van g'asland naar bas. 

~ g .... even. omlrenl de milieuhygienische OOdemkwalileil ;djn gebaseerd op hislorisch onderloek en 
belreften niel hel gehele siudiegebied. De gegevens vOrmen stechls een indicalie van wat men kan 
verwachum van de bodemkwalltel1. Eventuele {ern,lige) bodemverOntrelnlglng kan de reatlsalle van he! 
proj...:1 vertragen. 

I..and",hap. tulluu,hi,to";e en a",heol09;e 
Hoewel er al tflvers archeologlsch onderzoek heell plaalSgellOnden, zl]n nog nlel aUe gebleden 
archeologisch onderzochl. Daarom dienl tijdens de realisalie van het r...:realiegebied rekening gehouden 
te worden mel archeologische vindplaalsen. 

ve,kur 
0.. ell...:l en die hel Groengebied heelt len aanzien van verkeer kunne n ni ello. worden gezien van de 
ovenge onlwikkelingen in het gebied. Dp hel schaalniveau van dil MER i. hel niet zinvol geachl om 
.pecilieke kwantitalie"" analy.es uil Ie voeren naar de verkeers.lromen in het gebied en de eflecte n 
hierop door aanle<} Viln hel groengebied. Hiervoor is de mille";e Ie complex en Ie veel illhankelijk Van 
andere onlwikkelingen in hel gebied. 
Oit betekent dill dit a.pect nadere undachl behoeft bij de verde,e planuitwe, king. 1/00' deelgebied 
Haarzui len. heeft in he! kade ' Van de uilwe'king Van hel landin";chti ngsplan voor di! gebied. inmidde ls 
aanvu llend verkeersonde,zoek plaalsgevonden. De resultalen hiervan zijn in meer algemene zin 
mef!genomen in dil MER. Dnzekere lactor uil dil onderzoek is de vertaling van de hoe""elheid 
doorgHnd verkeer tijdens een werkdag. naar de hoeveelheld doorgHnd verkeer tijdens een 
wee kenddag. Dele weekendfaclor is bepaald aan de hand Van permanente !elgegevens op de A~. Het is 
onduidelijk in hoeverre deze gegevens represenlatief Iijn voor de wegen binnen hel gebied zell. Oil zal 
daarom een aandilchl.punl dienen Ie Iijn. bij de vervolgonderzoeken die nag gaan plilal.vinden. 

Ten aanzien van de verkeersslromen in deelgebied Holland ... Ussel dienl nag specifiek onderzoek plaats 
Ie vinden, naar de gewensle verkee .. maalreqelen en de el/eclen hiervan op de "",keers.ilualie. 

In paragraal 5. 1 is besch,even wel ke uitgangspunlen gehanleerd zijn om hel aanlal parkeerplaalsen Ie 
bere kenen dal nodig i. om de re"eanlen die mel de aulo komen Ie kunnen opvangen. In IiI. l] is 
aangegeven dal de gehanteerde waarde voor de zogenaamde "turnove'" wellicht aan de hoge kant is. 
zadat hel aanlal parkeerplaatsen mogelijk aan de lage kant is. Dp dit momenl i. niet aan Ie ge""n hoe 
de parkeerbehoefte zich prede. zal onlwikkelen. Vooral.nag wordl uilgegilan viln een 
"minimumscenario", maar in de praklijk I a l gevolgd moelen worden hoe de parkeerbehoe/te Iich 
onlwikkeld. De parkeerle .. einen worden IO inge";chl dal uitbreiding van de parkeerplaalSen in de 
loekomSl mogelijk is. 

Londbouw 
In d il MER is aileen in kwalilatie"" zin ingeqaan op de mogelijkheden om vanuil de landbouw een 
bijdrage te leveren aan he! naluU'- en lands<:hap.behee' in het G.oenge bied en hel aanbieden Van 
recrutieve voo .. ieningen. Wal de werkelijke mogelijkheden zijn, en of dil ook e.:onomisch rendabel is, 
zal moeten blijken bij de verde.e plilnuilwerking. 
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9. Planuitwerking en -uitvoering Groengebied Utrecht-west 

9.1 Procedures 
Oi! Landinrichtingscommissie Utrecht·west heelt van de provincie Utrecht de opdracht gekregen om de 
plannen vOOr het Groengebied Utrechl·wesl verder uitte werken en tot uitvoeringte brengen. De 
uilvoeri ng dient in de periode 201(}-2013 Ie lijn algerond. Tot die tijd he(!lt hel Rijk linanciiHe middelen 
gereserveerd voor aankoop van de nieuwe groengebieden en inrichling hiervan. 

In de opdracht van de provincie aan m. Landinrkhtings<:ommi"ie i, aang~even dOli hel eerder 
vastgeslelde Raamplan ver1rekpunt dient Ie lijn bij de verdere planuitwerking en -uitvoering. De wijze 
waarop de landinrichlingscommissie de planuilwerking en -uilYoering invulling geeh. kan in principe 
per deelgebied verschillen. In hooldlijnen zijn er Iwee mogelij kheden (z;" ook bijgeva~d schemal: 

1. de planuilwerking en ·uitvoering vindl plaats op ba,i, van de land inrichting.wel en vervolgen' op 
basi. van door GS va.lle .Iellen uilvoering,module,. Hel landinrichting'plan i, dan he! "formele" 
be,luil voor de,e MER. 

l. de planuilwerking en - uilvoering vindl plaats op ba,i. van door GS va.l le . Ie llen 
uitvoering,modules. Het bestemming,plan i, dan het "formele" be,luit voor deze MER. 

Ad 1: 
Bij de e(!rsle optie wOrdl eerst geheel of gedeellelijk de procedure van de Landinrichting.wet doorlopen. 
Oil is ook de werkwijze die gekozen is vOOr deelgebied Haarzuitens . De procedure van de 
landinrichling,we! maakl dOli voor een bepaald deelgebied een inlegraal plan wordl uilgewerkl en dOl! 
hie rover formele inspraak mogelijk is. De inspraak op hel vaoronlwerpplan gebeurl door de 
landinrichlingscommi"ie ,elf. de bezwarenbehandeling op hel onlwerp· landinrichling'plan wordl 
uilgevoerd door de provincie. De provineie ,Iell hellandinrich ling'plan uileindelijk va,l. Oil vorml dan 
de basis vOOr de verdere uilYoering. Oil gebeurl via uilvoeringsmodules die door de provincie op 
voorslel van de landinrkhlingscommissie worden va.lgesleld. 

Ad l: 
Bij deze oplie vindl de verdere planuitwerking en uilvoering direcl pia 011. op ba.i, van door de provincie 
va.1 Ie .Ie llen uilvoering.module •. Bij deze wer kwijze zijn er geen form ele inspraakmomenlen op 
inlegrale planuilwerkingen. WeI . ijn er de reguliere inspraakp rocedures in he! kader van evenluele 
besremmingsplanwijzigingen enlof evenluele ve'gunningen die nodig zijn. 

Indien gekozen word! vaor op!ie 1. di enl dil mil;eu·effeClrapporl betrokken Ie worden bij de va'lS!elling 
Van hel onlwerp·landinrichling,plan voor he! betreffende deelgebied. Oil overeenkomstig he! Be,luil 
m.e.r. waarin de vaSl"elling van een onlwerp-landinrichling,plan een m.e.r·plichlig be,luil kan zijn. 
Indien gekozen wordt vaOr optie l. dan dient dit milie u·effeClrappor! betro kken Ie worden bij de 
wijziging van hel beSiemmingspian. In dil geval is namelij k he! beSiemmingsplan het eerste formele 
be ,luil . waar;n de voorgenomen functi ewij.tiging in he! kader van de ruimlelijke ordening word! 
vastgelegd. 

Uilvoeringsmodule. 
Of! uitvoering van de concrele inrichtingsmaalregelen vindt plaats op basis van zogenaamde 
uitvoeringsmodules die door de Land inrichtings<:omm;ssie worden oeg",teld. De provincie dient de 
uilvoering.module. va,t Ie ,Ie lien. Hier is verder geen formele in'praak procedure aa n gekoppeld. 
[en ui!voe,ingmodule omval een <oneree! u;tvoering.p13n van maa tregelen of voorzien;ngen mel 
bijbehorende planning. begroling en plankaar!. De maa lregelen of voorzieningen die in de modu le zijn 
opgenomen dienen invuUing Ie geven aan de doel.\ellingen van het project. Een uitvoeringmodule heeft 
een looplijd van vier jnr. Oit belekent dOli voor een periode van ma. imaal vier jn' de 
overheidsfinanciering vanu;t het Rijk word! vastgelegd. Na de.e periode van vier jaar vervalt deze 
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garantie. In een uitvoering.module worden aUeen maatregelen opgenomen di e in die periode ,eker 
gereali.eerd kunnen worden. Oat i>etekent dat grondverwerving, finandering, planolO<Jie en 
ve'gunningen ook geen groot risico m""r mogen vormen. Elk jaa. kan er ""n module bij komen die de 
mntr~elen voor de votgende \/ier jaren vasllegt. Tijdens de uitvoeringsperiode wilen er dus meerdere 
modules legelijk kunnen lo~n. 

Pllln ui twe rk in gen 
~ maatregel"n dIe lljn opgenomen In hel Raamplan 01 een evem uele ullwerklng hlervan In een 
landinrichtingsplan. ,ijn veelat nog globaal Van karakler. Om duidelijk Ie krijgen welke concrete 
uilvoeringsmaatr~ e len nod ig .ijn, .al vaa k ""rsle een verdere plandetaille ring moelen plaalsvinden. 
o..,e delailuitwerkingen en/ol inrichling'plannen hebben geen formele ,tatu" aange,ien , e een 
ultwerklng vormen van reeds eerder vastgeste lde plannen. Oe betrelfende detallultwerklngen enfof 
inriehlingsplannen wilen ve~dal in nauw overleg mel betroH en instanlies en dire<:1 belanghebbenden 
worden opgesteld. 
Alhankelijk van hel delailniveau van de planuitwe.king en de complexileit, ka n een planui lwerking 01 
voorafgaand aan ."m uitvoering.module plaat.vinden, of kan onde,d",,1 Lijn van de uitvoering.module 
,elf. Oil laat,te i, aUeen mogelijk wanneer naasl de planuitwerking ook de <onerele uitvoering van 
maat, .... elen binnen een periode van \/ier jaar afgerond ka n ,ijn. Bij meer complexe projecten , al de 
planuitwerking du, voorafgil and ilan een uilvoeringsmodule dienen plail" te vinden . 

Bestemmlngplan en ve.gunningprocedures 
0.. maatregelen die in een uitvoering.module .ijn opgenomen, kunnen lIlleen worden uilgevoerd lI l. dil 
past binnen het vigerende bestemmingsplan en ab de benodigde ve.gunningen ,ijn verleend. Oit geldl 
ook wanneer de maalregelen voortvloeien uil een vastgesleld land inrichtingsplan. 
Indien vOOr uitvoering van maalregelen een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelij k is, enlof 
complexe vergunnlngen nod lg ,tin, ,ullen de procedures hlervoor vee tat voorafgaand aan een 
uilvoeringsmodule doorlopen worden. Anders is er een Ie g,ool risico dal de concrele 
uitvoeringsmaatregelen niet binnen de gestelde looptijd van een uitvoeringsmodule van vier jaar 
algerond kunnen worden. 
Een evenluele wijziging van hel beSlemmingsplan 01 ""n evenlue te vergunning·aanvraag doorlopen de 
reguliere, vastgeslelde procedures hiervoor. Vrijwel allijd hebben andere inslanlies en burgers daarbij de 
moge li jkheid om formeel be,waa r t e mil ken. 

Sland van uken dee lgebled Haarzullens 
In de ilfg elo~n periode heell de LC voorillgewer kl aan een nadere planuitwerking voor deelgebied 
Haarzuilens. Hierbij is er voor gekozen om de formele procedure van de landinrichlingswel Ie vo tgen. 
Aanleiding hiervoor is vooral dat er len opzkhle van hel RaampLan nieuwe groengebieden , ijn 
loegevoegd, en dal e r ande .. word l gedachl over even luele onteigening. Oil ,ijn n<><J al ingrijpende 
'il ken voor de inwone .. van hel plangebied. Om de,e reden is ge ko,en om een voorontwerp 
iandinrichtingspliln Ie maken, ,odat de .Ireek en instanties meer kan, hebben om 01' de plannen te 
.eageren. 

In augustus 2003 heeft de LC hel Voorontwerpplan vOOr Haar,ui lens gepresenlef!rd en hierop heeft 
vervolgens insprnk plaalsgevonden. Oe Landinrichlingscommissie werkl in vervolg hierop. nu hel 
onlwe rp·landinrichtingsplan uit. De LC lal hel ontwerp-Iandinrchtingsplan nur verwachting najail' 2004 
aan GS van Ulrechl aanbieden, indusief hel bijbehorende inspraakrapporl en een voorslel vOOr een 
ee .. le uitvoering,module. GS lil t hier vervolgens een besluit over nemen,gehoo.d de PCLG en nadal het 
land inrichlingsplan een formele inspraakprocedure heell doorlopen. 

Voor uilvoering van hel Iilndinrkhtingsplan i. hel nood,akelijk dal gemeenlebeslu.en na vaststeUing 
van hel plan een bestemmingsptilnprocedure be<,Jinnen om het landinrkhti"',Isplan Ie kunnen uitvo","en. 
Ongewenste onlwikkelingen kunnen mel een nieuw bestemmingsplan worden voorkomen. 
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R,ehll'j nen MER 
0.. door de provinde Ulr""hl vaslgesle lde RlchWjnen voor hel MER vallen ulteen ,n 2 onderde[en. Hel 
eerSle deel van de richlUjnen heell belrekk,ng op hel voorl'ggende M ER ... apporl voor Groengebied 
Ulrecht·west als gehee!. Hellweede deel van de richllijnen heett belrekking op de nadere uilwerkingen 
die nog moelen plnlSvinden voor de ve'schillende dee lgebieden. In de betreffende land'nrichtings- 01 
bestemmingsplannen dient ,n aanvu lting op dil MER, een aparte ME R'paragraal Ie worden oPgenomen 
waarin inhoud wordl g~even aan hel tweede deel van de richl li jnen. 

9.2 Wale,loets 
Een van de onde,delen ult hel nieuwe wale,bele,d 's de ,nvoering van de "walertoets". De walerloels is 
een Instrument dal nteuwe rulmle ltj ke pl.mnen loelSt aan de male waartn ,ekenlng Is gehouden mel hel 
nieuwe walerbeleid. De plannen moe len voldoen aan de doelstellingen voor duurzaam walerbeheer. De 
walerloets is echler meer dan a ileen een Inhoudelijke beoordeling achleraf. De walerloel' omval het 
hele p,,,,,e<; van vroegtljdlg Informeren, adviseren, afw~en en ui lelnde llj k beoordelen van 
walerhui.houd kundige d'peclen in , uiml~lijk~ plannen en be.lui len. 
Bij de verdere planuilwerking voo, Ulr""hl-wesl zal zoveel moge li jk gewe rkl worden conform hel 
geda<hlengoed van de wa lertoel •. Voor Haarzuilens i. di! inmidde ls gebeurl en ook als lodanig 
verwoord in hel landinrichlingsplan. Mede naar aa nleiding hiervan is in Haarzuile", inmiddels een 
zogenaamd GGOR'onde"oek (Gewenst Grond· en Oppervlaktewate" .... ime) gestart, waarbij het 
walerschap als Irekker fungeert. 
He! volgen van he! gedach!engoed van de wa!ertoeu, implieeer! dat de wate,beheerder een duide tijke 
inbreng krijgl bij de verdere planui!we' king. Oil moe! ook ga'anderen da! de plannen loveel moge lijk 
lullen bljdragen aan de doelslellingen en ullgangspunlen van nleuwe walerbeleid, of In lede, geval niel 
slrijd ig zijn hiermee. 

9.3 Verkeer 
0.. LC heeft geen dir""le .eggenschap over de uil Ie voeren verkeersmaalr~e len. 0.. verde.e ui lwer king 
van de ver keersmaalregelen dienl daarom in nauw overteg plaa ls Ie vinden mel de betre!lende 
w~beheerders. 

Ten opzichle van hel schaalniveau van dil ME R . al aanvullend ve.keersonderzoek nodig lijn, om inziehl 
Ie krijgen in de ve, kee .. slromen in hel plangebied en de effeclen van evenluele maal,egelen. Voor 
deelgebied Haarzuilens heeft een dergelij k onderzoek Inmiddels plaatsgevonden, voor deelgebied 
Holland.e U .. el moel een dergelijk onderzoek nog wo,den opgeslarl. Verwachl mag worden dal er in 
'eglonnl verband de komende periode nog de nodlge aanpassingen w ilen plnlsvinden op b<osis van 
nieuwe In ziehlen en aClUele ontwikkellngen. Oil lal ook zi)n weerslag hebben op het plangebied. 
Ande rzijd. slaan de onlwl kkelingen binnen hel plangebied ook niel sti l e , kunn en er len aanlien van 
ve.keer ook nieuwe inliehlen onl.laan. Oit beleken t dal de a/wikkeling van ver kee .. stromen een 
blijvend aanda<htspunl lal lijn voo , 0.. Lanlfinrkhtingscomml .. ie. De gemeenle Utrechl heel! inmidde ls 
aangegeven voor hel gebled Haarzuilens aanvullend ve' kee .. onderzoek Ie gaan uilvoe'en. 

9-4 Ecoloqie 
0.. LC heeft voor de nieuwe g'oengebieden een gedelailleerde Bodem..(;l·kartering lalen uitvoe.en. 
waa ,mee op gedelailleerde schaa l inziehl is verkr~en in de bodemopbouw van hel gebied en de 
voo ,komende g,ondwalertrappen. Op basi. van deze gedetaillee,de gegevens i. in opdrachl van de LC 
levens een onderzoek uilgevoerd naar de polenlies voOr naluuronlwi kk eling van bepaalde 
naluu,doellypen. Hierbij Is gebfuik gemaakl van hel zogenaamde Walernood·instrumenlarium, een 
inst,umenlarium dal recenl be"hikbaa, is gekomen om de doe[.ea[isalie vonr naluur Ie kunnen 
bepalen. 
Voorliggende gegevens vormen een belangrijk verlrekpunl voor de gedetailleerde planuitwerkingen die 
nog moelen plaal.vinden von. de dive .. e groengebleden. 
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In de huidige b,e viln plilnvorming zijn de p,edele IOC:il tie , viln de mil ilt'''gelen nog niet be~end. In ""1'1 

late, ,t ildium I, dit wei het gevill. Op d ilt moment i, het noodla~elij ~ om voo, de gebieden wa il' 
ingrepen plaatsvinden en waa' eco log ische effecten zullen opt'eden een gedetilillee,de inventarisatie 
van Ho'a en filuna te verrichten. VeNolgen, kiln met deze informalie milatwe, k worden geleve'd 
WH,m"" binnen de wetlelij ~e spee l,uimle (Flora' en faunawel) de we' ~uamhede n op een ecologisch 
goede wijle kunnen worden uilgevoerd en wail,door lowel met besche rmde soorten (Flora' en 
faunilwet) ills met bedreigde soorten (Rode Lijst, Orilnje Lijst) re kening kil n worden gehouden bij de 
tnrtchlings · en unvoertngsmilatr~e len. waarbtj met nildru ~ iliindilcht wordt gevrililgd voor de In 
inte rnationilal opzichl lee r belangrij~e ,oorten van de Hilbilatrichtlijn. 

'M AlSlcmming mc! oDlwlkkclJngcn t CjdUhC RUn 

Met name voor deelgebied Haa rzuilens is viln belang d Olt er een goede ilfstemming blijft pl il<lt,vinden 
met de ontwi~~elingen vilnuit Vinex·Le idsche Rijn. De Landinrichtingscommi"ie liIl daarom nauwe 
contilct en onderhouden met de gemeente Utrecht en het Projenb<Jreau Leidsche Rljn. Belangrij~e 
aandacht'punten zijn de ontwi~keling van de Hailrrijn,e Pia" inpilssing van het wiltersy,teem Leid,che 
Rijn in het groengebied en ontwi kkeling van de ve, ~eersinfril'tructuur. 

",~~ (;,o."!Iat>lod UI .... "' ...... I . ' ug""'" 2004 
' O<J . )"8 • • n 114 



Procedure planuitwerking en - uitvoering Groenge bied Utrecht-west 
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Bijlage 1 Richtlijnen MER Groengebied Utrecht-west 
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2.0NDERDEEL VAN RICHTLlJNEN UlT TE WERKEN IN MER GROENGEBIED 
UTRECHT-WES T 

2 .1 Presenta tie 

SIc! """ Mili<u.e[f""lr8pporl op ''00< h<1 Raa",plall Gwe"sebicd Ulr""hl·""'1 (hie"", Ie """",en 'hel MER') Ve1bele1 
hi"","'oor de huidig<: SlartllOlilidm,e .•. e" ,'ul dae ook •• n 01' basi' "an o"dersla."de r;chllijnen 

Dc ... ",en,·auing i. het ded ' -an het MER dol vooral wordl gek,en door "",llIilm"""" en in'prck .... Ilel MER die'llt 
doomlll eCD ,elf,tandis kc:.bon: .. menvaning I. bevall.n, di. cen g<>ede af"l'iegeling io van de inOO"" von hel MER. 
11.1 MER dienl b<:schouwd Ie worue" al. ttn documenl dol ,·ttl (beslaande) milieu·inforn .. lie o,·cr,.iehlc!ijk .n 
ro",,,,"nie'lief b"OOeh len dienMe ".n de OIlde1bouwing ' .. n rM' gellOnlCn en llOg lC """,cn ""_Illilen, 

2 .2 Voorge nome n ac tivite it e n alte rnatiev e n 

Problccm . t elll n l c n doc lcn 

I" hel MER d;cnen de volgende a'p""I<'I1 ovcr de (implieiel gekozen) doel.n exp lieiel en helde1 lC ,,'Orden, 
I. III de S"'rlnolitid m,e,r. is aiken 1ICI rwr"ali<:do.:1 g"''''''''''lis..",rJ. Concrcli!«r ook de (ne,"" II)dtWlcn ' -00, 
bijmo, h« ld "a{n u,. , ... lcr. landbau", en ,..rkcer. Voor 1.0''Ct on'krscllCidcod tus",n dc<:lgebicdcn. dienl dit 
uilg"w",kt Ie worden 1"-" d""lgehiN! 
2. E. lijkl <<'II implieiele kCllIi: Ie zijn genlukl voor t>choud en a.1:cnluo,ing '"'' (pal",nen .an) hel O"de landschap. 
c ""r n n or c. upli<lc{c ia nd",ho p!KltWlcn bC, laan . 11 derinl"". del. In hot MER. 

Fomluker deli: dtWkn rod.nig. dal Ze e,," 101 kl"",en ve<vullen bij: 
• de .lbakening ,'a" Ie b<:schrij.en . Ilemalicw" en hel ""rheld"",,, w.arom .,><Ie", oplossingsriehling"n builen 
be«houwing wo,den gelalen; 
• de wrgdij king van alle-malin·e." op Jodlx..-cik 

Voorcc nomc n ae tlv ltclt 

I" de SlurlllOlilid "'.e.r, is de vf)I)rgrnomt" ocli"itcit mel lIal11e bts<:hrc"cn ... " de hand ' .. II 1ICI n:ercalicJtWl, Dc 
boo(d"'OOI ''OOr rcalisa{ie van di{ boo(ddtWl is gelegen in de de"lgetJie-den Ilaa,tuile ... en IlollaOO", IJs",l, 

IN voo'ge,"""",,n aClivileil dienl mcde Iogi«h lC '''Igen "il (<It 8"' .... agde <onerdiseringcn , .. n) de (newn)doclen "00' 
nalllll' . waler_ landbouwoplim.lis.alie. bc",ikbaa,hcid/"e,kce.,.swiligheid en (e""nl"",l) landschap. Ewnlu.'d is cr 
'l'rakc ' .. " voorgeoolllen ",,{iviteilen pcr dcclgchicd. 

Beslu ltvo rmln& 

Dc pl.nv"nning is dc<:1> 31 ","'gevordcrd. Dc con'""-lu"nl;" i. dol v'~>r bcp.aaldc planon<ltrdckn weinig .rijh"id;;g",d"n 
"'ttr ",SI"en. In hel MER d;cnl dil ""ruuidelijklle woruen en doarbij n>O<1 onde"",hcid worue" gcrllaakl in· 
• fornlCcl '''''gclcgde keu,cn; 
• o""mk.'<'Iharc keu"", die nos nic~ fom"",1 ... "ligg<'fl o",lemo"w de", keu,on ",el (mil;o"»rg""',-"'I,,n; 
• Slralegischc keuzen VOOr hel hde gcbiN! die nog Il""laakl "'''''I<n worden en nog bcTn,'ltWd kll,ule" word"n door 
hel MER: 
• inrichtings""slissingen voor ,!,,-'Citieke pl."dek". 

C"",iaal i, de ""rdding van hectares (uneliewra,><K"';ng 1)0 SWrl<",'ilidm.~". sugger''<,l <!al de "",deling ,'a" htttar<:< 
naar de fll,"'li", ,coreali. en nalulI' o'w deelgcbiN!c" al exacl .asl ligt Gttf aan " 'elk,, kClll.e,·rijheid ''OOT' rk '1:rueling 
' -an de nUlCliewrand,..,ingcn er 1» nodig llOg is, Ga in op <It wij/.e ", .. top de verdcling 101 stand is gcko",en. 
Dc I.ndinriehling l.al mlgen' de SU"/no/ilidm,e.r. ni<1 in ,,"n rollCrwl ""sluil ,ijn be.lag krijgen. ", .. r " .. arschijnlijk 
ill C"" ~~ lIt~1 ""I~tij<klijk" 1."Ji", id"i"~>II.....Jub. 
Zct in hct MER I>cklcr en ",he",alisch nilcen welke ""_Inil""mi"g /.81 pl .. "vioden en welke in'lanlic(s) be"tWgd 
iol"ijn. G""r ""Cntucel aan welke oplies ef lijn ,'OOr de verderc i",ichli"g "an hel pl.np,,,,,e, en de be,l"ilvomling. 
(i""r in algenlC"" "in v<XIr de pla",'om,ing. en 'p"'-ir.ck vO<>T de m.c.r,·pmce-d"rc. Un " .. nne'er or in'praak'TKlmenten 
"'~)f derden besl""n. en " .. amp die in'praak n~"" worden S,-richt 
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In ~. S,~"""tWe/"'_c,r . . ... t wol~ rijh ~n p",,-inoi,.1 I:>el.id von invl",..,J i. or 11<1 v""'m~n"'n, Ili~""'n """,'on ",<,nlon 
I""gcvocgd: 
• Dc (e""ecpl) 'Iroomscbi,'tlvi,;" "an de wal«heh,.."d, .. : 
• Dc Ilaluurgct>i<XIcn. ccologi~hc wroi!ldiogS7.Ol1cs cO Ilaluurdoclcn io en oabij he! plaogchied cO de he~hcrmios 
die lij genicocn. Sp<:cialc .. n~.<hl n .. ~ien' he' na'uunoon",,,,,n' llijlc",ld, ~at is a.ngewel""" op yond "an ~e 
Naluurbeschermingswct. G""r .an W11 dele w<"1 w>or eiscn Ile1\ .an hel 'oom.l1Ie" te. pl.alsc van h<"1 na]"""OO"umem 
en in de zooe "'aa. ge'proken k.n woNen van exlemc ""rking: 
• Dc door de No/" Re/I'Mere lauge .. ",en gebieden in en nabij hel plangehi<XI en de betokeni. die de!.e aanwij"ing 
heen "OOr hel v<>omem",,: 
• I)e I'l<>r~- 00 1'0"""""( 

Meut mllleuvrlen deUjk a lte rna tler 

Op basi. , .. n de S'armOl;tiel",.~,r, i. niet duidclij k of slappen om Ie komen tot ccn MMA .'Oldocndc benot zijn, I)it 
komt n>t<k """'dot de probl"",mlclling on de fon"ul«inS van Jotlcn o"volJotndc COtICrttlz.ijn 

lJekijk d .. ro", nad", of ccn MMA o,,(wiUdd zou ku,mcn worden op grond "an hOI p,ineipe van de lasenbcnadcrins, 
E.n gebicd kent ""Ie "ileenlopcnde kenmerken , Dc lagenbenadering brengt h;~ra",hie aan in de betekeni. ' .. n dele 
kennll....-ken. Ilel is een ''''rkwijI.C 0111 ruinuelijh h'UI.Cn ,,,,,,,,,I 'e ba>cr<n or ni'" nitwi,;sclhar" waa,den en natuurlijh 
'W'emen ,,, ,Iuun ""ormcc oan or duur,oam en zrn-gvuklig ruimte~ehruik, lie! hcl/,int mel hel in bart b,-.,ngon "on de 
ee,Sle laag ' .. n gco"'Offologie. reli~f. bodem en walcr en de daannce .. ",enhangeode naluurlijke. I.nd",happclijke en 
cullUurhistori""bc ",a.rden. ne (weede laag is de laag "an de inf"'lrucl"Uf. Dc ee{Ste laag en in mi,ldere ",ate de 
tw,..,de laag zijn socrk siurcnd \'Oor mosdijkheden , .. n ruimlcl~kc onlwikkding. ne nood%aak daanoe ,'Olgt doors""", 
ui, de derde en hm"n$tc loag. de oe"npalielaaS, I)c,,, besta.t "il het ruimtegehruik v<>or woncn. ""Tken. landbouw. 
r""reatie en voor~ieningcn, 

E.n MMA op gro,><I van de lagenbcn.dcring kan van invlocd 7.ijn op de ,imering , .. n (onderdelen "an) het voomemen 
en vnor de c""flguralie 'u$"'n ondcrJdco, Di, hond, in' 
• .i'"",i ,,!\ van boo e" r""rea'ievoor'';c"inge'' op ~c hoge' gcl"b'''''' del"" "" """ mce' open I."dschap in ~c I'g= 
ddcn. noel is "" gocl rr-.:>gdijk un,lui'cn hij de ondcrkggcr van bode", c" ",at", om onna,uurlijkc inycr<n al. 
bcmaling cn grond"-"T"~ 'e bcpc<kcn. Ouk "'ordt >.0 ""n na,uurlij kcr pcilrcgicm ,'an opp<:,,,I, k,cw"er mogclij k ,nc! oxn 
minim.lisalie van walernan· en .afvocr: 
• ,ox,calieJl."bi<'<lcn ro diehl 'oo;:eli;k hi; de (nie"w) '''r>lcdcli;ktc ~ebieden reali,.""". liel Jotl i. hel .. !ldeel 
au",,,"crplaaosingcn binoen he, ««catie"e ,-crkeer na .. en ,-anuit ~e« ,,:c«aticgcbic~cn 'e mini,nalisc,-.,n_ 

Jodien dele ""rkwij]'e 101 een MMA leidl dol beJuidend ar"'ijkl ,'an de reed. onlwikkelde .llem'lie'·cn. don diem dit 
MMA in het MER beschrc,""n en beoof\lceld Ie "'O,de,,. 

Beach rijvln& alte rnatleve n 

Bodem, wate r e n na t u u . 

Vul de bc",hrij"ing , .. n dc ahcma,ie",n a'," "Ie, c,," vcrJuiJdijking Van de voorne",e'" en/of uilgangsp,,""" "",1, 
de%e hij de "onngcving ,-an dc on,,,iH clingSJlClspc<.1i"'·<"J\ "~>T de dcclgcbicdcn ;:ull"" ",ordcn gchan"..,rd, Doc di, or 
de "'Igende manic!: 
• goef een indicatie van he( grond''Crlet en de wijle woarop nlel e'"nil",le aan'-ocr "an gro,1d van buiten het 
plangcbicd ,,'Ordl omgcgaan 
• goef .an wal dc Ie ,,,,"wa<:hlcn ingr",,,,n zijn in de J,.'dgcbicden H,,,,,,,,len en Kcij'-"'*op, 
• goefp<:' altematier oan hoc hel " .. tersysl""", eruil gaat lie". 

Verkeer 

God .. n w<lke v"rkc'Cf,inf",'lruotuur "'Q(~I g""'.li .... 'Cfd. op welk< " 'ij« he, v«" .. oh(o ,·crkc-c, .... nt....::l <la.ror zal 
worden '''''''erkl en ""Ike ui(g.ngspunten "'Orden gehanl""rd '-()()f de accOfn",odolie "an het Mihtaa,1de '-erkeer 
(park""rplaat""" en fiet",,,,(allingen). 
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2.3 Re fe rentie 

Keuze van de ...,ferentle 

Vii de S,arlnoIilW",.e .•. wurdl niel duiddijk welke referenlie is gch.nle<:rd om de dTcelc," van de allc"" .. i",'en Ie 
brourdden, Aang",aden wordl de lockomSlige ,il\l3';e l<Jnder de landinrich.ing, onewel de huidige ,i"l3lie indusicf de 
.U'<>IIOme un,wikkding c",.n, ,c hann""n all n·f''fcn,i~, 

Leld5"he Rljn 

(i""r i" he, MER •• " welke onlwikkcli"gc" in he, plangcbie<l 'au,unoom' upln:Jell ai, g",'ulg va" de rc.lisa,ic ,'.n 
V1Nt;X''''ijk Lcidsche Rijn betrdTende dc ""keCl" rn r«real;e<lruk en de ,,'''e,huishouding. Maak hie"""r gcbruik 
"~" be""",><le inform.,ie on ."oJi .. , G..,f ... " " ' .. r on op w"lko "'ij'. d. ""k~",_ ." 'o<<o",ie<l",k .ich n""r 
.-crwachling l ullen ",anifeS!ertn (lie ook 2.4,2), 

G""raa" in hocverre hydrologische belnvlr:>eding ' .. " e" door het aa"palellll gebied mogdijk i., CI same"hang besta .. 
n/C1 nalUu", .. aoJen bui,e" he, pla"gehied en of I.ndschal'pelijke ccnhedrn de plangrenl.rn u,,,,,,,,h'ijden. I .. , hicr de 
grell,-en ' .. n het Sllldicgcbicd op .an. 

2.4 Be$chrijving buidige $ituatie en autonome ontwikkeling 

In de S'a">wtilir/m.e,r. i. thema.i.<:h de hnidige .i,uat;e ",,, het pl.ngebicd beschrc""" .I.mede de .n'uool ... 
un''''iUding. Vul de,-c beschrijving in he, MER .. n, 

Bode m , ",ate . , natuu. 

(i""f C'Cn beschrijving v.n de gc-ohydrologie en ,'an bel w.t.rsystccll1 in de huidige ,;"""ic. w""rbij anlwoord gegevcn 
,,'oro. op de ' .... gen: 
• hoc . Irumen grondwater (lwei, infihra' ie) en uppe .... l.kte" .. 'cr (.all'""r .• f'''''f): 
• wo, is de rd.,ie "an hel w"ers)"'e."" me, de omgeving Vln he, plangebied, 

Vul de huidige bcschT;jving "an de be, .... ndc natuur" .... den op hel gebicd ,'an de nora .'10 voor bet "pet, ,'an dc 
fa"nagege'"Cn. en gccf ,,,,'ell' 1.11 uf er r<><lc·lij"!iOOnrn VOOTkomcn. G""r daam.ast ook '-oor de deelgehieden 
Ilarlllcien en Reijerscop aan ,,"Clke """,,,rwaarden .. n"",ig 7jjn, 
(i""f aan of e. binocn hc~ pl.ngcbied onderdelen "m natuumntwikkelingm ,,--ci, op gmnd ,--an andere planocn of 
anderc ini,i.tief""m,,'" 1.ullen plaalwindcn. ])it om helde. te krijgcn in hoc,..,rre . ltcrnatiewn van de I.ndinrichling een 
exIra naluuIII"Pul> govcn, 

Verkee. 

lie, MER Inoc1 cen goode uvcr'lichlSka.n be'''''en "all de bestaande ell tr:>ckomstige inrra""'elnur. Verdeel de 
wegens.ruetuur in de geno"mde hirnrrchie ,'olgen' f)"'''-.aam Veilig. tc wc'en Slroomwcgen. gebic-J<tIntsluiting,wcgcn 
en crRocgangSwegen. Maak indicJr mogclijk ondeTschcid tll>scn rccrcalicf wrk""r en w'~,".wcrh"rkc..,r. opctrbaar 
wrvoer-",rbindingen ell ""ndel· ell foelS,,,,hindingen, 

Prog""sticccr de .utonome ontwikkding .. an ",rkcerointensi'ei'en Onder<cheid tcn minste ,,-'Cre.her vcrk"", en Woon· 
wcrhc,\;ccr. openh ... vcl\'ocr en wandel_ en foel<,'c"·,,,hX'f. Ged Un hoc die prognoses '0' stand 1.ij n gok"",,,". ,ne' 
Mlnc OJ' ba.i. von ""Ike "itg'og'p"nten , 0",,( even""n. oan met welke I/C·,,,molldingen rckrning i. gchuuden . 

Oudenteuuend "aart- en bee ldmaterlaal 

Dc bcschrijving "an de hllidigc sima,ie ell de aul<>llOme omwikkelilll! i, moeilijk Ie intefJ'reterell door he, uII,brdell "an 
kaanm"eriaal en OI""enwichtig geb",ik ' .. " kaanell. Vall""Cge de complexi'ei' en integralitei, "an het plan .. -orden Of 

jui>! hoge ciscn gT."Slcld"n he. k .. rt· en bedJmatc-ri",,1. 
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lIel voorded ... n een "<'Isehjking op doclbereik i. d.1 een ronn"unicalief. salll"nh.ngen<! en rompaci bc<:ld onlSl.ol 
voor be.l"ilVorm." en -I1.m"" en ollder. bclrokkencn. 

2 .6 Ve rgelijking van alte rnatiev e n naar effe cte n 

nc geko, ... Op,CI , .. n de I"""""ing ,'an de effcclenbcoordeling in de ,'ergdijki ng , .. n ollernoliev ... tan in hel MER 
worden overge"""men 

D< manic, ,.-aa,op milieug<volgcn >;ijn bepaald dietll <cbleT in>;icb'c1ij k en ronlmlccrbaa, 1< lijn. bij .-"",kcur d<~" bel 
opncmen , .. n basi.g<gc,'ens in bijlagcn, E,-enluccl milia .. e,<,n e~pl iciclc ,"c,,,,ijling l13a, s<raadplccgd 
"" hlergrond""leri .. I. 

2 .7 Lee mte n in informatie 

lIel MER ,noel .,nge,'en " 'oIh miheuaspcclen nog resle«l1 "' .. ro"" gcen informalie tan "'Orden opgenomen 
"mweg< gcbrck >an gcs<vcns, Ik>£ m,-enlll" .. lIe """,I worden k>ege;;p"" 01' d,< ,mh<uaspcclcn. d", (vcrn~>edc1'Jk) 
in v",dere beslui,vonning <cn bebngrij ke '01 .pdcn. 7-<> kan worden bcoo,dccld wlIi de <onscqucnlics zijn ,-an h<I 
gcb,ck oan milieu·infonnlllic. 

B=hrc,-en """,I worden; 
• welke owderhcden lijn blij""n bestl.n en ".-aI hie,,·.n de ""len is: 
• in h",,'-efTC op kone le""ijn >-00 kunncn "'onJen ''OOI'/ien in de Iccnnen in info",,"1i.: 
• hcIC ernslig I""n\len en "Ill"kc,h,'<!cn ,ijn voor de Ie ncrncn (onlwcrp)bcsluilcn. 
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3.0XDERDEEL VAN RICHTLIJNEN UlT TE WERKEN IN DEELPLANGEBIEDEN 
HAARZUILENS EN HOLLANDSE IJSSEL 

3.1 Presentatie 

N""", ""n aJMll< MER.paragra.f op in llel (onlwcrp)inricblingspla" of besle"'IIling",l.n waarin de uilgang",unl.n van 
de gebied'p""p"cliewn en bel Raa"'pl.n ""rder worde" vonngeg""<"II. 
1)c manicr wa:>rop milieuge"f)lgen ~ijn bcpaald dieli1 inlichlclijk en l-onlrolccrba.r Ie 1ijn. bi] ''OQ,k."r door llel 
op"cllI"n '.11' ba,i'gcgcwlIs in bijl...,cn. EWI11wcI vol,l-O", cen explie;"l" wrwijzing noar gcr •• dpic"gd 
"" h'crgrond o'Oleri .. 1. 

Maak lijd<"lls de goeombineerde inspraakwnde duidelijk dot ook ill",raak k.n ",,,,den uilgevocrd op hel MER. Goef 
bic..-hij .an bij hct ;ndicocn van ITn scbrifidijke reacl;e duiddijk f)OOe,-..,hcid word, gemaakl lu_n de reaelies die 
belrekking hebben "I' de MJ;R.paragraaf en de reaclic .. die belrckking hcbben OJ' de plao""""i"S. 

3.2 Beschrijving huidige situatie en autonome ontwikkeling 

In de S"''''1O'ilid",.~" . is Ihe'''''lisch de huidige Silualie ,-'" hel plang"bi"" bcsctu-cvcl>. alSlnede de ,ulo,,,,,,,,, 
f)'''''''ikkelina. Vul de,-c besch'ijvin~ aa" "00( ",-.1 belrcfi de hie, onder besch,,,,'e", o,odeldel<"ll , 

Water, lalld • .,hap en ve rlt:eu 

lkschrijf de hnidig. silualic en "'-,"" d;1 ,'an ,ocpassing is de aulonome onlwikkclins. len .. ""ien van' 
o knelp""ICI1 in watcrkwalilei,; 
o 'ypcring van de belangrijhlc landschap,kenmerkcn: 
o capacileil. huidige druk en knoll'Wlien voo, ve,""': 
o lo,dpul1le" in rICIS. e" wandelro"IC;, 
N""m van de,-., ondcrwerpcn lcesbare banco en v",beddingen op. mel logi><be .. oduidinsen en bel<k~ Icgend"$, 
1'rc><nlC'" a lle gcilanlCcrde '0J>Ograf,sche namen op ban, I're",n'«r de k .. nen ~O\'ecl 'nogelijk op de,-<Ifde schaal en 
mel dC/-<lfdc lopognor.><hc och,crgrond, 

3.3 Beschrijving effecten 

Goef VOOf wal bctren de hiclOndcr gcn""",de ondelwerpen aa" ", .. Ike milicu·cfT,":len al; gevolg va" de planvf)nning 
oplredcn . 

Nat"". 

G,,,f . a" of <k ,"luurdoo::l"" voor de Ie «.Ii",rcro "aluurgcbioden rcalistisch zijn . ger<-<lcllC ... d "an"il de o"dcrlencr 
"an bodem <:II w.ttT. 

Goef .. n in boc'1:Tf~ r,:<rcalic, "crk,ocr cn ""dc-rc ",en,dijh o".i,,;lo;'on albrcuk J.o.<n .. n de be"und" ""'uUl ..... r<k .... 
bijvootbeeld door ' ·c""ippcring. betrcding, ' .. "",ring. geluid en lieh1. 

Verkee. 

I" hel MER n"",1 ttn beschrijving , .. " de huidige ,'crh"rssilUalie worden opgenonlCn. waIlrbij illli.hl wordl gege ... n 
in de funclie en bel gcbno ik v.n de ""'Iaande ", .. gen inclusief n .... "-ocring (liC .... ,hou<iiogcn) en ,I dan niel .anw",,;;g 
'ijn "an fielsVOOI'/ieningc .... I)e elTccroneling dien' IC ".,.,.<k" uilgebrcid nlC' de ;nlen,i'ei'en op de " .. gen bin""n ltc, 
studie8ebicd. 

G,,,f aan of er k""ll'u",e" onlst.,,, .1. gevolg van onvokloonde C'p.cileil "an >lroo"'''' .. g< .... gebiod",,,tsluiling.,,, .. g<"ll. 
erf\ocg3npwcgen en dc ojICnbaaH'Cf'\'OCf ""bindingcn. Gc'Cf ook aan wcl ~c k""lpnntcn ~,,,\t)en op!r,· .. kn op hel 
gebied "an geluid",wrl." ell wfkccr;wiligheid. 

M~~ (;,o."!Iat>lod Ul ... "' ..... " 'ugu" ", 2004 
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Geef .. n or welke wij/e he! '"r",,,,,h!e ' ·erkee"",""bod ,.1 worden '·""""rk! ell welke uilgang'p"nlen ,,·orden 
gcliailleerd '"00' p>rkeeraccommodalie ell fieISSl.lhnscn. 
Sthcnk .andachl aan r.c~<_ en wanddroulc<l",,!wc,krn. oJ><nba .. ,-c",o,,,.vOOJ",ieningcn cn _Hrbindingen en 
()p~",ingcn ,.,~" v ..... h..,,,veiligbeid. ,Iuip'''''kc.". "" cen .r8c1c;d .. [>Cd .1, gcluidhind",.. 

Dc ;n;!;a!;ef""llIer "",ml .Is u;tg.ng.'I'um d.t •• nlasl;"g ongcwe",," i. en "'''Slc"fk;ng gewen'\. n;t d;em Ie ,,"Orden 
gcmelen mcl or\dcr>I •• ndc enlerl. r<:Sp. enCClcnmclmg: 
• hi,to,;sche scografie : de hcrkenbaarheid '"an de hislOrisch gegrocide landscliapsslructunr. llijl.OndCf a.ndadt 
'"OIdie""n het wegenp>llOOn. de ,·erk,,·cling. · en afwaleringspanol",n. de zichtlijncn '"a" lI a.rmilen, en de 
kastcchcrrciocn: 
• .",h''"<>~'8ir' tc""";ncn en I',,'en';«; 
• laoo,;ehap..t>celd: de vi, .... I·n,imlelijke "IlI<IUU,. ""'! ,,.n,,, de bclangrijkste bcdddragers en he! o,Klcrscheid 
tu,,;ell oren en bc.lolrnlandschap. 

3.4 Onde rbouwing keuzes 

Ileargun",",,,,, de gemaak!c kewcs en geof aan of voor ncgalicve eITec!en comren"'t;e binlle" he! dcclpl.n mogehjk is. 
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BIJLAGE 2 Be9 re nsd e Natuu r in Groenge b ied Utrecht-w est vo lgens Na tuurgebieds plan Zu id -wu t 
Utrecht 

&o"undo ""uu. 

" Nn m Opper. 

vI.k,. •• 
" Bo< on Hnd80cl .. 
" D._, ," 

" Bijl...ld , 

• Yijyerbo> , 

"' 11<,.lbo> " 

Niouw. n"uur 

". '.m Oppor· 

.... k'. (h.) , Konj.k<. Pod.£Vl " 
, Br.udijk " 

• "-,m.l",, U 

". N"""".u"el<llik " 

""nd,' -""."","". ", 
" N .. m "'~" .... k'. (h.) 

" Staot<bo<wo<MO<1 , 
"-,m.lorw •• ,d EVl 

"' 
11<,.1 __ on r.«uti ~. " 

"' I+ou',; olslwrbindi ~ , 
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Notuurd""len tU N ... l .,) Opper. 

vI.k,. h • 

PLoun g"1<olHrd. ,I""g , 
N. , "hr"19r.ol>"d , 

om"""h. von ril'iorl< 1ei " N .. od""19,.ol>nd " 
Cro,l.a"d dlOO\l • 
Stroornd'19r., .. nd droog " 
Stroornd.tg, .... nd _h~g • 
M"I~,,<tIon"' 1>0, ~ 

Riotl.and . n ,ulgl •• n.' , 
N .. "hr •• tgr • .tond , 

om"""h. • • n ril'iorl< 1ei 

P", on g.'<OIoorde ,"ong , 
Rl .. l.and on ,ulg'o oqUOlI"h • 
No' od" .. tg,.ol>nd , 

"",_",h. •• n ~I'i.rI< Iei . YO<ho;. id " 
Stroornd.tgr.,l.and. 0I00\I , 
Bo'"llomMn",hop •• n rWlorl< lei. d,'"'II , 
""'Ilom_",hop •• n ~l'iorl< lei. YO<hllg , 

"",_",h • •• n ~I'i.rI< Iei . n.' " 

N.' .... rd"" .. nlUN ... l .. ) Oppor· 

.... k' . (h.) 

Ri .... nd on 'ulgto. oqoml,,""'"' " 
N .... h, .. , • .to"d 

Rlotl.ano .n , ulgl • • qoml",h • 
N .. 5<hr •• tgr • .tond • 
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Bijlage 3 Inventarisatie planten- en diersoorten 

In onderstaande label wordt ~n opsomming gegeven van enkele pl .. ntensoorlen en di ersoorten we lke 
zijn aangelrollen bij verseheidene invenlarisaties in hel plange bied. Deze gegevens zijn Yrijwel allemaal 
niel ouder d .. n 10 j .... r. Del e soonen geven ~n indru k van de in hel gebied aanwezige na tuurwaa rden. 
Deze hjS! is niel volledig. Voor hel doel van deze MER-publkatie is deze tabel voldoende gesehikt 
bevonden. De belangrijkste bronnen vOOr deze label zijn: 

• I'rOy,""e Ulre<:hl. st(\or InK 
• Atlas van de Utrechlse vissoonen 
• Syn8ioSys, kennissyst~m van Altena 
• het Natuurloket, via internet 
• omlerzoeksrapportage van de Stil:hting VleermuisbeKherming UtrechtlStiehting fWlog iKh 

advies. 

Onder dele tabel is in een figuur aangegeven op welke loca ties de waarnemingen van respecti evelijk 
flora en fauna lijn gedaan. Hel gaa l hie rbij om puntlocaties, Ujne lementen (bljvoorbeeld ,lootoeye ... ) en 
vlakelementen (bijvoorbeeld delen van perce len). 

In de tabellijn de volgende al korti ngen gebrui kt: 

TNB : Than. Niel Bedreigd 
GE : GEvoe lig 
KW : KWetsbaar 
BE : BEdreigd 
EB : Erns~g Bedreigd 

",~~ (;,o."!Iat>lod Ul .... "' ...... I. ' ug"'I11< 2004 
' 0<) - 9) . an 114 



",~~ (;,o."!Iat>lod UI .... "' ..... I, 'ug"'11I< 2004 
'0<) · 94 .an 114 



",~~ (;,o."!Iat>lod UI .... "' ..... I, 'ug"'11I< 2004 
'0<) . 95 .an 114 



",~~ (;,o."!Iat>lod UI .... "' ..... I, 'ug"'11I< 2004 
'0<) . 9han 114 



-
W"arnemlngsloca tles Flora (Rode lijst en/of Oranje Ujst~ 
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Bijlage 4 Ruimteli jke principes ten behoeve van ontwi kkeling MMA 

Om Ie komen 101 een Mee~1 Milieuvriendelijk Allernatief (M MA ) zijn ruimlelijke principes geformuleerd, 
die aansluilen op de zogehe len "l;ogenbenadering". oeze ruimle lij ke printipes zijn er allemaal op ge richl 
om in samenhang mel de recreati eve onlwi kkeling, de effecten len aanzien van milieu zo posill ef 
mogelijk Ie lalen zijn: 
1) mtenSleve renealie (m de meeSle gevalien belekenl dll bosontwl kkehng) bll voorkeur op <le hoger 

geiegen. relalief d roge gronden. Oil voor koml dal veel mutre<je len nodig om hel gebied geschiklle 
ma ken voor inlensieve recrealie. 

2) oplimaal benuUen potenlie , naluuronlwi kkeling. Nalu uron twikkeling en eden,ieve reu eati e zoveel 
mogelijk in de lager gelegen, relalief nalle gebieden, bij voorkeur mel a.mwezigheid van kwel. 

3) beslaande naluurwaarden bij voorkeur in stand houden en waar mogelij k verslerken. 
4) behouden van landschappe lij ke, culluurhislorische en archeologisthe waarden, en wair moge lij k 

"""Ierking hiervan. 
5) Inten,l eve reu ealie diem blj voor keur zo dieh l mogelij k blj de Slad plaats Ie vinden. 011 bevordert de 

bere ikbaarheid van hel gebled vanuil de 'Iedelijke omgeving, wandele nd en mel de liet, (1O veel 
moge lijk voorkomen van aulove rkeer); 

Hierna is per ilspe<:1 uitgewer~1 Wi t deze uilgangspun len belekenen voor de alterni lie fonlwi kkeling. De 
biigevoegde figuren dienen hierbij als illUSlrati e . De belreffende figuren vormen selecties uil de 
" lye,,,,,,,,, k""'I",, <.lie "I> lrijl.;oye lrij <.lit MER .ijn yevuey<.l. 

l} intenJieve ,ecre(ltie (in de meene gev(llIen bettkent di. b(ls(ln.wikkeling) bij v(lo,keur op de 
hoger ge/egen, ,eIQ.ie! d'Qge gronden. Di. voorkom. do . veel mQQ'rege/en nodig Qm her geb;ed 
ge.ellih .e mQken voor in.en.ieve reereQ. ie. 

De hoger ge legen, drogere gronden liggen voor een belangrijk deel binnen de be<jrenling van de 
nieuwe groengebiet!en (zie figuren 1, 3 en 6). Oil belekenl dOlI de nieuwe groengebieden voor <iiI a'pecl 
logisth begrensd zijn. 
In deelgebied Haarzuilens liggen de hoger gel"gen, drogere gronden mel name in hel gebied lussen 
Vleulen en ka,leei de Haar. Oeze g ronden behoren 101 hellandschap van de oeve rwallen (lie liguu. 2 uil 
bijlage 41. Bo,onlwikkeling i, hie r goed mogelijk vanuil de abiotische om,landigheden en paden, ,peel
en ligweiden lijn in hel aigemeen londer veel 'pecifieke maalregelef1 in Ie passen. Oil beeld ,Iuit aan bij 
de .e,ullalen van hel onderzoek "Walernood-loepassing voor raamplangebied Ulrechl-we, t " dal in 
opdrachl van de LC is uilgevoerd [IiI. 20J. 
In deelgebied Hollandse Ussel liggen de hoge. gelegen. drogere gronden langs de Hollandse lisse l en de 
lone g .enlend aan de Meerndijk. Dichler naar Usse l'lein loe, ligl hel maaiveld lager en bevinden lieh 
ook nattere gronden, die moeij lij ker geschikllijn Ie maken voor inlen ,ieve reerealie. 

;zl Qpr;mQQI benutten porentie. no.uuron.wikhling. NQ'uuron rw;kkeling en ex 'en.;eve ree,eo ' ie 
zoveel mogelijk in de IQger gelegen, relQfie! nQtte gebieden, bij vaorhur me. kwel. 

De re l;olief lug gel"gen, nanere gronden liggen voor een bel;ongrijk dee l builen de begrensde 
hmctiewijliging'gebieden (figuren 1, 4 en 5). Toch liggen e r ook binnen de begrenlingen van de nieuwe 
groengebiet!en enke!e lager ge legen, nattere gebieden. In deelgebied Haarzuilen, i, dil mel name in de 
zone grenzend aan de A2 en de zone grenzend aan de spoorlijn Woerden ·AmSlerdam. Oit ziin de meest 
geschi kle localies VOOr onlwi kkeling van nalle (schraal)graslanden. riell;onden en moeras. Oil bee ld 
wordl beve,ligd door het eerdergenoemde Walernood-onderzoek dOlI in opdrachl van de LC i, 
uilgevoerd. 
In dee lgebied Holland.e Usselliggen de relalief lager gelegen, nattere g .onden in een zone in de direcl 
nabijheid van Ussel'lein. Ook dillijn de meer ge5Chi kle gronden voor de onlwi kkeling van natte 
(schraal)gras!anden. rielland en moeras, mel bijzondere vegelalies. 
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0.. gebieden met kwel komen vo lgen. de beschikba.e gegeven. (k~~ .t 7) ~lleen voo. buiten de 
va. tge.t elde beg.enlingen van de functiewijziging.gebieden. 

3} best"onde n"ruur..,oo,den bij VOD,hu, in stond houden en wtJ", mO!le/ijk ve,.te,hn. 
Uit de kurten van bijlage 3 blij kl da l de gein venlarisee.de flora en fauna ve.spreid over het gebied 
\IOO .komen. In pa.agraaf 4 .4 i. toegelicht wat de belangrijkste na tuurwaa.den zijn, en waar die wo.den 
aangenallen. 
In vrijwel hel gehele gebied geld t dal bij de inrichling Van hel gebied rekening moel wo.den ge houden 
met verstoring van de aanwezige natuurwaarden. Uilgaande van bosontwikkeling lullen soorten d ie 
ge bonden zijn aan open gebied onder dru k kom en te . I<Ia n. Het ge bied tu"en Vleuten en kasteet de 
Haa r II)kt In dll verband het mln51 kwetsbaar, evenals het mlddengebled van deelgebled HoUandse U •• e!. 

4} behouden von lond,choppelijh, cultuu,hi,to,i,che en o,cheologische ..,oorden, en ..,oor 
mog,,/ijk ver.terkin,} hie,von. 

In figuur 8 lijn de archeologi.ch vindplaatsen weerg egeven die zijn opgenomen in het Centr~ at 

Monumenten Archief. In deelgebied Ha~rzuilen. komen voorat in het gebied tu"en Vleuten de ka. t",,1 
de Ha~r dive .. e vindplaatsen voor. A~nvullend archeologiKh onde"oek heeft de hoge archeologisthe 
waa rde van dit gebied beve.tigd. Oit zijn de rela tief hoger getegen. d rogere gronden. In deelgebied 
Hollandse Usselliggen de belangrijkste archeologische waarden ook op de hoger gelegen, drogere 
gronden, d.w .•. in het gebied gren.end IIII n de Meerndijk. 
lands<:happelijk gezien vormen de oeverwalgronden de meest logisthe gronden am tot eventuele 
verdichting van het landschap over te gaan. De lager gelegen komgronden zijn van oorsprong open. In 
deelgebied Haarzuilens wordt echter ook hoge waarde toegekend aan het open landschap op de 
oeve rwalgronden lussen Vleulen en kasteel de Haar. dlt In samenhang mel hel hler aanwellge 
ve rkave Ii n gspa I roon. 

Inten.i eve re" eatielbo.ontwikkeling op de hoger gelegen, retatief drog e gronden i. in deelgebied 
Haa rzuile", dus tegenstrijdig met het ruimtelijke principe om archeologie, landschap en cutluurhistorie 
Ie behouden en waar mogelijk Ie ve.ste •• en. In deelgebied Hollandse IJssel is dit ook het geval, waa. het 
gaat am de archeologie, maar len aanzi en van landschap en <u lluurhi.lori e, stuiten beide principe' weI 
op elkaar aan (of ,ijn ni et di rect tegen.lrijdig). 

sl in/ensieve 'e(fe"tle dlent blj voo,hur l" dkht mOfi/e/ijk blj de Hod ploot. te vinden. Oit 
bevorde't de bereikboorh eid von he! fi/tbled vonuit de .tedelijh omgeving, w"nde/end en met 
de fief. (.0 veel mogelijk voorkomen von outoverke,,); 

Op figuur 7 ,ijn de alst~nden weergegeven tu .. en de gren. v~n de bebouwde kom en de ""rKhmende 
functiewijliging'gebieden. Ui t de,e figuur blij kl dat in deelgebied H~a"uilen. de 
functiewijzigingsgebieden op ma ximaal tao 3 km alsland liggen Van de grens Van de bebouwde kom. Oil 
is een alstand die het gebied vOOr wandelaars en fietsers goed bereikbaar maa kt (zie paragraaI6.6.1). 
Wannef!r wordt uitgegaan van de afstand van de verder a l gelegen woonwij ken tot de 
functiewijligingsgebieden. dan bedraagl dele maximaal ca. 6 km. Hel gebied lussen VleUlen en hs!eel 
de haar ligl dan op ca. 3 tot 4 km. 
In deelgebied Holland.e IJssel bed raagt de alstand van de grens van de bebouwing van IJsselstein tot de 
fuincliewijliging'gebieden maximaal ca. 1 km. Wordt uilgegaan van hel cenlrum van II"elstein dan 
bed.aagt de afstand maximaal Ca. 5 km. 
Gecoocludee.d kan worden dat de meeste functiewijzigingsgebieden op redelij ke afstand van de 
bebouwde kom liggen om goed bereikbaar Ie Iijn voor fie t.e .. en wandelaa ... De beste locatie. voor d il 
a.pect zijn uile raard de loc~tie. die direct grenlen aan de bebouwde kom. 
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Bijlage 5 Toelichting verkeerskundig onderzoek dee lgebied Haarzuilens 

Voor deelgebied Haarzuitens is inmiddels nader onderzoek gedaan nur de verkeerskundige effecten van 
realisatie van het Groengebied en de hierin opgenomen verkeersmaat regelen: "Verkeersstudie 
Haarzuilens. onderzoek nUf verkeefsstromen" [IiI. 241. Hie rbij is gebfuik gemaak! van hel 
Ve rkeersmodel Regio UtrechtlSpitsmodel Regio Utrecht [VRU-SRU) dat YOOf de r~io Utrecht beschik~ar 
is. Oil vef keefsmodel wordt momente<!l gebfui kt dOOf aile regionale wegbeheefdefs en het BeSluUf 
KeglO Utrecht. Hlefmee vOfmt dlt model op dlt moment het best beschlkbare Instfument om dlt SOOrl 
be fe keningen uille voeren. Hel onde rzoek is b~e leid dOOf de YefkeefSdeskundigen van de betrokken 
gemeenten (Utrecht. Woerdenl. 

In het onderzoek l ijn IWee siluaties in beschouwing genomen: 
• avondspiuperiode tijdens een gemiddelde werkdag; 
• "3vondspitsperiode" tijdens een We<!kenddag; 

0.. jmmdWlmll:rlode lHdem een gemlddClde wcrkdag Is felevant Omdal de VOOfgenOmen 
verkeersmaatfegelen van invloed kunnen .ijn op de vefkeersafwi kkeling van het doofg aande vefkeer. De 
ve rkeersdfuk van doofgH nd vefkeer (sluipvefkeef) i. uitefaard het g rootst op wef kdagen. 
0.. "avondspitspefiode· tijdens hel weekend is felevant omdat ef mel name op weekenddagen sp rake 
lallijn van e~ lfa fecrea tievefkeer doof aanl~ van hel gfoengebied. De gfootste llef keefsdruk doet lich 
voor wanneef de piek in recreatieverkeer. samenvall met de piek in doorgaand verkeer 
I" d.u"<.I",il",~'iu<.le" Iij<.l.,,,. 11.,1 w.,., k.,,,<.I). In lI.,t un<.l." ~uek i. e, v. " uily~y.dn <.1.1 <.I., • ., .iludlie tid, 
voo,doet op de zondagmiddag. 

Ooo,goond verkeer 
Om de vefkeef,lromen van hel doofgaande vefkeef Ie kunnen be pa len. is uilgegaan van de gegevens 
die zijn opgenomen in het SRU-mode l. Het SRU-model beval de he rkomSl- en bestemmingsg~ellens van 
al he! vef keef binnen de fegio Ut recht gedurende een gemiddelde wefkdag. 

Voor de berekeningen die zijn uitgevoerd nUr de avondspiuperiode op "en gemiddelde werkdag. zijn 
de gegevens van het SRU·model ongewijzigd overgenomen. Voor de avondspiuperiode tijdens het 
weekend zijn de gegeven. van het SRU-madel aangepast met een weekend/actof. die de vefhouding 
lussen he! weekendvefkee, en het vef keef op een gemiddelde wefkdag aangee!t. Deze weekendfactof is 
bepaald aan de hand van pefmanente vef keerste llingen op Rijksweg A2. Oi t al. be.t beschikbafe bron 
voo r een ondefbouwde inschalti ng hiervoof. Meer specifieke lelgegevens uit hel gebied .elf. om een 
wee kendfactor te bepalen. waren niet beschikbaar. 

Recreatieverkeer 
Om de piek in het fecreatievefkeef Ie kunnen bepalen. i. uitgegaan van de volgende benadering: 
• de re<:reatiecapacile i! in deelgebied Haarzuilens bed ... ag t op dagbasis ca. 16.000 f"'feanlpiaatsen. 
• ef Van uitgaande dal 60% van de fecreanlen me! de aula komt. dat ef een bezelting is van 2.5 

personen pef auto en dat de fou latie!actof 2.S bedfaagt. is he! tot aal aantal benodigde 
parkeefplaatsen te befekenen op U. 1600. 

• VOOf de piekperiode op wefkdagen WOfd! e r van ui!gegaan dal 30% van hel tolaal aan ta! beschi kbare 
parkeefpla alSen bezel is (4Bo Van 1600). Voor de piekperiode op een weekenddag wOfdt uilgegaan 
van een bezetting van 100% (1600 van 1600). 

• In de piekperiode bed.aagl het aanla l vertfekken 66% van hel totaal aanlal gepafkeerde au to's 
(uitgaande van een gemiddelde parkeerduur van 3 uur en een spiuperiode van 2 uurl. Op een 
werkdag be!ekent dit een to taal aantal vertrekken van 320 au to's tijden. de spiuperiode en op een 
weekenddag van 1067 au to·s. 

Varionten en mootregelen 
In lo laa! Iijn in het ondefzoek 3 varianlen doofgefekend: 
• \{iri anl 2015:<1: autonome ontwi kkeling tot 2015. zonder aan leg van het g.oengebied; 
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• Yadaol lOlS-l: ilulonom~ wikk~li ng lot ;lOIS. induo;i.,f r~il li'il li~ van h~1 groenqM>i~ ~ 

verk~~ .. voorzi~ningffi op ~aald~ locilti6. mililr '''nd~r . pedfiH~ verk ...... maatr~~lffi. 

• variant 2015-2: aulonom~ wikk~lin g 101 ;lOIS_ indusi~! r~aliSilli~ lIan hel groengebi~ ffi 
ver k~~ .. voorzi~ningffi op ~aald~ locati6, indusi .. ! d .. volg .. nd .. verk...,rsmaatr"'9"'[oo,n: a!duiring 
Van de 8ochtdijk, aileen be$temmingsver!teer op Polderw~ en O<: khuilerw~, "downgrad en" Van 
8reudijk, Rijndijk en Parkweq. 

De ve,k...,rsst,omen die worden be,ekend in de variant :;lO I S"" omvatten dus aileen doo"laand ve,k...", 
de verk...,rsstromen in de vanan!en 2015-1 en 2015-2 omvanen lowel doorgaand verkee< ab 
rec:re atieverkeer_ ~ verkeersvoorzieningen in de vilrianten ;lOIS-I en ;lOI S-2 zijn verdeeld over in tOlilal 
6 locilti ... wililrbij per locilti~ ...,n bepaald .. cilp~ileil is oP9~even. In lolilallijn 1600 ~rk .. erplil a l ..... 
besc:hikbaar. 

Resul/afM 
lJilg iland~ van de hiervoor genoemd~ uilgang.punlen en de opg~~ven loca ti~s ffi cap~ileil~n \IOor de 
versc:hillende ~rkeervoorzief1ingen, zijn de volgende verkeersinlensileilen berekelld per v"iant: 

Oil r~su lt...,rt in d~ volg~nde IJC -verhoudi"9ef1: 

ConcllJsies 
In he! onderzoelr. xijn op bask van de uilgevoerde modelt>erekeningen o.a. de volgende contiu.ies 
getrokken: 
• Zonder ontwikkeling van rKreatiegeb~ HaarIuilen. zal in 2015 tijden. werkdagen op verschi llende 

weqen binnen he! qebied sprake zijn van afwikkelinqSproblemen en filevormiJ"lq 
De ontwik!teling Van rKreatiegebied Haa",uilen. , at rijden. een werkdilg nauwelijksleiden 101 mee< 

aUloverkeer en doe! de afwikkeling.problemen in hel gebied SIKhlS gering loenemeo: 
de cong ... ri~ in h~t gebied wordl niel veroorlilakl door ve rke~r van ffi naar hel g~~ Haafluil~ns_ 

maar door 1>0,1 doorgilil nde verkeer londer herkom.t 01 be.le mming binn~n he! g~ied. 
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" In h ~t w~~k~nd i. d~ ""rk~~ .. druk v",,1 minder dan tijden. werkdagen; 
" Onlwikkeling van recreatiegebied Haarzuil~ns zal in de weekenden I~iden tot m""r autobewegingen. 

In de "avondspitsperiode" bedraagt deze toename Ca. 30,". De ver keersbeLastingen blijven in deze 
situatie lager dan gedurende de avondspits op een gemiddelde werkdag. 

" De voorg~lelde verkeersmaatregelen leiden lot ""rmindering van hel autoverk~r. mel name hel 
doorgaande verkeer 

" Indien de voorgestelde maatregelen worden gerealiseerd, zal er binnen het gebied Haarzuilens geen 
sprake meer zljn van alwlkke ll ngsproblemen ollllevorming. dll geldl LOwel voor een door<lewee kse 
dag. alsook in hel w""kend. 

Beoordel,ng onderzoehre5ultoten. 
BIJ oovengenoemd onderzoek zlJn diverse aannamen gedaan waarover dlscussle magell)k Is. Het 
mode lleren van ~n toekomslige verkeerssituatie is ~n uiterts complexe materie waarbij ~n groot 
aantal parameters (aannames) een rol spelen in het uiteindelijxe resullaat. Hoewel er kanttekeningen 
g~ plaa t.t kunnen worden bij d ~ absolut .. wail.d .. van d .. rn. ... k .. ning ..... ultat~ n, gee/t h .. t ond .. rzoek 
naa , mening van de landimkhting.commi"ie wei een goe<! b"eld van de elle<:ten op hoofdlijnen. 
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INLEIDING 

Om meeT <o,cre"tiernogelijkheden te ",,,li.eren in de ."hil ",e otelijk <ond d e 
bebouwing van de VlNEX·wij k Leidsche Rijn, &"Ie!!"n tussen Maarssenbroek 
en Ws:selstein, wortlt een landinrichting uilgevoerd. Hie rvoor is als initialief_ 
n .. mer d .. Landinriehting.ocommissie UI,....,hl·W~t ingesteld. Hel proj",,' is 
met name gericht op he! realiseren van recreatiemogelijkheden en n .. tuur 
nabij de (nieuwe) stad. He! .. reaal dal van functie verandert is ruim 900 hec
tare. De inihatiefnemer is door deire omvang, a1smede door de t""name van 
he! .. antal recreant .. n. verplicht de procedure van milieuefTectrapponage 
(m.e.T.) Ie doorlopen (categoric C9.2 reap. C 10.1 van he! Besluit m.e .• . ). 

Voor he! project is reeds een raamplan vastgesteld en voor vier deeIgebieden 
worden deeluitwerkingen opgesteld. Voor e.en deelgebied is een relatief grot .. 
funClieverandering gedachl. Ie weten Haa!'%uilens. De planvorming hie rover is 
het me""t vergevorderd. De"" p lanvorming is sinds de eerste stap in de m.e.f.
~ure (de startnotitiej voortgezet. Tegelijk met het milieuefTect.-apport 
(MER( voor het Raamplan Groengebied Utrecht-west is namelijk hel ontwe'1'" 
Landinrichringsplan Haanuilens ler visi e gelegd. Hel andere dee lgebied waar 
grole veranderingen zijn voorzien is hel gebied Hollandse lJssel, len weslen 
van JJsseJstein. De deeJgebieden Hannelen en Reyerscop veranderen in het 
leader van deze landinrichling minder ingrijpend, 

Bij brief van 21 september 2004' is de Commi$$ie voor de m,e.T. door de pro
vincie Utrechl in de gelegenheid gesteld om advies uit Ie brengen over het 
opgestelde MER. Het MER is op 21 september 2004 ter visie gelegd met d e 
kennisgeving in o .a, StMtsoou.-ant nT. 181- . 

Oit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.f.' . 
De werkgroep treed! op namens de Commissie VOOr d e m.e .r, en wordt verde r 
in dil advies 'de Commissie' genoemd. 

Op grond van de Wet milieubeheer' toetst de Commissie het MER: 
• aan de richtlijnen, zoaIs vastgesteld op 10 fehruari 2004; 
• op evenluele onjuislheden; 
• SSn de wctldijke rcgel~ voor de inhoud van cen MER. 

De CommiS3ie heef( kennis genomen van de inspraakreacties op het MER die 
zij van hel bevoegd gezag leT inzage heeft ge kregen' . Daamaasl blij ken veel 
insprekers te hebben gereageerd op de planvorming in deelgebied Haanui_ 
lens. De daar behandelde onderwerpen hehben een directe relatie met m.e.T.
the ma's. Daarom heef! de Commissie ook hel [nspmakuerslag VOOf'Onlwe'1'" 
Landinrl<:htingsplan Haonuilens (Landlnrichtingscommissie. 25 juni :l(04) 
belrokken bij dit advies. 

Tijdens de toetsing inventsriS*rt de Commissie eers! of er tekortkomingen 
~ijn in hel voldoen .. an de wetlelijke verei" len en de richttijnen en gaal zij na 
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver-

0. aamon ... Uin& hi..",.a n i . "'~ in bijl"8" 3 . 
Mikel 7.26 lid 1, 7,23 lid 2 en 7.10. 
Sijl_ 4 _ft eon lijot ... n d. binJ><n",kQm<n --=tioo, 
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meldmg. Vervolgens beoordeell de (;ommISSJ" de e rnst van de tekortkomm
gen. Daarbij slaal de vraag ~ntraal of de benodigde infonnatie aanwwg is 
om het milieubelang een volwaardige plaats Ie geven bij het besluit over hel 
bes\emmingsplan. Is dal naaT haar mening niet he! gevaJ dan bel.-eft he! een 
" .. """,;"/,, '''lrmtlmmin!J_ n.. Comm;~~;.., 7",1 elit cl~n in h"", ,,,,,',,ine><,,rlv;,,,, 
aangeven. Daarbij overweegt zij eerst of binnen afzienbare termijn een aan
vulling op he! MER beschikbaar kan kamen. die nog kan "oorzien in de es
sentiel" infonnatie en die bij de toetsing betrokken kan worden. Overige te
konkomingen worden in he! toetsingsadvies opgenomen, VooT ~r u kun_ 
nen worden venverkt tot dUldeh]ke aanbevehngen vOOr het bevoegde gezag. 
Deze werkwijze impliceen Ual de Commissie zich in hel advies 101 hoofdtaken 
bepe.-kl en niet ingaat op onjuislheden of onvolkomenheden van onderge
schikl ~lang. 

OORDEEL OVER HET MER 

Aigemeen 

Het MER is VIOl leesbaar. het kaanmateriaal ;s good verzorgd. De doelen vsn 
het voomemen zijn (behalve voor waler) afdoende gefonnuleerd. voor de re 
ereati...,pvang is het doel eendu;dig gekwantificeerd, 

De Commissie is echter van mening dal in het MER euentifiJe informatle 
ontbreekt op het gcbied van verkeer en water. De Commissie heefl in overleg 
met de provineie Utrecht ingcschat of d e initiatiefnemer op afzienba~ lermijn 
zou kunnen voorzien in deze tekortkoming door een aanvulling op het MER 
op te stellen en leT toelsing voor te leggen. Oit is niet het geval. 

• Daarom adviseer1 de COmmissie om een aanvulling op hel MER op Ie slellen 
voordat besluiten worden genomen en deze a a nvulting Ie pubHceren en Ie (Ialen) 
IOelsen . 

Voor de te volgen procedu~ bij aanvullingen wijs! de Commissie op hel Richl
s"""r aanvul/ingen (Minis!erie VROM. 1994). 

Toelichting Op het oordeel 

In de volgende twee paragrafen gaat de Commissie in op de geconstaturde 
essentiele tekortkomingen en geeft zij aan~velingen hoe dit te corrige~n. 
Oaaropvolgend gsat de Commissie nog in op ande~ aspecten van het MER 
met - waar dat nnvol wordt geacht - aanbevelingen , Alhoewel het MI':R dient 
ter onderbouwing van he t raamplan voor alle vier de deelgebieden, gsan -
vanwege de vergevorderde en ingrijpende plannen voor deelgebied Haarzui_ 
lens - de meeste opmerkingen Over da\ deelgebied. 

Enentie!e tekortkoming inzake verkee r 

De sp~iding van h el recrealief ~wek in d e lijd (met name maximum mo
mentbewek en maatgevend momentl ;~ bepalenrl voor d e parkeeTbehoefie en 
voor een ~lan.grijk deel van de verkeersintensiteiten op wegen in het studie -
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gebied tijd"ns u n wuk" nddag, "n daann"" voor geluid "n mog"Hj k" ov"rlast 
voor aan" .. onenden tangs de ontsluit"nd" wegen6. 
In het MER. alsmede in de aanvullende en onderliggende documentatie bij het 
MER'. zijn onvoldoende relevant" basisg"gevens voor het verkursaanbod op 
weekenddagen gevonden. Hierm"" %ijn naaT de mening van de Comminie de 
"",keerseffecten van de voorgenomen activit";ten onvoldoende verifiurbaar en 
kunnen er geen conclusies getrokken worden met redelijke betrouwbaarheid. 
Gegevens over het totale verkeersaanbod en over het huidige recreatieverkeer 
tijdoms een we" k"nddag o ntbreken in h"t MER. Er zijn weI prognoses van d e 
veTkeersintensiteiten gegeven". Deze zijn echter gebaseerd op een bepaalde 
verhouding tun"n werkdag_ en week"ndtelling"n op de sndw"g A2, di" ver
volgens naar de wegen in het plangebied zijn gemodelleerd Op welke wijze dat 
is gebeurd is niet tr&ceerbaar. Snelw"gv"rk ..... r "n snelwegstructuur zijn bo_ 
vemiien ,mvergelijklJa"r m~l h~l reglJli"r" v"rk"". "n h~\ re,-"""liev" verk.,.,. 
en met de wegenstructuur in het plangebied. De gehan1 ..... rde gegevens lijken 
daarom geom betrouwbare en relevante basis te vonnen VDOr het weekendver
keersmod"l in h"t studiegebied. 

• De Commissie conchideert dat in het MER de essenMle informalie over ver1<eer 
en daarmee gepaard gaande effecten ontbreekt. 

• De Commissie arlviseeft om middels een aanvulling op het MER a lsnog adequate 
basisgegevens Ie ver1<rijgen. D~ kan door lellingen uil Ie voeren gedurende een pericr 
de van het jeer en OIl lijdstippenluren van weekenddagen die in d~ karler relevent zijn. 
Deze gegevens zijn dan toe Ie passen als grondslag voor de bouw van het ~kend
vefkeersmodel, waama een analyse OIl basis daarvan lot onderbouwde concIusies 
kan leiden. 

Volgens d e MER.riehtlijnen ;~ een mur g<!'detailleerd .. be","hrijving van v"r_ 
keeT$effectom voor d" deelplannen Haam.o.ilens en Hollands" Ussel vereist". 
Het plan voor deelgebied Haarzuilens is doorontwikkeld en ondervindt veel 
wuT$land. Insprek"rs op raamplan "n deelplan v""ren vulvuldig en h",haal· 
deliik de verwachte verkeersoverlast op al" bezwaar. 

• De Commissie pleil ervoor om de bovengenoemde lellingen rodanig Ie delailleren 
en Ie gebruiken als basjs vOOf het veO\eersmodel voor deelplan Haarzuilens. da! de 
informalie meteen voldoet aan de wreislen van de richtlijoon voor de MER-paragraaf 
I)ij r.el deelplan Haarwilens. Hel 0Qe1 is voor planoeel HaarzuilenS een re~vanl!)eel(! 
Ie verkrijgen van de veO\eefSOI1twi kketingen en daaraan gerelalee«le ove~ast Hel 
soot beschikbaar komen hiervan vergroot de kans dal deze informalie in de verdere 
planVOf!Tling voor dit plandeal nog ean Iogische rol kan spalen. Denk san tocalies voor 

ul, ho, ""'praa/a>onlau """"""two<p-~mg.pIan Hoaozuw...ll.and'nrich"n;acomml .. ;.. ~s junl :10041 
WQH!, duldelijk da' dl'..t ... n belangrijl< p"",leem word, ",.;.n. 
Om - In a,mvu][;"lI "I' do In he, M ~R tei<ort""h;'1end. 'nr"nn,,,'. - "-' Peh. to krii",n "I' do ",.-I< .. ",,,,,,,,.n. 
.n ... rr.n.n. h .. ft d. Comm •• ;' """,no de .o~documen1en l".-dplooll'i' 
v..rn..-~I;;~ ~_ U!rw" ...... , IHaup'meijer v.rt ... " me; 1998); 
V..rn..-.-utudO! H_~. <>rufo,-"".l;; .......... _ • ......."..." tGouda"",,! Colfoont. auauOtuO lOO3); 
.. .....,.,.,.,w'" ... ~g>o''''I/<_lJ!,edo~''''.llp<OVind. Ulre<h,. mel 20(\04): 
l.<>ndit>nmmg H""=~ .... k..,..~l<n it> _tHau_';" V .. k .... 31 maart 20041, 
G\oI1wr'P"Landinm~ Haar=""""tO\onot l.andeliJk Gebied. 25junl 20041; 
lnopn>al<vo .. /og """"""'-"'P"l.<>nd;...;mtiogopian H= ..... (o;.n01 l.andolijk Gob;o<!, 25 junl 20(4): 
v..rn..-... n.dio Haa=ikn.t. <>rufo/2OOl< ""'" ""_lcHrs""""",, tBo .. uu....-.,&i<> Utre<ht. 5 .ur;u .. us 20031, 
"""""11ing 1./£1/ ~I sr,-,..,..,uop/<>n '""" I?SP """ de h<-n' (Tau..,. zono:t...- datum): 
S!annofine-/"""""". I./£I? Verbindo,gsW<g Wo.mt.n-Oo-s~Veldh"~. (Grontmij. opril 20041. 

ZOe o,a. bijlO# 5 ..... n het M ~R. 
ZO. pu.,~ """ ~ M£R tCedepu,,,,,rd. S'aten ""n U're<:h', 10 feb",.ri 20041. po.ragnoaf 3.3.2. 
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parlleerplaatSen, maarvoenng en vormgevlng van wegen en de t>eheerSlng van (Ie 
vefSChillende categorieiin verlleer. 

EuentliHe tekortkomlna; Inzake .ate rayateem 

Hu;dige silu,,"e 
De algemene beschrijving van het functioneren van het watersysteern in de 
huidige situatie is summier. De Commissie !tan daardoor onderstaande as
pecten onvoldoende eontroleren. Ook het kaartmateriaal g .... ft g .... n helder 
mzicht m de werkmg van het systeem. 
Het wordt onvoldoende duidelijk of het terecht is dat gren$OVersehrijdende 
wateraspecten niet worden opgepakt op het niveau van het raamplan. Het 
MER geeft aan dat er "Y""n grole kneipunlen zijn die op he, S"haninioo"u ...,,, 
h'" gn>i'n{Ji'bi"d """gi'paki z<>ud"" mO<""" lvord",," IO 
Er z<>u echter antwoord moeten komen op de vraag: waa. is het nodig am -
voor realisatie van meer robuuste en nexibele watersystemen - over deelge
bieds- en plangrenzen heen Ie lcijken? In het MER worth ge&teld dat "!wrctie
uijzigingen zich ""nOOn/reren op de deelgebieden Hoorzuilens en Holiondse 
JJsse'" en dal 'bewe deelgebieden waterhuishoudkurulig gezien geen directe 
",lolie mel elkaor hebbe,,"". De initialiefnemer verbindl hieraan de canclusie 
dat aandachtspunten ten aan:';en van water per deelgebied uitgewerk\ kun
nen worden. De Commissie merk! daarbij op dat voor de andere twee deelge
bieden IReyerscop en Harmelen) weliswaar minder functiewij~iging is voor
zien, maar dat dat niel betekent dat ze niel ingezet zouden kunnen worden 
voor hel opl",,~en Vlln kn elp,mlen Vlln hel wlll eT"!.Y"Ieem. 

Allematieoo" 
In de riehllijnen wordl gevraagd per altemalief san ,e geven hoe het water_ 
sysleern er uil gaal zien. Deze beschrijving beperkl rich echler 101 een verwij_ 
zing near het - in een later stadium, waar mogelijk - toepassen van modern 
walerbeleid. 
0.. beoordeling van de allernaheven is - mede door deze summieu uilwerking 
- disculebel. De beoordeling van de eltematieven op he! aspect watersysteem 
vind! plaalS op basis van "de male uxmrln !«lrdt bljgedf'O{/en aon nlm.w wa
te.belew"" . Hel open landschapsallemalief krijgl in hel MER de voorkeur 
boven hel bosa!tematief omdat de mogelijkheden voor waterberging en WIIter
conservering in dat al ternatief volgens de initiatiefnemer groter zijn. Daarbij 
wordl voorbijgegaan aan de mogelijkheclen van walerberging in nalle broek
bossen, maar ook aen de beperkiere behoefte voor berging van water in d ro
gere gebieclen. Oit laatste door de roimere mogelijkheden voor infiltratie van 
hemelwater in de bodem. mel als gevolg een tragere arvoer. De beoordeling 
van de alternatieven zou op di! punt volgens de Commissie dus kunnen vcr
anderen. 

• De Commissie coocIudooH dat de essenli!:le inloflnatie over /let walersysteem in 
het MER ootbreeki. 

.. Zio MER. I>l.z. 35. 
" Zie MER. bl<, 36. 
" zo. MER. biz. SS. 

• •• 
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voons conslaleert de \';ommlssle da! In hel Mt:t< verschlUend word! omge
gaan mel de walerdoelen ", Zodal het raadzaam is een eenduidig doelle for
muleren. 

• DR Commi ........ advi"'*'ft om mOddels Aen '''In'''tlling <lIl het MER de vnlgende 
informatie over het watersystcem alsnog Ie (leven: 
I. cen eenduidige doelstemng VOOf he! watersysteem; 
2. of en hoe 6e deeigebieden in ooderlinge samenhang en met de omgeving functi-

oneren": 
3. w"I ~" "''''I~''t'''l '" £jj" it I dt: dt:t:tlyt:loit:lJ"" uf tuSSt:l1 dt: tl~"loit:t<J,," ", 
4. welke kansen er zijn' ": 
5. welke nieuwe knelpunten er kunnen ontstaan": 
6. welke retaties tussen gebieden dientengevo!ge gewenst of ongewensl zijn. 

Meut milieuvrtende llJIt: alte rnatier e n "'a;enbenaderinl 

De iniliatiefnemer hcen hel niel nnvol geaehl am - naasl de ~s onlwikkel
de altematieven - cen apan mcesl milieuvriendelijk ailemalief IMMA) Ie onl
wikkelen. In de richtlijnen voor hel MER is achter vastgelegd dal een MMA 
onlwikkeld di"nlle worden, op grand van d" lagenbenaderingl'. 

De Commiuie meenl I" moelen conclud"ren dal de roiml" voor een MMA in 
hel planvormingsproces - mel name in deelgebied Haanuilens - inmiddels Ie 
beperkl is en dal de lagenbenadering niel 101 zijn r-echl is gekomen. In cen 
vroeg sladium zijn aI s terk sturende besluilen genomen die dil verhinderen. 
Het gsat am: 
• hel besluil over hel rogenaamde VINAC-bos: hiermce is implieiel gekozen 

voor afronding van het landgoed Haarzuilens aan de westzijde in de vorm 
van nieuw bosgebied~ 

• de afspraak de golfbaan Ie handhaven en uil Ie breiden. rodat cen vanuil 
de lagenbenadering potentieel zeer geschikt gebied voor de re<:realieop
vang daarvoor niel beschikbaar iS IQ. 

• Omdal in deelgebied H~ landse IJssel nag niel dC(~ ij ke impticiele ~eu~en ge
maakt zijn. raadt de Cornmissie aan om daar de lagenbeoadefing bij de deetptanuil
wllfking nailer in Ie vullen voor hel MMA. leg daarbij cen relillie met de mogelijke 
ontwikkeling van Rijnenburg voor woningbouw 

AanvulJend heen de Commissie nog de volgende kanttekening over de loepaS
sing van de lagenbenadering. 

" In p""'~2.3.2 "'" hot MER . ..... , "",h"'"",n""!~ ... d~. he, . W."n i . om· ... V«l_liIk in""lmw'" ~ 
0"'" d~ ~~n"" ... d~"1mgo<n "'" ~ ~ .... W< <L<'""he-~' .n da . "inA-:h"",, "'" d~ .u.uWl' 
~_-.. ..... ~i:1 fd~~ ", ¥ mel ~ n .... WI' wo",oW~·. 

.. "''''''''_neJun..,.., ,.n '- on. _1",tHo<! naM h'" and ..... <>f ,an .. " _I",b;.d " .... , >ijn Dnlgni"l
" Bijv<><nt>Hldo 

11 .......... ;1."., _al.",,,,,vQooT _ ... p;j~n8' 
Kannelen: ..... ..-,.g;,\11 VQOI" ka .... n, met "",,_I .. ';n8 van d .. Oud. Rijn in do ,,,.kom.,, 
rel.,ie K ... ,zui!en. - VINEX_ .... '.roy . ... m i. <>fIB<WI'no< Lv.m .• leeh,.", w.",It<wai;",;,.,"" Kaanu;] .... . 

" Bijv<><nt>H1d do "'OS"lijl<hei<! "'" in R.Y"'*""p borsina ,. cre;;,""n _, do V1NEX_loc:ati. 

" Sijv<><nt>Hid eon """'0"'" van do ...... "',... doo, func,;.wijzi~nl: d.nI< """" '""name """ ""r<!om~ng <100.
bornen <>f eon ",",,"me ... n _JZijJin, doo.- ~lo<ijJin,. 

" Zio R'<'HlVMn ""'" lin MER tGedepu'eerd. St."'n van Utreeht, 10 Ie""'a,; 20041. po.ragnaf 2.2.5. 
" Zio QQk par-a,graaf2.2.1 ;n he, Imp~1ag """""'''''''>p"Londinricllmgsplan H==a.m. tLand;nrich';ngo_ 

com",; •• ie. 25 ;Un; 20041, waar opgomerk' word' da' hi.~ M" _ .. nlijk ond.rdoeel van 1>0, landgotd "ie, 
publiek. lijk '""pn ... lijk word, ..,mo.ak, <>f ",hoU<l .. n. 
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UpvalJend ,s dat de Jagenbenadenng door de HuhallelnemeT aJs Intern stnJwg 
i$ beoord~ld. De argumenten d ie zijn aangevoerd over de inteme alrijdigheid 
zijn in labelvorm helder gepre&enteerd en gemotiveerd , 
De Commiuie meent echter dat deze argumenten aanvechtbaar rijn, mel 
n~m~ h,,' oorrl..,,,1 rla' ~T~h.,.,log;s"h~ w~~rrl"n ,"~h ni,,' v"rrl""e"n m~t T""""'~ · 

tie en bosontwikkelingl<l. 
Nuancering van dit argument" kan leiden tot omslaan van de conciusie, 
waarbij de negatieve SCOff van grondverzet voor het bosaltematief. die nu 
ge hul leunt op de keuze om in gebi~en met archeoiogische waarden ""n 
beschelutlaag aan te brengen met grond van elders, neutraler zou kunnen 
uitvallen . 

.. Ook bii de Il00,..;,0;'\11 .".. .. he. MER i. di. ""&U""'~, <k<>< "" initi~.;"f"""", .. __ ro in ~n'_ op .. n 
;no"",ker. 

" De Commi •• ie """,n' da. plan"", on homen he. bodom"",hiof nauwolijl<. ""ro"' .. n. De be\angrij~ ... _ .. igi'\ll 
wo..d. pvonnd d.,.". d ie!", bod.n'I""_tk;~g. H~ ... hied ton """"n von Ha&r>u;\en'. do • ...., hoe< 
a rchcolo&ioche .. """"'h.;ngo ....... rde ken'. i . .. u,...nIoTl.ll landbo<>wkundi.ll in Fbn.o;k F""""" Eo- m"ll dan 
worden ... n,.nomen da' o .. n.uele "",heoIocioche w ... rden in do Ixwen"""d inmid<lel. ziin ""rowenen, VO<>!" 
bosaanpJon' i • ...,n di.". bod.m ....... rking nodi.JI. ""t. '&an kan worden ...... scheu""n von do grMmat. 
Pmblomen kum ... n on •• • ..., aI. bij """lOop' ook ",obbon _n Frnoid , maar dat i. bii """ .. a,;eboo n;e, 
Fbn.oikelijk, 
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BIJLAOEN 

bij hel toe tsingsadvies ove r het milieuefTectrapport 
Groengebied Utrecht-west 

(bijJagen 111m 4) 



BIJLAGE 1 

Brlervan h e t .... voea;d a;ezaa; d .d . 21 ..,ptemhe. 2004 waarln de 
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BIJLAGE 2 

Kennlaa;eviq ..... 11 bet mllieueffectrapport In S taatacoural1t 
1lJ". 181 d.d . 21 aeptemher 2004 
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BIJLAGE 3 

Inltlatlefneme.: Landinrichtingscommissie Groeng<!bie<! Utmcbt· West 

Be.luit, Landimichtingsplan(nen) of bes(emmingsplan(nen) 

Cate,one GewijJlI,d Be.luit m.e.'. 1994, C9.2 en CIO.l 

Actlvttelt, Reali""ti" van ~~n I"t'c:r"ali,,[ gr....,ng"l>i<:<l (us""n M"a",s""l>,.....,k 
en [Jsselstein 

Proeeduule a:ea:even. : 
kennisgeving stannotitie: 17 september 2003 
richtlijnenadvies uitgebraeht: 21 november 2003 
rich(lijnen vaa(ges(eld: ]0 februari 2004 
kennisgeving MER: 2] september 2004 
toetsingsadvies uilgebracht: 29 november 2004 

BIJ:wnderheden: Om m~r recrea(iemogelijkheden Ie maliseren in de $Chil 
westeUjk TOnd d e bebouwlng van de VlNEX_wljk Leitlsche Rljn. gelegen tusscn 
Maarssenbroek en lJsselsle in. wordl een lantlinrichting ui(gevoerd. HielVOOr 
is als iniliatiefnemer de Landinrichlingscommissie Utre<:ht-Wesl ingesteld. 
Hel projecl is met name gericht op het ,..,alise,..,n van recmatiemogelijkheden 
en naluur nabij de (nieuwel statl. Hel areaaJ dal van functie verandert ie ruim 
900 hectare. De ini tiatiefnemer is door deu omvang, alsm"de door de loena· 
m e van het aantal recreanten, verplieht de procedum van milieueITeclrappor_ 
lage (m.e.r.) Ie doorlopen (categorie C9.2 reap. CIO.] van het Besluil m .e.r.). 
Voor het project is reeds een raamplan vastgest"ld en voor vier deelgebie<!"n 
worden deeluitwerkingen opgesteld. Voor een deelg<!bie<! is een relatief grote 
funelieverandering gedachl. te weten Haa!"%uilens. De planvorming hie roVer is 
het meest verg""ord"rd. Oeze planvonning is sinds de ~rste stap in d" m.e.r._ 
pn:>e«lure Ide s(artno(itiel voortgezcl. Tegelijk me t het milieueITec(rapporl 
(M£RI voor het I<aamplan Groengebied utrechl·wesl is namelijk het m,twe'P"" 
Landinrichli"{/Splan Haaf"Z/1ileM ler visie gelegd. Hel andem deelgebied waar 
grote veranderingen rijn voo!"%ien is het gehie<! Hollandse lJssel, len \vesten 
van Wsselstein. De deelgebieden Harmelen en Reyerscop verandemn in het 
kade. van deze ]andinrichling minder ingrijpend. 
De Commissie coneludeert da( in het MER e...,,,tle le Info .nulUe ontb...,e ]r;t 
op het gebied van ver~r en waler. De Commissie heef! in overleg mel d e 
provineie Utrecht inge$Chal of de iniliatiefnemer op afzienbare termijn :rou 
kunnen voorzien in deze lekonkoming door een aanvulling op hel MER op te 
stel1en en ler loe(s;ng voor Ie leggen. Di( is niel he( geva!. De Commiss;e advi
seert de provincie Utrechl tol bet (laten) opslellen van een aanvulling op het 
MER. 
Alhoewel het MER dj"nt ler onderbouwing van h"t raamplan voor alle vier de 
deelgebieden, gaan - vanwege de vergevorderde en ingrijpende plannen voor 
deelgebie<! Haarzuilens - de meesle opmerkingen van de Commissie over <fat 
dcclgcbicd. 
In het MER. alsmede in de aanvullende en onderliggende documenlatie bij hel 
MER, zijn onvoldoende relevante basisgegevens voor verkeer gevonden. Hier-



mee ZlJn naar de memng van de <.:ommtsste de verkeerseltecten mel venfleer
baar en kunnen er g«n conc!usies getrokken worden met re<ielijke belrQUW
baarheid. 
In de richllijnen wordt gevraagd per ahemalief aan te geven hoe he! water
"Y~t~Mn ~r uit g:>At ~i~n. 0",.., t..,,,,,hrijving t..,[>"rk. :r;i"h ec.ht~r tot ""'" v~rwij_ 
~ing naar hel - in een later stadium. waar mogelijk - toepassen van mooem 
waterbeleid. 

Sotmen. t eWng van d e we rkgroep: 
ir. IJ.A.H.V. i:Jrorens 
ir. JAM. van Oijk 
dr. J. Renes 
drs. J.G.M. van Rhijn (voorziner) 
ir. K.A.A. V/lIt der Spek 
drs. K. Wardenaar 

Sec .... tari. van d e ",edq,roe p: 
ir. r.D. Dotinga 



BIJLAGE 4 
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de HaM, We;deland V.",niging Harmelen 
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T""I~i ng~adviH ""." 1"01 mili"w,fff!oCtrapport 
Gr""ngebied Utrecht·West 

Om meer recreatiemogeiijkheOen Ie realiseren in de sch~ weslelijk 
rOOd de tJebOuwing van de VINEX·wij k LeidSChe Rijn. ge~n IuSsen 
Maarssenbroek en IJsselslein, wordl &en landinrichting uilgevoerd, 
Hiervoor is OIls iMiatiernemer de Landinrichtingscommissie Utrecht
Wesl ingesleld. Het project is mel name gerichl op het realiseren van 
re<:n>aliemooelij kheOen en Mluur nabij de (nieuweJ SIOO Hal arE'taal 
!lal van func1ie Vef3ndert is ruim 900 hectare. De iniliatiefnemer is 
door deze omvang, alsmede door de loooame van he! aantal recre
anlen. verpHchl de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) Ie 
doortopen (calegorie C9.2 resp. Cl0, 1 van hel Beslu~ m.e.r.), 

ISBN 9O-421-1432..Q 



Groengebied Utrecht-West 

ToetsingsadYies over de aanvulling op 
hel mil ieuettectrappon 





cemmissie voer de milieue f fectrappo rt ag e 

--200:>WrMOO316a 

-~ A<ttI ... """,,," ...,V\.i lin. ophet M~ 
C'-'Ftoed u_,-w .. , 

Oellchl colle!!" . 

Gcdcputcc rdc S .... t<:n van U" "cht 
Poslbus 80300 
3508 TH UTRECI-IT 

-_. 
1379·227/00/,.,t 

Met tnvengen"" m"'" br-ie f "teide u "'" Commissie vOOr "'" m ilieuefi,clra.ppor .... ge 1m .e.r., 
in"'" gele8"nhcideen advies ui, '" bre nge n in he \ ks""'r van de sanvultingen op h e ' 
m ilieu -<,:fi,clrapport (MER) Groengebied Utrecht·West. Overeenkoms,;g uw ve rzoe k hied 
ik u hie rbij h el a<!vie" va n"'" Comrni: .. ie ,...". 

Guien "'" t"" rna'll die ,n ""'U """,vultin",, n en in "'" ve .-do; re pianvorming aan "'" or"'" 
zij n ( .... rkeer c n water). i s di t a<!vies "' .... n . i n afachrift verstuurd aan "'" gc meen'" 
Ulrecht en aan ""I Hoogheemraadschap De Stiehl"" Rij nlan""'n. 

De Commis,,;e c:on M ... "'e L1 do.l "'" eue ntiek: infonn"tie beachikbnlL< i s voor- "'" be "lu il
vonning. 8chler. door he I feil <lal "'" pianvorming "lte ve r was gevordr:rd is m.e .r. niel 
voIwaardig lot haa. recht kunnen komen. De Commi ssie manteert dil graag "I .. alge · 
meen ervaringspun! . Zij hoopl dat ""'''" e ..... ring van pos;!ie,," invloed is op de ;nu! met 
m .e .• _ of atrale jjache mitieubeoorde ling (SMB] voor komende projeclen. zoals de plan· 
onlWikketing voor Rij ne nburg. <la t een k opp:ling heeft met hel deel8"bied Holiandse 
IJs""l. Aileen bij hel tij dig in ... tlen "",[ een m..,.,. ofSM8 de be<X>gde m eerwaarde kun · 
n e n ople ,,"ren voor de besluilvorming. lnden u <lat op p'ij s stelt . a<!vi "",, " de Commis· 
sie u gra"g over ee n pe.,,,.e n"'" procedure. 

er .... g .,.,r""em ik hO' u ge1ruik mallkt van de .. anbeve(n8"n over Groengebied Utrecht_ 
Wesl. Oil houdt in mt de Cornmissie gr .. a g nade re informatie over het .... rvoIg van di l 
pr<>jeci krijgt toelFsluurd. 

IW.-. IW_ 23-15 
3500GH UTRECHT 

e.~ .. A ...... ¥..,~_aoo 
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Hoogachtend, 

~. J .O.M. van Rhijn 
Voorzil1er van de werkgroep m .e .' 
Omenge bied Utrecht_West 
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Toetsingsadvies over de aanvulling op hel milieueffectrapport 
Groengebied Utrecht-West 

Advic3 op grand van .. Mikel 7.26 v .. n do Wct mikubchcc r over het mi~cu

eli!etrapp:>rt over Toetsingsadvies over de aa n vulting op het mi~euefkctrap-

port Groengebied Ut,..,ch t-Weat . 

uitgebracht aan Gedeputeerde Sta!len van Utrecht door de Commissie vonr de 

mitieue!l:ctr .. pport .. ge; namens deze 

de .... ukgro:pm.c.r. 

Groengebied Utrecht-West 

de sec ... t .. ri .. de voorzitter 

ir. F.D. Dotinga drs. J.G.M. van Rhijn 

Utrech t , 7 december 2005 
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1. INL&lDING 

Om m"", rec ... ati~m"9'lijkhed&!n Ie ",ali"''''n in de "chi I ,,",sto;lijk cond de 
bebouwing van de YlNEX-wijk Loeicbche Rijn. FieFn tu"".,n M .... ruenbroek 
en IJ""",lstein. word!. cen Iandinri c hting uitgr:voerd Hiervoor is al .. initiatid
n"""'. de Landinrichtingscommi"oi. Ut",cht_Weu inS""bOld. He! p.-oject is 
met name Wrichl op hel realae,..,n van recreatiemOS"~J<heden en naluur 
nanj de (nleu_) stad Voor hel project is ~<k ""n rnamplan vastgesteld en 
voor vier de<olFtieden .....".den de<oluit",..,rkin8"n OR!<'"teld Voor cen dee]&,, 

tied is «on rclatief grote functic~randering gedachl. te weten Haarzuiltns ten 
noor,II'''. 5Io. n van \f1euten. De pianvonning hie"""" is he I must vugev<>T<lo n1. 
Hel andere de<elget:.;ed waar grot. ""randenngen zijn voonie n is het 8""bied 
Hollands<! [J"",,]. ten noarden ',an [J",,""stdn. De de<:Jgebieden Hannelen "" 
Re~ncopveranderen in he! k ader van de ... Landinrichting minder ingrijpend 

De Commis"e voor '" mi~.u,dl"clrapportage tm", •. ) condudeerdr! e.rd.r <!at 
h et ",,",pronkelijke mi~~~ff~ctmpport IMER) van augustus 2004 t,.."" ~_n_ 

tiel" lekortkorninl'f'n kende. t" welen voor verlceer "n VOOI' water. Geadvi"""rd 
werd ttn aanvulling op h"l MI!:R op Ie stellen "n de,., '" (UbIi.,.,,.,n en '" (la
tenlloetaen' . 

De initiatiefnemer hee lt een aanvulhng opgesleld. Bij brief van 18 auguslus 
20052 i$ de Cornminie VQOr de m .e r . roo.- de p""'incie Ot",ocht in <Ie ~Jt,9m 
h eid ge""old om a<lvies \lit Ie ~nS"n 0V1:. de ... .... nvul~ng op het MER De 
aanvulli ng is op 24 augustus 2005 te r vi';" w:ltgd me! de ken"; sw:vi ng in o.a. 
Staal""""ran! nr. 1633, 

Oi! a"";"s is opg<':Sldd mOl' ""0 werlcgroep van de Commi$ .... voor de m.".r.' 
De werlcgroep !",edt op namens de Commissie VOO1' de m.e.r. en WOM venier 
in dit aawj".·de CommiS/li,,' g"noemd 

Op grond van de We t mi~eubet-r" toelst de Cornminie de aanvul~ng op hel 
M~: 

• aan de ';eht~jnen. _Is vaslgesleld op 10 rebruari 2004; 
• opeven!uele onjuis!heden; 
• aan de wetteUjke ,.,S"l~ VOOI de inhoud va" een MO!:. 

De Cornmiuie heeft ken";. genomen van de insp ... " .k",actie. op de aanvul
ling ophel MER. di" zij van ""t be_gd gezag!U inzage heeft w:kregen'>. 

Bij de loe/sing van de aanvul~ng op hel MER s/aat de vraag centraal of de 
benodigde informatie aan,"",zig is om hel mi~eubelang een voIwaar-dige plaats 
Ie ge...,n bij hel bestu;t over het landinrichtingsplan. Is dal naa. mening van 
de Commis';e m el hel geval dan bel",fl hel een ~$senlitl" ~kol1komin9. De 
Commissie zat dan advillCren to( ttn aanvulting_ Ovenge lekortkomingen 
worden in hel loetsin8""<Ivi~" opgenomen. voor- ZOV~r M kururn worden v~r_ 

Zi~ r~ ........... h~' ME:R ~_ Ut...,no·w_ (Commi";~ ""'" do Tn."-'_. 29 n" ... ~mbor 2tD4) ,., 
,.,.". symniuit!Tl!T·nl ~mY"""'" 1319. 
ZOe biJ_ 1. 

• Z;~ \OJ ... 2-
0. _al",;n8 h; ........ .. SO ......... Iijl.., 3. 

• Anilool 7.26 ~d 1. 7 .231ie! 2 on 7.10. 
• BiJ_ 4 _It -. ~ja' v ... de \Onn..,..komen ",,,,,,;eo. 



2. 

2 .1 

, Zie biJage l .. 

werkt tot duidelijke aanbe"'tingen voor he t bevoegde gezag_ Deze wel1<w:ij'" 
im pii"""rt mt de Commissie zi c h in het advies tot h<>ofdzaken beperkten niet 
i ngllat op onjuistheden of on""lkome nheden van ondergeschikt be lang. 

0., Commissie signalee .-de in de aanvulting <>p het MER noa e en tekortko
mingo die op 10 ok tober 2005 i s be s;roken met deskundifl"o van het bevoegd 
gezag en van de initiatiefnemer. De Commissie a<M seerde hel bevoegd gezag 
om een tweed .. aauvulUua: op het MER op te laten Blellen. om in deze te
kortkoming Ie voorzien _ 

0., provincie Utrecht kon rich ",,,,nigon me t het standpun\ van de Comm;s";" 
en vroeg de initiatiefnemer de l\O.'Cede aanvulting op te stellen. De Commissie 
we rd ge vrasgd h a sr toetsingsadvie s op Ie schorten' . De Commi""ie heeft <>p 
II november 2005 deze lweede aanvulting getileld Uitwerking eJJed.en luclll
kwaliteit en ge/uid (DLG. 9 november 2005) OnlYSngen. Deze rw.ede aanvul
ling heen niel le r Yi";e gele8"n . Daa rom i s in dit a<lvie. inspraak over de 
t"''Cede aanvul~ng nie t beschouwd . 

• De Commissie ado,jseen de tweede aanwl ling nog IE!( \'isie Ie leggen bij een 1'01. 
gend inspraakmomenl over de pianyorrning. 

Oit a<lvie s van de Commi ssie bevat het oordeel over de heide aanvullinlll'n. 

OORDEEL OVER DE AANVtJLIJNGEN OP BET MER 

De Commis";e oordeelt dat de aanvul1ingoen op het MER voldoende voorzien in 
de geconstatee.-de es..,nti~le lekortkominlll'n van hel oorspronkelijke MER. 
De aa,wulllngen In sa menhang met h .. t MER bnoatten d e ...... ntU l .. In · 
fo rmatle voor d .. verder .. b ..... lul/vormlng. 

In de volgende paragrafe n wordt he t oo.-dee l inhoudelijk tocgolicht. waaT nut_ 
lig met aanbe",tiofl"o voor de verdere bes luilvorming. 

Verkeer 

Op grond van verkeers teltin8"n <boT de gemeente Utrecht in het deelll"hied 
Haarzuilens zijn <boT de initiatiefnemer nieu"", herekeningoen uilll"voerd De 
uitkomslen van deze bereke nin8"n e n de ",rschillen m e t de 1I"8"",ns in het 
MER rijn in de aanvulHng II" pre ..,nteerd, en er zijn conclusie. aan "'rbonden. 
• De Commissie moon! dat hiermoo ean ree~re basis YOQI( de prognoses 1I.In he! 
ver!(eersbeeld is o,erkregen dan in he! oors pronkelijke MER. 

Duidelijk is gewor<len <Ia\ op verkeerogebied de voorriene 'oen""", van eve
nementen op kasteel De Hasr in asn ":en~jke mate kan iOlerfereren mel hel 
groenll"hied. Al s eveneme nten 01' kasleel De Haa r samenvallen mettoprec",a
liedaS"'n. is de kans opoverbelasting van een aantal we8"n van hel wegoennet 



infnaar hel plangebied lijdena pi e kuren zeer groot', e",nals de kana op ee n 
tekarl aan plrke<:rgelegenheidJ , De initiatiefnemer goel't aan wt hiervoor 
maatregolen onl"';kke ld worden (verkeergeleimng, pendelbus""n, noodpar _ 
kee rpla .. l""n, e .dl _ 
• I)A Gnmmi~~i", Nh;~_<1 hfOIl h''''''''0<1 0"7"'0 "'" rIA i";li",I"'''''''''- nm mAl rIA 0'" 
meente UtJOC ht (als wegbeheerder) dergelijke maatregelen te onlwikkelen en de 
noodzaak van meer pat1<.eergelegenheid tijdens de verdere planontwikk elfng kritisch Ie 
bez",," , Aangazien er samenhang is met de antwikkelingen rood kast8el De Kaar. 
verdien\ dil punt 001< a a ndacllt bij de planont"';kkeling IIOOr e\oOeflementen en een rna
..,.,t ii k" "', ",1,1'1 """</U.... oj .... I ¥UIJI , 

De Commi.rue constatee rde dal in de eeNlte a anvulti n8 9"'n in,,;cht wa s 8"8"
ven in de mitieuefi!cten <bor (e xtra gew""",er<lj ve,-kee r. mel name geluid en 
luchtverontreini~nll:, In de tweede aanvullinR is hieropinReRaan , 

Twee d e •• nvullln, 

In de lweede aanvul~ng is helder verwoord welke nonnen voor luehlkwa~teit 

en geluid gelden en h"" ru, t ini tiatief daaraan is J;J'loetst' O, 

L .. "h tkwali tclt 
Met bet CAR-model is Uil8"rekend dat word! valdaan aan de luchtkwatiteits
nonnen voor fijn stoF(PM,o)en NO" 
He t CAR_model is eigenKjk hedoeld vOOr loepas"ing in "tedeKjk f:II'bied Aange_ 
zien de maximumsne!heid 60 en 80 kmfuur is, kan het CAR-model volRen" 
de Commis":e in onderhaviw ":matie wei worden gehanteerd 
• De Commissie oordeett dal OIl grood van de modelberekeningen lerechl is gecon
cludeerd dat word! voIdaan aan de Iuchlkwaliteitsnormen Il00. PM,. en NO,. 

(iel .. ld 
Met Rl:kenmethode I van de Regel;,,!! ~ken_ en meellOOrschri/l wcgo.e,keers
latmai 2002 (ministerie V8Jl VROM. 28 maart 2002) zijn berekenin8"n uil8"
voerd Es"enlieel is dat een duidetijke indicatie i" ""rk"'f:II'n dac 
• een loename van geluidbeluling VAn 1.5 tot 2 dBlA) is Ie verwAeh"'n op de 

Breudijk en op de Park weg; 
• ap a lle andere ""8"n in dee lgebied Haarzuilons de ""luidssiluatie gun.ti -

ger blij k l te worden. 
0., Commi8si~ Ilch, de ee k n=n ",k"nm~lhodiek jUi81. m llll. zij m",-k l over de 
gehanteerde mode lui tgangspunten/invoerlll'go'" n8 ap <la.: 
• gee n berekeningon ';jn gedaan op een norm a le waarnee mhoogte: e r is "" 

r"kend met een onlvanghoogte van 5 meter, waar volgen. de Commis.;e 
hellogischerzou zijn om deze op 1,5 ii 2 mete r Ie stellen; 

• geen ,.., kening is gehouden mel de re~1e afsland van belxluwing tol de \lleg: 
a ile be,..,keninlll'n zijn gebo. ... erd op een af.tand we gas-ontv .. nger van 20 
II",t.,,·, I~rwijl j"';~t .,,'" <It: B,,:u,jjjk ~II do: P.",·k",,~ do: koouwilll!. "'-'III~ 

mchter aan de we g ligt; 

• lie ook do intpr ... k,u,eOie v., We;dot.,"".renif:jnc Hunuilen. (biJ«<e 4: nT, 71 w"";n wordl "",etd da. 4000 
b<"""k.", .. tol probi..,.,., Z<>U<Iffi leiden, 

• lie"'" de in ... r"",'""""."."" Pam. Et.kaml> en ""ket. ~etlikluid""de TO""';'" (bi ...... 4: nro. 3, 4. 8 "" 101 
en • ., Fa_ ,,_ O""e.-om fbljl_ 4: nT_ 6). w~n Ie""" . u.,. Ii .. wold ... sed...." . QQT ."de", '" ",'TO 
parl.: ... ",oo"'; .... in ~, 

to Bii doz. berek..,;nJFI i, """"K"" .. .., ,-ekertinK Sehoutlen """ I",rkee.-.I<ft'e,,_ ... K .... a1K v., ... ""ikkelinsm 
rond h.teol 0.. H ...... , 

, 



2.2 

2.3 

• de ~jul<towaarden at rutlen nangcn van het type wegde k : net IS toJvoor
beeld niel duidelijk of hel in de berekeningcn gchan1t:<:rde wegdek van 
<heht asfalt belon aanwe'lig is op de Sre udijk en de Pack_g. 

De Commiasie vindt het een ge miste kana dat geen speci5e kere modeluit 
gangsp,mMnj;nvoecil"iI"""ns 'lijn dooq~ereke nd Belcekke lijk eenvoudig had 
rneec ree" ;nfOTrnatie over de ge luidabelasting veckregen kunnen worden . Oit 
zou vooral nu,t;g en ;nformatief 'li jn J'II'weesl voor de Sreudijk en de Park_g, 
omdat daac een !oename van de geluidsbel". ting wor dt ver\"acht. 
• De Commissie concludeen dat er bij de planuilwerking lerechl spec ifieke aan · 
daChl kornt \(lor gelutdS~asl ing ler p,'aaISEI van de Breudijk en van de p afllweg. ZO 
nodig met geluidbeper\<ende maatregelen. Zij geeft in OvelWeging om daarvoCM" op de 
siluatie loegesneden, re~e berekeningen als oosis Ie nemen, 

Water 

De initiaticfneme r heeft de ambitic voor de WR,e rhuishouding bijgesteld: de 
aanleg van hel groenJ'll'bied word, afJ'll' 51emd op hel huidiJ'll' wa'e .... ysteem. 
Mede op resis van cen IU5:oenrapportage va n lopend onder:r:oek. is nade", 
informatie ge!J:""n over de waterhuishouding in hel plangebied, e""nluc:i, 
kne lpunte n daarin cn of het grocngebied kan bijdragen bij he t opIossc n c r 
van. 
• De Commissia i'< ..,.n oo!dee! da, 'oOIdoende inzieht is oegeven in de wa'em..;s· 
houding. Wei markt de Commissie op dat er geanticipeerd is op de delnitieve unkom· 
sten ..an lopend ondeaoel<. met name over de noodzaak van watertlergingsmaatrege· 
len. Indien deze unkOOlsten a fwij ken van de gebruikte tussenrap poclage. dan ad"';· 
seen de COOlmissie dit expliciel aan ta geven in de verdere besluilllOnning en er zo 
nodig conciusies aan Ie -erbinden. 

Omda! de doelste lting "0« water is aangcpast. is de verantwoordelijkheid 
vOOr onlwikkeling "'n nieuw waterheheer bij de wate rheheerder gclegd. Af· 
hankelijk van extra beschikbe .... middelen kan <lil J'II's.atte krijgen binnen de 
onlwikkeling van he, groenJ'll'bi~d 
• De Commissie merIIl naluurtijk peilbeheer aan als de belangrijkste kans om inwl· 
ling te geven san niellW waterbeheer. Oil houdt in dat in de winter da pe;len hoger zijn 
dan in de zorn...- Qs 00 omg el< oo!d), zodat aanllOllr van lIOodselrijk gebiodsvraemd 
water geminimaliseerd kan WCM"den. Geadl+seerd word! 001 bij de bes lunvorming aan 
te geve<l op wejke wijle natuu~ijk peilbeheer een bijdrage kan le"",ren aa n de (na· 
tuur)doelen van het plan. 

Hollandse lJsse\ 

Over hel de~IJ'll'bicd HoUandsc [Js se l beva' de ~e"'te aanvu[[ing geen nade", 
ve rkee rsinformatic e n de wateropgave biijkl hepaald te gaan worden door de 
81cdeHjke onlwikkcHngvan Rijnenburg. 
• De Commissie ad";seen om ""-'01" deelgebied Holiandse Ussei de aspecten water 
en "",rllee. nadar u~ Ie werken in samenhang met de planontwi kkel;"g 'vQO' Rijnen. 
tlurg en/ol de evenlueie m.e.'. 01 strategische milieubeoordeling daarbij. 

, 
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bij het Toetsingsadvies over de aanvulling 
op het milieuelTectrapport Groen gebied Utrecht-West 
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BIJLAGE 3 

InlUaUelnemer: Landincich Ii ngl>Comrni n ie Oro<: n&" b ed Utcechl-Wesl 

Bevoea;d a;ezaa;: Oede putee rde $tat.on van Utrechl 

Be.:Juit: LandinrichtinS"p1an(ne n) of be st.ommingsplan(nen) 

Caua;crie Gewijz1ld Be.lult m.e •• • 1994 : C9.2 en C 10.1 

Actlvttelt: R<;aHsatie van ""n recrealief groeng::bied tussen Maarsoe nbroo::k 
e n !Jsoe lslein 

Pl"OCCdURle lea;even.: 
ke nniS&"ving slaclnoli tie : 17 se pte m ber 2003 
richtlijnenadvies uitge brachl: 2 I november 2003 
richllijnen vaslge .. t.old 10 feb-uari 2004 
ke nnis&"ving MER 21 septe mber 2004 
t""lsingsadvies MER uitgebrachl: 29 november 2004 
kennisgeving aanvuJling OJ> he t MER: 24 augustus 2005 
l""lsingsadvies aanvu]ting MER uitgebracht: 7 december 2005 

BIj.2onderheden: Om meer recreatiemog::lijkheden Ie reatioeren in de schi! 
we s tetijk rend de bebouwing Van de VIN EX-wijk Lc:idsche Rijn, gelegen lussen 
MaarS""nbr"" k e n JJs",,]stein, WOI"dl een landinrichting uitgevoerd. Hiervoor 
i~ al ~ initiatidnemer de Landinrichting~commitoie Ut .... cht-We .. inge • ..,ld 
Hel p"oject is met name gerichl OJ> het ,..,ali..,reo vao recreatiemog::tijkheden 
en natuur nabij de Inieu....,l s tad. Het are",,1 <lat van func ti e veranden is ruim 
900 hectare. De initiatiefnemer doorJoopt vanwege <leu omvang en van""'lI" 
de loename van het aanlal ,,"creanlen de m.e .r. -p"ocedure. 
Voor het project is "",do ""n raamplan vastgesteld en voor vier deelgebieden 
worden dee ]uil....,dcinge n opgesle ld. Voor een deelgebied is een relatief grote 
funclieveran de ring gedachl. Ie ....,ten Haar.rui lens . Dc p1anvorming hi e rover is 
he l me",,1 vergevonierd. Deu planvorming is gedurende de geheio moe.T. _ 
procedure voorlg::ut. Het ande re dee lg::bied wa ar grot e verande ringo:n zijn 
voorzien i s hel gebed Hollandse JJ"oel, ten "",,,ten van IJ"",,]stein. De dee!
gebeden Harmeion en ~yeree<>p ve randeren in het kader van <leu land
inridIting minde r ingrijpend 
De I"" I .. ng he<:ft zich voorall""gespi lsi op deelge bed Haarzui]e os. 
De Commi .... e condudeerde bj t""lsing van hel MER <!al esse ntie io infor_ 
matie op het gebed van verk""r en water ontbrak. In het MER en in de onder
Iiggende <iocumenlatie werden onvol<iocnde reiovante basi sgegeveos voor ver
keer II"vonde n. De veri<eeroeli::cten waren niet verifi""rbaar e n e r konden 
geen condusies getrokken worden met redetijke betrouwbaarheid De be
schrijving van het waterSY"~m beperkte zich tot een verwij":ng naar het - in 
een later stadium. waac m ogetijk _ toel"'""" n van modern wate rbe leid De 
Commissie advi""erde in haar t""lsingsadvie s de p-ovincie UtreChl tot het 
(laten) opslelJe n van een aanvulHng op he t MER. De provinde Utrecht k on 
zich verenigen met het s tanclpunt van de Commissie en vroeg de initiatidne
mec een aanvul~ng op te ate llen . 
Bij de t""tsing van de"" aanvu lHng op het MER constaleer<le de Commi s sO: 
<lat er gee n inzichl was gego:ven in de miheuo fio cte n door (e J<lra gegene reer" 



ver1<eer. met name ~luid e n lucht",rontreiniging_ De provinde Utrecht kon 
zich ",renigen met het s tandpunt van de Commia';e en vroeg de initiatief
nemer een tw""de aanvulling op Ie Sle llen _ 
De Commiesie constateert in haar toetsingsadvies over de beide aanvul~ngon 
dal: 
• e r een ",cle", basis voor de prognoses van hel ",rkeersbeeld is "'rk",~n 

dan in hCI oorspronkc~jkc MER; 
• maal"'go ),o, n nadig zijn. om ove rbelasting va n Cen a anlal _sen e n ,",karl 

aan p"rk""rselegonheid tijdena pie ku",n Ie v.:rkleinen (dil mede in relatie 
101 evenluele onlW1kke~ ngen tlJ kasteeJ lie Haarl; 

• aannemeHj k i s gomaakt dat word! voldaan aan de luchlk waHteitsnormen 
voor lijn stof(pM lOt en NO, ; 

• tlj de p1anuitwerking speci fie ke a""dacht nadig is voor de goJuidobeluhng 
le r pla1l13e van de Breudijk e n v,," de Parkweg. "" n"dig m e t gcluid:l:.>p<:r
kcnde maa tregelen; 

• bij de besluilvonning zou kunnen worden aangese""n op welke wijze 08-

tuurlijk pc ilbe hee r een bijdrage kan Ie""ren aan natuur; 
• e r nog ",,,inig ""rkee rs- en wale rinform a tie is over deel~bied Hollands<: 

IJsse l. De"" kan aan de orde komen i n samenhang met de planontwikke 
ling voor Rijne nburg en/of de e""nlucle m.e .r. of 81ralei:6aehe mi tie ubeoor
deli ng daarbij. 

Samenatellina: van de "",rlr."roep: 
iT. B.A.H.V. Braren. 
IT. J.A.M. van DiJ k 
dr. J . Rcnealalleen richtUjnenen t<>:taing M~ 
drs. J.O.M. van Rhijn (voorzi ttert 
ir. K.A.A_ van der Spck 
dr". K.J. Wardenaar 

Se""tana van de werlr.croep: 
iT. F.D. DOlinga 
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T""t.ong""dvi" ~ over d" aanvulling op 
hel mil ie ueffectrapport G,oengebied Ut,.chl.w.st 

Om mee, rec,ealiemogehjkheden Ie Jealiseren in de schil weslehjk 
rond de bebow.;ng van de VINE X·-Mjk Leidsche Rijn, gelegen lussen 
Maall:lsenb<oek en IJsseiSlein, word'! een landirYichting uilgevoerd. 
HierVO(ll' is !lis init iatieilemer de Landinricht ingscommissie Utrecht· 
Wesl iroesleld. He! projecl is mel name gericht op he! ,ealiseren van 
""" ... ali"""'gAlij khAdAn An n"lm, M bij <IA (ni""_) stilt!. V(}()r het 
project is reeds een raamplan vaSlgesleid en VO(ll' llief deeigebiAden 
worden deeluilwelk ingen Opgesleld. Voor ''" deelgebied is een 
leIalief grote fooclieverandefing gedachl . Ie welen Ha..--zui~ns len 
noordwesten van Vleuten. De planvorming hierover is het messt 
Yergevorderd. Hel andere deelgebied waar grote veranderingen zijn 
voorzierl is hel gebied Holiandse l.lssel. len noorden van IJssetslein. 
De deetgeb4eden Harmelen en Reyerncop ..... and ... en in he! kad ... 
van deze landinricht ing minder ingrijpend. 

ISBN 90.421 ·1632-3 



Ontwerp landlnrichtingsplon 
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aarzuilens 





Ontwerp landinrichtingsplan 

Haarzuilens 

Ontwerp landinrichtingsplan ex artikel79 

landinrichtingswet voor de herinrichting HaarzuiLens 

gelegen in de gemeenten Utrecht en Woerden 
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In 1991 flelde I>t!I Rljk het Siructu""de..u 
G._ne lllrimle vuE. In ".,,,hem. ,IJn 
re, t0genumde (j,ole G .... ...,.bll"d.,on 
in de bndtlad ung_ezen. hn Groo: 
Grotngebied be.tnl hool" •• keli)k lilt bol_, 
''"t.utle-en natuurterrein en h ongo:_ 
100II h«lant 9'00t. fen lI<O<1!ngeble<lligl 
vlakbij de sud en """ .. lei I" Hnl.tkkttilke 
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,",",atOegeb;eden op loop· 01 fltWlnand, 
De YOCIfdelen, Inwon., .... an de 'tad htbbet'l 
",uealiemojjelljU>ede" In d~ bUill! m I>t!I 
aulO\IeI'kee. nair lleu.Rd •• verde< .Ige_ 
I~en Ilatuu.gebl_n .... 1. de UI .... I>_ 
Heuvelrog en hn (iroene HaM. wo.dt lerug
g..trongen, 

L. 9drie.h.pen~ 

De prooInOo Utt«h t on M ~nt"" ~ .... 
9f"'-roivd In IH:t koI ...... 11"9;" UlrKh! (BIt\J) 
Wftt,,,,, ~ Stru<I~ \IOQf UI.e<hI -.Ie< 
un In lid ( ..... t.)~Uef Groot 
~ UI..,mt.l)iI pqn 10 In ~ 

1996 doOI' ProvInciale Stolen van UIr""ht _to 
gntekl Hun .. il ..... Is cIarin ~ ... 
Hn,," de..w.. g,oel~. De ... nleg .... 
""' .... ~ in H~ moe, ....,. "'l) 
kt.l. zr",. 
In 2001 k I\eoI (!WHde) ~<pe<Iic'f 
RK ... _ c;.".." s,~ OI"",lll doot SIt\) 

1M poo .... 'd .. opgO'Sloid on ""'" ""I min;" ..... 
""n lMldboow. N~'"", on _ ... Ikw~lit'" tlHVl 

~""rd. 0...,," rijn ""UiI ..... U ..... <eoN-

IkyeMd on reo;",a tleve _bindi"9l'f1 ~ 
om gn>ontd;ort~n __ <k -.t1.onl ""n Utnchl 

op Ie """9fn. 1M WfilItrt ..... 1.o<lo.ei • _. 

bin".., """ ptange_ ..... H..irwilern.;" 1t7 
..... 10'" ~He9rwn 1~"iebo1 met _ 

w~. open flIim~ on waler_1 
.~. rio Qut I . Oil moe!.-. 20.0 

ge<NI;..,-t zijn. 

u,...mpUn 

Gedeput_. St.,.., {(is) "an ultKht hebben 
In 1997 ..... ~mpl.n<"",," ... '" ~ he! 
G1_~ UItKhl·W .... geWtst.lleoni De 

R ... ...".,...""""i";., I1ftf1 ¥all G5 de opdr;1(ht 

gK"'9fn "'" boieKl u!t he! gebled.pe<_rid 
G~IN UIIWII! __ flo.!. ~H!d ten -.-' .... 
• ~n UI'-_, ut, Ie werten. Hel .......tWl .. 

he!. ~ompI.on (i~ Ulreo;h l·We5l. -" in 
me; 1001 "'- de I>'cwinrio .... tgntrld 
(en 1iNm!U<>; . ..... plan met ..,n globaal 
1.ord.te'. w;oonn ~ _t ... ld_ 



I . 
J 

.... """ pl." met ~C". lIet '_<91 
~ ~rd IIjocIMs_khtlngs.a ......... ,' aan 
de Wftt ~Ifttd. ~ >lrm hHfI fOCIiH 
op ochriI\ ge'I~ iii hoot ..-...,..., "-1 ... -. 
...., IINcIIn __ cktt ~~ 
• !let ~ il~eId ___ okldloog 

........ .--In wpI_:IOIIO '*" do 
~l'I(oo,."I ............ """"" _polold. 

I .) I>e<lnri(h.l", 

He!: ""1"''''''"1 voor ""-'''II'''" hoot ' ..... pI;on 
_--..oar do ptOVinde gri;o.en heefl .. Ioetlntkh· 

IIn9-~ is ftfI _m .... IMI<IinA<hting. 
..,.,.,.... NTIkeI ~ ....... ......,itIrid,tlo ..... eI 

..... 1IndIn<i<I'I1WI9 ........ "91 .. " en _.Iot ....... , _ten ......................... ,. 
Iond" ,u\I> . ............ ---........ ~ 

- W ..... "".,... 
- openI\lChl_~ 

- <ul,,,,,,I!I,,otle 
_ he<lnr\d'llint "--' In ~ 

9fbItdEn. .... ruimtetijk _1 __ ....,tKhe 
funcde 00II; In bN, ..... moo'. eel ... ~ 

odM! IunctIe --. 01 ~ .... , « • In lode< 

gewaI_ till heol",'dll"'9i!tn 01 ,,_ •• " 

"" _'9"noemde mHl~ en ,",oouie· 
..... ~rofftn. III ~n nlel /Ill'! ilobf9rIp .ItI 
~ing Dur".." kunnen "'* 0II6ere 
__ 'M"''Vb' .... mMlregeIen getroIIen worden 

die pn.-:I rIjIo'" "" ~ v..- .. .... 
oil UndWIchl~). 1n dit pYn ...... __ 

cit rig " ...... ,_ ~hring ~ 

• ... ~ .... HHn"nO"S 
Ok pYn voor H_.uII ...... ~ YMl 
Go_"",bled 1,!''"ht~l. Hoi Is hot Hnt.deeI· 
gel!Oed"'" U!f"ht·~t dOl _ ~t In 

... IondInrIchtingoplarL 

!WI dulo;:ebkd tw.-rui ...... tiqt ~ ""ltMi 
............. dIOrpHM .......... ~I ........ 
..!U, lftIsdM! 1tijoI ... HHrrijnse _ 10ft ... 

-"/0 .... , ~keWn ... 11'1oe.6e" 
Ubocht {tit Qa't _I. W ..... u.tkundiQ,,"lt het 

gel!Oed bi"",," IIoo\JtIee'n"'~ De Stkhlt.e 
RijrUndon IH~.). ioIet g~" ..,.,.."". 
rnftijk ..an ~. Ulfedll. _ "" polder .en 
lUW:I ten ..... n ..... KDrtiK-"'" h ~ 
..... ~le_. 

,--



,'._-- I .S Lanclinri<l>tlngKornmh ... 

De poOO'ioocc imUll.e.de in.........mbef lOCIl de 
Landinrictlllno)'<ornmiulo: [lC)...,.,.. de II<ri>
r'ochting Utred,,·Wt'St. D<ou <OIMIis.1o: _It 
de planrwn .-. he! ~ in inrithll"95" 
plal\OO'll. In de <ommi,,~ mit'll ~teg.,,_. 
dlgeo '-' de Gewestelijke ......,. en Tulnt ...... 
Of9""~ (GLTO). de NaIU\lt en MlI!eu/!der3tle 
Utrecht. \Ie<1eniging N~uu_nten. 

Hoog""'"",~p 0<: Sti<ht.e Rijnlio-'" de 
IlNWS, ~""",'-hap de SlIdIUe Gl'OHIla.-., 
ptOYiI'l(k, V\rf:<ht, aeSluur ~k:> utrecht. 
ge __ n, ge_te 1J<"""' l'In en 

9<''''_ tJtrMrt. De £Mn<t ~ijk G<DIed 
...,.." ...... _aoiaat. [en ...... id" .an deleden 
Is Ie vindm In bijlagc 1. 

I .ti va" _"",nn,p nu, ontwft'p 
landinrkltting..,... n 
De Le '-ft ftn ~It",rn __ N ... "vr_.de 
opdtKIII ~ tot )w,1 .... ken ... n dit tmwefp 
landinrichling"""'n, Net ~p larodinrict1· 

tl"9<pIMIl< In lOCIl ~'rid. Het ..,.,..ont_p 
landinri<t>ring.p.n hftf\ in de ~_ 

,,,,,,be< tot roovembe< lOCI) Ie< l"lO9" ~egen. 
Ced"'--' de ... periode _ booI.ng~ 

b<i>den hun reoo:tl ... 09 he! plan kenbaa, ~ 
.... t ..., aatI de L'- De fftUtlaton ""n de _ . 

ki"9 .~ de inoptHkreKtin >lin Dl>9"norIIHO In 
hel "Inspraal-.lag ~ ... 001"" ..... 
tlngspiMI HaMtuilen,-, Het __ I' land· 

Intkh~ Is 01' b,;"t. ViOn de in""". kronde 
wnnld In Iwt ""twerp landlnrkhtlng>pl., . .... 

In.pr ... ~ is '_'uurd...., aUe IMjIfe
ko", NIOI plan i< daar~" op ... ~ vertrijg· 
baa, bij he! o.euelMiHt van <Ie le. He1 od_ on 
lelt!faontlUnln'ler is w:<mdd in he< <oIolon. 
De Le bew ... k, de .. me<>~ng von plan""" In 

I 0. , _ 

J>ecllI'lredIl·W<:>.l 00: lC heeft In 200( HfI M~ 

EIttct bpport.a9" (MEItILoI.., OI"leUen _ 

GooehgetMd UI'~tl1·_' (zielloofdsluk 4.1I. 
~ M(R k M booi. 9"Wft" VOOf hel __ 

Sl ....... _'P Lond\nrichtinopplan. 00: tc ~ r< 

... n trio do . ... , .... I.teDen ..... de Mf~ 9ft" wijlI

~ geeft In he! ""-" lar>dinrld\ting<pLon 
~f!uiIeno. 

l.J .... ' .... rmonu ....... l.., In Ha.o"ullcm 
N.tuurn"IOnumenl.., _ In de lome<""" lOOO 

mel ~ "~n he! miI'Ikte<!e "~n lNV,1""'f\nde 
Utrecht.., de N;o~ _t<ode l.oterij ~ 

geed H.a.onuU .... _ ..... _ L Da.o.nusl".rij 

_soW. 1'"""",,.. .. <= .. , in Srithtlng ~M 

de ~ die WI"'" Mn en port In til/",odrJ,1I 

en toet- heeft. Nah ... _nlen hHll 

blj de aMUoop ..... I..t Londyoed .lgesproken 
<1.01 ... rid> .. lln .. l1en om de u~t>rriding wan 
de 1f"I/b.a;on van 9 naar I' ""'"' mogr:Iijk Ie 
~ ~ i. '""'" II! Ie ..... in hoof<k,uk 
) .].1. NMwtmonumenlen k nIe1. bettoIden 
g<Wft>t bij "'1 "P',.u.., ........ , ra.ornplan.. 

AoItI';JI!""'" N.tuu, ''''''''""'''"'''''' 1i!iO"' ~lwfJbnd 
beeId lw<I ... n de Inrichring vM1 lie, landgoed. 

heeft .... , ...... monurnenten un de tc_ 
ming yewa.ogd om .elf en ""Ie op I..t larodgoed 

Ie ~I!"I"" all rellCtle OIl !wi ra.o~ ~I 
hHft in de ..".,.,..,. wan 2002 9O< .... lleerd In de 

OntwiU.dingsvisie. Deze Yi5ie k in de le In """" 
tomb« 2002 ,..a.<cordeeod mel llien..,.. .... 
dol de I e llel inrichl;.,g.p..n ..... ~ 
Zo dlenen llel ",.mpLon en de ""~kkelingsvkie 
wan N.,uunnonumen_ III!. bMl~ \0001" dIt ~ 
Inri<hlirl<ppan. 

1.1 -twIj .. proje<t'Nm 
In de perI<><ie nowmber lOCI) tot junl 2004 herll 

en projecl1eam gnwe<ttl a.on llel ~ 

van de in>pra~k,eact1e5 OIl he! """""hftrJ> 
... ndintI<tollng.plan. In dil IUm u t.., ~ 
viet med ..... k .... "MI Dienst ;..ndelijk GeNe! 
(waronder de pn:ojectIeiderl ..." .mbtena.or wan 
de gernHflte U"""hl.., ..." '-k", ..... 

Holwrrnonvme'"en. De pro;ect9roe-p """" /wi. 
Insprao~ o>pgf!<leld waar"ln .I~ ~a(t\eo 

OIl het -.ootOnlwerp 1M\dlnri<hllng<pIan djn 
--.1<1. Dil -..log __ de b .. i, _ de 

_un-mlng In de lC. /lei ""*<11 • ..., """" 
de im.p",weKII ... ~, _lin he! 
onlwffp lMI<Iinri<hl'ing..pbn. 
Hot onlwffp Lorn:l;nri<h~n I>Hft ..." 
..,rg<bJ .... b.o .. ab.I,a.<'itniwuo il6regtft oil hot 
....... pIM>. E. k goko_ om _ <Ieo!IgebIooden 

.. ~ hoe ... ", ,""",Oft, 1111 komen Ie 

rlen. Oa.od:oij 9"al lie. om de _doling -. boo. 

liqweide. b\oemrljk yr.sbond. w.l~r en de<gelijke. 

Do! -""'" onlw<', ~ '~g. ,e" lUU"" _ 
U"--"I in uilvoeringwnodtllM (tie _ .... "" 

6-II. CIt> de .. ""'nler Un geed wor<Ier> ..,.... 
<peeId op de dyn~m\et von dil geblN. 



2 " ..... 9 e rand 
u~,..,. 

Do! fuf>c'Iew!j>:~"'9.~n dIo In 
he! ~ ... Op9f.o .... , _ -., .... 
rijn In diI pIa<o _geo_~ 0....w-1KfM. 

t~.bl.~ ... IlIIo""""'. Iijn ~ t~. 
De doeI>telling Is he. """'den _ ten """",. 

ont~ l.ndinrkhtl"lJ'llian "'" dn:, 'so ... 
~~jI<~enI5tm 

.--",A •• ,tNoc::'._~ Op eon dn.M:e dooog 
Ise clrutSlt doog -. lie! 1-1_ IIet ~ 

pl .. t. NIl 15.000 d09""fUI1~. KeI n""
'KrUI~ krt}qt NIl 0JI"i'0'W intkIIt~ .... Is _I beolefncI_ de 00."""''''''' 9'01" ......... 
.......... __ Slm atotMd on dot bl ........ 1n ............ 
0. kwol~~ -.. ht1 rt<~.C; .... tld Is n1 ... ~. 
~. maar ... hellInclirorkhlloo;'pI ... _ 

~ nYI'.., """~ gtbIo<I 
_ ~"""""'rM;d,~I( .... _ MIlt en 
rulmte.~ ; 'Mf'd~ ... , ........ wligheid.00t 
__ Iun<t>H ""n ~~ [.oal, w.ter. 

m~ieu en _I _t IIet t.nditItIdItlng;plMo 

rrwtIf9!Iro'I om 61 ~~ k~eiI ...... 
1101 geIoied Ie be" ..... , .... -1JItI9II1it. to -"-o.. __ tIo<>p"kMll.<k ........ ~ 

,eII_heI "'"'- ","",it; " J en hoiloncl
bouwyolJlotd. DO' ~ ~HIit In die ~. 
mHk. d.. ",odefdeeI v.n uit. 00 huid'Ige 1>o,oe
~ .In heI Ul.ieel me, t>!jbehooe .. (Ie parktn 
._ oM! _In do ""9<apodtf1t- .s.oco 
......... 1On. "' .. ~ ~ I:omctI bIj ~ 
WIHldlu _btl __ ... ... 

,Ol'ri>'en pe< jMr, -... ~"""«>Vftrd In ....... . 
menten. OII.Mdt ~~ ~ "", 
1MId~ hcJ<och _ ~ meldeu 
~~_ ~do..- m.t NIl fnft. 

YootaI "" 10M veIIied ..... _ .... ~ 10 
eo' .ht....,.,;"g -"iI. 

1..1 •• __ 

De ....,en __ ... "'-titwfJ7l9lng<. 
gftIlede<o _ ~. 0. inrIclltiftg 
.... dftn __ t~ Un_I 

oorw ault::.u 

olwfjlen ~n heI raa"""",, mit ..... cIoo!Is,clUnv 
(reoue.tiKoPKIt.itl gehNId wordL 00 ~ 
rfJk>to! ,.d 0= ,,_dot .. ...., 
- ExtraIlKUtnIII'll_tlqjebied ...... ·.~ ... 
_~WOfdHIlnlletpian -. - .... ~ ... luut_9fl\andt...old ... "'" 
"'!O .. ~lo ' 'wc .. Vtredol-.ll 
..... nH. thi 

- Dcartheologi><hcw-oen ......... tionNI 
~ oM In hrel gebied _rig zr", wordetI 

- ""'IJCIljIc ~. 
- Dorp~ullensenoo.9io!oiij .... ,op ... 

......-Ie ...... 1IcsdWfmcI ~zI<Iit. 

WI ........... beI.o>g un I • 
.wi_ op ... ontwIkUli .... -.uiI L.eId!:che 

ItIjn. Dc boWo""""l~ * 
-~ lddIdII! Iijn ontwikkfll 91_ 

zendNri h:tt~ ... _JmC"", 
l:ocdrij""'ffl<!ln H~ ... -.wljlcn 

- PnojoKItouoNu ~ ItIjn contwikkcII-.iI 
lr'IeuIefweidceen ...... _bio ... iij._ hct 
pi.,9ibled In. ..... noIuItcnd un de p~, 

- I'rcjKIlKItea~ I.ft<IKhIi IIIjn ",.UOHtI_ 
.-.-_, .. ..,.....<Ioor h.c pI;ooogrblod 

'-lb.w. hct~"""lIridocftc 

.... ~un ... ~enlMnen ...... "" 
~)Mc P!. •• ot gttI>Hi_,... 

- IIoIgem !!rllile r.ndvoorw ... ~!\ o,oIlbreIcHng 
""" ""lJOIfINoon met 16 N<t.ore rr.....,.,eljk. 

Andtn:mr-Ie~* - o..,ou __ . 

- Oc opOOrIljn \Voo"de!>:OI.fthl...ontl 
_ bb'ld. 

... nIeuwc 1I.tion _ YIeuIen tc.m .. 1Il bII 

hct_,~ .. ~ 

-



. "-.. P... - : ... , -

n 
8;1 lIel on twerp v~n hel plan lIeb""" fy.leke 
IHloren !oal. bodem ell w~ler Un de basi. 
g"lege" . Danna.51 heelt (uIIUurhl""rI. 
un belangrijt e rot.,. •• p""ld. [)e wnrdering 
... n hel l!uidlge land"hap I • .,>vul mogelljt 
'J<!'espKlee,d. "'oqelljkheden woo' naluur· 
onlwlkkeUn\l.oijn van Imll""d geweeot op hel 
pLln. f r I. rekentn9 "'thouden met wen' en 
van bewoners u;1 de omgevlng. [)e . e lagen. 
Mnaderlny 11",,11 samen mel de ba,I,lito'oU .. 
lot Uilqllng.punlen ¥Oar inrichting en bepa. 
ling van . Ie,e" geleld. 

3_' b .. l,fil, .. "fi" 
Lo !d boj 0. "ad Hel plangebied WO<'dt 0/\1-
wlk~"'d al. I.ndgoed blj de .lid. [en ~nd9ot<1 
heo:!! ~ 'K~anl .I'lol ... I'onc~ _ 'e bieden: 
cui'uurhiSlorie. ~ing""lml". een romantl· 
~ enlOUI';>ge. ~wn9 \Ian h~ agrariocM land
",Mp. _I "",,,,hIUt<>do! 1.000",hawen en natuur. 

Pn H ... ",ui!en, bell."h de re<,~nt op loop- "" 
Ilet .. I"o"d de <onl""'loU" , .... "'" ,,<><I ~n plot • 
leland. de OVi!'tpng van vertie< en lIe,maa. btj 

, . ""'_ I 

pI';'te,p/40ot>en n.ar .mle natuurplel<iM "" de 
.lwI .. eUr>glu' ..... gfOOt",~.Ii<J "" klein",h.lig 
La""",l'Iap.!);It m.okt ~t londgoed Wi'nnend. 
Wa.r ten Landgoed _g"" \IOOfOO1 ...., IUOlIloI 
w .. voor d. bowOMr1 .an hd Landgoed ••• 1 hoI 

hie< ..,n lu,tholli!n voor men~n uit de .t.d. Htl 
Landgoed wordl i~ht .11 natuur bij de ,tad. 
lJ9ge"" tu.sen hot lIi)nse P.rk. de Hum)n ... 
Pla. "" het Groene H;ull>eell hoI La""goed ...., 
a~rle l u,",11e in hot gf01e 9'!h..,1. 

k.>>I...t <10 .-au .1. ,I. , ..,.. von 1><1 I.. >eel 

AI< 9,ote .Itermo ..... geeil hd ""OIeel hot La""· 
goed .. menhang. Zlchtllinen vana' ..... "'hillende 

delen van he! Landgoed op hot ka'leel v."t ..... "" 
de .... menhang. Hel wt""t i. mlddelpunl van 
hot tand<)Oed "" .~l" ~ loM"en. Ooor nleuw 
monumenl •• 1 boo IOn de _ •• lijd. von het ka.· 

teelle pia.ts.e<\ komI he! ka"tet In hoI midden 
van boo Ie ligqen. De b<>dI!m Is op die pie. 
ges<hl~1 voor ...., derg",ljI< boo. """'al d~r nag 

ten uftl.,..., van de woomrug Ii<JI en hoI dn' 
WIt droge. is dan In de komg'ond. 

"" , . 
",h;)p I. onl,loan doot de rMer w.arvan de 

VI . .. " . n", Welerl"'} en d. Sijln'tld nag...., I'M. 

linl ,""men. Op de "'oomrug i. hel 1.lndsm.p 
kleinsffillUg,", dan in <Ie komge-bieden. 011 con· 
Ir •• t i. btj de ontwikkehng v.n h.lLandgoed .... · 
".o1o:t. In dil plan word! de rI..". -. opQe?lkt 
at. d"'ger van Mt I.""",h.p. 81) de rlvIer l<unnon 
....t be.oeter. 'euei!~. 1,>11 to de ba,is v" nwo" 
je ... der hel 9tb~ in ~kt . 

.. I,., .. k 
Uit het bewonerso,><Ie"oek van de l( bli)kt do! 
't~lingen ~It. hobben om It fe<n,f,w In 
boo. Men i. he! U"''' aan de rand. AlwI .... Unq In 
ten bos Is bel""9rHk voor de beleving van h~I 

bos. De .. ...mIll"""" g'oeI'todlo moeten ertn I. 
,\en .iin. Hel bos dOl g~.I;""'" ga.l worden 

"I don 001< .,...n ptekken en boo In ...... hlll."". 
"adi. h""""n. 



(r of", pIH~ In MI ~...-_ ab dK", 

nlrt op >ljn pINts is. DIt hftI! .e .....un met cui· 
I~_ (MI_d"'IfI' wan ,,",ope'i __ 

~"'_~lero...-,""""" ..... 
om_ ~ ~k.!ojlo..,.....un ........ 
..-_--.""'Nn~1b ............ 
p6doo"';"" __ ~I __ rich 

<oncenIrercn. He!: >:lin "I_~ _ men 
o.ped.Nl nn" .... _ .. omdl. '" ~ I. toeIew:n 
vall. ~oolden ...... klnda_doeoij 01 
~ 

............ \OO9ftI >"."", .. E.zljnbnoen 
om _. o:oncIont< elM MI 9<""" In "'-.le 
pWob ... _ ...... d.1IHtt. _. 
den '" ~ _ .... en __ w..no.. .... 
~ ~ S<1w~' ... nden. riel .......... , 
bIoemriiQ Ofiobo ..... , ... ~ __ 

.... movetIik ero Woden de ~ ......... 
~ bok,io'" wan he! .... o<Igood. 

I:omf ...... MI iJObiN om.on.! ... "*"'. It bfIa.. 
...... 000 wllightld on beIevIng __ dot __ .. 

I\etst ... W~I SUIII-"P. R~ 

dl""'-.-I movetoil ~ won ~ 
sccn:I ~. _ "'1IrMWoq _, 'w "' ~ 
"""'ill elM eo" ......... ,," .. _i_,d -'- """" 
!w. 9tbIed Iioml. He! we.o:n II, ~I .... _ 6O!IIi 

""n de _fel"'en met dOl au.o ...... MI ... ~ 

~~--'-""'~ ..... 
om ~ ~ t..-ug Ie.,....",... en de 

~ It~ \I1!'h~~15en 

din ren 1wI1"9rijlt _,..., ....... '0 .. __ I.n 
dOI'- .; <ao'lJ<n _ men IJRrIt Un .,..u. 
ten.l<r ___ ~ dol MI_' 
_ nief MI ~ ~...." M_ ...... he! Mn 
~ .......... >dyot;tI1Oe tan ...... ~Id ~ 
......;,rdiIn.. ......... ,uIen 00II bil om ~ ..... 
pINUen k ......... .,.,v-.. 

J.1 "'-vrillildiln 
E, 10 ... IndeU"" ge<nNl. ~ ... gob_, _ 

_ ...... ~ """ .... *""int ........ (rio: 
u.t 2). DOl ,,_ ......... 01 ui.dtWlw.., in 

N'wr. ~ <uI.wrhi>.orie en _rieve 
beWYing. DOl ~ hdo..-tng 
_ do -.IoiitIiJ wan ....... In ..... 9fbkd. Icij 

"'uiI~ ........ _t.ap~ 
) .... ,,, _ Ie ............... 1..:.0fflI ....... fill 

hebIron 9f\I)f:eId bij dilIolaU~ ..... ~ 
Kumltan ....... _om ... -.IPItIn ..... 

lfe6yobiotd ...... te<\en 

Somo -or I>tI ~ oIterbaki ~Id. 
...... hot goOIo<I ronc:I het ........ ero het dorJ> 
~.ero __ dl_'-"-"" 

9K'etood, ..... bIj ...u-de ~. 

_. pIekkoro zijro bNf>goijt ""'" de oIee<. 
_taando mlrunle plHken tiln ..... HI ... 

" -Ji •• 

.. _-.... ._-.... 
M __ 'd~ 

• 

, 
• 

, , 

1 • 

fiU<. Gemlral m ...... do ten<lenkool, Iw!' doo"p 
1Yofl ....... hft !iUIpIotn tn • HamI ....... In 

1'.-tboJ ... _en het _ ..... IIr...r en 1Iuimt. 

"" e< nI09"I'jk_ ....... n""'-~,. 
pIek ....... 011101_ vln do ~.e plel<ken zijto 

00II OIl q,., l ! ....... to vl"""'. 
'Il00''' ..... woI9t _ ~ wan de oIeer dill 
pol" sI_yobIotd ~ .... tfftfd. US.tet do 
~ ero I>tI Oorp ~"vll.n. zijn ........ ,,~. 

000 ... sJe<en -*" ..... wrdo< uiI~' en zijn 
dwn>oIo ab Hn .. _ OIl de b¥t _ ...... ... 

000 _en.l9K .... oppe<vlH .... 1n .~ 1 oIHn 
...... op func ...... j.iqIng'91biod. 

-

-. -.....,-"..,. ... ' --- - ~, . ,'" -- - - --- - - - ---- - - - -- , 
4 - - -- - - ---- -
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Dit Parkbos krijgt dezelfde uitstraling als het Noorder

park bij het kasteel. milCH dan een modernere uitvoering 

ervan en openbaar toegankelijk. Het is minder grillig 

dan de Engelse landschapsstijl. Af en toe zijn er door

kijkjes naar het kasteel dat nu in het midden van het Dude 

en nieuwe Parkbos ligt. Het wordt een bas met monu

mentale bornen waarin verschillende over9dng~fdsen 

van bas aanwezig zijn met open plekken. Veel soorten 

bosvogels en inset ten lullen zich hier thuis voelen.ln het 

gebied kunnen Essen-Iepenbos, Haagbeukenbos, bloem

rijkgrasland en plddbelijk Illoerasvegetaties (rietland. 

(uigte. water) tot ontwikkeling kamen. Een folly verwijst 

naar het kasteelkarakter. Het is voora! een wandel

gebied en op de open plekken kan meilianger verblijven. 

Kinderen kunnen hier goed spelen op de speel- en 

ligweiden. 
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O'......-_:rIn9d1ie .. ___ I-. 
he! "."">p>.\ft<II """ t.eIckdIe • _ rodonig 

~ ~ de •• HfI notuurtljlo' WIeI· 
ding -.nl \"' .... de btOOuwtng ..... \I\eu1en en 

I.of:Iok<l'M, a.'jn met """' 1)'III«h lIodrt.ijlo 9'o:n en 
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In de • ....c en R",,,,,,· 

9"- <1M! 9H'" f"""~ ondeqaan. 

blljh de landbouw. De ~inG " dw goe<I. 
Wol _ .. r."".,._ ~ door Mt~ 
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pI.on ...... '..-t de bll;...nde landbouw ~ol:loo-nde 

beo<hennen en ontwi~kelingslnogelijk_ 

,...". 

GeblNen clio HfI rufld~j2igIng O<'Ider9Wn 

~';igen de _clfur><t\M rK"'_ en natu<Jf. Hi« 
WOfd.en bIoomrijk<: gra>l.onc\en ontwikkeld. Hierin 

I< nauwflijkl..- rulmt~.oor bedrijlse<"""," 

mi"he ~ ",ah deze de "'9"101"'" j.ooro:n 
tt...ft plaa~. He!: toekor"mtig _ 

... n deu: .".tHaiEn "<!en __ deHjU",id 

.. 0., ... 

van de ~rde-r ....... !Ut"ur .... or ......... " ... en 
SI~t>boI.behftr. W_ moqeIijk word, de ~ 
_ In lufl(t\ew;j,i9Ing~ <!en ol'ematld 

~" bijlloorbftld door uitplutsing...,. het 
bedrijr naar ~ndere <}ebioedOf,_ Hier"Yoor 0I000"lieI 
het plan in aank.oop.an 9''''.'' op _...,. 

scMdeIoos.l<:Hing ....... __ ... 9'''' .... " 

rljn Of In de rur><llewijrIgingsqebieden "'* 
bepeO;lo! fII<)OJelijl;.l>tden defokbaa, .oor P*1Xu
I;""" om de rK""IINoel5t..uln9"n Ie reaIh.eren 
Indim <iii: partKulicf de "",ncIoel>teIUngcn voI
I~ on<Ie<stwnl. In die >iruatit"s kan onde<zo<ht 

worden of de rK~atirte onIwikkeling OIl poor1\
<uIier eigeoodom ~" en fII<)OJelijk Is. In 1'"9""
.tell;"g tot partl",l;'" ""t~r 1-..>IgHt< 
Natuurgel>iHj.plan) bestaat INn. ~ -90"" 
ding of ~i"'.l ..,.,.. paffi<~ re<fNtiebtloeer_ 
Er lijn 9H'" inri<htlng;maat~en .oor\Mod. 

bouw W<M'''''_ &ij ~ wordtde..
of minden! w •• "'" ...,. de gronder> direct _. 

reUnd. He! bes'emrninqsplon blijh Mt loetsings

\t;>de<.oor oUe on~ duo ook .oor -
- aank.oop ~n<lbo\.nNgronden ..., be-drij¥en 

- mjwIltige kavelrull 
- _ "an fyoieke en pI.onologis<toe 

..-voor a ile bII;...nde landl>ouwbedrijoen. 

dusook In <Ie fun<tWwljrigIng'9~ 



).' ...... ...-.,..,,.., -~---... ,~-
Et _ op ftft ..... ttc 

<tag .SJlOCI ,KtNlllIOI"I Mt 9fbWd ~_ ~~_ 
ken ...,.., dll Mt ~ dB, <tf"t _lfjdI. 
UII'l""JJPUn! k dll ~ v~n de ~.otRn met 

<» MIlo IIomI. a-- wonIf<I ~ 
........ "11 .. _ ... Nn di! ...... ~ he'! pbIed 

aatl9tllgd Doo<"-~ <Iot,..........-.-... 
_ ... kn_ ~!J"""'mo t; .. do... 

In Iwt pbIed ,,_ ' t I of " ..... oen. Goede 

flebwo b''''''''9"n --.oil di! 0U0d Me i<bIoed In 
din boNi ....... ~ -1In9z-n-. 
Itc« * GP9"',ome .. """"'" uIt~, .... _ 
maot'"9"len ¥OOi" tetre.tit. 
fen __ belangrijl< uIt~unt k dot door· 

!I»n<I-"_ door Me ~ ~ ........ !jk 
lit led ... _ om do! n,o$I en oelllohekl Qn 
de _101_9"" 

.-

(;qtIs ,..t.e<en Nt! de .. __ ..... 
geWed __ oNe ...en met ... -.. Me ,tete

Jtitgcbkd In IRkt en oNe men op _ttc tIagen 

In di! benMn 9111 t»tte<m ~ ~ 
p&aautn ........-den ... «ht un de lmidljk, ~no' 
do! P~. ~~ de ThtmatftWPiJ ,.,., Nn de 
"-rijnoc ""' ............. n jnt~ te<rNII, 
.en zuIden .,n <e P..tweg en ten -.ten QIlMe 
.... teellooml •• 1ggen, din de pIIIkeetpIHI_ 
Nn de lrtIidijk .. , .... ...., In -.g ~" ... 
men '"" oprlthtl Qn he! ~ 
IeWoId plfk«en In he'! ~ __ Me ... ~ 

1Of"9I. ............. he! han YMl he! geIiOecIau101 ..... 
k oro ~ 6 If dt PlrkH","~ .... de .... 
IChItlende ... ,keerplNr.trI Ie >len. De ~ 
~r.trI WOfden I)tfl_d .. ~ w .. ,blj 

..-geIma1lg worcl getet.en r.-. de _t. 
~''"' .tjo>~M -.....- ... din 
_. M ;...wjoe!. __ op ~ dogm. (, 

-



.. ..... ,.--
, , 

: .... -._ .. .............. : : - "," , 
W • . .' 0, _"0NiII', 1 __ _ 

.. ....... -_ .. _-
- ~-;;:-:. ------,..----_... F 

1o_,W"".', --, 

• 

Is g .. _ d.aI In 10 .... 1 I20D paokfttplH:>en 

nodIg zullOfl .. ,. al. he, 9O'bIed Ingorlch. i<. ~ 
park,..., __ ,ol-,<:htdat <ril, 

bteldir>g An de patkeefl'lHu", In de l0et0ms. 

n>Ogt!ijk I$. Er _dl duklrtijk ~n W'aor 

_rte..d """_, 

--- -- -
0 _ .. 
@ _oo 

• 

, 

-

... _-
I' 

it _ / 

, 

'I 
'"6.'1'1 
Pilil , 

'.r--

--.-

-

De plrist.,pa.t_ trIjgOfo H'I'I trig"" .,.n_. 
~tM;d ".n '0:40 ~uetl, ~.., 
pa~toen ;djn sc>«\aaI bedorId __ t..-., 

kC'BQIlde p1t1'lf'Il)Iaa1>, De onder ........ QIl 

de pl~" k;on ten eigen pa.u..fe9OIing 
""_~ Te -... .... , aon bel,;>\(! pa~ 
w-..- je ten d .... l'Ikje k"'" krfl9'n 0/ H'I'I uII., 

rijpas .... t..><~k .... de pIris'Ofplam, 

.-d .. Doofgaond ~ ... 
sllIIlI"'OfIc __ ,(I'IO'H/ """9I'iijk 1_ 

drcngen. Oilial <)e~ ~n In wnttI' 

hang met de nil'uwe DnIoluit\ng ".n leidoche ~jn 
op de .t.2 ... de ..... bo ... "!! .... de Al. De IbJf1<lijk 

loop! otwa .. do<>< H'I'I dfUk f'Kf<!.liegebied 

(PartbcK ... PariclandKNpI wI11IHI k~l ... 
__ he< plH\Of en de oriighftd .an de ~ ... , 

'''' ~ Dtt ge\cII ooIt __ de ParI<weg, fr 
btijft no lritv<>erIr>g QIl ....... ~Ien wei _. 

~nd ~. m_ de fKleont k.n "!' 11ft! 
pl~k ... oeibg .,....,..,ebn en de <.t~ 
van deIen ""n de.., _ word' ~ In 

erl~weg type ' 1_ •• , .. oordeIijkhricl QIl 

de gfITIHftte Ulre<h' l. Oil bd~nl dal er 6G km 

""' ..... Mag wotden get_" W ... , re<fNIl'''' 
..-..8.en wurd"" Ir>ieb ,,, .... ,,""'" .. , ........ ,"'" 
om de ~Id nog _ aile tal.., """,",,, 
__ , wijti')genM ~..-I de ... 

~ k .......... norden be/>ouden, 
Anoden: we9"" . iJn n.o ui_i,"!! van de ....... Ire-
geto;n _ loeganltelijk __ btoslemmings.

:.-, Oil ge4dt voo< de Eibtaan. Odhlll<ftWe9, 
I'OIderweg .., Theona:~, Oe 80chldijk ... 

Iooslenlaan wotden ,elf> heIemo.1 .f~ .... 

"""" 9OfI'OIorioE-erd ~ "" word.., ... 
• _ .... treI<l<eii jk """" ~" en lletsen. 
~_ ven_ kDmt .... de B..,..m"" de 

Partweg, de Loel<om>tige Vfl1o. >gde ParI<weg, de 
Tl>erna~, de n~ weg 'en noorden ..... 
de HaMrijrI'" PI .. , GIeIt;o..dotP of Laagnil'uwtooll 
M1 9O'bIed In, Aan de'- Qn het gcI>ie<:t word' 
men goe>IimuI~rd om to; pa""""~n .oal. ~ 
Is be;<~, E~n.....-.idl ... an de _keeromaat, 
reqeIen ;,. Ie mn 01> wrt 6.. 



De~.I~WOt· 

den rd;o~f eettYOUdig uit<}eYO'!rd. Hec betreh 
veiligeOl'erSled:.~I"'" .... ,~ 
mHlregelen. borden en ...n:ff, .. lui.en. De LC 
_ In Mt '-'i»< ....... lOO4 opd,""1 ~n 
Hn eo!f1 bureau om eo!f1 __ ~ .... k ull Ie 

-.-.... In dll ~ rr", ~ ullgang<punlen 

~n in 200J u;lgevoen:I_~-" 

ondrrlIouwd en zijn """ :un!.>l ~t"'· 
goMen uitg .... otkl mft """"_l~n. De f'inckon· 

duoies .... n het ~ geven 9ft" Nnldding 
amdo:~~ ulll!et_'-'V 

"ndinrkh~~ Ie '-rIen. De mHlregooIen 
.-utletI tilden. do: ..m-;ng verde< lril-"l 
~ c.emeente !JUedt1 IHI een ~-

.. 

de<wet uilYOe<en wMrin ook do: omqevIng ~n 

llunrilen. (oo I.NKhe Rijn( betrokken WOtdt. 

Indien Mt ~1OS \eI<It 101 nloouwe Inzlchten. 
zuhen ........ ~I'egelen Vln Iondinr\(h· 

\ing<t>Un :ungepooot WOtden. In Ifw.."tIng van 
1M!! onderzoek worden de hui<lige ..,.,...;"ne __ 

-.....a1n:gel ... gehandh:ult. ~ng .In do: 
.... tregeten I. "WI voo< 2006 te _achten. 

.o.b do: .... tregelen en "" kOSlen /on wfJ.llgen zll 
__ do: finandering een a.mtUIlende opIoo.lng 

ge<oc;h. WOtden. VoorlIl do: ~ UUecht is 
_",,_ijl WOO< do: .... rUe< .. ;I ... ~ in en 

om he! reCfUtie~. 

.. -._--



, , -JJ: - '-

-

on<:ten: ..... .-altegf:l.., ... ftfl,;.." •• ",.".., 

afstumtlg Joosten'",n.., ~tdijk YO<:< 

oemolOrisee,{j ~rk_ 

de ~1S"n WOtdendeel.. ~rhMd (:Ie 

""" bijIage l) "n worden v., tnkt/e~
~...,.,....... 

ac6t!f rnee-<kIM un opIosslngeo\ 110<:' 

_,~,~, ...... parkotMl (1(o,s1ee! De II .. ,) 

1 k><a~ io'l'Itlg """"_ 
Din .-au"9l'len..,... 60tm 
(~ngs~ 'YI'" I) 

2k><aries io'l'Itlg """",.un 
exl,a~"""liOtm 

rerlt_weg type II 
ll;irbtolo ~I"'" ........ In ~ JO(l aUlo"i; ~fa(t 
"jol"*"" mel semt~ pa~""u.:n 

H 

mel ~ningM aI< l..w.tgebo<lwen 
infobonl 

- 41ouolies """Iig ....... ~ 
- bW.-aI.-..gelenvoorliOtm 
r~ng!Wfg~11 

• 
- I~!st"'! 

-_boMI~' 

- .Iouol;,,"""i<juveo>l ...... , 
- edra.-atregetenvoorliOl:.m 

(erlt~ng!weg type I) 
2 ~.ts..,... 20CI aul"" 

" 

2 veri<eer»lulzero 

- \>O:toWn ~!I""mi~ 
,. 'Pal... "01 

01"_ P w .... fiel'!*! ~ w.'e, door 
I'I'ojeclb<>reau leIdKht! lij", A • ...s.ttt voor 
~nst>litl .... 

- Ioatries .... i(19 ........ I.un 
pa_plnts voor .ooaut".. 
.OO,...........plaahendoorderdo:nHtl~~ 

""'- _en "." pho 9"bied 
", 

,--,"uls 
_be!l"m~ 
"""""",,Ilo>q boMWonde pa.-ptaats lot 20CI 

pa~.atlHl nwtasfall rijnrolc .... met oem1-
vett>arde parkeftvakken ..... , voorrlMlngMaIs 

tiet>enrekk"" 

• 
- patlo!erP",,, voor 51> MIIo\; ... f.1I rij!.troktn 

....... semf-¥ett-.arde ""rteervakk .... 

Idfm, 50 ~k~l_ door defden oan It! 
\eggM .... , bui .......... pIangebIed 1_ (semf·....,mai'do part.."ptaat--. JIft' 

plmtftJ>l&al!""'" ..--01 ...... 'I09boom 

) .1.mlJan9'lI<'nlen en _'reg"l"" voor ",at ... 
De """tief grot" hoogt ... 

~ binMn gebied H-.ullM< en de 

9'! ... ~de bodemopbouw ho-bben 9'!Iftd tot 
..... bohoor\ijk <"""pie<. kleInS<hat;g _I ... · 

oy>1eem: ... is ""ake van ...... 9'OOI ... n~ pri. 
vak""" en., lijn vend1i1ende ')'S'emen van 
......... aIvoe< v3n wale<. lie U;trt 7. 
De hog« 9'!legen "~ronden best.Nn 
In 110M a~n "" 1Id'I~ tiel of l~ op ..... 
nndondergrond. De ... 9f'I'I6en .Iin droog van 
~11'r. .,. is weinlg open ",.t.,. aarrwetig 
en do gn>n<tw.I .... landen lijn Iaog. De goede 

IIoortatMdho>id •• n IIt!ft 9",,,II.It ,,,uk! "", \!I 
gemokUlijk wegrljgng .... r .... """""grand kan 

"'-, 
De '-' 9"Iegen komg"""<l<:n boMt""n uti patklM 
(",.lOj) ...... e 'lo-i en -.n .... , ..on <lik,c __ 

.. ...... - ... 



.0'" 1 101 6 motH. 0.. ... g~ rijn;...;.t ... 1 v.., 
bmle<: ~ .. , .... ~ __ w~I .... _rio} 

.." de grondwat<><>tand<><l ,ijn hoog. 

_ h~ ~ 1$ ~9"'lornd op de lone!· 

bouw In tiel ~. DII. ~kenl ~ IIJditionHl 
peilbdtft< wa;o,bij de ~t.... hoget Ilggen 
d.n ... wlnl~ E ... ult.wndering hietop 
_ tiel p<!IIv;ok _blow",,, bnel tlunullrn. 
1i!It. _ 9"1'" __ A>t pori! <}edu<ende het geMle 

jH<om ~Hn de lun6ertng -. ...... bslHi 

le~, Om de hogere .omeopoile" In 
>Und Ie houden. io _ wal .... a.o"""'" nocIig, 
met _ OIl de SUtIOInN;qronden. Omdal deu 

_I~ pla.ots_ vanull'" trIo:kctoe!Hjn 
hHft dIt Hn minde< <)ONe w~to,*w~llt ... \01 -. 
VoOr bol .... NEX~ loNk<hellijn io ten nieuw 
wal __ leem "'~woo pel. ""I In ~ Io<.WoI 

van de omli99""de ~ wa~""""" <}ebied 
Ha¥o<ulleI1s. 0.. bedoding io d.1 he! VlNEX· 
_ 1""Y'leem lOWHI ~Ijk ZelfvWltiel",.od 
word!. lie u.rI ~. Dit botekent dll ~ 
sd'><>tt<><o -..den _l9d>ouden In ...... geIMd 

tel~ en <lal ~18orten worden gebuffffd 
vanuit de origrn wa • ...toe<gln!! (o.a. ~ 

Plas). Om dll mogdIjk. to ..... un voomet tiel 
VlNEX_.I~'Y5l ...... 1n ten flexl~~ ___ 

lusH'l'l oen ",,,!mum en ten minimum pdt Bij 
di! ~t zuUen ... ~ In de wlnlr<pi!dode 
mee.1aI tooge, rljn cion In de 10"""",,01 0' (en 

~ du<. clot t~leld io a.on tiel 
tRditioneIe pel lbehea. 

~Ie\d ..... ~ ,iin Ie ..... OPU¥! 
8_ He! fu~ied blnMf'lItusi en 
Ruimle di~1 len .uio;Itn .... n de Al kfijgt ..." 
nalUUlKCenl. _ rIjn potenl~ ~ voor 

de ontwikktling ....... IMltt Wli'Hlgmlanden. 

H_ de g ,ondw.lIIen~ In <iii goebIed.t 

..oetIjk hoog ,lin. .... ""'" wntere _ ... Itlng .... 

onlWi*lelingsmogetijtheden ... glOl ..... _"" 
word! he! ~1_lt<peIl b\nnen """ 
functlewijtlqing><}ebied -'>oo9d en word-! oen 
fIuIIwL noluurfr", pdbtt"'f' Ingeyot<d. Hel 
naUe uukl" .... n Mt gftIIe<I wordl benadrul<t 
"'- de _ ....... kto open wat", Ie ~en (101 

ca. ~""'). 
U;,ga.onde .... n een gooeo:Ie waterl:wal;'..n In ... 

H-.Ijn ... Plo •• Uljgt tiel get>ied ~ watemut>· 
houdkundige koweIing me1 he! VINOC_at",· 

')'5(eem (H.arrijnse PIn). Hoe de koppeUng ..... 1 
kec VlNEX-walenysl ...... moe!. 9"an Iunrtione"", 

.... onder _ Ute ' WI '_~" I • ..." punl van 

......... detall~rIng. IndII:n ..... anleldlng " om 
~nUIt he! .... NEX_ I __ IHm 10 Z<lelen_ 

Htra plekborgll'H,l. i< de l e boreld om hIerin "
Ie denkM. HlorbiJ i< Iiot ull9l'ngpunl O!O, I!r ..." 
m~rde ""bl ... , ........ hel ~ngebiood en ""I 

• ... . 0 1 ... ' _ •• ;;;;'.~'._~ _____ 4 .-_ .... -· -----_ .... _-, o _____ ._ ......... __ ., · --_." ."" .---. ----· --~ 
.' --;.;;.; _ u 

, 

, 
I 

-- -,- -
I I 

-
-

--
.... p;ekbet-glng nIe-t ,en ko"e mag _ ..... n de 
~ ..... en nalJutdoeIen die de LC .... 1<Hlt 

De wat~9"ng die In bot .... NEX-wat""Y't...., 

.... _n<ling m:>et 'INn """""" tus ......... 
VINt ...... Wetoring en de foIaan-ijmoo Pbs I. golo

UII_ long. de 00<19,"n. van I'i<"t pIangebIed. 

DII. "..." ... n~,sing op he! ~n voor he! 
VlNEX_alonystomL 0.. ' '9'"''''''1''' ........ do", 

~.ljn~riefen~lljk -. 

-.1. Wlolffloulshoudkund\g ....... kl de tWng von 

...... wot~g.ng -'nIg uk 0.. dWnemionerfflll 
_ de _I",g."!! voigt ul' he, ""'-II voor he! 
.... H~tenysl ...... 0.. wij ... wa.orop .... wat~· 
gang .... >1"';11119 trfigl mel de Ha.o<rIjnse PIo. 
(~mle,) en ......... uten .. WHMng (.~ 

• 

_., 

-



t __ d w.t ... Y'e ..... 

Vl"U ~ ~ijn ,,,. . - .--
-
, 

$ $ -.. -- , . 
•• 

--

Mjk cIoeIl_ ""9 nadft ............. ~L 
0. fun<tIo _ ... -t0i009Ion9>"'''~ aI bij 
oMuI-"OO _ de ~ __ onwuttioo 

"" nadft ......... uII~L 

tndctlyttl ~ .. ___ ~ 

pel"" en _tlr;e ...... ~'9f" de_ 
rMMoop ...... told. ott IIhIogi<d"l ~ "" 
oM 'o1euI ....... Woeerino;J ~ ... odoocloel "yon ... 
VlNu.w..t~. W~kunt'lg 

9" ..... kdlt-.~~ Uh~ 
v.>n -. gotde WlIe .... w.olheit In Ioet VINl""""".e .... • 
'Y'I_ k he:. _ or Op verithl om do rMe< 
If ~ Y¥IufI de VI...,I_ w"eMIIQ. 01 dtt 
... ,~ ... k, _de ~ .. onde<!odn In ........... 
wen.1nt met HDSIt en pn>fectl." ....... Leld""" Rljn. 

Ee-n lit .. ~ """'" de YOedino;J -. .... 1 "n... 
'r>Iee<n h _ v_I 9"'"Mt VleYt.rwfIde. 

V.null dol systftm .at ......... ~ v.>n do 

~e~ ~ WCII"den. UIt ~ 

"""9PU'"'I v.>n w.t ..... waIit .... ~ <fit ~Iefl .. rief 
-mnog ni<1 do -uu.. Ht-t peiI-. dot rMe< 
krW! ___ UrMIIt<; ..... ' oIviI wei ..... bij 

do ....... -de pelle<> in hO't gftMd . 

In hO't ~ ......., "'" ""Itt' b-o'.te< _ 
hO't gd>ied -.te<tl 600< de oppeno!a.te _ 

_II:< Ie~"'" (Il0l ,ow.}. T,........ ..... In 
dttgebied~ ..... Hn_~ 
.. __ in Ie __ 001 ge4dI ...... _lie! 

p_ ~inoJ __ uI pIN_ ... bij 

de ... pemg ...... deH det1llebledcn 

- "'_>08n-aar~ ... ~ 
""VlNo;~_ 

- ..... _n-aarGcwen$teGrond· ... _ 
oUt_alto' Rf9\MI (Ga»1 

- VlNu-t,,",-,Lb.w.leicIKho..,._ 
paos.agesbij P.nt_ l"hIfNl..--g ... _ 
1600< 9""'W""te lIttfthIl. Ht-t betrtft _I ... 
!open Long> Vleule-n e-n 10"95 de "" 

- ~.troomrUfiMerliJ~~. 
bomen rooien, tM.icb, etuwen oncItrItIdcot 

- nriliN- en W31~ et"""""'9rM...-
- Lb.w. Khrnlq' .. !. ....... : Qdeun~ ..... 

wcsuijde. 0'IIerlHt met .. ..w. In:"'l_ 
lbarrijttu- PI .. 

MnYulIende mutregeien zljn ~ijk IIh oM 
""-ing von ...... "'od~.~tingsp..n cIit nood· ...... -, 

--



4 
U ""£II 
De~~_.~~~, bol- .... 
Nluuoyeblotdeo. In G,_'VfbItd lIIn<ht·_ .. 

"'~f ~ ondo!rdttI _Is. I> YOIgtt. de 
.. ide ...... on.e.t,.·,eve\906") ftft m.e.l.~ 

..-oIt. Om ...... .-.. Mm tklC INtI MtIN 

[If ttl ~ppOIUge (MERII>P9H!dd """,lie! 
9'W~ De prOV\rI<lt '-ft ". rithlllj ...... 
_ "- ME. en "'" 1IIligI:," htt MU-<"oppOo1 Q51 . ... ~ 
0.. MER bent ...... ftfI t<Ml\chOnoj ""de .... · 
lti<ling _htt ""*',. '-~ 
... ~ _do ""'a ." .... ldlllo ..... 
aIt,.,.~ ... ten ",tt_III,,, """ de h\eftOj 
'e vtfWod!t ... lmII~-~Ien. tt;ennft-"'I 
$ Mr. _ booIooogoljU ___ <Ie ""'-

_~bI"""'Ml9"'''''''-' _on htt Looodio.id"I~....,. tIHmIImo 

"'''''''10 10. 

Ir'I ... MU h _ .. \nrktIdng .... "'" .
~ __ -.. 011 .. ---. ~l:heI 

toWt ..... I~ ... he< O!>en l...dKho~I' ... """",,,. 
In he! 8owIIe'..m.I k het ~I Got 
.- ........ mensoon....cen kunnfto 
• .,;.I!fre<,1n _.- 01 .... 104> 100_ 
Hn re<"'~ hoofdfunc\ie k dMo de Mft>l 
gnchiktelnYull;.,g, _, boIyebiedeo. de 

hoc>go;'e ~ hetIben, 
__ fMI __ .... u. .... 1et uwneth, ... 

In KI>riI ..... 1 .... mel ho1lMdi9o VHl.oI _ 
-'de- ..... ak~p. In !wi ()pM l..atI<kd>ap-
all ..... "t~ k .......... C)ftolen ...... Hhoud _ 

Iwt _ """" agoari«ho! ~ 1M! ~ 
_ I ~ «1'1'" _ InIMOlol' __ tie onC

>leMon. OmcI.>t heI in """" goebledeo • ..-llijk .. k 
om !IffiI< 110( ... :1 .. " . .. . _ ... OP Ie......,.,... 
..... toUIe~lndlt 
• h,...~n..I k1f Iagoo< don In "'" ~"'III!I. 

OebeiOe aI~ geven_..nO<>ten_ 
_binnen ... ........, ...... 1'et,.._WJOt>iedop 
IIooIdl;;- Un IMot.w.den. IIooIckond .... k 
d.a1 bt-Ide oIl ...... l~ _ posmr... miliel. · 

• 

efIeaen 101 geyoIg hebben .... --"ib __ 
_ -..tfec, .... ktde 111,.....,_-, 
.... <Ie _M ~'.Ide _",otieu~d'eII. 

~ ...... "\(htioog>Pian....,. -.~ IoIuIt 

.... "" he! Open Y~. In ..... 

g~f 4.J zr", per I~ • eHect ... III" het pIoon 
_ OHrblj k gebNiIi; gemml .,... cit 

eff~ lilt. MEa. o.>oo ..... do:lo:n 
to _ ... """ me« ..,.dfAlW Worma~ "II')e'--
e.J W~Ift_ 

OII' __ !wI.~ 

W.I ... " ..... c"_~ IIinnM ~ zijn tie ~~ 

~m1 duldetljli: oeQnderd. (r to tnftf "rinlle nc;xt;g 
__ ... ~ on _al .. _ ..... ordenHw:Ie rd 

.... « ,bIj de Iun<liew • ., ........ vot ... du. 

lfU\m~ oodtnlng) on de Nlrnldijke InridI-
tt .... 8tion9rijkt prin<iptl uk !wi. nie..- w.l .... 
bdeId rijn de kw...,tilt'ltWlC. -U_n bu"e .. • 

a'-on"~~ ............... 
fm -. do;, ondcrdclcn ufI!wI. "'""""'" w~ll!rbtlftl 
II de ._~ ....... !wI. ~I ~I_ 
Ut\dtIIi1o IwIIIIen ai)k . ...... I'rowIdMI ~ 
Ye<...-.IgItog _ GcfNenIeto .., U .... 

__ ~.I~do:W~I"_ 

l'IIN"b;.~'''''''OP_~~ 
beo.koOton" .... "~ ~ 
din, Oct LorocIio'ri<hI~ ............ hIM"'" 
ge<cbnd. Dol W~lcnoelJ II dus In princlpi. """ 
nn IOCIlm inj op!wl. ~od • • Id .. ..,pI., ....... ........... 

Dc ""'OIe<tOtU to Nfl 

WI_ daI nicuwe rvImIeIIjb ........... _ 

.... do: ~ . .. _ ~ II geI>oudcn met 

1Iet..- walOfbclclcl. Dc ........... ........... 
voIdocn ...... _.It\1/ngefo ....... dUUf'UoO/ll 
_1 .. _ .. . Dol _e<totto k «hI ........... .... 

aileen eon iii ",,",JW teo. do:lIo>9""'""" plan 
.. hlt<~I. Dol W"ICt1.~ ......... hcI _ ptOCeo 

von wocglljdig Inlo"'''.r ..... ~. ol~ 



en <riI~j __ ~ ..... Yan .... a.e<h ul!iloud· 

kundigo: _.m In nrim.eIijte plannm m 
bestui.m. kllloofdhjnm ornvat M. procu _ M 

W •• e<toeIS M ¥OIgmde .. appm: 
0.. initia""'_ 'Ifit M w"erbeh~op 
M hoog.e.an he. YOOr~ pIa~<riI 
..... belreIIlMuln ~"""'9 .udium biide 

pIao ..... "'~og. 

Wa''''~de<en~koonen 
samen 101 albak ..... lng van M ",ikwljd •• __ 

de W<OIenoet>. Dewawbel_de< In"",,-" 

M_OYff'~'ek..,,,,...un. 

""'9'!'i>)kheden en bepeo-kingm.on he: w.,.,· 
'1' ......... De walerboho., de< .. ell rich jIfO-

"""~ 
De wa''''''~'''.~.'''e< beocwdeeIl he! (voor-) 
on-., Iaondinrl<hlln9>PIan 01 beslult aM> 

de t.and Yan VOCKOI ~Ieldeulteria. Op bHIs 
hle<van geet. de wal", -"de<eo:n ,.at~· 

w,. iNn M Initlo~d_ ....... 1 ......... noeet 
... nPHsinoJer> In "". ~uit...,.,.. 
o..lni~~tderesul.atl!n".n 

hot .... a'e<advIe< In he! "".lndeUjke pl. __ ull 

.,., .lo!bwrl w.'~r""r..., ... f op. 

Delnit\aidef ......... '~. hot planlbesluit...,.,. 
alIn hotbP;oegd ~1"9 rIat do ....-.n_ 
lljkMld -. om hd planlb<:>lull 9'!heeI of 

gedft/tolijk qoed 'e k .... "" (beoorde\,;t",~ 

1M> • "9 W....-t, In m lUI .. Hil do 
.tort v." M pIa<wormlng hedt het pro/KI. 

..... m _ ' .... >uil.no <"", .... _nom"" ""'" 
~s<hop de s.lc_ Rr",l.a"""" 
(HOSIIJ om ~ilken te make! "...... de wjl:e 

van ~ mel. d. Wa.e<toeu. HlerblJ hod! 
HOSII_'9<ge •• " 6.>. helln ........ bel~ OW< de 
w".e<toeto neg In on.wlkUllng Is. 'n dl, boeIoeid 
1$ iIiIngegnm her HDSR lItH do wa.ffi.,... 
orrogaH m _. ri<htlii"""""'~'I"'n"'" Pjn. 
Toep.J.>Ing """ M Walrnoom wrtttfl du:; neg 

In de ."",",~"en'elc fa>e. ~ HDSR IlO\l 9ft" 
va .. e -"<wIjH heelt t>Ii de W'O.e<t ........ In/or· 
meeI .f~ om bIJ M. pIa..-mi"'J'9"Ke!I 
""'" ~. wei ,<M!e\ mogetijk Ie "...un 

vofgem do po'"" ..... ¥<In "" w.o,'"" .... ,. Do! 
W>'e<WUttuurvisie van he! w.,endIop, __ 

"" uj' 9>"'J'I'U"'m YOOr heI.oeI<omslige "'atet
behoer binnm heI be.......- zljn ""..-, 
is hlerblj • inhou<Ielijk lril_nl ber-oemd. 

0. betrotienheld van HDSIt to! he! plan_mlng<. 

proces hoef, aIs vofg. vorm 9<''''''9'''': 
H DSIt Is booo ........ ,ijk ""'"'"9"'''''''''' d Ig<l I n M 
lC on Isop M.., wlj •• ,,~ op M """"'e 
gewftU Yan <Ie "appen In <Ie planvorming en 
M 'u<_1ijd>e ""ul..,l,.... ~deetn..me ... n 

"" LC hedt H DSR dlm:t haar .wn".."raadooooo!-. 
w ... r<IonIuIt9>_n'm kunnen Inbrengtn. 
va""'" HDSIt I>eo:n vOi'e<onlodpoor!K>Oll 
... ~ voor"""",,,me aM> he. pol .... 

. ,-

-...i"9<proces.1tof:we\ HOSR '1ft" zinlng 

had In he! projectt ...... ..:>or H""rzuilen!.. hedt 
HDSIt "I'de.~ wljI:~ ~ dv..:'e t..~ 

Iontnng grhad blj hot pIanvormi~ 

HDSIt hoef! aaieI bi~ .... """'9Int
.. lirvan "",n _>hop.,...... he' 01""', _ P 

WIt"' en;" d •• ' ....... oct "...,.j._ 
9'!W'=-t blj M ~doo< he! proje<ltNm 

9<'O'9"n'-"'" "'f~'1e--waf .....u.ti""<>
lomslen, 0..., ...... , is _de<e wm_ 
rNl~ gevoerd.-Ieden van hot project. 

,eam Hao"ull ..... 

lnhoudelijllijn door HDSIt de vof9_ aM>

dach.....,nlenlwen_ ... '" voren gel>r.><hl: 
- Indohuidlgeslt""ro.doen zi<h~knet· 

""",en voorin MW.,oerhukhoudlng .... hot 

~. luI .. n M funcIirwIjrigi"ll'9tbOoden 
word! cIao,om in p<W-odpe <riI<Je9aan --. he. 

hondl\aYen van M ben_ ,I''''''if!. 
_ ""'ri" v""houden .... ,~ ... '-"" 

""""'" ge>."",fd naar """" ope-n w ...... en hot 
I~_v.n ...... _flexibelpei~. 
ln~wa.e",rtIC!UI,IrYk~;<deelge~ 

~lrilen, ... _ .... II> z .... loo:aro._ 

...... ...-tIe<ging. Mftr <pedIieI< 93., he! tt;..,.. 
bIj "'" eo:n loe.tie voor pie-l:.be<glng _ 

~1\.\!II"'uek. 8iJ de_""'~ uilWl'fking 
...... MbI! zoeIctocatio ...... 1t HOSR ""hI", 

OKondudeerd 6.>, bmutting 113,. ~ 
Kaamrilen' hi......,.,.. ..... tog!><h;". G.e'eI 
OS> de qeldende poi"" , .... heI w . ....... null 
Maan_broelo.nOtMlijlt_plmoetm 

wordm Na' H~. lui" voor pifl
be<gIng Ilgt ~ Ioulirdie onder..-lj ....... 01 
........ bn WOf'den mftO" _de ""nd. De ...... 
_ ~ .. Ing ............ w"e<belgirogloutlir 

..:>or Maa"~nbroel Isdaarom ingetroktm. 
Welwon:II g . ... d" aM> Hoa"lril...". p;et;. 
bcrqirogiouttk voor- tw:t V!NElI·w •• ....,u __ 
Em ..... '., onderdoolel van he. nlet.rw '" ontwik· 
kl!4en w., .... Y5.""""...",.. de VINEX-Ioo!Ie 

~ Hijn tig' binnen de 9' ....... ""....,.un
gebied ""'"ull ...... 01\ be',efl: 

wat ....... bitldlng , ........ de Vlt!uI ........ 

w..t..-Ing en do fIaarrijn~ P\;oS.lndep.n. 

nen ¥QQ( "'" VTNEX-wat .... Y"eo:m I>h~· 
-..do lOO<.m!aanwe'''';ng ........ _,: 

w ..... 9"ng 'u""" _jn .. !'\;o.m 
9<'""11 H.arrijn lo'OOI" ...... m.,.."... ...... 

w.o'e< van VI N EX-wa'''''Y''eo:m: 
- .......,,<-,: w.tergang (I>4'raUe! aM> 

JoOS\tn .... "wderingj...,.,. w .. ..
_ H.a1rijrn.e PIH Ya""i. ge<naal 

Vieu.e<Weide; 
0.. -" ;,. om de .. OItdeodoelm Inleg<aalln hot 

londinrict.'incJSPlan lo'0OI" Haarzlril..." In Ie ......... 
~ VI N EX-wa'e<.Y'-'" Is "",n ge>IoIm 

systeem. to:oppe!ing aM> hot .... a''''')''1'''''''' v"" 
HaartuiIKto un voonSeIm .-n ......... di • 



"'"9 g~~leeIfK''''' ""I ... ,envoor 
do ... , .. ~fte.¥1 het VlNU .... ' .. • .,.. •. 
Voo< ""..ang won ~ uil het VlNlX-orHte,· 
~t'-'-' It het _iI< do, in het ~ijke 

~ .an liunullens...., baggerbeo9lngloc.o~ 
be<c:hikbur I;ornL 

_ do mHO'" ....... ~..,..,.,.. punten io 

inwUing 9'!'ye.en In het ~n (of ... It ...... ..mng 
/Me ge!>ou~). fe<o ulUonderlng hiemp _ml 

de Iouije VOOI ~bo'9ing. (, k green ""'9'" 

IIjI<I\oPid voor ~""'yi"9 In het 1uncriewf}Z1. 

~. IMrbIj <}N' "" lC uIt ....... de reue· 
.110-,.., na'u~ won he, l<oondinriclltingsplan. 

Indiett rich kamen _<lor< , bij "" ~ pl<oon
utt-tlng (butt.., het functlewlJzl9ing~) 

I. "" LC Khter -' ~ om <nft 'e denken. De 
lC k da.rbij -' ....... menIng <la, de ~ .anult 

he! VlJoIEX· ... 'Of'<ySI"'"'" In """"\pe binnen he, 
VlJoIEJ(~bl~ "'" ~ moet worden. Voor 

«n ~nlill pun'VlIs oak nag ... ......u"'" ond.!,. 
_ -'19. ~ djn bonoemd In hoofds,uk 

).7.1 • 

• • ) eff""Ien pet , ....... 

"""".,,. He' LoncfinriUttlnglp!;on mHkl -...1111· 
lende wrrMIl van _tie m0gt"6jk ,.., to;edt "'"" 

_ell un ,,- ct;" he! gebled een gro" 
~n\ng'wa.,de ~ "1 .... , route.,.bcw""", 
_"'In de -......, f1M...,.., ... ~ 
ants .... n .. oak onc>ge(;j~n YOOt _ pIao'" 
......... ode., """"""' .... n f"I!<I1!.,ie ...... ~, 

"""""" ,,/ pKknid:en. 0_ ..... " \lOOn"" het 
pUn In "" on,wI.t.oIWrg va."> .... n ""n'>oI pto-k..". 

pIiI;o ...... In "" -... van '-""ageIegoenMden en 
.. ~<km"jen.. Door _ng ontsban druk' e 
en mInder druUe ~ ,. 0verigHI' ..... 1,.., 

bi ........ de,e ~, door z~ "" klel"",,,, 

Kr....! ooIt _!d'oI1IO<> In ..,.;..,atiedruk. ontO\.Nn. 
Doo< deu fetmo,i"·,,....,.Hjkhed,.., didI, blj de 
Slad _mlnderd het ~togebrulk om ".... ....... '" 
~, Ie gaan.".., reueatie. 

_ "" ul'<"IndeIljle ~'w ... rde ..., ...., 
9<bied beooodeddwordl doG< _nten. wordt 
In bNongrlj~ rnalo! bopHId door do nog Ie on'

~ """"'" Ioridoling. Afwl'>eli"9 en dIve<,l· 
leII: WD<den doxor _"" lie! ..-... pooI~ie1 
beooodetld, wa.bij de voon.. ... uI'~ ....... too. 
en ~l<oond.d .. p. __ do nl....- reue.~ 

bieden ..,1.,i.1 wrinI9 boo om •• 1t ..... zijn ... goNe 
mogel;jkl>e<fton om In het detallonr-p '" kotn .... 
,ot ........ ntreilelijb inncht\ng. 
~, .... an<JO!fl'lOl_rd ~ .... 
.Ioott "" IUS' "" noimle beIevIng van de ...aNnL 

UtI_ring ....... het Londi~ 
uI ""' .... ,9<_ .".., fIono "" I ....... ckndetijlc 

" -

""'"9'"01"". Me' _l,"",I~l!oche .."", .... 

en """'"" .... n lsemi·) toeslolen gebied .ul~ 
me.v.n profi' ........ De ag'._ xtMte-it .... 
-.IwIjnen voor ftfI 9fOO1 dee! ,.., ...........". In 
de pIMt< wo<d<n nleuwe ,ec..,.atie-, boo· en 

... twrgebled .... 9 ..... 1_. Doordal beme<ltng 
en 9£Onrik van ~en Khl~ btljvtn. ~ 

de miliaJkw.lItolt lang''''''' -wt ...... , lle!ge<n 
pooI_ ",I d~ In ""Uurw-den. O<>k In 
de goebIeden ..,.., -. hogoo "",_riedn.ok .... n ...., 

ho<JO! bio<livc"lte-it onl>u.>n. mil> e< voIdoen<ie 
0USIIg0 plKke<> _.ig .ijn. 

~ •• n he. l<oondlnMcMings.pIan >Or9i voor 
...., ullgebreid netwe<l< ... n e<oIog!Khe ve<bin· 

dingen _I bInnert lie! gebIed "'" ... met« 
'"'.';,"}. me' __ « Venen. VlNU-iou.ie 
leicIsche ~Ijn. he! 9"b1ed , .... ,uIden van de spoor-

•.. 

--



- $ .. - Ujn ~~ht (n,ar do: HoIbnd.m.lIswi) 
enMao~ 

De IHIotMtMl<llgheden ......,~, Nt .... 

achlennt 9a11". ln Mt ....,.,..do:IJjl_.an!WI: 
pI.ongd>ird zuIIen ok abOoliKho: om.tondighede<! 

weHswur -.t(en, maar 'qlijkertijd 'olol 
do: \'.'''0rin9 \oenemen docw do: hogere ___ 
6ew: drul op he! g<:bied. 001< de ;wnl"lj __ he! 

nieuwe ~ len weslen".... ok ~Iindijl" 
ongUlI$tig __ weidevogels. 

In d. huldlge ~1Ie WfWIt "'" gebIe<l ftIl 
belangri;ke functie ......, .t-.nuizen. Hel !and

InrkhtJ~ """1.,,.kl de poIenoo VOCII w.o.. 
mui:ren '*-dal nIeY_ ~.-. wat"","rtijon en 

bl<>l!mrijU! 9'~n,",n """"aa'I. Oit I"",," Jnftf 

moge!ijke Wegrout .. <>P .., ~ ~9"" 

bieden.1ij de delailuil_klng van de pla ....... 

",I ~ ..... ening g<:houden moelen worden met 
he, hu" gd>rul~ .an de ""'9""1"'}. E~n .. ...." 
b<>.beI>ft< (biJllOO<l>eeId do: bop van Oode i>omen) 

.. 

rr'I do: hftbeslernmlng ...., a<J",rl;che ""'~ 
tan ~~......, <Ie mogeiijk _Iige 

k.".m-.., .....t>Iijlpb.oto. ... nn .t...,mui<en. 

u~....,..,;ng ... n he! ~-"9'~ uI do: 
be<1aarwt.. I.In<I«ha~ ,truclur.n ~k· 
~. !Iet p.,kLond;chap en ......... 1 hel Parlboi lUI

.... he! Londsd>.p I.., -.len Yan do: Rijndijk ~ 
--..n. fen Sluk ""n de openhei</ .at _ 
_dwljrten tl!1"1 gUlI$te ""n de r«,.ant 

De LC ~I 100gl'Uldlg om 111ft d. arcl\eolcglW\f 
waarden. lOdat de •• w_den behouclrn bb"j¥rn. 

E. is ruimte voor ema aftheologisch "' ............ 

"""" opgrmng<:n ""'<J"Iijlt rljn. Slft"ten is om 
wur ~ijt d~ Ortho!ologi..m. wlardftl ook 
~ Ie maken. OIl ... in de I<>O"komsI bIij
.......to. bes<herming IMIM. 

I" de 1<JOCtiewijz1g1"'}~' 10., .. '1 
do: I>ui<tw,e "'ndbouw1unaio ......, eef' groot _ 



lit _ ....... Due pt-.d •• btjgen. """'dlunt

tie tt<tU1it 1M ... t...._ ...... 10 ....... 1IjI;.>_ 

MmtIt ....... ~LwoIbouw"'" 
"""" •• 'geIopM jorGo '-ft pINt ...... oo ... 
....,... jNO'T\culleten ... ~,e ~ 
dftotbN,r om _~ to ffili_ 
--. Indien • pwtIcutler. pIo_toUingen 
¥OIedI9 "'-"eunt. _ .... de luncriewt;zl-
iJino ..... -. bIIjIt de Landbouwto.......,. Iunctie 
~. De gooo.d,." In ...... ""bk". 
boot: 11 ........ ~l;jootY4.d ........ 
~ ..... OOIUIuiting ...... t ... _ ..... 

Op bepertle _ djn lip boslo ............. 1I1os/t 

1ri\JvI-. 900"'. rnoogrtrfkhlblen ~ 
....... -t.eteflnv .... ~en~ 
p .. odu<l!tfa(I ........ InpM.ing •• n ell ~.1ieYe 

n)UlH die door hot blijoltnde Io~ 

%ljn opvenoonen ... """-''9 pt»twlndtn lUI • 
bltdrijkYOCflnt ..... pen ........... oo ....... odt. 
OIl tt<tUt_ ......... door hot ~ IM6-
........ bIed bie<hn _ ell ..... -n;c IM6-

b"" t.*.nlnjWli ..... oot""; 1Ij1"ld ... om 
-*'I1eit1tn Ie ontwiUeIen. 

Om.~ ........ ~_· 
~tregeletl Ie to.pilen b een modeIr!IlolIQ 
~ ... 1Oft uitgltYOC<d. Ook ell eIf",l.n 

op ell -..... In ....... ~ (tloIdI,tl., 

ltijn. oUI zlIn ~ ..... "". "" ..... (, ... J ...ari-

- ~ ton apzi<IIte ....... cit ~ ..... 
L eII.-tIeInXi.5-"'"'"~_ ...... 
z.. de sltuMieln 2015 met ontwiUltllng~ 

bIed ... ....--.......I'~ 
J_ do: sII .... 1i< In XiISmct ontwikkellnQ_ 

0Jtt0Ied om met. _o.n'iH~ 10M. 

_"",1e111 In dit pUn. lie hooI<bI,* )..6.z. 
OIl ef\ett .... 0". _ ....... ell. = odfol*$ 1/1 .... 

<JdetlilOllIOlIl.OO"'IIIp~en~ 
........ he! weItkencl. ..... + .......... II d.c t..IdscIoc 
tijn In )Ot5 II _+t.cod en lUI ell 1Ot9l''''' 
__ - ~ Itijn. de ....... ; j t I'aotwItg 

1tft ..... bod" .... ~1nlO15~ 
rljn.1n 2C04 Is Mn -.....:I ~""
ultpw«d. De ,..;n,xoncWllH gown pen HnleI· 

dino om • -.n-trC9Clen tit """'"" 

Hittpb60d bIIjIt .-.--_ ..... 9Hfid 
~ omd>, ........ _; • ..-..1 ""'
.so-- hot 9t'bIt<I uoI_ In lOtS, eII'~ 

BrItUdIjIo: .... ltijn,tijlo: i)ehondhHfd bIi;""'_ 
6000 ... ncI __ ....... ""'" nleuwl ~ 

(\AN~", P.n_I ...... ' .... ' leIdsctoc ItIjnI 
.... z. De we1tkMot ~erwegJ bIIjft ool .-. 
~ "" 1I\euten .... ontlJulrio" .... ; De To! 
t_ .............. _.ijo.oePIM .... _ 

I1uIIIng OJ) <lit ~~ 

IJooo" ..... oeI>edt •• II <lit ":.UoeIL ...... 
he!_~. 
__ 00..., .... bItdn,....,I-........~. 

LwoIbouwe.d.I_. ~_ 
..-eige geyoI_ heI>OItn. Oil ~ _I no; 
-u....d onde<>oet _ de _ <fie .IIMn 

..,... bHl .... m .... _ne'..........,.... ...,...Ileid. 

He! .... teet blli't good bt<eI"'- "" dIt Iti~jk 
""" Mn 9O"'Iit HMIuItIng ...at de ~ .... hot 
~In VIN ..... lneIpunt ~w-w.t,.. 
IIjl dot 5-tO;'-- 1 .......... iICi .... .,.. jNffijIu 
9H" ~ In he! .. _ p Looodlo,;1d,-

...... hot ............ 1_. De LClb'tt<otell 

jWobIoemolielc ... ..t _ """ b5tftI de H_ 

;o<tief ...... "" nNo" OI'I""lngIbL De efft<t ........ 
.... pick""""""", .Ijn "~In he! ondCi".ock " .. _._n. ~l .t "Itt In ..,.. model I. __ -.... 
Zander ~ .. he! in 1015 In .... 
pIoo.;ebkd ... dn.okke< d.on __ gesteldlt 

~~. [It komt--. ..... hot dooo; ..... 
dIt Wi1I_ •• _ ....... o<ie auto<nobIlilelt .... ell 

n ......... umlu!t1n9 "li" l.eIdKht Rijn. +<tt ttctt. 
~ bet"" II"", mo.' ..... kIItIn cicci ....... 

• louie ..m~mr19 In ""'I 0tbIed. 
MItt ~""".trepIeo> 1s ... 1jIrakt -. mlM..
~ lip YriJ-l'" WIt9""- __ de iIIgMIoIt<I 

~ .... eII_met""bHI"""""" 
__ " .... , k:<Jo.<h. - de.-.lgoc _ 
_ loci .,,,,,,,11 ....... dnA c\ooo"dot hot doo<

.... .....-kttt nIet "-<Ioor hot pbIed ;HI. 

..,...,. "-.~ ... _ buit .... dh 
_11~~"I~I. 

OJ> ~ _ nel OJ) .ltijndijk .... 

am.ctijk nnliger. De Themolerweg wordt ._ 

r...tIg. OJ> ell 'iRwt9 II ... pen ~ Do LC ziti 
9'U!iI elM dIt ~ oct In ......... en O!> dIt ,.,k 'i 9'Oleo-.... 
()p~ ... 11 1ocI ....... 1IIijd nM;t< "-' 
OJ)~. Doelf..a.... ¥Wi cIc--.......c
rcyeIen zljn Op~ ~ oM!; 

die op ~dl;ffl' _.1 I_I rvllIgei" .... 10"""" 
effect OJ) dIt P.,k_. 
Omdoil toe, "'"'*- oct ~rooza ...... uoI rIjdeI"i 
_ IooeI rvlt9< .... ....w'ge< In .... gebIed. Ok Is 
Mn pooItie/ elf"" ..,... be.OOICn en <"eO"e_ In 

~ ..... 
OJ>_ ........ _odIlC 

_ruIt rIjrt dot 'fOOO'UItIlelde ~ ..... ir_. voldo",eII, 10Wt'I dot Ioo:Mit ab de 

-~. 
De af"limC ...... _k_ 

In .... gebIed betolten, ..... _ elder>. In .... 
~101Ul ... ...-IIjb __ • 

......... hot .... ;oringe HRI.olIoen 9"0'1 die ... _ 



lijk. eflect -., 09 de -" in de omgevIng. 

Inde~'09~ .. I~et~ 
.- dtuk rijn 09 de I>ooIdonUIui~ng._ In 

Leid><he llijn en de 111. 
lie! _ ..... drukk .... 09 de Dorp .. ua.1 ... 
Schoolstraolln YleUI." I ... opddlle V~n do 

~Lrid. <Itu.otlio. Doo< mlddelyan ~rl<eeti/naOl· 

'"9"Ien moe! in de 10<'l.0ms1 een belang'jk 0eeI 
V;ID I'Itt -.pande __ uiI do ciofp'k...." 

.... n Vleulen ~!'<I worden. ~~ maotregoele<l 
• aUen ... binnen dit pn>jtcl en zIjn nlet opgo
nomen In I'Itt ~~ 

.". ~ onde<delen .an I'Itt VlNEX-w.t ... • 
'r>teem die binnen de ~ van he! pion
gebled voor Haonuil.", Iiggen. djn \nge-piIst in 

~.Ilandinrichringsplan. 

Hel waterituislloudkundige .rsteem .• o.at. dol In 
de ~uidige .it .... tle fUIl(tIonfert. blijft In 1>ooId. 

lijnen oworemd. Wells hel uilgongs;>Unt dol er 
In de lul'lltt\lewfjllglngsqebleden 1'I'IOge11~ 
ontstaan voor een rnee< IIHibel pe!Ibeneer. Ook 
ul de oppeMd;lt ope<"> Willer In tokele dteIge
___ groot. De mogeIljk~_"""" 

wale"""serterlng nemon hie«Ioor loe. fiIar_· 
w.<~ting ... de lotale ao ...... ~ 
.on wOl.,. himloor ofne ........ De ... nle<} ...... he! 
njeuwe .... rtb<» Is ....,.". de __ rt>eho>ehe 

wee< neq;llief. De ",,,dolllfllng YMlult .en b<» Is 
grol ... d on 'MIWiI ... n · .. .. degebied. ,odOl len 

op<l<hle .... de huldlge ,it ... 1Io meet w • ......-

voer ...... dil OeeIgebied Ie _I." is. 

AlI ... n in I'Itt lunctlewlj.igl"9'9f'bled bln.en Rv>1 
en R<rim,. word! uilge<;; .. n wan pO'Il .... ,~ om 
_nat6ng '" ",aII~",n. Ook i< _ >O<><tiM in 

... n ~ met de IWonij_ 1'10 •• AfhlOnl<oIIjk 
•• n de wIja w_ de ... 1<opp:IIng moel fun<tIc>. 

ne ..... on do RndYoorwnrdtn die hierbij ~, 
kIn dil !lObI«! rnogelijk cook benul wordeio ... 
pitkbetglngloxalle ......,. het VlNEX ..... t .... ,..'tem. 

IoI«5tel ...... de oude rMerIoop Vieulense 
Welerio"l lIe,<op-IIljleve\d in .fft<gebied:l<! 

RivIH Un lIICIge\ijt ielden 101 een ' ....... ",...,.n 
de w~l~hoefl' _ <f;t gebled. 

Anderzljck ontsIaon ... cook I't'KIgeIIjtheder om 

.ma w.l .. Ie ber9tn. 

Om In>\chl Ie krijgen In de kwantllalleve tlfe<:ten 
Q/1 bo"'r .... '_"1de 8>prd ... en do r._ 
waorden die ~teld ~ worden, I • .....men 
In .. nvuIIend hydrolO\iiKh ~k. 

OJ> g'ond ...... do kwantit.t\eYe 'spe<len """ het 
w ... "yo, ....... i< de VC'iW.chtIng .;.., per wid<> 
minder w.I.......voe' r.odig Is In he! gebltd. 
Dit b _rig ......,. de w~~'""'-liteit. Ult9Ol"cle 
•• n ftI'I goede wal.rltwallteit In M toekom5l1!1e 

'.--' -

Kaanijn~ 1'10' •• al door M koppeIlng n'I<1 hel 
VlN[)(.wotenr>ttem ooIt In het funtl-'-
r\nvsgebied blnn ... Rv>t ... Rulmt ...... goede 
w.,f:r\w,alitelt 101 ._ kuruwn I<omftI.. Oit goeIdt 

col:: voor de I. h."t""" rMerIoop In ".~ 
de ItMer waore'" ~'''l mel de ~ 
Welering Is voorrien. 

De WMeft::waliteit in een gebIed hang, wmen 
n'I<1 de beL .. ting .anuit ""'- gebied .eIf. en met 
de kwaliteit en Itw.nritelt ...... hel evenluele ..... 

.....--Ier. De bec..stin9"""';, hel gebled ...tf ul 
Iangz»m "",ar .ew _",10"""." doordat .. In 
..... betangrijk deeI ¥In hot gebied geen agnn. 
><hoe l>(l!yltell.n lUU.., pIaats-.lnden. WeI_ 

r-.Ing ge/>ouden ..."...... mel nale¥erirog ........m 
"' ........ 

Doo< ~ ¥In het P.ot.bos. len 
-.e ......... de Breuclij~ ... he!landKllap ter 

pIo.atoe oteri< _anderM. ........ de bfwoo>el' ¥In 
do hie< .. n_. lge bdJouwIng bflekent dil ..... 
dvidel!jb -"nderincJ len opzi<hte • • n de 

lIu1digc )ituotk. Het uiukhl ~wljnt mogdijk 
09 een .. ntal pea.. ..... en de .fee< v ... hetland· 

"""P ~en aa~ 

He! hek: g~d ~.l ..... groot i\antat ~""' .... 
g ........ treltl<en. Op piekOagen en In de dncte 

omg. ,i"9 YOn dt pleIsterpl.Nlsen .at hlt<door 
~jI< ........c.oot k .......... oplred.., ......,. de 

b . .. ", .. " In Il00, gebIed in de "'"" van _ •• 

padetr- en w:rtee<_ 

In dotJ:o Haonull ...... I door de 9OpIaonde ___ 
~.ttegel.., de --.drok .f.-.- .... 
opzichle ...., de huidige ~"'Iie. Wei lijn ........ 
bezoeken Ie w:rwachten. 

GI""t"""~ k",,_ , ...... 1<'f1l1t't ~ 
en ~ de 0IWriigheid ~t .... Door het 
tr.tfen wn ~n.c~lIlendo Inrithting.· en be/Ieen. 
....., ...... WOldl 9Oprobeerd om social. 
ornorIIlgheId Ie bfperit ..... Er nlloe<l<ht _ ... 

worden getoouden In he! 9'''''' .... bled en bit 
~'sen. Oit k de _.ntwoordelljkhnl 
...... bd .. e,de' ... ~. 



5 

-"""~ _ .... --

5.1 k"" en 

~ begfOting ....... 1>0, " ...... ""'we<p ... <>din· 

rkh'~ ..... u!len.b ult~ VO!. 
~n' "" zogenaa ...... me!_ SSl(.tMl11ngen 

(SI.ond""....,...,....tIo:k """" ~ftI ..... j"l/"" In 
de gronei-. -,.. en waterboltwl. Deu .. m~ 
melhodelloudl rekenlng mec he! ""r",~ on 
budgettonon van risico" in ftn woeg .toClum 

V~" lie pId.MIf......". ~' ulir""'" """~, lrilfl!.
pM .... I ..... PIMO ... twIH~ ..... ~ket •. 

bostuur~ on liMrKion If".,.., In "U' on de 
beI<Ing<ijl<>'e risk"'" Ie ~ on m~ 

qelen t~ """"'" om Ie 1~ ~ 

'oW< ht1 ~ li;'lnriclningnUtkm onM,· 
",""iden WHrtIinnen verKhillencle Inrkhtl...,... 
..... t'~ ~;t<)e_. d won:Ict>. _10 IM:< ..... 
ptan''''' van __ . aanleggen ~n livwelden. 
wande!paden.~. ",~. he!. 

inrkII'M van ~~ ... ZO\IOOf1S. 

0 .. ' ....... ~ 001< bull .... ., _ling.

¥Iokken ~n;"9t" ~1Oi"""~. 
fie1:~ ... IIo1tUUr>troken ~ WOf6en 
en wontt ten IieIsbrug ~ ell! A2 I"-I>oog~ 
~ M~ 9<'r •• md. VOor« fiet>btuq 
is neg 9H" rw..ndering ~. Gcdu ........ 6e 
Iooutlid _ "'" Llndlnrkhtino)<pUon u( _<If< 
ge,od>' won:Ien ..... lina~nen ,_ 
dele _bin<Iinoj. Zon6er de fieuI:>rug ~;..t he! 
plan duldetijlt .... _.de . .,..- ht1 _~.tie-

, --.... _ ......... --- -.. ------ -~--
. _. od'; ... _ ..... ,' to_ .. ................ 

~""'ml~rl~".OO<~ 
-"e<!< uiI ~,,_. 

Vet'>cl>illenok p;lrtidpo<>lft> dragM finan<iHI bIj 

•• " he1 pion. \Ioor de diwe<w 1)'1'0'" m~t~ 

w<><dft\ -.d\llto,nde ~Ioges von bijdtooge 

",,,form heI ~mpliln Qeh¥I'ee<d. De bIj(Qgen 
door denItn n'jn dOOO' _ cwgan ..... 1H ""II 

II .... ' fOf"""'" ''''''II''ol!qd ........ , het tr.JiK' voor 
bes1Vurtijb 9')e<Ikeuring ""9 m.t I< a's->nd. In 

'.~ 1 wordtde ... rdring_~ 
VetwKht _ worden <!;It or m<><JrIlj~ rljn 

VOOt Elko/YoAncif:rirq. DiE t. voorat un M orde 
op M111\Ot1n>e<11 <1401 de ~ concreet ~ 
<It onle is. Per jw ul won:Ien bekekef1 ~ 

proje<!Oo"~"" In d;>! jut uilgevoet<l worden-
DNrbij ... de EU-bljdtoge ~ be_Id, 

Pn>jed ... ~ brjdr.gen ........ bonale ef1 ..... 
ElJ-doomIdtingrn kDmef1 in .oMM:..t.lng >00< 

E~.COIl""~n:...,~ ...... 
t>i/>_eld "'" pl.rtft3nckan_kol;~ 
(f'OP) ~ lu<..,., 2S"'" 5<$. £r rljn mJs.. 
schlen oak mogetijkMden >00< cofin.1nciering uit 
INTEUfG w~j .. "",,,,, .. kio'9 WOfdl g.e~ 

met interNtionale pari""," met de~elfde_ft. 

UngHI. ttiMrij un ""I colW>ondering.poen:ent.oge 
~lot5<$, 
In label] is nog _ rekening ~ mf!I -. 

bljdrago ...... de EU. 

... _-=-, 

••• -



..... J '-"" _'" _ • ...,.,.. __ 

--~ • --'_"OJ ' ~ -..,.-...' l. 'fWJ 

• _ .. _-- - .-• ... , , ~ -- -• - . ., .. ,. -.... 4 .... • un"'] ~ . _- =.- ~ 

• -- 'I • 
_. - ~, - tU'U" ''''l>-.,. ~* 

-....1"' ... 100< _ 
"" -.. ~ i""" --_ .... 

-,....,_.- .- .~ .......... _. 
-............. -- ,-~ --- - ._. - ~ --

_.h... '" , 

- =---... ---. , 
I , , 

, 

• 

----

-.. 

l' 

• 

--

• 

I 

-

-- -, - -- ,", ' . 

~ - _ . - .~ 

~ - Ull .• .~~ .h, 
• m ''''.U> "" ... -

... 

."~ ,-
De begfOring .. _1e4d OJ' ~'H " ... twt p,ip
privan lOO4, UIt~ -.~ ~I ..... 
rrriin van tioon jaar 10 or Oft< do> ~Ie begrUl~'9 

~ ....,......-ItItJ t~ vaon ~ ~ j.Nr. De 
begroting H <lP9"nc><rIeI\ In 1_ 3. AIs do> _I 
n:qdo!n en de ""'Ien fOt> wijriqen uI ..,." de 

1Ino~ ten a. ...... 1ende opI",oIng gezod>l -
De _en """ 9~ng ! Ijn buIttr1 ~ 

gebk ..... Met het h<fOlieodll'" lal b;j Oft<

"'actol van do> h"" ,_ d""I;ebkdeo, wei 

en ~ng pW.o~ ~n do> grondkosl .... 

"'- "" ... ~eI"moenlrn bednoO<Jl de ~ 'WI 

"'" It_allMcl>ap in "" gorondkosl ... IS'" ..,." 

de ~ Wi'''' de funaiewi~ 
~I de blJd,.. ~ De V"",dkos_'" 
ge<Nmd OJ' priJopeillOO4 en OJ' hel prIndpe .., 
~<telling. 

0.. ""9M>9'PUnlen ~n "" begroting ... \Q!A_ 

veIe9d in de ToeIkhting OJ' de begroring ",otweo p 
~ting.pL>n KHmriIen •. Oil do<ument is 
OJ' le...-.gen blJ ho1_reuriaall , 10 coIofonl. HItr 
wordt <>Ok _<Ie, 1_ OJ' de ,bkoanalyoe 

van "'" pttJjeo:L 0.. mica's >ijn aa~_ 
o"d •• deei..,." koSl......,...,..hrijding. GooN mI-

co'I >Ijn or btJ de ~1teo1eI ....... or 
..,." doourdeno opIasungen 9f'ko .... ......tt. In 
~I ~ .al a.nvullo!nde lin'mdering gelOdtt 
wordeI 0/ ge>ochl wordM naao-~ 
oplo .. incJeo>. 



I 
l 

!o-l alga,_11 ... _ 

__ ~~.!nl""""yo:bit»., 

beheren. lie ~ 10- De ........ ~. "~I" 
de NUNIiew! ~ ... I~ ... pmdpe door 
III!! b('NileKiwp worden behetrd. 
Wandfl~n _ ~ van Nat"""""""· 
__ .... S, .. "obo.bot- WOtden beheerd door 

de betreffendoo ~ 
~g.uthel~'...-.heI_. 

dot _--oJ eft ... ...-;jk~ 
D<I_~heI~ _ 
__ ,d_NM ............... _~"" 

~ ... bf, .... '9 .......... Iar'9'!IpOO<tijn 
~.WOl' .. ' ... IwtK<>rtjat·~'1_ 

0IiEi ei ... d ..... ~~. 

~-""-"-" ... ~,..., 
en wolel'KNp bIIjwen bIj do huidIge ....... en 
b.t_de, . Oc"-"-~ -.tt dOO< 
HmIt ~_. De _,..., WOtden~ .... 

" ..... ~ en bertnen die bij hun in ~ 

••• 

.. _.tl_.'~~_.' ___ '_ 

.-



6 
6.1 """"'~ 
Op OHio 'MtI H'Il V"I~I"'" IMIdinrknti"g<pIan 
u" ~ pWol ull.".,..,erd _de<!. 0.. ~II~ 
-un -. .,,0 ... 1 ~ts In ... PHI<>df 
1'1'_ 1CI05 "" ><>'). ~ fiNonrien voor do VW-:. 
t}<bieden Iopeto tot 2010. De 14sI .... "" ko<I~ 

¥t!1WI1ng rrJl' In he< pUn ~. ewNb 

kellC>elo:omulg ~M<Iom. _ "" ondoohoud. 

Op _ '4n he< n,I9""'''''''' IM>dlnfkhtlng<plan 

<le ll ... lC uitYoering.mod ....... "" EM module ;. 
.. n <00", ... 1 uftwoo:ring,p..n ~ ~uegelen of 

YOO"~"; .. gEn mel eo!" pt.nnin9, ...., beg~ 
"" H<l pIM>b;ort. In de module djn ..... I~ 
_,oomeo, die em Invutlin<J geyoon •• n _ yin 

het ~iI. id'IIF ... opI.n. In ~ng""""""" 
wordt de ulNoetIo9 voor .... _ viet ~ 

ge<egdd "" wonh voo< vie< ;-- <Ie ....,-.. 
' In.<ICIftIng (onder m_ yan 11ft .mntU"";. "iOn 

LWlImI9N9d. Op b.I,it YM m6du~ wonIM 
<Ie ~ u;t~ Indu1;Ief U""Jllende 
plan\/O(rMrI<}. communkiltif: .... he< rtge~ ViM! 

""'gunn"". 

In een ~UIE _ .u.. .... maol· 

~l .... .",... ...... ne.' die In die periode ZHot 
~oI'-" ~ worden. OM beleJ<En~~ 

9~ flM»d0:rin9.~ ... 
""'lIU~ ook __ 1_ mft( ~ 

~. De l( mit de mocIuiE op en de p<t>Yincie 
"ell de mocIuIe "HI. HEllandinrIctoUng<plan Is 

debool>. 
IIootbHldoM ...... and._ ctIr In ...., module 
kun.,.,., _~ 

Ui_IngQnHn~(bljvoorbeooId 

~.rtbool'nchtS...t<~ .... <>ncirnork 

rb~.rdI~1 

Aan~ ¥an HI! p;ork~ .... \l3n >'0)0'

zIo:nlngen bij een poIekl~ts 

.un~ .. an H'Il ... tuu~. een fiels.poocj. """ w.""""~. eo!" ~te.~.., 
d~r"" 

N .. " een Unsnjlu! ullYOMng Is ook ..,n Iogk<M 
, .... ring .... n ... mutregelen nocIIg. 1'11'1 I. nlet 

zinwl om tent ... n grol< ... ~!< IE maken 

!onder dat I!f voIdoendI! ~liegl.'lMd ontwik· 
~ un _no HIM Is -.It< 1og1"'" om -' 
mogeIijk een ~ <}BIHlln Ie r1dI~. 
rna:. do, ... 1 long met oltijd t...ll>o ...... 

EIk;aa- Un «<!en"""""" bIjkonw:n clio do ..... ,
~ .....,. ('en do:d on het Ion<tinrich~n 

v.>'~ Tljdon$ cit ~ ku ....... « 
dOlI "_.de,e mod""'" I~jl< lof-. 1n<IIHo .. 
lnhoud wn de m;u~ Ilwijk, v.., het _. 

inrlchtingl.pllon ... Ide IIIOduIe eo>n pro .. "",.., con
lo<m de IM><tinricl,tlng.-. of de AW81>fO(flIure 
~ _ bi!s,"".....-.dIIJ~. 

6.1 .n.-ing _rUn 
Met __ de ..... ~.., Lrit~. 

Ind ... ld .. nwHwde ~lng. <om......murie 
.., het ~ .... v.>n .... _g ... nlngen. Elb ___ 

nlng V«I<>opI bin ...... de be<.nnde ,eg.els v.>n 

... ~""" do ~ (prooMOo. 
1Iooqt_,,~ ~Ie "" deo"~ljbl. 

Vrijweloltijd hebben ;ondeq In,un';'" "" burg«5 
d;oMbIj .... mogelljkMid om formeo>\ 1><_le 

~~ o.. ___ deLC~..., 

.~"""'" ...... cIe _ l>l1ToUtn I'l'rtijoen 

110 ~'.....,....,..umen''''' StNlsbcnbetIeer. 
~e<re.tinch;op "" de _,"". De LC is 
V«anr-.... lijk .....,. .... ~. OU:; Is 

veran-.lelijk .....,. de uitvoM"9"'t90nis.atlt. 
l"<IIn_ .... IIna_ bf:geleid;ng. 0.. leilelijke 
-*ua~ WO<den _,al ultbesteed. 

Bij .... pbnotitwerkiogrn ..., de uitvoering on 

..... treqeIen •• 1 'e*enin!I worden ge/Iouden ""'" 
de ~ >lat ... ~n ~h .. u""hooo ... et. 
N.'~n'en. ~smonumenl'" 
II<!Khen'nd Dotpsgezlch •• (;erieon hn wi] gIobaIe 
kMak,« van Mt on'-'P Landlnri<ht~ 
Ita .......... un he. wensehjltlJn om .....,. de 
uiivOMng ,,",Ullult_klngHI <nIoIlnrkhringl· 

pt,oMen 'e mak"" ~n planoaonde<de!en. 0.. ... 

pt,on ...... hebben geen forn'lele " . tu •• Nngeziet! 
... HtI ""-<kIng tljn ~n ..-. va.t~ 
pt,on ....... 0.. u!twert:ingen .ulle<o In ovet1eq 



~kI wordf.n met bdrokktn .... iMIIlIK en 
~>9fwbbtlod<IL iii 0» ~ ....... 1ItU· 

_~-.fI~II .Iijk~ 

gthoudtro met ... _ van ... bt" ........ 
-.. 0» .1 ...... , ...... mtI t.eI<k<he Itijn len 

_''''IiIPb$lIuW_~ 

' .) ..... ""tl we""''11 
......... Qi"'''.eo _ ~ ... len .eo _ ..... ....,_JI>. 
; I ul iJ iJi!Iod ~ door hot fIijL 
Op bHhvaro hot '.......,c..C;, ..... .,........r UtNCIII· 
~ Is va ... 1 lOOl at~" met 0» ;0 ....... , we" 

"""en lIjn In "" ~ reI.lrlef_ """"'" 
_""_,. De_ ... _o»" ... __ ril" 
Is _de "'_ Olrfthlvall~ln .... 
wnIooopwa~ _olin ... functIe. 
wfj .,.."I¥bk ... " .... ~ __ met ... 

Ktief .... IQ ,~~ ,Iold 

In t.et ~ gebIed k_ g,.,......" ...,.doxl" 
-. ....- <Ie ptioriIetf If9I toll de "....,.., 
die HI'I fu""-""""to" ...... ...,...MlI.,blod 
..-en koiigftl (rie u.n. 1~ 

Er ......... OH<\1!uIRn, tuir .... ~ w-.. btdrijI .. 
~ en ........ _ogtloodll:. De 

WOIIingen en ffYftI :rIjn ~ " ......... Ioo,riten 
de funcTlewiiri;1n9 geIoouden. Omdool 0» kNrt 

~ If:rljn nIet .... """" f"CIe!I ~ogt9it"'L 
00""" _k ...... de.....at lit_k Meft "OIJ 
nlet pWlS QWOflIItn. De k»rt lol In <Ie oJIIvot.
rtngI9iIo1o<Ie __ utll)lw''''1 WOi'don. .... Is 

~Ijt. """' ... _10" .... _010'9'" .... 
~ »II It ,,-,,-Iofj do pIanuIl_kk'll"" en 
~ WCinlI la.etI ~ .... ekenl"9 

god j l l'mtI~.tt_"".....-.. 

Voor LIondbooNwbfdoijo"'. zijn _. "'" 

~""" ~ om do 9"""'--"'''9 
-.tiP< It...-en: 
- _go",odeI,ooldc",,",rio,,_ -- "Ing_~01~ 

btllo .......... 
- oc~ttIIng,vt<geI~met 

"" •• igening (.u-o bij lunc~) 

- --.;,,, .... pac/It<Kht ... ~bIj 
funcri .............. 1 

Or .. ,.Iegie ... de Wet van legeIIo'9"I Un In ... 
"""-... JaIen wljrigtn. IMnIl ....-jIo. Gtbitd 
In de _Ioode Ulrt<hl il .eo." __ ")l<_ 

de .-.""_de,, ... __ rilog. 

De ..... _po_ldo 

41"'","" I ... eo .... '"""' de ~ "" wljwiI-
lIgot bHh Ie _____ In <Ie .....- tol 
2007 lal-"'9d wotdtrt ...... de __ en 

"""9riIjkhedon.!;Ie GUO en 9$I_""-.Ien 
totijv.oft _ oroenin9 oM! 0010. in de _ "" 

"";jwiIIlvt "". _''''" ... he! o,ri.~ ..-. "l"-
De ~ ... de lunctltwijzigir'l) .. 

.. 

~ blljlt eon _ btl.~ _Ielling _ de .............. )Men en Un lIP bHk van vol· 

1tdIgoo~. Oft !MIl hjj,ld '"'" 

~~'''' In IIMI ....... -9f'Y ..... 1otdrtjI OIl 
Mn ~ Iot.otIe I. 'li'I ..... IrodIen eon 1>«1011' 
~ __ ,,"~iI 

ttIt9000 djn,,~ ~ ....... doI 
JiIuo ........ ,pi,,,' OOC" _"" ..... l>«lrijl hi 

rooeken. __ ..- ... ,.".".. ... dHOV .~ evi!flIUftI 

~ 1iP' ..... _.tt ........ in ,,"~. t ... t u 

conuoct """til*" noel ... o;,n., IM>deIijk GebItd 
...... ptov!nde Utredol. 

Op bnt> ... n diI Loo .... ldllio~ 
btl 9H" 01110li)l'" QSPfO<otdo.n wotdtrt __ 

u.n. De Dien!! IMIOeIljk Gtbied ~t <Ie kofnton. 
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Samenvatting 

Algemeen 
De L~ndinrichlin9.commi •• k (LC) yoo' de hcrinrichtin9 Utl"<:cht- ..... eot i. voorncmc:n. om in Crocngcbkd 
Ulr«hl·wesl een omvangrijke oppervlakle nieuw recrealie, - bos en naluurgebied te realiseren. In lotaal 
gaal h"t om ruim 900 heclar" vla kgroen " n 60 kilom" ler v"rbindingsgroen mel e"n 101al" r" creati eve 
opvangcapacileil Van minimaal 27.000 recreanlplaalsen. 
De omvanq van hel ar" aal dal van fundie verandert, ai<m"de d" loename van hel aanlal .« r" anl" n, maakl 
dal d" LC verplichl is om de procedure Van milieu-effectrapporlag" Ie doorlopen (m.e.r .. plichl op basis van 
art. g.2 en 10.1 van bijlage C van hel Sestuil m.e.r. 1994). De lC lung""rt in d" m." .r,·procedur" al. 
Inilialiefn" mer, de provinei" UI.« hl als Bevoegd Gelag. 

TOl nu 10<' lijn in de m.e.r.i>roc" du re voor hel Groeng" bied de volgend" sta ppen doorlopen: 

17·09·2003 
06·10-2003 
21-11·2003 
12·02-2004 
09·09-2004 
21-09-2004 
12-10-2004 
29--11-2004 

Aanbieding door lC un provincie Ulr«hl van · Slarln01itiefM ER Groengebied UI.echt· 
..... e.l · 
Provincie Utreehl legl S1artnoliliefMER ler visie. 
lnfo.malie.avond over SlartnoliliefMER. 
Commissie '100' de m.e.r. brengl Richllijnenadvies uil. 
Provincie Ulrechl stell Rich tlijnen voor h<!i MER va.t. 
Aanbieding door lC ian provincie Ulrechl van ·MER Groengebied Utrechl-west· . 
Provinde Ulre<:hl leg l MER ler vi,ie. 
Informali,,·avond over het MH. 
Commissie voor de m.e.r. brengt toelsjoQsad'lies uit. 

Het toetsingsadvies Van de commissie voor de m,e,r. 'IOrml lot nu toe de lulsle stap in de m.e.r.·procedure. 
In haar lO<'tsingsadvi" . komI de commissie voor de m.e.r. 101 het oordeel dal in hel MER "ssenti~ le 

informalie onlbreek1 op hel gebied van ~ en verkeer (zie bijlage 1]. Daarom adviseert zij de provincie 
om een aanvulling op he! MER Ie lal en op stellen voo.dal t...sluilen word" n genomen. en dele aanvulling 
Ie publiceren en Ie (lalenf loelsen. Voor de Ie volgen pr()(edure verwij,t de Commissie hierbij naa r het 
Richlsno"r AanvuUingen (Mini.lene VROM, 1994). 

De provinde UI.«hl he"fl zich al. bevoegd g" zag aangeslot" n bij het loetsingsadvi". van de Commi"ie 
'IOor de m.e.r. Sij brief van 18 mei 2005 heefl Iij de LC Utrecht·w",! ve rl()(hl om voor de onderdelen waler 
en ver keer een aanvulling op h"t MER Ie maken. Voorliggende rapportage \fOrmt de invulling hiervan. 
De rapportage is 10V .... ! mog"lijk opgezet ~l< zelfst~ndig le ... ba~r do<:ument, mHr vOOr een volled ig t...eld 
van de achlergronden van GroengebiO!d Utrecht·w ... t, "n d" hiervoor uitg"vo" rde MER·analy.e wordt 
verwezen naar hel eerdere inl"9 rale MER·rapport uil augu.tus 2004. 

Ontwerp·landinrichting.plan deelgebied Haa rzu'len. 
ParaU,,1 aan de uil ..... " rking van h" t ·MER G.oengebied Ulr"chl-west· hee/t de LC voor dee lgebied 
Hauzuilen. van het Groengebied een ont ..... e rp· landinrichling.plan voorber" id conlorm de pro<:edure van d" 
Landinrich ting'w" t. Dit ontwerp·landinrichlingsplan is gelijktijdig mel h"t MER ter t...sluityorming 
aangeboden aan GS van Utre<:hl. 
Oe provincie Utrecht heell het onlwerp·(andinrichtingsplan inmidd~ ls voorlopig vaslgesleld. Aan d~u 
vaststelling is wei de voorwaarde verbonden dal de lC pas met de uitvoering van het landinrichlingsp lan 
kan .Iart"n, ab de m,e.r.·pro<:"dure voor de gevr~a9de a~""ulli'HI op h,,! MER mel goed g",,019 i; 
doortopen. Procedureel is de provincie veranlwoordelijk voor hel proces van voorbereiding en uitvoering 
van h" t Landinrichlingsplan en is " r de garantie dal de aanvulling op de ME R vooralgaand daaraan wordl 
afgerond. Voorafgaand aan de uilvoering dienl de provincie de daarvoor op te ,teUen modules vasl Ie 
.Iellen, waarna de noodzakelijke nj ksbijdrageloezegging ""n ..... orden verieend .0<131 he1 ""<geld voor de 
uilvoering beschikbaar ""n komen uitvoering . 
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Aanvulling MER ten unzien va n het o nderdee l w ater 
In hel loetsingsadvies van de Commissie voor de m,e.r. is aangegeven dal het MER IIOOr Groengebied 
Ulrechl -Witst len aanzien van het onde,dee l.ll!iW essenliele informatie mi.l. De commissie adYl.eert om in 
een aanvul ling op het MER de volgende info'matie Ie geven: 
1. Een eenduidige doel.lelling voo, hel watersy.tee m. 
l. 01 en hoe de deelgebieden in onde,linge ~menhang en mel de omgeYlng functione,en; 
3. Welke knelpunten zijn er in de dee lgebieden 01 IU'sen de deelgebieden? 
4. Wel~e k.n.e" ziin '" !l.oii~<>u' l.o«..t<.l <.I~ ",u':l~lijkh~i<.l u," in R~jj~f>wp be '!ljng1e " eeren voo, de Vinex

localie) 1 
5. Welke knelpunlen kunnen e, ontstaan! bijvoo,beeld loename ve,damping door bomen of loename 

wegzijging doo, peilverhoging)? 
6. Welke ,elalie. lu .. en de gebieden dien.eng"v"lg" g"wen<t 01 on'J~w~ n<t >ijn . 

In voo'liggende rapportage is uilwerking gegeven aan deze punten. 

Uil dele aanvulling komi nur voren dat hel walersysleem in de huidige .itualie ,edelijk 101 goed 
/unclioneert. Er zijn geen grootscha li ge knelpunten die in he! kader van hel g'oengebied oplossing 
behoeven. 
In hel MER van auguslu, 1004 was de doelslelling len aanzien van waler niet eenduidig ve.woord, en 
daarmee was niel duidelijk welke watermaa!'egelen in he! ltader van hel Groengebied zijn voorzien, en 
we lke effeclen beoordeeld zijn. In deze aanvulling i. een $che'pe scheiding gemaakt tussen de 
hoofddoelstelling vOOr het Groengebied en de aa,wullende ltansen die er zijn len unzien van wate,. Oil 
heeft 'Jeleid 101 de vol()ende inrichting<opgave VOOr water: 

De oonleg van het Groengebied wordl ojgestemd op her hurd'ge wolersysleem. 

Dele he,delini;;ring van de inrichlingsopgave voor wale, heelt ten oplichle van het ME R uit augu.tus 2004 
ook een gewijzigde effedbeoordeling len aanzi"n van het toelsingscriterium 'walersysleem· tal gevolg. 
Aileen de efleden van de luncliewijziging en de duraan gekoppelde maatregelen wo,den hierin 
meegenomen. Het gaat dan mel name am de voo,genomen basaanle<J !omlelting van g'asland naar bos) 
en de ~venl uele ve,b,eding van wate'gangen of de aanleg van nieuwe wale,gangenlnevengeulen. In de 
elfectbeoordeling zijn de efle"~n voor zowel hel Open-landschap-alternalief als hel Bos-allernaliel per 
sa ldo al. neulraal beoordeeld. 

Evenluele ext,a kansen die lich voo,doen am hel watersy5leem te verbeteren 01 am in Ie spelen op nieuw 
wale,beleid . zijn niel dire<:1 gebonden aan de aanleg van het G,o~ngebied e n worden daarom niel 
mee<Jenomen in de effrobeoordeling. Wei i. in deze aanvulling apart aandacht geschonken aan deze 
ltansen. Hierbij is ingegaan op het p,incipe vaslhouden-bergen-a!voeren, walerberging, peilwijziging ten 
behoeve van naluu,optimalisati e, en !gedeellelij ke) koppeling mel het Vl NEX-watersysteem. De LC zal met 
bel,okke n partijen loved mogelijk inspelen op deLe ltan.en, maa, o il moel dan w .. 1 pa" .. n bin""n d" 
hoofddoelstelling voo, hel g,oengebied !recrealiegebied ontwikkelen) en de randvoorwaarden zoals hel 
budgel da l beschikbaa, i •. De p,ovincie is als opdrachlgever ook allijd bevoegd am aanvullende 01 andere 
opd,ach ten Ie geven un de L( die mee' sturend zijn voor de verbetenng van hel walersysteem. 

De maal regelen die in he! ontwe'p-landinrichting.plan VOOr Haa,zu ilens zijn opgenomen, vo,men een 
gebiedssp~cifieke uitwe,king van de "kansen" die in deze aanvulting zijn beschreven. De b~l,effende 
maat,ege len zijn vooral gerichl op walerconservering en zelfvoo,zienendheid van de walersystemen. 
Bij de onlwikkeling van he! ontwe'p-landinrichlingsplan is loveel mogelijk gewerkt volgens de p,incipe' 
van de Wale,loets, 

Aanvutling MER ten aanzien van hel onderdeel yerkeer 
Oe commissie voo, de m.e.r. heeft in haar toetsingsadYle. aangegeven dat hel MER 1100, G,oengebied 
Utrech t-wesl len aaM;en van hel onderdeel yerke"r esseniiele informatie mist. 8elangrijkste kritiekpunl is 
dal in hel MER en in de onderliggende dowmenlalie onvoldoende basisgegevens b"schikbaa, zijn ove, hel 
total .. v .. 'keer .... anLod lijden> ~~" w~~k~"dddg~" <.>v~, h~l huidig~ , .. creali .. verk"",. Oil maakl dal hel 
gebruikle weekendve,keersmodel vo lgen. de commissie geen betrouwbare basi. IIOrmt voo, de befekende 
verkee .. inlen.ileiten en de hieruit afgeleide effecten, 
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De commissie adviseert om: 
1. middels een aanvulling op hel M ER ~l!nog ~dequate ba~isgegevens Ie verkrijgen over het 

verkeersunbod OP weekendd~qen. Oil k<ln door lellinqen uil le voeren gedurende een periode van hel 
jiir en op tijdstippenluren Vi n weekenddagen die in dil kader relevant zijn. Dele gegevens Iijn dan loe 
Ie passen als g.ondslag voo. de bouw van hel weekendverkeersmodel, wu.na een analyse op basis 
daarvan 101 onde.bouwde condusies kan leiden. 

). de hiervoo. genoemde lellingen 10danig te deuille.en en te gebru iken als basis voo' het ve.kee.smodel 
voo. deelplan Hi arzuilen. , d i l de info."",lie mete" n ""ldvel adn de ver"i.l"" Vd" d" r idrllij",,,, YUUr 
de MER·p~'ig.a al bij he! deelplan Haarzuilens. 

In he! MER van augustus 2004 werd de efledvoorspelling ten aanzien van de loekomslige 
ve,k.,.,«int ~ ",it"it ~n in h .. ! <J .. hi .. rl in hfol an<Jrij k .. I) .. ha' .... 'rl op ri" """h""n van een ve, keer<kundig 
onderzoek dal in 2003 in opdracht van de lC we.d uilgevOl'.d. De onde.bouwing van dil verkeersonderzoek 
is door de commissie voo. de m.e.'. a ls onvold""nde ""oo.deeld. Recent zijn door de uilvoering van een 
nieuw ve. keersonderzoek voor Hurzuilens door de gemeenle Ut.echt aanvullende basisgegevens 
beschikbaar geloomen over de hu idige en t""loom.tige ve. kee.sstromen in het gebied. Oue vo.men de kern 
van deze .. nwlling len aanzien van ve.kee •. 

Hel ve.keer<onde. zoek van de gemeente Utrechl heell de inzichten over de Ie verwachlen t""komslige 
ve.keersstromen in deelgebied Haa.zuilens ve.de. ve.g,ool. Zoals in hel MER is aangegeven, is het 
modelleren van de toekomslige verkeerssiluatie een uiterst compleKe materie waarbij aannames gedaan 
moeten worden voor een grool aanlal ~ramele rs. In hel verkeersonderzoek van de gemeenle Ul rechl zijn 
de gehanl" erde Hnname< en u;tga nglpunten voor het ve, kee .. mod~ l duidelijk vas'l)el"l)d . Om he! 
beschikbare "we.kdag·model" om Ie zetten n .. r een ·weekenddag·model" is gebruik gemaakt van 
verkeerslellingen die najaar 2004 in het gebied tell hebben plaatsgevonden. Oil vo.ml een belangrijke 
aa nvulling en verbetering len opzichte van het eerdere verk.,.,rsonderzoek dal in opdracht v~n de lC;, 
uitgevOl'rd. Omdat het ver keersonderzoek van de gemeenle Ulrechl een belere onderbouwing kent dan het 
eerdere ver keersonde.zoek van de le, worden de berekeningsresullalen v~n dil nieuwe onderzOl'k als 
maatgevend aangenomen. 

Samenvattend is de conelusie van hel ve,keersonde .. ""k van de gemeenle Utrecht dal de voorgestelde 
ve rkeersmaalregelen in het kader van net G'OI'ngebied vold""n. Kanllekening hierbij is wei dat op 
' ecreatieve topdagen capacileit'prob lemen Ie verwachlen zijn op de Pa rkweg en de Rijndij k. Omdat dit 
mila r een beperkl ailnl al keren per jur voorlooml en de capaciteil'problemen zich aileen voo.doen lijdens 
"spilsu ren" vindt de gemeenle Ul recht hel niel nodig Om hiervoor aanvullende maatregelen Ie n effen. Deze 
benildering slui! aan op wat gebruike li jk Is blj he! ontwerpen van vt!r keerslnl rastructuur: maatregelen 
worden niel gebaseerd op de incidenle le topbelasting van een wegvak, maar op een bela sting die me'" 
freq uen l te verw~chlen is. 

De .u ultaten van het ver keersonderzoek van de gemeente Ulrecht zijn mocilijk vt!rgelij kbaa. met het 
eerdere ondermek van de lC. Oit komt o.a. doordat gedeeltelijk andere uilgaogspunten zijn gehanleerd, en 
doordal in het ve.keersonderzOl'k van de gemeente Utrecht alleen berekeningen zijn uitgevoerd naar de 
ver keersintensiteiten op een recreatieve topdag. Redelij kerwij. mag echle, worden aangenomen da l de 
argumenten die geb.uikl zijn bij de ellecl""oo.deling van het MER uit augustus 2004. in hoofdlijnen van 
1000passing blijven. 

De LC neell de resull alen van het verkeersonde.z""k van de gemeenle Utrechl besproken mel 
vertegenwoo.digers van de gemeente Ulrecht en de provincie Ut'echt. Beide instanties hebben h;erbij de 
gekozen aanp.k van het onde .. ""k en de resullalen ondersch.even. Op hel deelgebiedsniveau van 
Haarzuilen. is naar hel oo.deel van betrokken inslanties voldoende in formal;e beschikbaar voor een goede 
~fweq;ng en de besluilvorming over het landinrichtingsplan. Oaarbij wo rdt opgemerkt da! he! 
landinrichlingsplan nog fleKibel genoeg is om evenluele nieuwe inzichten Ie belrekken bij de nadere 
uitwerking van de ~oorgeslelde ~e rkeersmaalregelen.lndien er knelpunten onl,t~~n wilen er aanvu llende 
maalrege len genomen worden . 

avenge opmerkingen 
Nailst de geconstateerde "essentiiHe tekortloomingen" heeft de Commissie voor de m.e.r. in haar 
toetsingsadvies ook enkele opmer ki ngen gemaa kl over de toe passing van de lagenbenadering en de 
uitwerking ~an hel meesl milieuvriendelijk alternali" f ~MMA). 

"'0..,;0"" MER ~ UI<e<M_ I • • 6 >"9'"'''' ~ 
Pog. 7 VMI 110 



D~ (Ommissi~ (onclud~~rl dal d~ ruiml ~ voor ~~n MMA in h~1 pianvormingspro<:~. - m~1 name voor 
dee lgebied Haarzui(~n s - inmiddels te beperkt is en dat de lagenbenadering niet IOllijn rechl i, gekomen. 
In een vroeg .Iadium .ijn al sterk .Iur~nde besluiten genomen die dit verhinderen. De commissie raad! aan 
om in dee lgebied Hollandse Ihse1 (waa r nog geerl impliciete keulen l ijn gemaakt loals in deelgebied 
Haarzuilens), de lagerlbenadering bij de dee lplanuitwerking nader in te vullen vOOr het MMA. 

Ais kantle kening bij de toepassing van de lagenbenadering in hel MER, mer kt de commissie ook op dat de 
I><: ndderirlg varl hel MER dal archeologlsche waarderl zlch nlet verdragerl met recrealle en boson twlkkellng 
aanvechtbaar is. Nuancering van dit argument heel! volgens de Commissie vOOr de m .~.r. voor het 
Bosal!ernatief mogelijk een neut ral ere score voor heltoetsing'Criterium "grondverzet" 101 gevolg. 

n .. lC m~rkl hi~,ov~' op dal de ia!lenbenadering bij d~ verdere pl~n"",rm;ng voor deelg_bi. d Holl~nd<. 
\lssel gebruikt zal worden om Ie komen 101 een meer concrele recre~lieve zonering en inrichting van dil 
deelgebied. De ruimtelijke principes die in het MER zijn aangegeven voor hel MMA. wilen hie,bij in meer 
delail worden ingevuld. Bij evenluele afwijkingen van het MMA zal de commissie deze duidelijk toelichlen 
en beargumente~n . 

De benadering in hel MER dal archeologische waarden .ich S(Mhl verdrag! n met inlensieve 
rMrea lielbosonlwikkeling is in belangrijke male gebaseerd oJ> de resulta!en en aanbevelingen van de 
archeologische onderzoeke n die voor hel Groengebied zijn uitgevoerd. Beide onderzoeken geven hel 
advies leer lerughoudend Ie zijn in de mogelijkhe<ie n voor bosllanplanl op de stroomruggen. 
De LC lilt bij de planvo,ming voor dee tgebied Hollandse lJssel, en de uilwerking van de lagenbenadering 
hierbij, nagaan welke mogelijkheden er zijn voor een meer genuancee'de invulling van bosontwikkeli ng op 
de . Iroomru ggen. 
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1 . Inleiding 

1.1 Algemun 

De LlndinrkhlingKommissie (lC) voor de herinrkhling UtfKhl-w~1 is VOO'nemens om in Groengebied 
UtrKhl·west een omv~ngrijke oppervlJ,kle nie ... w "crulie, ' boI en nal ....... gebied te ruli>!ren . In 10lnl 
gUI hel om . ulm 900 hKlare ylakgroen en 60 kilometer Yerbindingsgroen mel een lolale .e<rulleye 
opY;lngt~p~cileil Yan minimaal27.ooo 'Kreanlpla~lsen. 
De onw~ng yan het areul d~1 yan funclle ve",ndert, alsmede de I~n~me y~n hel ~~nlal .eHunten, maakl 
d~1 de lC yerplichl is om de procedure Y~n milieu· .. Hectr&pporlage I .. door.n (m.e .•. ·plicht op basis Y~n 
irt. 9.2 en 10. 1 Yin bijlage C YOIn hel 8esl ... it m.t.<. 199011. De lC fung.eert in de m.e.t.-procedure ~ls 
InitYlieln"mer. de provincie UlrKht als Bevoegd Gezag. 

TOI nu 10f' ,Ijn in de m.e.r . ..procedure yoor hel Groengebied de volgende slappen doorlopen: 

11 '07-2003 

17.Q!r2003 
06-10-2003 
21 ' 11 ' 2001 
12-02· 2004 
09'09-2004 
21·09·2004 
12· 10-2004 
29-11-2004 

Aanbleding door lC un provind .. Ulrnhl yan ·SlartnoliliefMER Groengebied Utrechl · 
weSI" 
Provinde Ulre<hl legl SUrtnotitiefMER ler visie. 
Informalie·aYOfld oYer SlartnolitiefMER. 
Commlssie YOor de m.e.r. bJengl RkhllijnemocMes uil. 
Provincie Ulre<hl stell Rkh llijnen VOOf hel MER v~sl. 

Aanbleding door LC un provincie UlrKhl yan "MER Groengebied UlrKhl_wesl · . 
Provinc\e UI'Khl legl MER ler yisie. 
Informal;e'iYOnd over hel MER. 
Commissie VOOf de m.e.' . bJengl tOf'ldDSl y dvjcl uil. 

""I 1000tsingsadvies Yin de commissie YOor de m ...... vormt lot nu 10f' de IUlSte mop in de m.e .•. -procedure. 
In hur tOf'hing'idYI" . wrnt de commfnie YOor de m.e.'. 101 he! oordeef dal in he! MfR .. ssenl~le 
informalie onlbreekl op h .. t g .. bied y~n ~ .. n yerkeer. Durom iltM ... ert zlj de provincie om Un 
aanyulling op het MER tc laten op Sle llen yoordal besluilen worden genomen, en deze aanv ... lling Ie 
publicer .. n en Ie {lalenJ I"">!n. Voo. de te YOlgen procedure verwijsl de Commissie hierbij nur hel 
R!cht.noe. AanvuUingen (Mini$terie VROM, 1994J. 

De provincie UlrKhl hoeetl rich als bevoeqd geZilq ull9'sloten bij het loetsinqsadvies van de Commissie 
YOor de m ...... Blj brief viln 18 m .. i 200S heel! zij de lC UlrKhl ·wesl verzochl om yoof de onden:lelen w~ler 
en verkeer un unvulling op hel MFR Ie ma~n . Voo.ligganda "'pportaga yormt de invuUing hiervan. 

Onlwe.p-landlnrfchdng.pLln deelgebled H .... uilen. 
p~",llel nn de uilwerkinq van hel "MfR GrOf'nqebied Ulre-chl·w",l · h .... h de lC VOOr d .... tgebied 
HaarzuH .. n. Yin het Groengebied een onlwerp-landinrkl'll;.,.gsplan yoorberekl conform de procedu 'e van de 
l,;indinrKhling~wel. Oit ontwerp-bn(finrichling.plan i. gelijktijdig mell'lel MER ler besluitvorminq 
nngeboden ~iln GS yin Utrecht. 
De pIOV;",.;" Utrecht heefl het onrweflHindlnl1chtlnq.plan Inmiddels voorlopig en in itwichlinq van de 
unvuUing op het MER vislgesteld. Dit belekenl da l de LC pas mel de uilvOf'rinq van het landin.ichlingsplan 
ltan starten, als de m.e.r.-proced ...... voo( de gevrailqde iinv ... Uing op hel Mf R mel qOf'd qevolg is 
dooflopen en het plan door GS is vastgestetd. Protedureet is de provincie veranlwoo.delijk yoor hel proces 
van voorbereiding en uilYOC!rinq van hel L.ndinrich ting.plan en i. er de gilinll" <.Idl <.I .. ianvulling op de 
MER voorafgnnd durun wordl ifqerond. Voorafgund un de uilvoering dienl de provincie de o.lrYOOr 
op Ie stellen modules nsl Ie steUen, wurna de IlOOdzlkeUjke rijbb;jd~eloeleqqlng ltan wOfden v .... ll!end 
zoda l het ltasgeld YOor de uitvoering beKhikbur un komen. 

1 .2 l .... swli .. r 

Voortigqende rapporfige vorml een 'unvulling~ op h~1 rr'<!",. MER-",Pf>OrI uil ~ugu. t u. 2004. an rkht 
zieh primair op de essentiile tekortli:omingen en overige opme,kingen. zOiIs dele door de Commissie voor 
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d~ m.~.r. naar vor~n lijn g~bfilch t in h~ar toetsing.~dvie. van 29·11-2004. Voor ~~n voUedig b~~(d van d~ 
i ch tergronden v~n Groengebied Utrl!(h!·we~!, en de hiervoor uitgevoerde MER-ana(y~e wordl velWelen 
n~ ar het (inleqrale) MER·rapport uil auqu.lu. 2004. 

In hoofd'luk 2 wordl all; achlergrond eersl een karte toetichting gegeven op Groengebied Utrecht-wesl in 
het algemeen en het MER·rapport uit augustus 2004. Dit hoofdsluk beval verder geen aanvuUende 
informa tie in hel kader van de m.e.r .. 

In hoofdstuk 3 vervolgens word! ingegaan op de gevraagde aanvullende informalie len aan,ien van hel 
onderdeel water en in hoofdstuk 4 op de gevraagde aanvullende informalie t~n a~nli~n van hel onderdeel 
verkeer. Hoewet beide hoofdstukken loveel mogelijk zijn opgeze! OIls ze l/sla ndig I~~<ba,~ onde.delen, 
w"ml ,,,m< ook verwe,en n~" r <f'~<ifi .. k~ hoofrl<tukk .. n of k~~rt .. n uil h .. 1 .. ~ rd~r .. MFR 

In hoofdslUk 5 lenslotte wo,dl kort ingegaao op d~ overige opmerkingen die de commi .. ie voo. de m.e.r. 
heelt gemaakt in haar toetsingsadvies. Dele hebben betrekking op loepa"ing v~n de lagenbenadering en 
de ui!werking v~n h~t MMA. 

Del e _anvulling op hel MER wordl in hel v~rvolg aa ngeduid mel "aanvulling", hel eerde,e integrate M ER
rapport uit augustus 2004 met "MER". 
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2. Groengebied Utrecht-west aLgemeen 

In dit hoofd.tuk wordt ~~n kort~ to~li<h ti ng g~g~v~n op Gr~ng~biffi U trKht-w~st in h~t alg~m~n ~n h~t 

~~rdere MER-rapport uit augustus ~004. Dit hoold.lu k is vooral b~d~ld al. a(hl~rgrond bij d~ hooldstukk~n 
~ M 4 van rt .. z ... apJlOrt~g ..... n .... v~, "".rt ... g~~n ~~nvu ll .. nrt .. in form~li .. In h,,' k~rt~. v~n rt .. m .... .. V{)(). 
Un voll .. dig be .. ld van d .. a(hl .. rg rond~n van Gro .. ng .. biffi Ulr .. (h l-w~st ... n d~ hi~rvoor uilg .. vo ... d .. MER· 
analyse wordl verwezen naal hellinlegrale) MER·rapport uil augustus ~004. 

2.1 In ricbtjngsopglVt VOOI btt Grotngtbitd 

In btt gtbitd tussen Utrecbt en Woerden is een groot tekort aan .ecreatitmogelijkheden. Dit is vanuit het 
Rijks. en provinciaal beleid aanleiding geweest om ·G.oengebied Utrecht·wesl" aan Ie wijzen. tn figuur 1 is 
de beg.enzing v~n hel g .. bi .. d we ... gegeven. 

De hoofddoelstelling vOOr het Groengebied luidl: 

Reali .... en van e .. n oontrekkelijk, 0Mnboo. toegonkelijk, 9men rerreotiegebied dicht bij de .tad. 

Bel .. idsmalig is d~ ,~ hoolddo~lsle lling v~rta ald in de opgave om in lol.al 9n ha "vlakgroen· Ie r .. aliseren 
~n 60 km ·groene verbindingen·. Hierbij geldl een minimale .eC.ea li eve opvangcapacileil Van 27 .000 
recru lie p la al , .. n. 

In het Groengebied worden 4 de .. lgebieden ond~ .. (h .. id~n I .. w .. l~n Haalluil .. ns. Hollands~ Ilss~l. 
Harmelen .. n R .. lj .... cop (zl .. llguur 1 ). Op basis van de e~rde.e b~slu i lvorming di~ he~!1 plaa1Sg~vonden 

over hel Gloengebied liggen de begrenzingen van de nieuw Ie realis .. r .. n gro .. ngebieden en de Ie realiseren 
recreatieve opvangcapaciteit per deelgebied vast. Met name in de deelgebieden Haalluilens en Ho llandse 
Ilssel krijgen glole delen van hel gebied Ie ma ken mel functieverandering van landbouw naar recrealief 
groen. De opgave p<t. deelgebied i. al. voigt: 

Haa rzu ilens: 
• 423 ha nieuw Ie realiseren open bare recreali .. ·• bo.· ~n naluurterrein .. n 
• 15.000 .ec.eatieplaatsen. 
Hollimds~ Ilssel: 
• 4~ 1 ha nieuw Ie realise.en openbare recreatie-. bos- en naluurterleinen 
• 8.500 recreatieplaat.en 
Hal"",len "n R"ij"r<cnp: 
• 78 ha nieuw Ie realiseren OJ)f:nb.,re recreatie-. bos- en natuunerreinen in H.rmelen 
• 3500 recreatieplaalSen 

2.2 Rumplan Groengebied Utrecht·west ! VINAC 

In 1997 h .. ~1t d .. provind .. U tr~<h t de Raa mplan<ommi"ie Utrecht-west ingesteld. D~ze heeltln de j)f:r1ode 
1997-1m het "Raamplan Groengebied Ulrecbt·w~.t" onlwikke ld, waarbij uitgebr .. ide <ommunicatie heel! 
plaatsgevonden met de bewoners van het gebied en de relevante in~tanties. Het Raamplan i~ in 1m 
aangeboden aan GS van Ulrechl, indu.ief de nota van reacti ... op h ~t con<~pl·Raamplan. D .. provin<; ~ 
Utrecht heeft h"t Raamplan in m"i 2001 bestuullijk vastg,,"eld. 

Het Raamplan vormt. zoals bet ze lf aangeeft. geen gedetaiUeerd eindplan voor het gebied. Hier is bewu~t 
voor gekozen. 0.". vanwege de d)lnamische ruimlelij ke onlwikkelingen in he! gebied. Met de vasiste lling 
v~n h .. t Raamplan i. dus g .. en be,luil genomen over d .. concrete inrichting van de ni"uw" groeng"bieden. 
well ijn de !)egren,ingen van de nieuwe groengebieden bestuurlijk vaslge iegd. 

In 2002 zijn op basis van het Gebiedsj)f:lsj)f:ctief Recreat;e! Groen Stadsgewest Ullecht eXlla ·Vinac· 
hectar ... • loeg .. voegd aan h~1 Groengebied. De, e h .. cta ren .ijn aansluitend aan de groengebieden uit het 
Raamptan begrensd. 
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Figuur 1: B~gr~nling Gro~ng~bl~d Ulr~chl -w~.t ~ n dulg e bi~d e n 

2.3 landinrjcbling fc9mmiui~ Utr« ht·wes t 

Na de bestuurlijke vastslelling van he« Rumplan Groengebied Ulr~hl-west, heelt de provincie Utrecht in 
hel najaar van 2001 de landinrichtingscommil>ie (lC) Utrecht·west benoemd. Oete heeft de opdracht 
gekregen om op ba~is van het Raamplan, de nieuwe g(oeng~bi~den verder uit te werken ~n lot uitvoering 
Ie brengen. De LC bestnt uil v~rteg~nwoordigers van d~ provincie Utrecht. Be,tuur R~gio Utr~ht, 
gem .... nte Utrechl, gemeenle Woerden. g~m~ente U~~~lstein, Hooghe~mraadschap de Sticht,e Rijnlanden 
(HDSR). Na!uur en Milieufederatie Utrecht (NMU), Natuurmonumenten, ANWB. Recreatieschap de Stichtse 
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Groenl~nde n en de gewestelijke Land- en Tuinbouworg~nisalle (GLTO)_ De Diensl Landelijk Gebied (DLG) 
voeri hel Setrelariaal van de LC. 

In de opdrachl aan de LC heel! de provincie aangegeven d~t hel Raamplan hel vertrekpunl dienl Ie "jn voor 
de verdere planuitwerking . Onder handhaving van de in hel Raamplan bepaalde opv~ngcap~dtelt, .ijn 
eventuele voor.lellen om Ie anllciperen op nieuwe onlwikkelingen echler bespreekbaar. De uitvoering 
dient In de periode 2010-201) Ie Iijn afgerond. TOI die lijd heell het Rijk financiile mlddelen gereservef!rd 
voor ~~nkoop van de nieuwc groengcbicdcn Cn inrichling hi~rv8n. 

De planuitwerking en ~uilvoering door de LC 1«," in principe per deelgebied verschillen. In hoofd lijnen zijn 
er twee mogelijkheden: 

1. de pl~nuilwe rking en -uilvoering vindt plaats OP ba.i. van de l andinrich lingswet en vervolgens op 
basis va,., door GS vaSI te .Ie llen uitvoeringsmodules. 

2. de planuitwerking en - uitvoerlng vindt plaals op basis van door GS va.t Ie slellen 
uitvoeringsmodules. 

Voor deelgebied Haa rzuilens heeft de LC gekoze,., VOOr planuilwerking en - uitvoering op basis van de 
Landinn.:htingswet. P~rallel aa n de opstelling van hel MER heell de Landinrichting5commi"ie een ontwerp
landinrichtingsplan opgesteld. Dit ontwerp-landinrichtingsplan is in seplember 2004 ler vaslslelling 
aangeboden aan GS van Utrecht. Voor de a,.,dere deelgebieden slaat de aanpak nag ni et vast. 

24 M.e .f.-pllcht 

De opdracht die de LC heefl meegekregen, t>t.tekenl dal het grondgebruik in het landelijk gebied over een 
aanzienlijke oppervlakte van functie zal veranderen. Op grond van het aantal hectare functiewijziging en 
hel aanlal reClea,.,te,., dat aangetro kke,., lil worden, vorml de aanleg van het Groengebied ee,., m.e.r_
plkhtige activilei!. Indlen de planuilwerking en - uitvoering plaatsvindt op basis va,., de Landinrichlingswet, 
vormt het landi,.,richlingsplan het "formele" t>t.sluit voor de m.e.r., bij planuitwe rking en -uitvoering op 
basis van door GS va.t te stellen uitvoeringsmodules. vorml het bestemmingsplan het "formele" besluil 
voor de m.e.r. 

Het doel van de m.e.r.-procedure is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de t>t.sluitvorming 
over activiteiten met mogelijke belangrijke (negatieve) gevolgen vOOr het milieu. De Initiatiefnemer stell in 
een m.e.r,·procedure Iwee rapporten op: de Startnotitie en het Milieueffectr~pport (MER). In de Slarlnotilie 
mukt de initi~tiefnemer de voorgenomen activit"it bek""d, in h"t MER wu,rJ"" lin, khti,,9» .. lle' .... liuen 
on twik keld en milieu_effeclen in beeld gebracht. 

Tot nu toe Iijn in de m.e .r-.procedure voor het Groengebied de yoigende stappen doorlopen: 

11-07-2003 

1HI!HOO] 
06-10-200] 

21-11_2003 

12-02-2004 
09--09"2004 
21-09-2004 
12-10-2004 
29-11-2004 

Aanbieding door tC aan provinde Ulrecht van · SlartnotilielMER Groengebied Utrecht
west~ 

Provinde Utrechl legt Startnolitie/ MER ter visie. 
Informalie-avond over StartnotitielMER. 
Commissie voor de m.e.r. blengt Richtlijnenadvies u;!. 
Provincie Ulrfihl slell Rkhtlijnen voor het MER vas!. 
Aanbieding door LC aan provincie Utrfiht van "MER Groengebied Ulrfihl-wesl" . 
Provincie Ulrfihl legl MER ler visie. 
Informatie_avond over hel MER. 
Commissie vOOr de m.e.r. brengl toetsjn9sadvie$ uit. 

2.5 MER-rapport d.d, aUQustus 200.t 

In hel MER-rapport van augustus 2004 hee/t de LC dc milicu eff<:<:lcn v~n de aanleg van hel Grocngcbicd in 
bee ld gebrach!. Het MER-rapport is ~ls volgl opgeze!: 

HoofdslUk 2: Probleemslelling en ui/werking inrieh/ingsopgove. 
In dil hoofdsluk i. de aanleiding voor de onlwikkeling van her Gr,....ngehi~rl ''''''gelicht en is de 
inrichlingsopgave beschreven. Naasl de (fireatie .... hoofddoelslelling voor hel gebied (li e paragraal 2.1), 
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zijn in de inrichtingsopgave ook nevendoelstellingen en randvoorwaarden beschreven voor natuur, 
landbouw, waler, landschap, cultuurhistorie, archeologie en verkeer. Deze 
nevendoel.tellingenlrandvoorwaarden vormen nadrukkelijk niet de basis voor de activiteit, maar zijn een 
afgeleide hiervan. 

HooJd5tuk 3' k/eidskoder en bes/uiren 
In dit hoofds! uk Iijn de relevanle (beleids)plannen en be.luiten beschreven voor he! Groengebied. 

Hoo/d~tuk 4 Beschrijving sfUdiegebied en ouronome onlwikkeling 
In dit hoofd5tuk i, de huidige ,ituatie in he! studiegebied beschreven en de aulonome ontwikkeling in de 
periode lot 2013. 

Hoo/dstuk 5: Allernorieven 
In dit hoofd,tuk zijn de alternatitven besch'tven die de LC heef! ontwikke ld voor de mogelijke inrichting 
van het Groengebied: het Bosalte rnatief en het Open-Landschap-alternatiel. Dnrnn,! is ingegaan op de 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van een Mee,t Milieuvriendelijk Alternatit/ (MMA). In paragraaf ].2 
van dele aanvuUing zijn dele alternatieven nader toegelkht 

Hoo/dsluk 6: fffeClbeschrijving 
In dit hoofd,tuk zijn de effecten beschreven van de onderscheiden alternatieven. Hel gaat om een 
elfectbeschrijving op hoofdlijnen di e het mogelijk maakt om de al!ernatieven nnSl elkaar te zetten en op 
weIenlijke aspeden met elkaar te vergelijken . 

Hoo/d5tuk 7: Verge/ijking von olrernofieven 
In dit hoofdstuk Iijn de effecten van hel 8~·allernatief en het Open-Landschap-alternalief naaSl elkaar 
gelet, om daarmee een goede vergelijking en keule tussen de alternatieven mogelijk Ie maken. Ook wordt 
ingegaan op de keule voor een Meest Milieuvriendelijk alterna!iel. 

Hoo/d.tuk 8: teemten in kenni. 
In dit hoofdstuk Iijn de leemten in kennis en inforlniltie beschrtven die tijdens hel opSlelien van nel MER 
Ii;n geconstalee rd. 

Hoo/dsruk g: Planu;rwerking en - uilvoering Groengebjed Utre<;ht-wesl 
In dit hooidltuk wordl ingegaan op de relf:Vante procedures voor de planuitwerking en - uitvoering van net 
Groengebied. 

2.6 ALleroatieytn in het MER d.d. auguilullOO4 

De lC heelt;n het MER Iwee alternatieven uitgewerk! voOr de gewenste inriehting v~n he! Groengebied, 
namelijk het Bos-aLtematief en hel Open-Landseha p-altematlel . Beide altematieven voldoen aan de 
vooraf ge$lelde randVOOI'Waarden ten aanlien van de Ie realiseren oppervlakte groengebied en het aan tal 
te rea liseren recreati eplaatsen. Op basis van de eerdere besluitvorming die heelt plaalSgevonden over het 
Groengebied is er van uitgl!<Jaan dat de b<!gn,"zingen van de nieuwe groengebieden vastliggen. 

De beide planaltematieven nebben aileen bet,ekking op de deelgebieden Haarzuilens en Hollandse Ilssel, 
de twee deelgebieden waar net groohte dee l van de functiewijling moet plaatsvinden. Voor de 
deelgebieden Harmelen en Reijerscop Ii;n geen onde .. cheidende alternatieven ontwikkeld. omdat de 
voorgenomen maa!regelen relatief beperkt .ijn, en omdat er bij de onlwikkeling bij hel Raamplan reeds 
een Iorgvuldige inpassing heel! piaatsgevonden van de hier gewenste groengebiedenl-verbindingen. 

Het Bos-alternatief is gebaseerd op het eerder vastge.teld., Raamplan Groengebied Utrechl·west In dil 
~Itern.tief word! de gewenste recreatiecapacileit mel name door oolontwikkeling lot sland gebracht 
Het Open-hndschap-alternatiel VOrm! de tegenhanger van het Bosaltematief. Bij dil aile rna lief is 
uitgang.punt dal het huidige, open weidelandschap zoveel mogelij~ wordt gere.peCleerd. Dele andere 
benadering komI VOOrl uit het inzieht dat is ontslaan dat het landschap, de cultuurhi,torie en de 
.rcheologie in dit gebied leer bet~ngrijke dragers Iijn. Sinds de uitwer king van hel Raampian Utrech t-west 
Iijn dele aspecten steeds nadrukke lijker nnr voren gekomen, mede op basis van de in'praakreaclies op het 
Raamplan en gegevens van aanvu llende inv~nuri.a!ie •. De oppervlakte bO$ i. in het Open-Landschap
altern.!ief relatief beperkt In open gebieden is net eenter moeilijk.,r om grote aantallen recrunlen op Ie 
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van'l en. Om t oxh aan de gestelde recre atieve opvilngCilpilcil eit Ie voldoen. ziin in hel Open·lilndschap
alterna!ief daarom zogenaamde plei~lerpl<lat~en opgenomen. Oit zijn attratliepunlen waar men spedaal 
naa r toe gaat. omda t e r iet, te bl.teven vall. 

Onder.taande tabel '1eeft een samenvattend overzicht van de beide alterna tieven: 

Tabell: Samenvattend ovetzieht van de altematieve n 

h.· ,;.. ~". Bo ... II",nlllol .. -~-~- opon Und"hlp IllemoU., '-'_ ,:I _ .. e' \ 
Hn .. wll .... 
R.<rH'~ _ ...... <peOt_ on tigwridon N"'I boo ...... spHI. on ligweidon. """ ., "~I'I"~ 1 .. ..-
R«, • • I~ Mftsl inl.",~ ,ono". tiw<n mol """'"' Monl inl""~ roM<!i9gon '-'9' M goh<I. 

-,~ 'u,,~ \IIw'~ "" ... " .. 1 M H •• , ~ \Dj """'9'''''' v.n I>e1 pIong.-bled. I",ocn.poo<!ijn 
Rljnoj;jl<ll<or1j.h" ~. en P.,kweg . .., In ni<uw ... rkboo Ion weI .... 

v.n ... I00I M H .... 
lond","'p T",-. Hurnj .... PIo. on H .. ",ri . ."., ......,... 1 .,.,.,~ H .. "Ijn>_ PIo. on H •• "" ...... : ......,...1 

....... "9 .. lol.n boo. open i.ond><hlp .• 10< ... boperkt .. n,,1 
r",ocn VI .... I~ ~ .... tool de HU r: booeIomenl.n: 
grondli<1>amo<> on _Ie .... ",." .... k> op de Tu,ocn VI .... I"" ~ ... "oot de H .. " open 

_"'Yeli"9 Lond><,,"p 
Tm ......... \IiIn de RijrNlijO.: ~omon .... Ten w.o'", • .., de Rljnd~k;GntwiU.eting •• n 
. f <WI><etd mol 

_. -li>1" .... .~ "" rlelLond "" , ... , .~ .. ... ",'""rti·, ~M 
P .. h~ ~ , ,-
H<;>II.o"" .. ,_I 
RO<IH'~ mN"l' in,..,. __ bij Mon' "" "".iev<- ''''''' .• "'I 

-~ 1J ..... lelrJNodo;roind •• pIo. on """". tJ.",ln"inINe<Ier";nd", 1'10 •• bij Meemdijl:.. en 
HoILond .. tJ • .et _. HotLond", 1_. 

UndKI>op Ty • ..., N-.1-lJ"etdijk . n 11.>dw.'<rin9 Tu .. ~" N<>O<d~J ... ld;ik ~ tJ~"9 

•• ~Io'''''boo bIo, _mige ~t"". _ do< open 
Londs<hOP· 

Not"". ... boo II ... na' .... ~ · ·k , .. Lond. " .... boo 2011 ... "",,,,,,Irk -Park ,,- , 

Meesl milie uvrt.nde lljk altem.llef IMMA) 
De LC hee!t in hel MER oo k een analyse uitgevoe.d naa. het Meest Milie uvnendelijk Alternati.,f (MMA). 
Omda! hel Bos-alternatief en het Open-landschap-altern"tief in hoofd tijnen oo k de keuzemogeti jkheden 
voo. een MMA omvatten, is hel niet zinvol geacht om een apa.t MMA te ontwikkelen. 

2.7 Toetsingsadvin van de commiuie yoor de m.,.r. d .d , 29-11-2004 

De commi .. ie VOot d" rH.".'. lI" dl ;n nvv"rll~'" lOO4 h ~~r 1<.><:1.;ny.~dv;e. uve' he' MER Gr<.><:ngebied 
Utrechl-west uitgebracht De volledi'le inhoud van het toel,in'lsadvies is opgenomen in bijl" '1e 1 vitn de ze 
aanvulling. 

De commi .. ie YOGr de m. e .r. is van oordeel dat in hel MER "e«entit'le in!ormJlie " onlbreekl op he! '1ebie d 
van lII!i1U.en yerkeer. Die in formatie wordt in deZ<! aanvulting ge'leven in hooldstu k 3 en 4. 

Ook rrnoakt de commissie voo' de m.e.r. opmerkingen over het meest milieuvriendelijk alte rn atie! (MMAJ en 
de l<Igenbenade rin'l. De commi«ie conclude .. ,! da! de ,uimle vonr een MMA in he! planvnrmi"9.<I"M ... -
met name voo. dee lgebie d Haarzuilens - inmiddels te bepe,kt is en dat de lagenben"denng niet tot ziin 
re<ht is ge komen. In een vroe'l stadium zlin al sie rk sturende besluiten genomen die dit ve,hinderen. De 
commissie advisee't o m in deelgebied Hollandse lJssel {Wai' nog geen implieiele keuzen .iin '1emaa kt mals 
in dee l'lebied HaarzuilensJ. de liIge nbe nadering bij de deelplanuitwe' king nade' in Ie vulten vOOr he! MMA 

A. owUing MER ~ U" e<h,·w.o' •• 6 '<>g""U' ~ 
Poq. '5 .. ,,80 



AI. kanUe kening bij de toepassing van de lagenbenadering in he! MER. merk! de commissie ook dat stelling 
in het MER dat archeolQ9ische waarden zich niet verdr.lgen mel re(reatie en bosontwikkeling aanve<htbaar 
is . Nuancering van dit argument hee!t volgens de Commi .. ie voor de m.e .r. voor hel Bosalternat ie! 
mogelijk een neutralere score voor het toetsingmiterium "grondve",et· tot gevolg. In hoofdstu k S van deze 
aa nvu lling wordl een korte reactie gegeven op deze avenge opmer~ing e n van de Commissie voor de m.e.r . 
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3. A.llnvuLLing MER ten aanz;en van het onderdeel water 

1.1 Samenvatlina loetsjno y dviei (ommjuie WQr de mer 

In hel toetsing,advie, van de Commi.,ie voor de m.e.r. is aangegeven dal het MER voor Groengebied 
Utrech t·west len aantien van het onderdeel mill essenti~le informatie mist. De commissie adviseer! om in 
een aanvulling op he! MER de volgende informalie te geven: 
1. Een eenduidige doel5!eUing voor het walersysteem. 
~. Of en hoe de deelgebieden in onderlinge ,amenhang en mel de omgeving functioneren; 
3. Welke knelpunten zijn er in de deelgebieden of tussen de deelgebie.jen? 
4. Welke kansen . ijn er (bijvoorbeeld de mogelij kheid om in Reyerscop berging Ie creiren vOOr de Vinex· 

loutie) ? 
S. Welke knelpunten kunnen er ontslaan (bijvoorbeeld !oename ve rdamping door bomen of toename 

wegzijging door peilverhoging)? 
6. We lke relalies !u .. en de gebieden dien lengevolge gewensl of ongewenst zijn. 

Voor de volledige lek,t van het toetsing,advie, wordl verwezen nnr bijlage 1 Van deze a .. nvullinq. 

3.2 Leeswijze[ jlanyullende informalie Willer 

In het MER van augustus 2004 was de doelstelling len aanzien van water niet eenduidig verwoord. en 
daarmee wa, IIiel <Jui<Jdijk wel ke w~terma"tregelen in he! k.ilder van he! Groengebled zlln voorzlen, en 
welke effe<:len beoordeeld zijn. In deze aanvulling is ~n scherpe scheiding gemaakt lussen de 
hoofddoelslelling vaOr het Groengebied en de aanvullende k.ilnsen die er zijn len aanzien v,m wa ler. Oit is 
dooNertaald in een gewijzigde, eenduidige inrichtingsopgave VOOr water. De herde/iniiring van de 
inrich ti ng<opg"ve heel! ook geleid 101 een gewijzigdc cllcdbcoo.dding len opziehle van hel MER. In de 
elleclbeoordeling .ijn aileen de maatregelen die voortvloeien uit de hoofddoelstelling voor hel 
Groengebied meegenomen. Voor de aanvullende k.ilnsen len nnzien van water .ijn de effe"en niel 
uitgewe rkt. 

In parag.nll.) is eersl het beleid,kader len aanlien van waler samengevat. VeIVolgen, i. in paragraaf 1.4 
he! functioneren van het huid;ge watersysteem beschreven. Oil ler aanvulling en verduidelijking van de 
passage. die hierover zijn opgenomen in hel MER. Daarbij word! ook ingegaan op de relaties tussen de 
dee lgebieden en de omgeving. De knelpunten en wensen van hel huidige watersvsleem zijn uitgewerkt;n 
pa"'g raaf 3.5. 
Na deze meer " Igemene informati e, wordt in parag",af 3.6, een eendu;dige doelsleUing (in ' iehtingsopgave) 
voor waler geformuleerd. Hieru;! ko mI naar voren da! er g~n zelfstandige w"terdoelen en/of ·maalregelen 
aan de orde zijn voor het Groengebied. Oil neemt niel weg dal er loch maatregelen te verwach len ';jn, die 
(ongewenste) ellecten kunnen hebben op hel watersysleem, mel name de omzetting van g",sland naa . bos 
en de aanleg van utra open water. In parag",af 3.7 word! nader ingegaan op deze maatregelen. Vervo!gen' 
wordi in pafilgr" .. f ).8 ccn gcwijzigde c!feclbeoordeling v.n de altern.lieven gegeven len unzien van hel 
loel,ing'crit erium 'watersyst~m·. getlaseerd op de uilgang~punten loals aangegeven in hel begin van 
deze parag.aal. 
De verde re uitwerking van het nieuwe walerbeleid {WB211EKRW) kan leiden 101 nieuwe inziehlen en meer 
concrele wen.en I .m a~nl; en van het walcrsyslecm. In paragraa! 3.9 word! ingegaan op de ka nsen die hel 
Groengebied biedl om hel watersysteem Ie verbeteren, en;n Ie 'pelen op het nieuwe walerbeleid. 

Tot slot wordl in para"",a! 1.10 ingegaan op hel ontwerp·landinrichling'pliln HHrzuilens en de uitwer king 
van water hierin. 

3.3 Beleld.kader ten aanzien Va!) water 
In hel MER is in paragraal).9 ten ui!gebrcide beschrijving gegeven van he! relevanle walerbeleid voor het 
Groengebied. He! ga31 om: 
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Oeelst roomgebiedsvisie Amstelland [provincie Utrecht, bestuurlij~ v~st gesteld december l002) 
Provindaal waterhuishoudingsp lan 1_-2001 
Provinciaa l waterhuishoudingsp lan l005-2010 [provinde Utrecht, v~st g esteld december 2004) 
Wate rstructuurvisie HOSR [vaslgesleld door hel Algemeen Besluur. dd september ~(02) 

Wa terbeheersplan 2003"2007 HDS R lv~stg est eld oklober 2003) 

De betreffende documenten geven enerzljds de algemene doelslemngen en ullgangspunten van het nleuwe 
walerbeleid weer ['Walerbeleid in de 21' eeuw"j, anderzijd. worden oo~ meer 'pedfieke a~nwijzingen 
gegeve n l en aanzien van het Groengebied en omgeving. Belangrijk hierbij is ¥Ooral dal zowel deelgebied 
H~arzuilen. al. deelgebied Hollandse IJ nel[/Rijnenburgj in beeld zijn als zoeklocatie voor walerberging. Of 
walero..'ging daadwe,kelij k noodza kelijk i<, moel echle' blijken uil nadar ande .. oek. In hel nieuwe 
5treekp l~n v~n de provinde en he! nieuwe waterhuishoudingsplan zijn voor hel stedelijk gebied van 
Ut recht en omgeving daarom geen concrete zoekgebieden aangegeven, maar geldl de aanduid ing 
"waleropgave nader uit Ie werken". Uilerlijk in 2007 worden de zoeklocaties voor walerberging voor het 
stedelijk gebied van Utrecht en omgeving ruimlelij k vastgelegd. 

De uilwerking van het WB21-gedachtengoed [inctusief implemenla!ie Europese K;!derrichllijn Waterj en de 
vertaling in concrde maalregelen moel in de komende jaren invulting gaan krijge n. In het Nationaal 
Be. luursanoord Waler [NBW) hebben Rijk, IPO. Unie van Waterschappen en VNG gezamenlijk aispra ken 
gemaa kt over de invoering van het nieuwe waterbeleid. Ooel van het NBW i. om in 2015 het watersysteem 
op orde Ie hebben. 

3.4 functio neren van het w il tenysteem 

In het ME R i< divers., abioti«he informalie opgenomen over hel Gro.,ngebied en omgeving, o.a. ten 
aanzien van geomorfolO9i., en bodemgesteldheid, hoogteligging en relief, geohydrologie, kw.,l en 
infilt,atie, grondwaterstanden en het oppeovl.;o ktewatersYSleem [zie parag raaf 4.5 van hel MER en de 
Kaart.,n 4 tim 9). 

Om het funclion., .... n van hel wa lersysteem te verduidelijken, is hierna een meer geTnlegreerde beschrijving 
Van het watersysteem gegeven, waarbij ook nader wordl ingegaan op de ' elati es tussen de verschillende 
deelg.,bieden. 

Aigemeen 
Oe landschappelijke opbouw van hel Groengebied en omgeving is bepaald door de oo.t-west lopende 
rivie ren, d., Hollandse Ussel, de [voormaligej Oude Rijn en de Vechl. Door he! Mzetlingme(hanisme van 
deze rivieren is een kenmerkend patroon ontstaan van hoger gelegen Sl roomruggen en lager gelegen 
korogronden. Het patroon van stroomruggen en komgronden Is dulde ll jk herke nbaar op de bodemkaaM, de 
hoogtekaart e n de kwel-linliltraliekaart [zie ka art 5 tim 7 van het ME R). 

De wijze waarop hel watersysteem binnen h.,t Groengebied functioneert hangt sterk samen met de 
hiervoor beschreven verschillen in bodemopbouw en hoogleligging. 

Cirondwalersysteem 
In het plangebied is sprake van een oost-west gerichte regionale, diepe grondwalemroming. Oeze wo rdt 
"aangedreven" door de infillralie van regenwater die plaalsvindt op de Utrechl.e Heuvelrug en de 
infi llrati.,gebieden die ten westen hieovan liggen. Ten noorden Van de Leidsche Rijn buigt de regionale 
g'ondwatersl,oming af naar hd noordwesten, richling de di epe d,oogma kerij van polder Grool Mijd recht . 
Ten zuid.,n van d., Leid«h., Rijn is de regionale grondwaterstroming globaal (zuid)westwaa rts gericht, 
richling Woerden en de Lopi kerwaard [winning Linschoten). 

Ee n deel van de regionale grondwaterSlroming treedt uil in de l.;oger gelegen komgebieden van hel 
Groengebi.,d, met nam., he! cen tra le komgebied Van polder Reijerscop. Oit komi doordal de 
oppeovla ktewalerpeilen en grondwaterstanden hie r, gesluu rd door de lagere maaiveldho09te, vee lall.;oger 
liggen dan de Ilijghoogle van he! diepe re grondwater. Hierdoor onM~a t een opwaar1 s gerichte 
grondwatersl roming. Op de hoge' gelegen Ilroomruggen liggen de oppeovlaktewaterpeilen en 
gfOndwaterslanden vaak jui,l hoger dan de . lijgho09te van hel diepe'e grondwale,. In del e gebieden i. 
daarom sprake Van een neerwaans gerichte grondwaler<troming [infil t ratie j. Deel. wordl hiermee voedin9 
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gegeven nn de diepere regiona l" grondw~le"lroming, d"el. onhlaal OOK een meer 10Kiai gerich!e, 
ondiepe grondwa!er,troming richting de lager gelegen, aanliggende komgebieden. 

up kaart 1 i. ~n indicaliet ~e!d geg" ven van de grondwalerslromen binnen hel studiegebied. De 
regiona le grondwaterstroming is globnl oosl-wesl gericht. de meer lok"le grondwaterslroming is radiaal 
gerich t vanaf de stroomruggen naar de dieper gelegen aanliggende komgebieden. 

Opp4rYlak • .w ...... y . ...... 
De belangrijk.le oppervla kl" waleren op regionaal nivuu zijn hel Amsterdam·Rijnkanaal, de leids.che Rijn 
en de Hollandse Unel. Oit zijn waleren m<!t "en va.1 peil, die direct of indir" cl de waterun- en al....,.,r 
verzorgen binnen het Gro"ngebi" d. 
H"t AmSlerdam li;ijnkannl (ARK) vorml ~n van d" hoofdad"" van h" t hoofdwalersysleem binnen hel 
beheersgebied van he! Hoogh"emfaadschap de Slichl.e Rijnlanden (HOSR). Ruim 113 van de lola le alvoer 
binn"n hel beheer.gebied van HOSR verioopl via hel ARK. H" I ARK . taa t via "en sluizenmmpl" . in 
verbinding met de Lek (Wijk bij Duurslede). De afwatering"';ndt plaaH in noordelijke richting naar het 
Noordzeekanaal. 

De leidsch" Rijn staal in dlr"cte verbinding met het ARK. Ten we.len van Harmelen gaal de leids.che Rijn 
over in de Oude Rijn. Hier ligt ook "en 5<heiding in alwateringsrichiingen. 0" l eid.ehe Rijn walert il in 
oostelijke richting naar het ARK, de Oude Rijn watert af in westelijke rich ti ng niir d" .pui.lui. bij 
Bod~faven . 
In perioden van langdurige droogte waarbij in West-Nederland een lekort aan zoet waler onl.taat, kan de 
"Klein5<halige Wat"faanvo"rvoorziening Midden Nederland'·(KWA) worden ingezet. Hierbij wordt zoet 
water vanuit het ARK. via de leidsche Rijn en de meer westelijk gelegen Oude Rijn richting Bodegraven 
gevoerd. Deze noodaanvo" r b" tekent dal de .tromingsrkhting van de leidsche Rijn tijdelijk wordt 
omgedrnid. 

De Holland.e U .... l .taat in oo.telijke rkhling via de "Doorslag" in verbinding mel het boezemstelsel van 
Utrecht (via een silon onder ARK door). De boezem loopt in w" ,telijke rkhling door tot ian de Waaiers luis 
bij Gouda. In het algemeen i •• prake van een we.lelijke gerichte afwatering, maar wanneer bij hoge 
walerstanden niet geloosd kan worden op de Waaiersluis bij Gouda kan de alwatering ook plaat.vinden in 
.....,.lelij~" rich ling naar het boez"m.te[s,,1 van Utrecht {alwatering via Cog In Al naar het ARK) en de lek {via 
hel Merwede ka naal). Wateraanvoer naar de Hollandse U .... I kan zow,,1 uit westelijke richting. als uit 
oostelijke richling plaalsvinden. 

Binnen het plangebicd zc!1 i •• pr.> ke van polders mel diverse peilvakken. waarbinnen een eigen peil wordt 
~angehouden. Het peilbeheer is afgestemd op het overwegend agrarisch" grondgebruik. Dit be\" kent "en 
· Iradition eel~ peilbeh~r, waarbij de zomerpeilen hoger liggen dan de winlerpeilen. Om het peit Ie 
handhaven wordl in natte perioden (veel) waler algevoerd {met name vanuil d" lager gel~en 
komgebied.m). in d"'9 ~ p~riod"n wordt {""e l) w~ter aan<Jevoerd {mel nim<! naar de hoger geiegen 
stroomruggen). Hi" rm"e i~ he! oppervlaktewatersysteem te kenschetsen als een "doorstroomsysteem". Op 
kaart 9a van hel MER i. een overzkht gegeven Van de verschillende peitvakken binnen het Sludiegebied en 
de peiten die hier worden aangehouden. 

Om inlieh t Ie krijgen in de r~ionale slroming van het oppervlaktewaler binnen het studiegebied, zijn op 
kaart 2 van d"le aanvulling de verschillende nn· en alvoerrichtingen v~n h"t oppervlakt"water 
weergegeven. 

In he! gebied len widen van de leidsche Rijn zijn !wee afvoergebieden Ie onderscheiden: ~n d~1 van het 
gebied waterl al naar de l eidso:he Rijn (gemaal Bijleveld) en een dee l naar het Amsterdam Rijnkanaal 
{gemaal Galecop). Deelgebi" d Holland.a IJ.sel bahoort tol hel deel dal alwalert naar gemul Gale<:op, de 
d~lgebieden R"ij"rscop en Harmelen 101 hel deel dat alwatert n""r gema,,1 Bijle~ld. De wateraanvoe r 
naar bt:ide afvoergebieden vindl plaal5 via verschillende inlaten vanuit de Hollandse Ulse!. 
Polder ReijelScop vorml in de huidige siluatie een 500rt van walerbergingsgebied. Er is sprake van een 
<Jroo\ aaneengestolen peilvi k. mel rela tief veel open wat"r. Door het peil in dil peilvak te latan slijg _n is 
een omvangrijke hoeveelheid oPP"rv lakt"wat", Ie bergen. Van deze Il>Ogelijkheid wordt in de huidige 
.itualie som. al gebruik gemaakt. 

Hel gebied len noorden van de leidsche Rijn watert voor een deel al naar de HaarrijnlAm,lerdam 
Rijnkanaal (gemaal Haarri;n) en voor ten deel naar de l"id«he Rijn. 
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Het deel dat naar de leidsche Rijn arwatert ligt ten zuiden van de BijleveldiParkweg. De alwate ring vindt nu 
nag p laats via een klein g emaal in de Harmelerwaard en via de Hekop. In de Harmele rwaard i~ he t 
wale.systeem recent aangepast en op korte termijn wordt hie . een nieuw gemaal in gebrui k genomen. 
V,mal dat moment zal de gehele alvoer via ilit nieuwe gemaa\ plaat5vinde n. De wateraanvoer naar ilit 
gebied vindt plaats vanuit de Bijleveld (:leidsche Rijn(. 
Ten noorden van de Bijleve ldiParkweg watert het groome deel van het gebied al naar ge maa! Haarrijn. 
Wate raanvoe. na ar dit gebied vindt plaats vanuit de leidsche Rijn, via de Bijleveld (inlaten 
Br<>udijkJrftrkwe9( en vi .. de Heicop (ge"", .. t Vleuterweide). [en beperkt unlat peitv .. kken un de 
wesUnoordzijde van he t Groengebied watert al naar het meet noorde lijk ge legen gemaal d e Tol (alvoe. 
nnr Amsterdam Rijn kana a l). 

He! VI NEX-watersysteem i. ontworpen a l< een ze lfslandig lunclione rend watersysteem dat in principe 
losstaa l van de omliggende gebieden. waa.onde. het gebied Haarzu ilen •. De wa le.alvoer van hel Vt NEX_ 
watersysleem moel g aan plaal.vinden naar gem<lal Ha arrijn. via een aparte watergang pa ra lle l aan de Al. 
De.e staa l 10. van de a lvoe r van hel gebied Haarzuilens. Via de.ellde wa lergang moel vanuil de Haarrijn 
ook waleraanvoer kunnen plaal.vinden naa r hel Vt NEX-walersysteem. Ook i. hel de b.!doeling om 
waleraanvoe r Ie kunnen plegen vanuil de leidsche Rijn (gemaal Vleuterweide), dil slaal echler los van de 
wateraanVDer die vanal dal punl plaatsvindl naa. hel ge bied ten noorden van de Par kweg. 

In onderslaande labellijn pe r afvoergebied de wate.aan- en afvoerrich lingen samengeval. 

T .. beI2: Walerun_ en alvoerrichlingen per afvoergebied. 

I H~~.rijnl 

R. tatl ... lu .... nd .. deelge bieden v~n het G.oengebied en de omgeving 
Uit voo.gaande beschrijving van hel watersysteem en de hierbi] b.!horende kit arten (kitart 1 en kaart 2), ziin 
de grand- en oppervlaklewalerre lalies IU'sen de verschiUende deelgebieden van hel plangebied en lussen 
hel plangebied en de omgeving af Ie leiden. Onderstaande labelgeell hiervan een samenvatling. 

Tabel): Grond· .. n oppervlakt .. waterrelaties per deetgebi .. d 

O""t .bled G"'nd .... ~I"""latj" met .. 

I' .... ' 
1*-' , 

; , 

, ~ .. ' 
Reije'Kop ,., /. , 

VINEX 
Palde .. we>telij k .an deetgebied Hu,zuiten. 
Hanneten , " " 
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De de~ lgebi~ d~ n Haarzuil~ns en Hollands~ Ilssel. de d~elg~ bi~d~n mel ve rrew~g de grootsle 
inrichlingsoP9~V1l v~nuil het Ciroengebied, hebben geen direde hydrologische of w~terhuishoud kundig e 
rela ties mel elkail'. W~ I is sprilk~ van e~ n indirecle relalie via hel hoofdwillersysleem (beide deelgebieden 
voe,en af nailr hel ARK) en viln meer indired e relalies via de gr<,md- en op~rvlilktewiltersl'omen in de 
tus.enligg ~nd~ gebied~ n. 

3.5 Knmunten en w.n .. n ten .... nzi." v .. n btl hujdiae w .. le .. vOleem 

In h ~t MER is in paragraaf 4.5 een overzkht gegeven Viln de bekende knelpunlen en wensen len unzien 
van hel walersysleem. Voor hel ma ken van dil overzichl werd o.a. geb rui k gemaikl van de in paragraaf 1.1 
genoemd~ ra ppo.tages. Tijdens h ~t opste llen Viln hel MER zijn deze kn elpunlen en wensen levens 
gev~rifiee .d bij hel wille.schap. 
Hie",a volgl e~ n mee. uilgebreid ~ beschrijving van de invenlarhalie nilar knelpunlen en wensen l en 
ilanzien van hel wate,systeem. Hie.bij vindl levens een beoordeling pints op basis Van de nu bekende 
inziehlen. 

Algemeen 
Hel walersysleem zoal. dal nu funetionee'l. i. afgeslemd op de huidige funeties van hel gebied. mel name 
weid ~bouw. fruilt ~ell. glastuinbouw ~n bebouwing. Volgens hel walerschap functioneert hel huidige 
walersysleem in hel algemeen redelijk 101 goed. E. i. geen .p ... ke van groo1sch~lige k nelpunt~n die in het 
kader van hel Groengebi~d aangepakl lOuden moeten wo.den. Welzijn e. voor hel wille.schap een aanlal 
aa nda chIS punle n, 
• In deelgebied Haarzuilens is sprake Vil n een behoorlijk complu , kle inschalig wale,systeem. Oil is "la,lig" 

voo. he! b~hee. ~n '[uil niet aan bij de algemene wens om Ie komen 101 mee. ".obuuste" 
will~ .. ysle men. Hel is e<:hler niel zo d ill dil leidl 101 walerhuishoud ku ndige knelpunlen. 

• Mel name in de deelgebieden Hailrzuilens en Hollandse Ussel (gebieden mel hoger ge legen 
slroomruggrondenJ is in de zome.~riode wale,aanvoe, nodig om de vaslgestelde 
opp~ rvlaklewille.~ilen Ie handhaven. Omdal deze walerilanvoer plaalSvind! vanuil de HOllandse 
IlsseliLek (deelgebied HOllandse lissel) of de Leidsche Rijn/ARK (deelgebied Haarluilensl. heelt dit een 
minder goede wate.kwalileil 101 gevolg. Dilleidt echle. niel 101 ernslige knelpunlen. 

Deze ailndilc htspun!~ n leiden voor he! waterschap niel 101 .uimlelijke inrichlingswensen len aanzi",n Viln 
het Groengebied. 

In het NOW is afg .. sproken da l de wate"chap~n in de ~riode lOO3·l00S de regional", wal"'rsy.lernen gun 
10elSen ailn de we. knormen voo. waterove.last lOals opgenomen in h ~1 N8W. De uitwerking viln de 
waleropgave zal de concrete walerbe rgingsbehoefle duidelijk maken en ka n 1eiden 101 nieuwe inzichlen 
over hel functione.en viln het walersy.leern. Het onderw~rp waterbe.ging wo.dt hie.n" apart besprok~ n, 
waa.bij gebruik i. gemaakt van d ~ me~<I ,ecenle inzichlen len aan:ien van de uilwe.king van de 
wale,oi>!jave. 

Wale.be.ging 
De gebieden Hila.zuile ... en Rijnenbu.g/Hollandse 11 .... 1 lijn in de Walerst.ucluurvi.ie van h ~1 wilt~ .schap 
aa ngedu id als loekq~bied voo. wale.be.ging. In ove.eenslemming mel de alspraken die zijn gemaakl in 
het Nalionaal B"'stuursaccoord Wale. en de beleidslijnen die zijn uilgel.,1 in hel provinciaal 
Wale,huishoudingsplan en het Sl reekplan (lie pa.ag.aaf 3.3). h ~eft hel walerschap in de afgelopen periode 
nader onderzoek gedaan naa, de concrete wale.be'gingsbehoefte binnen hair beheersgebied. Hel 
walersysleem is hierbij getoelsl ilan de werknormen voor wateroverlast zoals opgenomen in het Nationaal 
B~sluur$accoord wale •. Uil de (voo'lopige) resullale" van hel onderloek komI het volgende beeld naa . 
yo.en; 

• Hel watersysl eem ten noorden van de leidsche Rijn (waaronde, het walersYSleem van de VI NEX e n Vall 
Maarssenb.oe k) voldoel g.otend~e ls aan de werkno.m~n voo. waleroveriasl uit h ~t N8W, aileen bij he! 
.tedelijk g .. biec! van Kockenqen en hel omliqqende t:.ndetij k gebied wo.den lichle knelpunlen be.ekend. 
Ook voo, de Ha,melerwaard is een knelpunl be.ekend, maa r dil is g ~ bas~~ .d op h~1 'oude" 
watersysleem. Recenl is het walersysleem hi .. , verbele,d . 000' hel walerschilp worden nu geen 
kne lpunlen me .. r verwacht 

• Hel willer<y<I",em len zuiden van d", l~id",h~ Rijn void""" in '''' n ~~nl~1 p"it9phi .. d .. n ni .. 1 ai'n d .. 
we. kll ormen voo. walerove.last. De g.oohle knelpunten doen zich voo. in ",en ~ilgebied dal binnen 
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Rijn .. nl:>u.g (H .. ieopse pold ... ) is gel"gen. Oaarnnsl zijn ook (bf'p ... kl .. ) kn .. lpunt .. n I:> .. r .. kend yoor d .. 
uilerwn.den van de Hollands .. IIssel(: deelgel:>ied Hollandse IIssel), polder R"ijerseop (du lgebi .. d 
R .. ij .. "eop) ... n pold .. r IJsselyeld (: deelgebi .. d Hollandse IJssell. voo. d .. wal .. "y.l .. m .. n in de sled"lijk" 
g .. bieden van Ni"uw"g .. in,lJsselstein en Harm .. l"n zijn op .. en aantallocaties ook knelpunt .. n b .. rek"nd, 
maar of di l daadw .. rk .. lijk knelpunlen zijn. is nog onduid .. lijk. 

De r .. sultat .. n van h .. t ond .. "o .. k mo .. t .. n nog definili .. f worden yastg .. steld door het wat .. rKhap. 
Hoe hel W31 .. rSch3P wit omg~~n mel de ge,ign3l<>Nde knelpunlen i. op dil mO"""'nl nog ond"idelijk. Oe 
bf'sluitvorming hi .. royer mOf't nog plaatsvinden. Uiterlijk in 2007 dienen d .. zoeklocaties yoor waterb .. rging 
voor het stedelijk gebled van Utrech t en orngeving ruimt .. lijk I .. wo.den vastgelegd (Ii .. paragraaf 3.3) 

Bij het voorgaand .. moet word .. n opgeme,kl dat de to .. hinq i. uitq .. voerd aan de hand van h .. t huidig .. 
grondgebruik en d .. w .. ,knorm .. n voor wa t .. ,ov .. ,last uit hel New. eij aanlf'{! van h .. t G,oengebie<l zal in een 
d .. el van het gebied de funetie wijligen van landbouw naa, , .. cr .. alie. Voor de funelie reerealie zijn op dit 
momenl nog g .. en concret .. to .. hingsno,men b .. "hikbaar. 

ZOf'kl(J€oll .. wal .. rberglng HoorIIJII .. ns 
0 .. hiervoor b .. schreven be rekeningsresultaten gev .. n aan dat de zo .. kloca li .. voor wal .. rberging in 
Haarzuil .. ns naar verwachling ni .. 1 m .... r nodig is. In .. ersl .. inslanti .. was d .. ze zoeklocati .. vooral b .. dOf'td 
voor .. ventuel .. pi ... b ... ging vanuit Maa ..... nb'Of'k. Uitw .. rking van de wate,opgave maakt duid"lijk dal het 
wat .. rsysl e .. m van Maarssenbro .. k voldo"t aan d .. we,kno,men voor waterov ... lasl en dat hi .. rvoor g .... n 
.. ~Ira piekbf',ging nodig is. E",de," problem .. n m .. 1 wal .. rov .. rlasl in Maarss .. nb,oek hebben mog"lijk Ie 
mak .. n m .. 1 knelpunt .. n in hel rioleringssyste .. m. Ove,ig"", is in .. en .. e.d ... stadium r .. e<ls g .. bl .. ken dal 
bf'nulting van Haa,"uil"ns vOar piekb"'ging vanuil Maa.ss .. nbrOf'k ni .. t logiKh is, omelat h .. 1 waler dan 
vanuit Maarss .. nbro .. k opg .. pompt zou moelen wo,den. Juisl voo, pi .. kb .. rging ligl .... n locatie die ond .. r vrij 
v .. rval benul kan word .. n, mU, voo, d .. hand. 
In .. en lal .. r Sladium ;s Haarzuilens ook in beeld g"kom .. n voor .. venlu .. le pi .. kb .. rging vanuit het VIN EX· 
wal .. rsyst .... m. H .. t VINEX·walersysleem i, w .. liswaar onlworPf'n als u n IelfvoorIi .. n .. nd witersystum mel 
votdOf'nd .. wal .. rb .. rg;ng in pi .. ksituati .. s, maar dit onlwerp was nog g .. bas .... 'd op d .. "oud .. 
onlw ... pnormen". De uitwe,king yin d .. wat .. ropgave maakl duidelijk dal h .. t VINEX·willersystum ook op 
ba,is van de ni .. uw .. norm .. n, voldoend .. be'qingscilpaciteil heeft. Reali ... , .. n van .. xlra wal .. rb .. rging in 
Hurzuil .. ns is op basis van d .. onde,"oeKsresultalen daamm ni .. ! nodig. 

Ook in de .est van deelgebied Haarzuilens voldoet h .. t watersysleem aan d .. werknorm .. n voor 
walerov .. ,lasl en hoeft dus g .... n aanvuHende wale,be'qing ge, .. alise .. ,d Ie word .. n. De berek .. nd .. 
kn"lpun l" n bij Kockengen liggen buiten h"l Groe"gebied ~n zljll btolll" kl V~II urnvdng. Oe ve,wochling i. 
dal deze kn .. lpunl .. n mel lokale maalr .. g .. l .. n oplosbaa, zijn. 

Zoekfocof'" waf .. rbf',g;ng Ftijnenburg 
D~ zo~klo(~ lie vOor w.l .. rbe 'ging in paid ... Rijnenburg i, geba ... erd op d .. huidige walerhui,houdkundige 
situali .. in h .. 1 gebie<l (hel i ..... n r .. lali .. f laagg .. l .. gen, nal g .. bied), en d .. voo'genomen onlwikkeling van d .. 
nieuwbouwlocilli .. Rijn .. nbu'g in d ..... pold .. r. Ook >01.1 dil gebi .. d kansen kunnen bled .. n om de bestaande 
wal .. rov .. rlast in Nieuweg .. in ·west aan I .. pakken. 

0 .. uitw .. rking van de willeropgilve maakt duidelijk dat in h .. 1 g .. bied I .. n zuid .. n van d .. leidseh .. Rijn .. en 
aanla l p .. ilg .. bie<l .. n ni .. 1 voldoel un d .. werkno,m .. n voo, wale,ove,las\. Hel groolsle kn .. lpunt dOf'I zieh 
voor in .... n ~ilgebi .. d dOll gel .. gen is in polde, Rijnenbu'g (H .. icops .. Pold,,'I. h .. 1 g .. bie<l waar ook d .. 
ni .. uwbouwlocali .. Rijn .. nbu.g is voorzi .. n. Dit b .. v .. stigt dat bij d .. evenluele ontwikkeling van Rijn .. nbu'g 
nadrukkelijk undacht nodig is voor de wateropgave. De urdere 10f'klocati .. voor waterbe.ging in 
Rijn"nbu'g blijfl duo in b .... ld. 0 .. nog I .. onlwikk .. len stedelijk .. st,uctuur, zal b .. pal .. nd Iijn voor de invu lling 
van de Wdlerupgdve ~n de mdte wad,in het G,oengebied daa,bij b .. lrokk .. n mo .. t word .. n. Hlerull k;ln 
.. v .. ntu .... 1 e .. n aanvuU .. nd .. ;nrichlingsopgav .. voor de landinriehtinqscommis.ie ontstaan. 

Voo, de overig .. p .. ilg .. bieden di .. ni .. 1 valdo .. n aan d .. werknormen van wal"roverlast, waa,onde, .. en 
aantal peilg .. bied .. n die g .. leg"n Iijn binnen de bcg,enzing van hel Groengcbicd, Iijn de berek .. nde 
kn .. lpunt .. n van ,elatief bepe,kl .. omvang. H .. I wal .. rsehap w .... t nog ni .. t of, .. n IO ji, welk .. maal'''gelen in 
d .. ze g .. bied .. n nodig zijn. Op basis van de inz;chten di .. h .. 1 walersehap nu he .. II, gaal h .. t om relati .. 1 
.. envoudiqe maal, .. gel .. n die niet direel afhank .. lijk z;jn van de aanlf'{! van hel G,oeng .. bied. H .. I 
wateroehap z;~t np dil mnfTl@nt d~n ook 'l .. en aanleidin'l vaor e .. n aanvul lende inrkh ling<opg. ve voo, hel 
Groengebied . 
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lwk'OCQt~ WQterbtrl)ing HQlIQfKI,e IJneI 
In de ilfgelopen periode heeft het wilte.s<;hilP. limen mel e<!'n untill g"mHnten. d .. provincie. Ut.echt .. n 
l\nd·Hollilnd .. n Rijklwilte<ltnt Oi ... cti .. Utr«hl, het "Integ rill .. Ontwikk .. li119ip .. rip .. dief. Hollands .. Uss .. l 
mH' din willer" opg .. steld en in d .. inspraak gebrltht. In d .. Ontwikk .. ,ing'p".speCllef is ungeg .. v .. n dat .. r 
ge .. n sttikl .. nooduak is voo. wa t .. rbe rging in d .. Hollandse Un .. l. Toch is volg .. m h .. t 
Ontwikkelinglp""pecli .. 1 het ~.grot .. n Vin d .. be.glngsu!H<it .. il van d .. Hollands .. Un .. 1 h .. t ni"tr .. ~n 
wu.d, dil om .".nlu.l. wal •• o".ria<lproblcmen elde" op \e kunnen lo •• en {w.tc.bO"g;ng I.b.v. Oud., 
Rijn). Voor ""'I g .. bied "Tun .. n NOOfd .. n Zuid Usseldijk" wnrtoe ook d .. u;t .. rwurd .. n Yin deelgebied 
IfoIlind,e Ulsel van h .. t Groeng .. bied behoren. il in hel Onlwikk .. lingS~'IPI!clie'"n voorbe..ld,,""''' 
uitgew .. rIlt. Hierin is sprak .. Yin .... n gedeelt .. hjke Wfg'iVirw;t Yin de uiterwu.d .. n en de unleg van 
n ....... fllJwlen. Ou .. wenS n .... mt d .. le me .. bij d ........ d .... e pLinvorminq. 

<;Iutulnbouwgebied Harmelen 
In de Humelerwnrd is .. en glilltuinbouwgebi .. d in onlwiH .. ling. In .... "Ie in,li nti .. l .... k h .. 1 nodig om 
extril wilte.bO'rging bviten het kilnengebi .. d t .. ruli, .. r .. n.lnmlddel. wordt echl ... ung .. nom .. n dat dit "iet 
mee. hueft. R.,<,.nl h d .. wille,hvhhouding van dlt gebled g .. h .... , h .. rzlen. In dlt k.1d .. r Is O.i. het 
wilergang .. nst,,'sel ungepuI .. n " .... n ni .. uw g .. mul gebouwd. 0 .. benodigd .. wile.be'ging voor hel 
kusengebied is gehe .. l binn .. n h .. 1 g .. bied z .. lf g .. rulise .. rd . Hel wite"chip ~rwi<ht dill dil g .. bied nu 
IIOidoet iNn de w ... knorm .. n voor wal .. ro ..... r!all. (lie oolt onder will .. rbO'rging) 

Inl~.atie wale<s)'l'ternen VlN[l(·l.Id .. ". Rijn • Kai .. ulLanI; 
H .. , nl .. uwe Wit .... yst ......... yin de V1N EX·t.eidsc:h .. ·Rijn wordt ontwikkeld ils e .. n z .. lfstindig IVn<:tione ... nd 
oppe<Ylaklewilt .. <lysle<!'m. Ond ... d .. len viln h .. t VINEX·wlt .. nyst .... m zoud .. n echte ..... n plialS moet .. n 
krijg .. n binnen deelg .. bied Hurzvilens. Het gait din om de inpilling yin een w~terg~ng di .. d .. wilt .. rnn· 
.. n afyOer nUr g .. maal Haaffijn y .. rzorgl .. n d .. inpassing van e .. n wate.gang di .. de ve.binding Yormt IVllen 
het lvid .. lijke deel van het VIN EX·witersysteem .. n h .. t noo.delijke deet. De hydrologiKhe .. n 
wit ... huilhoudkundlge ispecten yin d .. ze inpassing worden onde.zocht door het projectbureilu l .. id"he 
Rijn . 
Vinull het G.oeng .. bied is het streven om de belrefl'ende witerg.angen op geed .. wiju in Ie passen, :od~t 
.... n recrutieve mHrwnrde ontllnl yoo. het Groengebied. UitgilfllJspo.rnt iI dit ..... enlu .. l .. hydrologisc: .... 
uf w~t .. rhuishoudkundlg .. kn .. tpvnt .. n door tlet proJe<tbvr .. av leidsc:h .. Rijn worden oP\lelost . 

Ilij de ontwikke lifIIJ Yin het Rumplin is in opd~ht Yin de TiOikgroep Wate"y~teem leidsc:he Rijn, 
onde.zoek gedun nUt de mogelij kh .. d .. n om de wilersyslemen yan d .. VINEl( en Hnrzvil .. ", {fysi .. k) I .. 
koppel.,n. Hi., rtrij zijn 4 alternPtleyen ond .. ,zocht. Oe condu.ie was d~1 een direcle, Iy.'e~e wppeli" <J v~" 
beide wilt .... y.temen niel voor d .. hind ligt, omdi t het VINEX·wa t .. "y.t .... m bij nnkopp .. ling yan 
Mlilflvilens niel metr ze\fvoou ienend zou ku nnen zijn. Dit 15 jui51 e .. n belangrijke doelstelling voor het 
VI NEX.wate"ysteem. mel h .. t 00g op de wilt .. rkwalilelt . Blj de ptlnuitwerking voor h .. t Groengebied .. n de 
Q<l lwiH ""ng van .... 1 VIN£X-w~I .... yst .... m. wordt dailrom all Yalt uilgangspunl aang. nomen dal ",oUedig .. 
Inlegrati .. van d .. wate .. yst .. men yin de VINEl( en HUrlullens niet w .. ",elijk Is. 

("n<tulle 
Samenvalt .. nd is de conelulle dit .. , op dit """""nl geen gfOOtKhalig" kn .. lpunt .. n In h .. t wat .... yst .... m 
zijn. die in hel kader Viiln hel G~ngebi .. d oplo"ing behoev .. n. 
0 .. uilw ... king van dO' .lgemen .. doelstetling .. n en uitganglpunl"n van h .. 1 ni .. uw .. wit .. rbeleid .. n d .. 
vtrlillfng hi .. rvan nnr concrete gebl .. d.maa{.eg .. len, moel nag plaa tsvinden door h .. t wat .. rschap. Het 
m .... st v .. rgevo.d .. rd is de uitwerking vin de walerb .. rglngsopgave. Voar d .... lgebled Haarluilens is ge<!'n 
"~Iri wat .. rbO'rging nodig. YOQ' dulg .. bied Holland~ Unel is dit ... ooral afhiil nkelijk vln d .. st .. delijk .. 
invuiUng van Rij .... nburg. G .. let op de wat .. rhuishoudkundige en hydrologisc:h .. . .. !ali", wssen de .. tg.ebied 
lfoI"'ndse Ulsel en Rijnenbu'g, ;1 het ge_nn dat in de p"'nontwi~keli"9 \/ou' 1Io!Kh! y .. bieden"n goed .. 
afst .. mming plaat.vindt . 
Omdat .. nkel .. ond .. rdelen Yin he! V1NEX,witersyste<!'m ingepasl moel,," worden In deelgebied Haafluil .. n. 
yin he! Groeng .. bied il ook .... n goed .. afst .. mmirog nodlg Ivssen de ontwikk .. ling Yin he! VI NEX· 
w .. le .. ys' .... m en d .. pianuilwarking voar Hnnuil.nl . 
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3.6. Ooe lsle lling linrichling!2P9ayei len aanzien va n waler yoor hel Groengd!W! 

In parag raaf 2.3.2 van h~1 MER w~fd~n d ~ doelslellingen (inrichlingsoP9av~ ) I~n aanli en van waler 
beschreven. Omdal d~ uilwef~ing hiervan niel eenduidig wa~ ~n aan leiding gaf 101 onduidelijkheden, vo lgl 
hierna een herio.mulering van de wa le.doelstelling voof het G.oengebied. 

tnrichtingsopgave Wi ler: 
. De aanleg van hel groengebied wordl algestemd op hel huidige walersysteem. 

Oe u,,(e9 V3" hel Croengebied 131 worde" afge.lemd op hel be.lnnde w3Ie"y<leem e" de be.lnnde 
varialies in grondwaterstanden, maaiveldhoogle en bodemopbouw. Dus "natle gebieden" blijven nal en 
"drege gebieden" blijven dfOog. Du e beni dering. die reeds is ge kolen bij de gebiedsverkenningen die voor 
hel Ra amplan Iijn gemaa kl, imp li c~rt dat bij inpassing van de nieuwe groengebieden geen tot beperkte 
aanpa"ingen in het watersysleem nodig zijn. Hi~f i, ook ge~n aanl~i ding voo'. omdal hel huidige 
walersysteem redelijk 101 goed lunctioneen en ef volgens hel waterschap geen grootsctlalige knelpunte n 
optfeden (.ie paragraai 3.5 van dele unvulling). VOOf hel Groengebied , ijn daarom geen ' ellsta ndige 
waterdoelen ~nlof wal~rm aat'''g elen aan d~ orde. 

H~t voorgaande neemt niet weg dat er voor hel fealiseren van de re.::reatiell@tloolddoelsleUingwel 
maatregelen aan de o.de Iiin die {onbedoeld} ook ellect kunnen hebben op hel functione.en van tiel 
walersysleem. Oil geldt met name voor de voorgcnomen bosaanicg (omze!ling van grasland naar bos) en 
de eventuele verbreding van watergangen of de aanleg van nieuwe walergangenlnevengeulen. In de 
effectbeoorde ling van de pianallernalieven dienl tliermee rekening Ie wo rden gehouden. Oit is verder 
uilgewer kl in paragrafen 3.7 en 3.8. 

Ook kan bij de planuitwerking blij ken dat er kansen l ijn om tiel walersysteem {op delailnill@au) le 
verbeleren enlof om in Ie spelen op nieuwe inliehlen of wensen vanu il hel nieuwe waterbeleid. Oil ka n 
bijvoorb~ld betrekking tle bben op de in paragraaf 3.5 van dele aanvu lling genoemcle aandach tspunlen 
van het walersctlap. De Landinrichlingscommissie zal tlief in samenwerking mel hel watersctlap ,0 mog~lij k 

aan bijdragen, maar omdal er nog veel onzekertleid is over dele mUI~gelen en omdat dele maatregelen 
niel dir~ct gebonden lijn aa n de recreat ieve tloofddoelstelling voor tle t Groengebied, ,ijn d~z~ niel 
opgenomen in de inrictllingsopgall@. Dit belekenl dat deze maatregelen ook niel worden meegenomen in 
de ~ffeclbeoo.de ling van de pl~ n~!t e .naliev~n (zie pa ragr~ ai 3.8). In parag r~af }.g wordt apart aandaehl 
gesctlonken aan de kansen die hel Groengebied biedl voor aanvullende walermaatregelen. 

) .7 Maatregeien bii aanleg van tiel Groengebied die (onbe-doeldl effect kunnen hebben op...b.!! 
Wiu,rw.l!tt!l! 

De aanleg van hel Gro~ngebied wordt afge.temd op het huidige wa tersysleem, er ziin daarom geen apa rte 
wale.maalregelen voorzien (zie inrictltingsopgave voor wate r). Bij de inrichling van de nieuwe 
recrealiegebi e-d en kunnen ~chl e r w~1 maatregelen u n de ord~ l ijn die (onbedoeld) ook effeci kunnen 
hebben op het functione.en van hel watersysteem. Oil geldt mel name VOOr de voorgenomen bosaanleg 
(om letting va n grasland nur bos) en de eventuele vefbreding van walergangen of de nnleg van nieuwe 
watergangenlnevengeuten. 

80saanio-g (om.erring van graoland nu . boo) 
Om Ie kunnen voldoen aan de vooraf ge'I~lde feereali~eapacileil, zal bij de feefeali~ve inric tlting van de 
nieuwe groengebieden, in m~r (Bosallernatief) of mindere male (Open·Landsctlap·allernatief) sprake zijn 
van omletting van grasland nair bos . Bosaanleg i, l owel onder drogere als nattere omslandigh ed~n 
mogelijk. wei moet rekening worden getlouden mel de assorlimenls keuze. Omdal bossen een grotere 
verdamping tI~bben dan gra.land, ka n de wal~raanvoerb~hoeile hi~.doo. lo~neme n. Dit i, in princip~ 
ongewenst met tiel Dog op de walerkwalileit lexl ra aanvoer van gebiedsvree mcl wale. ). 

am meer inziehl Ie krijgen in de omvang van de eHeeten van omlelting van grastand naa. bos, heel! hel 
wal~ .. ctliP opdrachl v~fieend aa n AlI e .. a om e~n tlydrologisch ond~r:zoe k hierni ar uil I~ voer~n, gerich l 
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op d~~lg ~ bi~d Haarzuilen •. In h~1 MER was dit onderzo~ k r~eds aangekondigd (zi~ paragrnl 8.1 van h~t 

ME R) . 
Uil d ~ lussemapporlage van dil onderzoek blij kl dal de omzetting Van grasland naar bo" lOal' oPCJ ~ noml'n 
in het ontwerp·landinric htingsplan Il00, Haarzuilens, de benodigde waleraanvoer voor hel onderlochle 
dee lgebied mnr beperkl doel loenemen. De bere kening.re.ultat~n g ~v~n aan dat bij d~ oPCJ"gev~n 
omzetting van gruland naar b<Js, de verdamping mel gemiddeld 0,61 mmldag zal loenemen. Wanneer 
rekening word! g ~houden m~1 d~ ~ff~<I~n op ander~ wal~rbalan,po'len (o .a. vermindenng wegzijging), 
lo"l"k""1 llil <Jdl ll" wdl"' d .. "V"'" t..<h""fl" 1'''' , .. Illu 11 ,,,1 0,18 ""nlll"g tocoee"'!. G"'leveo de omva" g vao 
de bo.ontwikkeli"gen in het onderzochle deelgebied (67 hal i. dil ef!n nlra wateraanvoer van 22.000 m3 
per lOml'rhaUjaar, uilgaande van handhalling van het huidige peilbehee r. De toenaml' Van de 
waleraanvoerbehoelte van 0,18 mmldag is beperkt len opzichte van de algemene nnvoernorm Van 3 
mrnl<i~g (tOO.M m .. bf!<i,ugt 6"" t.o.v. ian\lOerno,m). Voor het walerschap i, deze beperkl e toename 
accept abel. In de praklij k Ii'll dele loename binnen de marges waarmee de walera i nvoer gesluurd wordl 
door hel water.chap. 

Verbreden van walergan\len Igraven van nieuwe wate'\Ia ngenl~e"geuten 
Een maatregel die vanuit re<:rutieve of landschappelijk overwegingen, aan de orde kan zijn, i. het 
verbreden van be,taande watergangen 01 het graven van nieuwe wa te,gangenlnevengeulen. Enerzijds 
heel! dele maalregel een loename van de waterbergingscapaciteil tot gevolg, anderzijds kunnen ook 
(ongewenste) geohydrologische elfecten optreden. Oit geldt met name voor de ,troomruggen. Ooor de 
ondiepe ligging van hel zandpa kkel kunnen deze ingrepen hier een relatief grote invloed hebben op kwel 
en wegzijging. In de komgebieden zal helg,.,ven van extra open water minder m el tot ongewensle 
elle<:ten op de !]rondwate .. lromin!] leiden. De wee"tanrl v .. n <i" rl" k l~ ~9 i< hi .. r rluid<>lij k hoger dan op de 
stroomrugge n. zodat de invloed op de grondwaterstroming beperkt blijlt. 

0 1, en in welke omvang het verbreden van watergangen enfol hel graven van nieuwe walergangen u n de 
orde zal zijn, moel blijken bij de verdere planuitwerkingen die nag moeten plaatsvinden. De ingreep Ii'll net 
mee.1 voor de hand in de lager gelegen, nattere gebiedsdelen (komgronden). Water is hier een logisch 
"Iandschapselement", en veelal liggen hier ook de besle mogelijkheden om in s~menh~ng met de 
,ecreatieve hoofddoel.teUing, ook een meer naluurgenchte ontwikkeling 101 stand Ie brengen.loals 
hiervoor aangegeven, is te verwachlen dal de geohydrologische consequent;". Van dele ingreep in de 
komgronden in het algemeen beperkl zu llen lijn. Bij doorsnijding van een stroomrug moeten zonOOig 
unvullende maatregelen worden getroffen om negatieve eHe<:ten t e IIOOrkomen. bijllOOrbf!eld hel 
aanbrengen van een kleibekleding. 

Atgemeen geldl dOlt blJ het ~rbreden van waterlopen of het graven van nleuwe waterlopen de 
geohydrologische om.tandigheden goed in beeld moeten zijn, en dat zonodig aanvulle"d hydrologi,~h 
onderzo! k moet worden uitgevoerd. 

3.8 Eff« tbeoordel"n\l yan de planalternatjeven 

De herfo rmulering van de inrlehtingsopgave voor waler uit paragr~af 3.6 heeft ten opllehle van het M£ R uit 
augustus 2004 ook een gewijligde effectbeoordeling ten aa nlien van het toel.ing"ntenum 'walersysteem· 
tol gevolg . Aileen de effecten van de lunctiewijziging en de daaraan gekoppelde maatregelen worden 
hienn meegenomen. Eventuele ext,a kansen die zieh voordoen om het watersy.teem Ie verbeteren of Om in 
te spelen op nieuw walerbeleid. I ijn niet d irect gebonden aan de aanleg van het Groengebied en worden 
daarom ni et meegenomen in de effeclbeoordeling. In de effectbeoordeling van het MER uit augustus 2004 
zijn dele kansen weI meegenomen. wurdoor een vert ekend beeld i. ontstaan in relatie tot de 
inriehting.opgave voor het Groengebied. 

Hiema wordt "erst een terugblik gegeven op de elfectbeoordeling van het MER uil augustus 2004 . 
Vervolgens wordt de gewijzigde effectbeoordeling van deze Aanvu lling uitgewer kt en tOl!gelleht. 

Elfe<lbeo<ttdeting MElt u ll .uguOlU. 2004 
In hoofd,tuk 6 van het ME R zijn de elfecten van de ontwikkelde alternalieven in beeld gebracht. Voor water 
is het loetsin9scriterium ·Water!ysl~m· gebruikl, waarbij een kwalitatieve beoordeling hef!ft 
plaat.gevonden naar de ma le waann wordt bijgedragen aan het nieuwe waterbeleid. Dit heell in het MER 
geleid lOt de volgende effectbf!oordeling: 
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De positieve effecten ,ijn gebaseerd op de ka men die e. ,ijn om in Ie spelen op algemene doelste llingen 
van uil ' waterbehee, 21' eeuw·. Het Bos-alternalief heell hie.bij ""n lagere score gekregen omdal de 
mogelij kheden voor wale.berging in dit alternalief (op delailniveau) lager Iijn ingescha t en omda! de 
oppervlakle bos hier groler is (edra verdamping). 

EfflO<tbeoordeling Aanvulli ng 
Om de efle<:lbeschrijving- en beoordeling beler aan Ie lalen sluilen bij de geherlo.mut""rde 
inrichlingsopgave voor waler. wordl dele als volgl gewijzigd. 

Toelsingocrilerium wolersydeem 
De mnlregelen die nodig 'ijn om invulling Ie geven aan de re(fealieve opgave voor hel G.oengebied 
kunnen onbedoelde efleden op hel walersysleem veroorza ken. Bij negalieve eflecl"n op hel 
walersysleem len opzich!e viln de il utonome onlwikkeling geldl ""n negalieve score, bij posilie"", 
eflecte rl eerl po.ilieve score. 

flfe(t~oordel;"9 

Toelich ting 
Het waters~steem blijll in beide allernatieven in hooldlijnen ongewijzigd, aanpassingen vinden niel, of 
aileen in beperkle male plaats. 
De funcliewij.iging v~n ~g'Mi""h l ~nr1g .. hrlJik naar recrealie belekenl dal er geen beluling meer.al 
plaatsvinden met mestsloflen. Zeker op de langere lermijn is hiervan een posilief effect Ie verwach len 
op de waler kwalileit. 
De omIetting van grasland naar bas ltan 101 e>Ctra verdamping leiden wnrdoor de 
waleraarlvoerbehoefle loeneemt. Oil is in principe orlgewensl met hel oog op de walerkwaliteil lext ra 
aanvoer varl gebiedsv.umd waler). Op basi' van de lussenresullaterl van eerl door Allerra uitgevoe rd 
onderzoek hiemur (zie paragraal ).1), wordl echler verwachl dal de omvarlg van dil effect beperkl zal 
blijven. In hel Bosallernaliel zal de wa teraa nvoerbehoefte iels meer loenemerl darl irl hel Open
l and§chap·alternalief, maar hel lotale etfect blijlt naar verwach ling kleirl . en blijlt binnen de marges 
waarmee de waleraanvoe r gestuurd wordl door het wilterschap. 

In beide alternatieven zal naar ve rwachling plaahe lij k sprake zijrl v~n het verbreden van walergangen 
en/of hel graven van nieuwe walergangen/nevengeulen. Dil ligl hel mee,1 voor de harld in de lage r 
gelegen komgrorlderl. De walerbergl",~ n""ml hierdoor beperkl loe, de geohydrologische effecten 
zu llen in hel algemeen beperkl zijrl (zie paragraal 3.7). Bij doorsnijding van eerl slroomrug zullerl 
zonodig aanvullerlde maalregelen worden ge1rolfen om negalieve elfecten Ie voorkomerl. bijvoorbeetd 
hel aanbrengen van een kleibekleding. Uilgangspurll is da l hel ve rbreden varl walergangen en/ol hel 
graven ~an nieuwe watergangenlnevengeulen aileen doorgang ka n vinden als rlegalieve elfecten 
worden voorlrnmen. 

Pe r saldo zijn beide allernalieven aI, neulraal beoordeeld. De beschreverl elfeclen zijn te beper kt van 
omvarlg om hier als IOlaal u n duidelij k po,ilieve 01 negalieve score aan loe Ie kennen. Kantte kerlirlg 
hierbij i, wei dal hel onderzoe k van Allerra naar de effecten van bosaanteg rlog niel is algerond, en dal 
de effectbeoordelirlg Voor dil aspect gebaseerd is op de re,ultaten van een lusserlrapporlage. 

De ka nsen die hel Grolmgebied biedl om aanvullende walermaalregelen in Ie passerl bij de recrealieve 
inrichting viln het gebied (o.lI . llexibei peilbeheer, reali",ren extra waler be rging) ziin niet me~enomen 
in deze effectbeoordeling. Dergelijke maalregelen zullen alleen plaat,v;nden ats u n posilief effect 
verwach l mag worden 01' het watersysl""m. Tunen hel Bos·altern atief e rl hel Open-lands<hap
allernaliel bestaan op dil pUrl! geen wezenlijke verschilten . 
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3.9 KaDUD voor hel wl lenvsleem bii "Dleg Yin het GrpeooUitsl 

AIg" ,""" n 
Hel waleNehap zal in de komende periode verder uitwerk;ng gun geven aan hel nieuwe waterbeleid in 
hel kader van ~Walerbeheer 21' eeuw". Hierbij kan blijken da l er toch ni euw", meer concrete wensen naar 
vo ren komen voor het watersvneem, bijvoorbeeld ten aanzien van waterberging (zie paragraal 3.4 van deze 
aanvulling). Indien zieh bij de imiehting van de nieuwe groengebieden kansen voordoen om dit .oort 
w .. n . .. n in t. pa ... n. u l hi e'.o mogelijk een bijdrage un worden gel. verd . Voorwaard. i. dan wei dat dit 
moel passen binnen de re-creatieve hoofddoelslelling voor het gebi~ . Tevens gelden de finandele kader. 
van h .. 1 Groengebied als randvoorwaarde. 
Omdal het waterschap zell vertegenwoordigd is in de le, kan zij lijdig nieuwe wensen en inzkhten ten 
aanz; .. n van hel wat .. "y<I .... m kenbaar ma ken, en meeden""n in de kansen die h .. 1 Groengebi .. d bi~1. 
Indien blij\;1 dat de re-crealieve doe len van hel Groengebied. niel ve renigbaar zijn mel de uilvoering van 
nieuw wal .. rbeleid ontslaal een ni .. uwe .ilualie, waarbij een heroverweg ing van belang .. n (ree reali .. v •. 
nieuw walerbeleid) moei plaallvinden. 

De mogelij kh~en om in het kader van het Groengebied in Ie .pelen op nieuwe in.iehten of wen ... n len 
aanzien van hel waleNy.teem, doen zieh mel name voor in de funcliewijzi9in9'gebieden van de 
deelgebieden Haarzuilens en Ho llandse IJssel. De meerwaarde van het Groengebied be.lut vooral uil het 
vrijffiilbn van granden van agrarisch .. gebruik, waa rna een ni .. uwe inrich ling kan plaatsvinden. Vanuil h .. 1 
Groengebied heeh deze inrichting een renealieve hoolddoelst .. Uing, maar hierbij kunnen ook 
m9gelij\; hed .. n aanwezig lijn am in Ie .pel .. n op .. venluele wen.en vanuit WBll. Enerzijd. door uitvoering 
van concrete inrichling.maalregelen (grondverzel, aanleg kadesldammen), anderzijds door reken ing te 
houden mel de locale re([eali""e invulling (inlen.iel gebruik v. exlen.i .. f g .. bruik). 
In de deelgebieden Reijerscop en Harmelen is de optn'",lakle functiewijziging (relaliel) beperkl en 
bovendien grolendeel. in de VOrm van groene verbindingen. Samen met hel re!alief beperkle 
inrichtingsbudget dal hieraan ge koppeld is . geelt dit weinig mogelij~h~en om in hel Kader van het 
Groengebied belangrijke waterslaalkundige aanpas.ingen door Ie voe ren in dele gebieden. 

De lC zal zeker met de betroHen pa rti jen zoveel mogelijk inspel!n op de kansen die het walersysteem 
verbeleren. Oil moel pass .. n binnen het hoolddoel (recreatiegebied on twi kkelen) en randvoorwaarden 
<<Jill> hcl budgcI dal bc>chi~ b~ a r i>. Dc provincic i. ~l. opdrdchtgever ook allijd bev","gd am ~d"vullc,,,jc u{ 
ander .. opdra(hlen Ie geven nn de lC die meer slurend lijn voor de verbelering van het walersysteem. Oil 
kan bijvoorbeeld als .. r g .. bieden ing .. richt moeten worden voor grooh<;halig .. walerberging. 

Nleuw w.terbeleld: va,thouden-be,qen-. lvoere" 
Be iangrijke, algemen .. do .. l.lelti ng van het ni .. uw .. waterbeleid is om uit Ie gaan van de lri l. va,lhoud .. n
bergen ·alvoe~n , Oil moelleiden 101 meer lellvoorl ienende, rvbuu.tere walersy.temen. 
Maalreg .. len die hieraan bij kunn .. n d ragen z;jn bijvoorbeeld h .. 1 voe r .. n van een meer n .. xibel p!'ilbehe .. r of 
hel to! <land h,,,ng'on "an ut", wal",h"'ging don, ""' g,nting van de npp"rvlaxt" np!'n waf",. 
In veei van de luncliewijziging~ .. bieden zal hel voer .. n van e .. n meer flexibel peilbeheer in principe 
mogelijk zijn . Hierbij wordt er wei van uilgegaan dal hel ftexibel peilbeheer dan plaatsYindt binnen de 
gr .. nzen van de huidige oppe",!a klewalerpeilen. 01 het voeren Van een mee ' Itexibel peilbehee r in de 
praklij k mog .. l;j k i., .ond .. r schade loe te br .. ngen aa n omligg .. nde belangen, . al attijd nad .. r onderzochl 
moeten worden. 

Vergrvling van de oppe",lakt .. open water is een maalregel die het me",t voor de hand ligt in de lager 
gelegen, nall .. r! g .. bied.del .. n (komgronden) (zie ook paragraal 3.7 van d ... .. aanvulling). Wate r i. hier een 
log isch "!andschapselemenlw

, en veelal liggen hier ook de beste mogeiijkheden om in samenhang met de 
re<realieve hoolddoel.leUing, een meer natuurgerichle onlwikkeling 101 stand te brengen. Oil geldt ook 
voor de uitcrwaarden van de Holland.., Usscl. 
Op de hoger gelegen, drogere o""erwalgronden ligt vergroling van de opp!'rvlakle open waler minder voor 
d .. hand. 0001 de vee lal ondiepe ligging van het zandpa kket kan dele ingreep van grote invloed l ijn op 
wegzijging en kwel. 

Nieuw watelbeleid: waleri>erging 
Zoal. bes<hreven in paragraaf ].4 van dele unvulting vormen de deelgebieden Haarzuiten. en HoUandse 
1J" .. (fRijnenburg zoekgebieden voor waterberging en is hel waterschap momenteel volop bezig om de 
waterberging.behoe{t .. <onereel uit I .. werken. Hoewel er vanuit de voorlopige uitw .. rking van de 
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wateropgave. geen concrete inrkhling.wensen voor walerberging naar voren ko"",n ten aanlien van het 
Groengebied (lie pafiJgraaf J.S), is hie rover het volgende op Ie merken. 

De tn0gelijkheden om walerberging in Ie passen in hel kader voor het Groengebied doen lieh met name 
voor in: 

1. De lager gelegen komgronden IiIng' de Al (deelgebied Haarzui(en,); 
2. De lager gelegen komgronden ten we,ten van itasteel Haarzuilens (deelgebied Haarzuilens); 
3. [}e I3ger geleg"n korngronden grenzend 33n lJ"e l,t~in. (d"d9~bi~d Holl~nd.~ 1I •• d); 
4. De uiterwaarden lang' de Hollandse U"el (d""lgebied Hollandse !Jud). 

Waterberg ing in polder Reijerscop is vanuit Ilet wal""yst""m ook een goede oplie voor hel gebied ten 
Iuiden Vin de Leidsche Rijn. maar vanuit Ilel Groengebied liggen Ilier Q""n praktische mogelijkheden. 
omdat de oppervlakle fundiewijzigingsgebi ed hier l""r beperkt is (zi e ook onder algemeen). 

Ad 1) dele gronden liggen logi,ch in he! wat""ysteem, vanuit Haarzu ilens en het VI NEX· watersysteem Iijn 
deze gronden onder vrij verval bereikb<lar. Omdal dele gronden direct grenzen aa n het VINE X·waters~leem 
is dl! een loglsche plek voor wale rberglng. (ndlen blljkl da! voor he! VI NEX.walersysteem extra 
walerberging nodig is. Walerberging binnen de Ilier gelegen functiewijligingsgebieden van het 
Groengebied i, in principe mogelij k. indien he! r« realieve gebruik en de inricllt;ng hierop zijn afge.temd. 
Hel re"ealief gebruik zal exten.i" f moete n lijn "n de vegetalie moe! kortdurende overslromingen ku nnen 
opvangen (inrkhling met natte gfiJslanden of natte broekbossen). Fiet.· en 101 wandelpaden moelen 
verhoogd worden aangelegd. Aandacll"punl is de kwalileit van hel waler dal geborgen moel worden. 

Ad 2) benulling van dele gronden voor waterberging is in principe mogelijk indien hel re"ealieve gebruik 
"n de inrichting hierop zijn alge.lemd. Zie verder ad 1). 

Ad 3) deze gronden Jiggen logisch in hel walers~teem voor walerbe rgi ng. In e"n alvo"rsiluatie wordl 
overscholwaler vanuil Usselstein via e"n gemaal uilgemalen op de Usselwetering. Via de IJsselwelering 
wordt dit waler uileindelij k afgevoerd naar gemaal Galecop. Indien (in de toekomsl) problemen Ie 
verwachten zijn op dit pun t, kan edra waterberging op dit punt wenselijk zijn. Zie verder ad 1). 

Ad 4) de uilerwaarden van de Holland,e U"el vormen een logische plek voor hel realiseren van extra 
w~ le rberging. Oil is bijvoorbeeld mogelijk door hel graven van nevengeulen en/of helg" deeltelijk algraven 
van de uite rw~arden. Oergelijke ingrepen in principe goed in Ie pa.sen in een rerreat;eve invUliing voor de 
uilerwaarden. in .amenhang met de hier gewenste naluuronlwikkeling. Kn"lpunten kunnen lijn de i<ruten 
VOOr de on tgraving, de milieukwalileil van de grond die onlgr~...,n wordt en de: kWiOlile:it v~" 1le:1 waler d~1 
geborgen moel worden. Ook moel rekening worden gehouden met evenluel" ong" wen.le ellecten op het 
binnendijkse gebied. 

Naluuropli"",li. at;e: peilopzel 
De recrealiev" inrichting van hel groengebied gaal uil van hel huidige wa le"y,teem en de be.laand" 
varialie. in grondwaterst~nden, maaiveldhoogle en bodemopbouw_ Op localie. die in de huidige situalie al 
nallijn en WUr een inlen.ieve recrealieve ;nvull;ng niet mogelijk IS. lal de inrichling een meer eXlensief 
karakter krijgen "",I een meer naluurlijke invulling. Op sommige localies i. exira naluurwinsl mog" lijk door 
exIra vernalting Ie reali.eren.ln Ilel door Allerra uilgevoerd" Wa ternood·onderzoe k (IiI. 20) is Ilier 
onderzoek naar gedaan. Met name voor de naluurdoeltypen nal scllraalgrasland en rielland en moera, Iijn 
in de lager gelegen komgronden mogelijkheden aanwezig voor verbelering van de doelrealisalie bij 
peilopz,,1. 
De effecten van een lokale verna tting op de omgeving l ullen hier in hel algemeen beperkt z;jn. Per 
'pecifi"ke ,ituatie zal dil echler apart beoordeeld moeten worden. 

VI N (X.watersy.teem 
Hel VINEX,watersyst""m word\ on lwikkeld.1s een zellstandig funclionerend walersysleem. Zoal~ in 
pa ragraaf 3.4 van d" ze aanvulling is beschreven. is uil eerder onderzoek nan vOren gekomen dat integratie 
van de w3lersysle"",n V3n VINE X en H"~rzuil~n. nid wcnsclijk i •. 
Of er ook mogelij kheden zijn voor een "",er beperkt e "koppeling" waa rbij aileen ove .. cllotwaler vanuit h" l 
VINEX,systeem wordt benu t ten behoeve van hel walersysteem van Haarzuilens, is niet nader onde rzocht. 
Ervan uilgaand" da l in hel VIN EX·walersy.teem een relaliel goede walerkwaliteit ontstaat, liggen hier 
wellicht tn<h n"') kan .. m vnor .... n kOJll""ling moot de .. lgebied Haarzuilen •. Randvoorwnrde bij ""n 
dergelij ke koppeling blij/t dal de l ellvoorzienendheid Viln hel VINEX·walersysteem niel mag worden 
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aan9~last. Omdal 'I~~d, duld~llj~~r lal word~n ho~ h~1 VIN EX·walersysle~m In de p"'~ll j ~ functioneerl, lal 
ook de walerbalam van het VI NEX-walersysteem mel m«r ~e kerhel d berekend kunnen worden. Hierdoor 
onlslaal meer In:lchl In de randvoorwaarden waaronder koppelln9 al da n nlel mogelij k Is. Waa"ch ljnlljk 
119gen er vooral kansen yoor een koppellng bij de Haarnijnse Plas door het waterover.chol te benUlten 
voor Haarzullen •. Voor beide systemen kan dit voordelen geven: meer ber9in9 Voor het VI NEX
watersy'teem en mlnder aanvoer/betere water kwalltelt In Haarzu llen, Izie para9ruf 3.S. undachlspunt 
Haarzuilen.). 

3.10 Wa ter in het ontwerp·landinrichting' plan Hu"ullen. 

In het on twerp-landlnrichtlng.plan voor deelgebled Haarzuilem is Inmlddel. een nadere Invulling 9egeven 
aan de uitga"gspunten en maatregelen lIOor water in dlt deelgebied. In hoofdstuk 4 van het ontwerpplan 
zijn al. aanvulling op het MER de argumenlen lIOor keuzes op deelplann lvuu toegelicht en Is een meer 
gedetailleerdere etfe<tbeschrijYing gegeven. De watermaalregelen die Iijn opgenomen in het antwerp
landlnriehtin9.plan vOOr dit deelgebled, :Ijn aan Ie merken als een gebiedsspecifieke ultwerklng van de 
"kansen- die In para9",al 3.'1 van dele aanvullln9 lljn b~"hreven. De maalrege1en zljn vooralgerieht op 
watereon.e .... erin9 en zelfvoorzienendheld van de watersy,temen. Voor verschlliende maatregelen .. 1 
echte r nog weI nader onderzoek moelen plut.vinden. 011 gebeurt ulteraard In nauwe . amenwerklng met 
het waterKhap, zoals ook aan9egeven in hoofd.tu k 8 en 9 van het ME R. 

81j de ontwikkellng van het ontwerp· landlnrichlin9'plan Is lov""l moge lljk gewerkt YOlgem de principe, 
van de Watertoel>. De verantwoordlng hle .... an Is opgenomen In paragraal4.2 Van het ontwerp
tandinrichting'plan. Het waterschap heelt bij de start van de planon twi kkeling de relevante 
undachtspunlen en wensen len unzlen Van het walersysteem ingebracht en is vervolgens nauw belro kken 
geweest bij de planuitwe,king. In het kader van de Inspraak op het voorontwe,p-Iandinrichtlng,plan heel! 
het waterschap een lormele reactie gegeven op de plannen. Aan de meeste wensen Van het water,chap Is 
Invulling gegeven 01 er Is ,ekenlng mee gehouden . 
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4. AanvuLLing ten aanzien van het onderdecl verkcer 

4.1 S<omenvattina toetsinqsadvles tomminie voor de m.e .r, 

De commissie voor de m.e.r. heelt in haar toet.inq ... dvie. aanqegeven dat het MER voor Groengebie<i 
Ut'e<ht-west ten aanzien van het onderdeel yer~ter eSlenti;He informatie mi.t. 8elllngrijkste krili ekpunt il 
dat in het MER en in de onderliggende documenta tie onvoldoende bashgegevens beschikbaa r zijn oyer het 
totale ve.keersaanbod tijdens een wee kenddag en oyer het huidige .eueali eve.kee,. Oit maakt dat het 
qeb,uikte weekendverkeersmoclel volgens de commi .. ;e geen rn.trouwba.e basis vo.mt voor de berekende 
ve.keersintensiteiten en de hie ruit afgeleide elfecten. 

De commissie advi.ee.t om: 

1. middel. een aanvulling op het ME R abnog adequale balisgegevens te ve.krijgen over het 
ver keerlaanbod op weekenddagen. Dit k<ln door tellingen uit te voeren gedurende een periode van 
het jaar en op tijdllippenluren van weekenddagen die in dit kade • • elevant zijn. Deze gegevens zijn 
da n toe te passen als g.ondslag voor de bouw van het weekendve.kee.smodel, wa • • na een analy.e 
op basis durvan tot onde.bouwde condusies k<ln leiden. 

2. de hiervoo. genoemele tellingen zodanig te detailleren en te geb.u;ken als basis voo. het 
ve. keerlmodel voor deelp lan Haa'luilenl, dal de info.matie meteen voldoet u n de vereisten Van 
de .ichtlijnen voor de MER·paragraal bij het deelplan Haa.zuilens. He! doel i. voo. plandeel 
Haarzuilens een relevant bee ld Ie ve.krijgen van de ve.keersontwikkelingen en daa'aan 
ge.elllteerde ove.last. Het snel beschikbaar komen hiervan ve rg.oot de k<ln. da t deze info.ma lie in 
de verdere planvorming voor dit plandeel nog een logisehe .01 k<ln .pelen. Denk aan loca ti el voor 
pa.kee.plaatsen, maatvoe. ing en vormgeving van wegen en de beheersing van de ve.sehillende 
ca tegorieen verkee •. 

Voor de volledige teklt Van het toetllngladviel wo,dt verwezen naa r bfjlage 1 van dele aanvuUing. 

4.2 Leeswijzer nnyullende inlormatie yerkttr 

In het MER van augustus 1004 i. VOO f de effectvoorspelling ten nnzien van de loekom.tige 
verkee,"inlensiteiten in het Groengeb;ed in belangrij ke male gebruik gemaakt van het verkeersonderzoek 
dal in opdrachl van de lC is uitgevoerd in het kader van de planontwi kkeling voo. deelgebied Haarzuilens 
{lit . 2~). De onderbouwing va n dil ve rkeersonderzoek is door de Cammi .. i .. voor de m.e .r. als onvoldo"nde 
beoordeeld. Rece"t zijn door de uitv.,.,ring van een nieuw ve.keersonderzoek voor Haa.zuilens door de 
gemeenle Utrecht nnvullende basisgegeven. be.chikbaar gekomen over de huidige en loekomstige 
verkeersstromen in hetgebied. Deze vormen de kern van dele aanvulling len aanlien van verkee r. 

In parag raal 4.3 is eerst een korte samenvatting gegeven van de hoofdpunlen ten aanlien van verkee. uil 
h"l MER van augustus 2004. Hierna wo.den in paragraaf 4.4 de aanYIJllende basisg"gevens besehreven, die 
besehikbaar ,ijn gekomen vanui\ hel genoemde verkeersond"rloe k va n de gemeente Utrecht. In paragraaf 
4.5 worden de nieuwe gegevens beoordeeld en in .elalie gebrachl mel de ellectbeoordeling u;t het MER. In 
pa ragraaf 4.6 wordt te n slolte een eindwndusie getro kken op basis van de ni euwe gegeveM die 
beschikbaa r .ijn gekomen. 

Omelal in dil hoofd.tuk .egelmatig verwezen wordt naa' het eerder uilgevoerde ve.keersonderzoek da l 
door de LC is uitgevoerd, is in bij lage 7 van deze aanvuUing de toelichting opgenomen, die ook als bijlage 
bij hel MER uit augustus 2004 was gevoegd. Hie.in i. o.a. beschreven welke berekeningen in hel LC
onderzoek zijn u;tgevoerd en wal d" resu1talen hiervan War,,". 
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4.] .I:1.22ll!punle n verkeer uil be! ME R d .d. , uguslus 2094 

(neven)doelstellinljen en r~ndvoorwurden (pu~ljruI 2.3.4. v~n hel MER) 
l.le nieuwe groengebieden zullen door een grOOI unlal recreanlen gebruikl gn n worden. Daarom diem 
hel gebied 90ed bereikbaar Ie zijn. per aulD. maar vooral ook wandelend. per fiel. of per open baa. vervoer. 
De bereikbaarheid van de re<:realiegebieden dienl gewaarborgd Ie bli jven en overlasl door verkeer in hel 
gebied zell dienl zoveel mogelijk Ie worden voorkomen. zowel voor de bewoner. al. voor de recreant. 
Wur nodig dienl de v .. rk .. ,,~ .. iligh. id . .. word .. n ~ .. rbet .. rd . mel nam .. geldl dit ~oor h .. 1 li" " .,..rkeer en 
wandeLaars. 

Huidige SilUalie en aulonome ontwikketinlj (p" rav.aaf 4.7 van h .. t MER) 
In 1998 i. len behoeve van h .. t Raamplan onderzoe k gedaan naar het ve rkeerskundig fundioneren van bet 
Groe ngebi .. d. In lOO3ll004 zijn len behoeve v.n de pl.nuitw ... king voor Hiarzuilen. Iwee aanvullende 
verkeersonderzoeken uitgevoerd (lit. l3. l4J. Uit genoemde onderzoeken komi nur voren dal op .. en aanlal 
loka le wegen in gebied sprake is van slu ipverkee r. Oil geldl zowel voo. deelgebied Hiarzuilens als voor 
deelgebied Hollandse I/sset. De cipadteit van de wegen is in principe voldoend .. om dil verkeer Ie 
verwerken. WeI i •• om •• prake van ver keersonveilige .ituatie •. 

In d .. aulonom .. onlwikkeling zal hel i utove.kee. in bel sludi .. gebied verd er loenemen. Op .. en aanlal 
wegen (Rijndijk. Breudijk) kan dit 101 congeslieproblemen gi an !eiden. Voor de verkeersafwi kk .. ling in 
deelgebied Hollandse I/ssel is de bes luilvorming oVer de evenluele nieuwbouwlo<:alie Rijn .. nburg va n grool 
belang. 
Vanwege de loename van bet recru lief fietsv ... kee r. en de I""name van het auloverkeer. zal d .. 
verkeersveiligheid in het gebied alnemen. 

Maalregeten In de atlernalleYen (boofdslUk 5 van hel MER ) 
De ver kee rsmaal ... gelen in de beide planallernali ev .. n (Bos .... l!ern. tiel en Open·Landschap .... ltematief). zijn 
gelijk. W .. l v .. . scbillen de n nlanen pi.keerplnlsen per alt .. rnali .. ! en de tokalise,;ng biervan. 
In deelg .. bied Haarzuil .. ", worden div .. rse ma.t . .. gelen genomen am bet .Iuipve.keer tegen te gaan. Meer 
conneet gaa t hel om: 
• afstuiling 8ochtdijk .. n Joostenti an voo. gemotorise .. rd verkee. ; 
• alle .. n beslemmingsve.k .. er vao . Ha arzuilens (Po lderweg. Ockbuizerweg. Ei b 1n n en Tbemalerkade): 
• "downgrad .. n" Rijndijk en Pa.kweg. 
Daarn" st worden bij fiets- en/of w,ndeloversteekpla , lsen snelheidsremmende voorzieningen getroflen en 
worden nieuwe pa.keerplaatsen aangelegd. 
In deetgebied Hon~ndse Unel wordi ui!gegu n v~ n hellrel!en van Vf! rkeer' remmende maatregelen op de 
Noo.d· IJ"eldijk en de aanl .. g van nieuwe parkeerplaat ... n. 

Ellect. n lhoofdoluk 6 v~n he! MER I 
De eflecten len u nlien va n verkee r zijn beoordeeld voor ~ criteria, 

Criterium Boo 0 ~n·lando<ha 

~rei kbaarh.id # • 
V. rue"inten,il!!it • • 
Verku """mgheld . • • 
Ve, kee.OO\Ierlul • • 

De ef/eclbeoo.deling voor het criterium b<!",jkbaarheidi, mel name gebaseerd op de afstand van de 
inlensieve rec<ealielone', to t de bewonings kernen. Omdal de in lensieve reereatiezone! in het 
Bo,alterna!ief in het . lgeme",n dichte rbij de bewoning,kernen liggen scoort bet Bos-alternatiel beter dan 
beIOpen·Lilndscbap-alternali .. f 

De effectbeoordeling voor hel criterium verkeer,;ntensir"ir is in belangrijke mate gebaseerd op de 
ve rkeerskundige berekeningen die in opelracht van de LC zijn uitgevoerd voor deelgebied Haa rz uil ens (lit. 
24) . Samengevat kwam bieruil b,,1 volgende b"eld naar vo,""n: 

• Zonder de ontwikkeling van .«reatiegebied Haarzuilens z. 1 hel in 2015 veel drukker zijn binnen he! 
pLange bi .. d. Tijden. d .. avond.pil, op een gemiddelde werkdag moet op een aantal we<Jen re kening 
gebouden wonden mel a!wi kkeling<problemen en filevorming; 
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• Door realisalie van hel g.oengebied lal hel gebied oo~ belas! gun worden mel re.:rulieve.kee •. Tijdens 
een spiuperiocle op een gemiddelde we.kdag is he! aandeel retrealieverkeer echler beperkt len 
opl ichle ~an hel reeds doorgaande ve.keer. De verk""rsbelasli ng neemt op werkdagen daa.om 
nauwelij ks toe. Tijdens de ·spilsperiodeH op een wee kenddag bedlilagt de loename van de 
verkeersbelaSling volgens de uitgevoerde berekeningen 30%. De 10lale verkee rsbelasling ligl in dele 
situalie echler nog wei lager dan lijdens de spils~riode op een gemiddelde werkdag. 

• Door de voorgestelde verkeersmaalregelen neemt de verkeersdruk op het gebied aanme.kelijk af, mel 
n~me op een gemiddelde werkd~g. Oil komI doord~1 hd doorg~ande verkee. (he! .Iuipve,keer) n;"1 
m"", door hel gebied heen lalgaan. In plaats hiervan kiesl dil ~e rkeer andere wegen builen hel 
plangebied om. Tijdens de spits op een gemiddelde werkdag lal e . geen sprake meer lijn van 
afwikkelingsp.oblemen of filevorming. 

Per saldo is dil vertaald in een positieve effectbeoordeling voor dit crilerium. Voor deelgebied Hollandse 
U"el i. hierbij aangenomen dat er geen ~erslechlering Ial optreden len opzkhte van de aulonome 
onlwikkeling. Voor een meer spedlieke uilwerking van eHeden in dil dee lgebied zal echle. aanvuUend 
onderzoek nodig zijn. 
Bij he' genoemde verkeersonderzoek II]n diverse aannamen gedaan waarover discussie mogelij k is. Ook 
.ijn e. diverse ande.e onzekerheden die relevanl kunnen zijn voor de loekomstige verkeersinlensil eilen in 
hel Groengebied. Te noemen zijn 0.3. de verde.e verk""rsontwi kkeling van l.eidsche Rijn en de 
bes luilvorming over de nieuwbouwllKalie Rijnenbu.g. Dilarom dien t de verkeersalwikkeling in hel 
G.oengebied een blijvend nndachlSpun! Ie I ijn bij de verdere planuitwe.king. In het MER is aangekondigd 
dal de gemeen!e UI.echl in aanvulling op de reeds uitgevoe.de verkeersonderzoeken, een eigen 
verk""rsonde rzoek gaat uitvoeren naar de verhersafwikkeling in Haarzuilens. 

De eHedbeoordeling voor hel criterium verkeersvei/igheid dchl Iich primair op de verkeersveiligheid van 
fielsers en wandelaar •. Omdal in beide planalternalieven maalr .... elen zijn opgenomen di e de 
verkeersveiligheid van wandelaars en fielsers ten goede komen SCOren beide allernalieven posilie/. 

De eHectbeoordeling voo. hel criterium verkeersoverlosf richl zich primair op de a'peclen parkeren en 
vef5toring door verkeer. Beide alternatieve SCOren positief op dil punt omdal de parkeervoorzieningen die 
worden aangelegd. wildparkeren niet meer nodig ma ke n, en omdal door realisalie van verkeef5luwe 
gebieden (wegalsluiling, aileen bestemmingverkee.) de ve.keersover la ,1 in een deer van hel gebied zal 
ve.minderen. 

4.4 A,nvyll,ode IhfJbgegevenJi ye rkeerlon<ieuoek gemeenle Utrecht l209sl 

Aloemeen 
De gemeente Utrecht heefl recenl een eigen verkeersonderzoek uilgevoerd naar de loekomslige 
verkeerUlrornen in gebied van HaarzuilenJ en omgeving. I\anleiding hiervoor is de ontwikkeling van het 
onlwe.p·landinrkhlingsplan voor Haarzuilens en de vlilagpunlen die dil heell opgeleve.d binnen de 
gemeenle. Oil onderzoek werd in hel MER van augu~lus 2004 reeds aangekondigd. 

De resultalen van hel onderzoek zijn beschreven in de rappor1age ·Verkeersonderzoek Haarzuilens e.o" 
(050,15 april 2(05). He! coll .... e van B&W heefl in haa. ve.gadering van 24 mei 2005 inge~temd met de 
condusies van hel onderz~k. In bijlage 2 i. het ~rsberichl opgenomen dal de gemeenle Ulrechl hie rove. 
naa. builen heelt gebrachl. 

Verlcul"in»del 
Hel verkeersonder,oek i~ uitgevoerd met als basis hel VerkufSmodel Regio Ut.echt (VRUISRU-model 
1998/2015). Oil model i. oak geb.uikt bij het ee.dere verkeersonderzoek dal in opdrachl Van de lC Is 
uilgevoerd (Iii 14). Voo. de toekomslige situalie gaa! het model uil van de silualie in 2015. In het model 
zijn aUe re ievanle autonome onlwikkelingen meegenomen. 

Hel gebruikle ve,keersmodel is oor>pronkclijk opgezet als etmaal·'spitsmodcl voor een werkdag. Voor 
.ecreatieverkeer is echte. de weekendperiode maalgevend. Om hel ·we.kdagmodeIH om te zetien naa. een 
"weekendmoclel", is geb,uik gemaakl van verkee rstellingen uil het gebied zelf. De verkeerslel1ingen Iijn 
uilgevoe.d in de periode november-december 2004 en betrellen dus un winle.siluatie zonde •• eerealie. 
V~~r h~t v~rk"~r<rnnd .. 1 i< dit ~en !leschikle ~riode. omdal hierm"" de basissilualie zonder e.lra 
.ecreatieverkee. word! vaslgelegd. De verhouding weekenddaglwe. kdag ·verkeer vanee.t volgens dele 
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verk~~rst~ l!ing~n tu~~~ n d ~ 60 ~n 84%. Hieruit i~ ef!n gemidd~ld~ afg~l~id van 11%. Onder~taande tabel 
geef! de resultaten van de verkeer~!e lling en weer. 
In bijlage 3 van de.e aanvulting i. ~~ n meer uitgebreid overzicht opgenomen van de gehanteerd~ 
uitgang~pun ten bij het verkeersmodel, waaronder de maat regelen en ontwikkelingen die zijn meegenomen 
als autonome ontwi kkeling. 

~rkH"aantrekkend e ontwlU elingen 
In h~t v~ rkeer~onderzoek is niet aileen de verkeersaanl.ekkende w~rking van hel Groengebied in 
ogens.chouw geno"",n, maar ook die van een unlal andere onlwi kkelingen: 
• de verdere .e(.eali ~ve onlwi kkeling van kasteel de Hnr (onlwi kkeling Stalplein, exIra evenementen); 
• uitbreid ing van de golfbaan; 
• vestig;ng v~n .. en ho.'J,~ ~fpl~~h .an de Hamlaan; 
• ve~tiging van een manege (Voornruilers) aan de Hamlaan; 
• verkoopacliviteiten Emmaeus in ke,n Haarzuilens. 

Na analyse van deze ontwi kkelingen is be,loten om in de be.ekeningen met het ver keersmodel naa51 de 
aan leg van he! Groengebied aUeen de v~rd~re re"ealieve onlwi kke!ing van ka neel de Haar en de 
uitbreiding van de gol/baan. ats relevante on twikkelingen mee Ie ne"",n. De andere ontwikkelingen 
man i/esteren zich op mee. incidente le basis (Voornruile rs, Emmaeus) of concentreren zich op werkdagen 
(beg raafptaa"j. Zie bijlage 4 voor een nadere toelichting hierop. 

Scenario·, l<>ekom.ti9"' verkee"inlen.;teilen 
Mel he \ beschikbare verkeersmoclel .ijn vOOr v~ rs.chiUende scenario's berekeningen uitgevoe rd naar de 
toekom.lige verkeersinten,iteiten in het gebied van Haarzuilen. en omgeving. In onderslaande tabel is 
.am~ngevat welke ontwiHelingen pe r scenario .ijn m~egenomen: 

labelS: Sct"llrio's loekomstige verlee .. intensileiten 

S,e ... ,iD Me" enom.n ontwlkkellngen 
k.nario 1 Autonome ontwi kkeling in<iu.t,,1 : 

• "",k"" .. mnt.egelen GrDengebi"d; 
• ,e"eat;~f belDek Groengebi.d op ,ecrea!ieve topdag; 
• g~midd~ld ,,,,,utief be'Dek Ka.teel d. Hn' (e>du,;'1 e •• ..ementen): 
• g"midd~ld ,e<ruti~ be.Dek Golfclub: 

k.na';o ~ Autonome ontwikkoling i""lu.ief: 
• v.,k .... mu t'eg.t.n G'Dengebi"d; 
• 'e"uH.1 be .Dek G.O<'ngebi"d 0P ,,,,,e.ti,,,,,, t<>pd . g: 

k.nario 3 Autonom~ ontwi kkeling indu.;'I: 
• . e,k .. "m •• treg,,!tn Croengebil!d: 
• ,,,,,..ati.f be."" . C'Dengebied op recreati ••• t<>pdag : 
• •• creati~f be.""k !(a.teet d. Ha. , bij e""nement op d,uk.!e dag: 
• gemidd.td ,ec,uti.1 be ' Dek Colldub; 

Per scenario is ond~r",heid g ~maakt in een variant "laag" en een variant "hoog". Bij variant "Iaag" i •• prake 
van een .elatid I~<J~ ~ u!urrr<.>bilileil ell een hoge autobe.eUing, bij variant "hoog·· van ef!n re latlef hoge 
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automobilit" it "n ""n liIg" autob"ntting. Met beide vari anten wo.dt inzkht verk.egen in de bandb.eedt e 
van mogelijke effecten. Welke varianl in de p.aktijk verwacht mag wo.den staat niet vast. In ondefstaande 
ubelzijn de g"hant"".d" uitgang.punten p"r variant we" 'g"9"v" n. 

Tabel 6: K"n .... ,.."n varianl "laag" "n varianl "h <><>g" 

De v". keersmaat'''gel"n di" in he! ve.ke"rsmod" lzijn opgenomen, zijn g" ba''' erd op h" l ontwerp
landinrichlin9,pl~n H~~r",il"n<. H'" 9~~1 nm d" vnlg"nd" m~~ lr"'J ~ I~n (,i ~ nok nnd .. "I~~nd~ Ii,)"ur): 
• Bochtdijk en looslenlaan: alsluiten voor motoovo" rtuigen. 
• Haa.zuilens (Polderweg. Ockhuizerw"g. f iksl.aan en Thematerkade): aileen bestemmingsverkeer. 
• Rijndijk en Parkw"9: in.t"U"n 60 kmlu ("rfto" gang,w"g buil" n d" b" bouwde kom) en 

oversteekvoo.zieningen. 
• Pa.keeovoo.zieningen aan de randen van het gebied. 
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Figuu. 2: V",k""nmaal'''g"l"n in h"l onlw" .p·landin.ichling.pla n Haa.zuilens 
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Oe berekeningen die per scenario zijn uilgevoerd, hebben belrekking op een reue~lie~ topd~g in het 
wee kend. Nust de inlensiteiten per elmaal zijn ook de intensite ilen per "'pit'periode" in beeld geb racht. 
Hierbij is a ~ngenomen dat de ve.houding tussen spits en etma~l op een wukenddag gelij k is aan die van 
een werkdag, aUeen het moment is ande". Op een werkdag ligt de spitsperiode tussen 16.00 en 18.00 uur, 
op een weekenddag van 14.00 tot 16.00 uur (zie bijlage 3). Oe bereken ingsresultaten betleffen de 
ver kee" inten,iteiten in twee rijrichtingen samen. 
Om Ie be""len of er tijden> een "'pil<periode" capacile iuproblemen Ie verwachten .ijn, i. uitgegu n van 
een no rm van ma ximaal 1200 ~ 2000 moto .... oertuigen per 2 uu', per rijSlroo k. Oil betekenl dus maximaal 
2400 a 4000 moto .... oertuigen per 2 uur voor beide rkhtingen. Wo.dt dele norm ove"ehreden, dan wo rdt 
aangenomen da t er tijdens de "spitsu ren" eapadteitsproblemen te verwachten zijn. 
Voor het Groengebied is uil gegaan van 5 recreatieve topd agen pe. jaa •. Samen met de e""nementen die 
doo r Kasteet de Haar worden georgan iseerd, komi de gemeente Utrecht uit op u n tot ... 1 van 10 tot 1 5 

pie kdagen per jaa r voor hel recreatieve rkeer. 

Naast de hiervoor beschreven s<:enario'" lijn op ve rzoek van de gemeenteraad van Utrecht, ook de eHeeten 
van Iwee alte rnatleve ontsluillngsva ri anten voor he t gebled onderzoeh t. In bijlage 5 van dele aanvuUing 
zijn beide variant en op kaa rt wee rgegeven. In alternatief "Spoorweg I" i. uitgegaan van een ext ra 
verbindingsweg vOOr ilutoverkeer aan de zuidzijde van de spoorlijn Den Haag· Ulre<:ht. IU.,en de verlengde 
Parkweg bij vleuten en de Appellaan in Harmelen. In alte rnatief · Weg 1" is uitgegaa n van een ext ra 
verbinding,weg voor autoverku r tu"en de Verlengde Prooslwetering aan de noordzijde van de Haa rrijnse 
p las en de Polderweg ten noorden van Haarzuilens. Be ide alte rnatfeve ont,luiting,va ri anten zijn ingebracht 
door de Stkhting V.ienden van de Joo,lenlaan, een loca le belanqenqroep van bewoners uit het gebied. 

Voor een overzkht van de berekening"e.u ltaten wordt verweZen naar bijlage 5 van deze aanvulling. Tabel 
1 van dele bijlage bevat de berekende ver kee"inten,iteiten per ,,,,nario [5Cenario 11213), per varia nt 
[t.oogJlaag) voor een recreatiev~ weekenddag op dagbasis. Tabel 2 bevat de berekende 
verkee .. intemiteiten per ,eena rio [5Cenario 11213), per va rian t [hoogl\aag) vOor aileen de spitsperiode op 
een re<:reatie~ weekenddag. 

Pa,keermodeUen p ... keerbehoefle 
In het onderzoek zl]n oak berekenlngen ultgevoerd naar de toekomstlge parkeerbehoefte In het gebled. 
Hierbij zijn drie ·parkeermodellen" onderscheiden. Oe uitgangspunten voor due parkeermooeUen zijn 
samengevat in onderstaande tabel: 

Padlecnnodel Meegenomen ontwlkkellngen , • g~mldd~ld re<,~at"'l be,,,,,k Groengebied; 
• g.middeld r."e.,ie! be,oek Ko"eel de Hoor op zomerdag: 
• gemidd~ld recrutief be.""k Golfdub; 

, • re<reatlef bez""k Gr""ngebled op recrellieV<! lopdog; 
• gemiddeld .eereolief be,,,,,k K .. I.el de Hur op zomerdog; 

• g~m;dd~ld r~cr"li.f b .. ""k Golfclub 

, • rKruti,,1 be.oek Groengebie<l op rKru lieve lopdag: 
• re<rUliel be,,,,, k K.uleei de Haar blj .... n evenement; 
• g"middeld ,,,cruti.f bezoek Go/fclub 

Pe r parkeermooel is. nel als bij de scenario's voor de toekomstige ve rkeersin tensiteiten. onders<:heid 
gemaakt in een varianl "laag" en een variant "hoog" . 
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T~bel': lIenmerk en variant 'lug" en variant "t.oog" blj doorge ... h nde parkurmodellen 

In bijl~ge 6 V",, oJ" .. , ddnvulli"y ~ij" <I" ""''' ~'''' i"y>r''.uU .. ("" V"" \.I" hicrvoor l>c:.chreven parkeermodellen 
sa~ngevat. 

COMlu.leo 
Samengeval Irekl de gemeente Ut ,...:hl in haa, nnd .. ,m .. k rI .. vnlg .. nrl .. ,nn,lu.;,.o: 
• Het gebied i. voldOl'nde bereikbaar om de Ie veowachlen bezoeker1S1rOmen Ie verwerken. Aileen lijde", 

recreatieve lopdagen en lijden. evene,.,..nlen bij Kasleel de Haar zijn capacileitsproblemen Ie 
veowach ten op de Rijndijk, Pa rkw",! en Breudij k. Omdal het hier gaal om incidenlele .itua tie. (10 lollS 
piekdagen per jaar, aileen lijde", spitsuren), i. er geen aanleiding om hiervoor aanvullende maatregelen 
Ie Irellen. 

• Wanneer hel gebied onl.loten wordl zoal. voorgesleld in hel onlwerp· landinrichting.plan ontslaan er 
geen ongewenste verkeers.lromen. De praktische invull!ng voor de regeling van bestemmingsve rkeer is 
nog een punl van aandacht. 

• Tijdens eve n e~n!en zullen de ver keersstromen en het gebruik van de parkeervoorzieningen begeleid 
moe!en worden. 

• Hel unlal parkeerplaalsen in hel onlwerp·landinrichling.plan Haa rzuile", i. vooral.nog voldoende. 
maar er moet wei rekening ~e worden gehouden dal in de 1000kom.llo<h uitbreiding nodig is. He! 
advie. i. o m van een "groeiS(enario" uilte gaan. Door hel monitoren van de dndwerkelijke 
ontwikkelingen ka n een beeld worden verkregen van het daadwerkelijke gebruik Van de 
parkeervoorzieningen. 

• De voorge nomen maatr"'!elen om de kern Haarzuilen. aileen voor bestemmingsverkeer Ie beslemmen, 
helpen Ie voorkomen dal doo.gund autoverkeer gebruik maa kt van de wegen door de kern Vteuten en 
Haarzuilens. 

• De lwee onderzochle, atternalieve onl,luili ng.varianten (Spoorlijn 1 en Weg 1) leveren geen 
subSlanti~le bijdrage aan de onlsluiling van hel gebied. Posi.ieve elleclen zijn "echt. lokaal, mel name 
voor de Pa rkweg. De verkee"aantrekkende wer king van de nieuwe infrastrucluur is een negaliel aspect. 
(doorgaand verkee, voor het sludiegebied IUssen Leidsche RijnlUlrecht en Har~lenIWoe rd e nJ. 

4.5 Anillv,e aanyullende basisgegeven5 e n effecten 

A!gemeen 
Hel verkursonderzoek van de gemee n!e Utrechl heeft de inzich.en over de toekomstige verkeers.t ro~n in 
dee lgebied Haarzuilens, verder verg rool. He. gebru;kte verkeersmodel omval aile ruimlelij~e 
ontwikkelingen die voor he! prognosejaa, 2015 bekend zijn, dus niel aileen de onlwi kkeling Van leidsche 
Rijn, maar ook bijvoorbeeld hel Masterplan Slal;onsgebied. Oil geldt VOO r lowel hel aanlal inwoners en 
arbeidsplaa tsen als vOOr de nieuw aan Ie leggen infra. trUcluur. De uilgangssilualie vOOr de aulono~ 
ontwikkeling i. hiermee lO goed mogelijk vastgelegd. In aanwlling hierop is onderzocht welke . pecifieke 
verkeersaanlrekkende onlwikkelingen Ie verwachlen zijn in het gebied van Haarzuilens en omgeving. De 
relevanle gegeven. hie rove r zijn 1000gevoegd aan het verkee rsmode l, evenals de verkeersmaalregelen die in 
hel kader van de onlwi kkeling van hel Groengebied zijn voo'lien. 

Zoals in het MER is aang",!even, 15 hel modelleren van de toekomstige verkeer1silUalie een uilersl complexe 
malede waarbij aanname. gedaan moelen worden voor een groot nnlal paramelers. In he. 
verkeersonderzoek van de gemeente Ulre<:hl zijn de gehan teerde aannameS en ui.gangspunlen voor he! 
verkursmodel duidelij k vastgelegd. am het beschikbare ·werkdag·model" om Ie !etten naa r een 
'weekenddag-model" is gebruik gemaakl van verkee rstetlingen die najaar 2004 in het gebied zet! hebben 
ptaatsgevonden. Dil vorml een be la ngrijke aanvutling en verbelering len opzichte van hel eerdere 
verkeer1onde.zoek dal in opdracht van de LC is uilgevoerd. Omdal hel verke-ersonderzoek van de gemee nle 
Utrech t een betere onde.bouwing kent dan het eerdere verkeerlOnderzoek van de Le, worden de 
berekeningsresultaten van dil n;euwe onderzoek als maatgevend aangenomen . 
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Be .. kening ..... u itaten verkee .. inten.it.iten 
Uit de berekenings.esultalen van de gemeenle Utrechl blijkl da l bij aanleg van hel Groengebied op 
recrealieve lopdagen capacileilsproblemen Ie verwachlen Iijn op de Pa,kweg en de Rijndijk (lie rn.,ekende 
verkee'sin!ensi!eilen bijlage 5, !abel 2: de ~arkweg en de ~ijndijk liggM boven de nOrm van 2400 101 4000 
voertuigen per 2 uur in 2 rijrkh!ingen). Omdal hel aanla l recrealieve lopdagen echler rn.perkl is (10 101 15 
piekdagen per jiar, lie onderbouwing gemeente Utrecht in bijlage 8) en de capaciteitsproblemen zieh 
aileen voordoen Hjdens ·spilsure,,", zijn aanvullende verke<!rsmaalregelen volge", de gemeente Utrecht 
ni@! nodig_ De v .. rk ...... maalr. g .. l .. n uil h. 1 onlw.rp_~ndinrichling.p~n voldoen. D • •• benad .. ring sluil un 
op wat gebruikelijk is bij hel ontwerpen van verkeersinfrastructuur: maalregelen worden niet gebaseerd op 
de inciden tel .. topbelasting van een wegvak, maar op een rn.lasting die meer frequent te ~rwachle n il. 

Bij het ve rkeersonderzoek van de gerneente Ulrecht Iijn geen aparte berekeningen uitgevoerd VOO' de 
spihperiode tijdens werkdagen. In het eerdere verkeersonderloek van de LC is dil welge~urd.ln de 
aulonome onlwikkeling i. Ie verwachten dat de verkeersbelasting ti jdens de spitsperiode op werkdagen 
toeneemt. Uitvoering van de voorgenomen verkeerlmaa lr~e len in hel !tader van hel Groengebied zal dele 
10ename doen verminderen. Omdat het onderzoek van de gemeente Utrech l hier geen 
berekeningsre.ultaten over g""It, i. de omvang van dil dl" el "irt I" kw~"tilic"r"". Oo~ ;, !I""n v"'y,,lijking 
mogelij k lussen de berekende spitsinlensiteiten op een recrealieve lopdag, en de .pil.inlen.iteiten op een 
werkdag. 

In het ve rkeersonderzoek van de gerneen!e Utrechl worden vOOr de spitsperiode op e<!n recreatieve topdag, 
duide lijk hogere verke<!rsinlensiteilen berekend voor de Parkweg, Rijndijk en Breudij k dan in hel onderzo~ k 
van de lC (vergelijk bijlage 5. label 1 en bijlage 7 label verkeersinlensiteiten, scenario 2015·2). Oit i. O.a. te 
verk~ ren doordal in beide onderzoeken verschillende ui tgangspunten lijn gehanteerd: 

• In hel onderzoek van de g ernee nt~ is gerekend rnel een snelheid van 60 kmluur op de wegen, in het 
onderloek van de lC met een sne lheid van 40 kmluur; 

• In het onderloek Van de gemeenle l ij n andere kentaUen gebruikt voo. het aontal recreanlen dal mel de 
auto komi en voor het aanlal inlitlenden per auto . 

o In he! onderzoek van de gemeente Iijn ook andere verkeersoantre kkende ontwikkelingen meegenornen 
dan aileen het Groengebied (scenario·, 1 en 3); 

In hoeverre ook andere uilgangspunten verschHlen is niet goed na Ie gaan, omdat in hel onderloek van de 
lC niet aUe a"nnames en uitgangspunten duidelij k .ijn vastg el~d. Oil geld! o.a. vOOr de gehanleerde 
verhouding tussen weekenddag/werkdag.verkeer. 

Berehning ... oull~len p~,keerb .. hoelt .. 
De berekeninguesulta!en va n de gemeente Ulre~ht naar de toekomstige parkeerbehoefte in het gebied van 
Haa rzui lem en omgeving, >luiten aa n bij de wndusies van het onderzoek do t de lC hiernaar heeft 
uitgevoerd (lil_ 23)_ Meerwnrde van hel onderzoek v~n de gem .... nte UtrKht i. d~! naa.! d .. 
parkeerbehoefte vanuit het Groengebied zell, ook de parkeerrn.hoelte Van de overige re<:re atie~ 
onlwikkelingen in het gebied (Kisteel de Haar, Gollclub) in beeld zijn gebrachl. Indien word! ui1gegaan van 
een rela li eflage aulomobiliteit is het aantal parkeerplutsen dal is opgenomen in hel ontwerp· 
landinrieh!ingsplan vooralsnog voldoende, maar indien wordt uitgegaan van een relaliel hoge 
automobilileit, moet rekening worden gehouden met uitbreiding Van het aantal parkeerpl:aatsen. Op 
yoorhand is niel goed in te sehatten welk scenario (laag of hoog scenario) zieh in de praktij k lal voo rdoen. 
Vanwege dele onleke rheld wordl geadvl,ee rd om uil!e gaan van een "groeiscenario" . waarbij op !ermijn 
op basis van de daadwerkelij ke on!wikke lingen evenlueel extra parkeervoorzieningen worden gereali,ee rd . 
Oue bl!nadering is in lijn met hel onlwerp-iandinrichlingsplan voor Haarzuilens. Hierin is opgenornen dat 
de parkee"err .. inen die in het kader van hel Groengebied worden gerealiseerd, zo worden ingerich t dat 
uitbreiding van het nnlal parkeerplulsen in de toekom" mogelijk is. 

Fietsverb~r en wan<lelaars 
In het yer kee rsonderloe k van de gerneen!e Utrechl is verder ge<!n aandaeht geschonken aan fietlverkeer en 
wandel .. a ... Zoals in het MER i. aang_geyen .ijn in beide planalterna!ieven maal .. gelen opgenomen die de 
verkeersveiligheid voo. dele verkeersgroepen len goede komen. Er wordt .... n ne!werk van 
lietsverbindingen gereali'eerd, en Waar nodig zullen snelheidsremmende voorzieningen en veilige 
ove"teekplaatse n worden ungelegd. langs de drukke wegen in het gebied (Parkw~, Rijndijk, Breudijk) 
liggen op dit moment ovengens ook al fietspaden. 
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React;e Stic.llring Vrienden van de Jooot .. nlaan op verkeerOO<lderzoek gemeenle Utrecht 
De Stiehling Vrienden van de loostenlaan, lIeeft bij de behandeling van het ontwerp-landinrichtingsplan in 
d .. gerrl<'enlet'llad Van Utrecht nadruk kelijk aandachl gevraagd ...oor de verkee rsproblemat;ek in hel gebied 
van Haarzuilens en omgeving. Oaarbij heell zij o.a ... en aanlal alternalieve onhluilingsvarianlen naar voren 
gebrachl. Twee van dele varianlen zijn op verzoek van de Geme..nlet'llad meegenomen in hel 
verkeersonderzoek van de Gemeenle Ulrechl. 
De Slkhting Vrienden van de lOOSlenlaan lIeeft na publica tie van hel verkeersonderzoek van de gemeente 
Utrecht ~~n schriftelijke reBctie gegeven op de onderzoek"Bpportage. Ili",';n worden div",,,,e 
kantt",keningen geplaatsl bij de aanpak van hel onderzoek en de berekeningsremltalen. De gemeente 
Ulrechl heefl inmiddels een uitgebreide antwoordbrief aan de Slichting gestuurd. Deze is ler informalie 
opgenorrl<'n in bijlage 8 van deze aanvulling. 
De reacli e van de Slichting Vri enden van de looslenlaan vorml voo. de gemeente Ulrechl lIeen aanleiding 
om de conclusies van he l verkeersonderzoek aan Ie passen. 

(ffe<tbeoord .. ling 
In pat'llgraal 4.3 van deze aanvulling i. de effeclbeoordellng van hel MER uil augustus 2004 len aanzien van 
verkeer samengeval. D<! crileria lJ~r~jkbaQrh~jd en Verk~ersvl':ilighl':jd slaan los van de gegevens die 
beschikbaar zijn gekomen door hel nieuwe verk...,,.onderzoek en wijzigen dus niel. 

Ten aanzien van hel crilerium Verk~er5inl~n5irl':ir zijn vanuil he! verkeersonderzoek van de gemeenle 
Utrecht weI nieuwe gegevens beschikbaar gekomen. He! gaal dan om de berekende verk«rsinlensiteilen 
op een recreali ....... lopdag, uilgaande van aanleg van hel Groengebied, indusie! de hierin opgenomen 
verkeersmaalregelen. Omdal hel onderzoek van de gemeenle Utrechl geen be .... kening ... slJlta"'" g~~fr 
~oor de verkeersbelasling lijdens de spilsperiode op werkdagen, is de onderbouwing van de 
eHeclbeoordeling uil hel MER niel zonder meer Ie verifi~ren op b~sis van concrele berekeningsresullalen. 
Redelijkerwijs is echler aan Ie nemen dal de argumenlen die gebrui~1 zijn bij de ellectbeoorde!ing van he! 
MER uil augustus 2004, in hoold!ijnen van !oepa"ing blijven: 
• In de au!onome onlwikkeling is Ie verwachlen dat de verkeersbe!a.ling lijdens de spitsperiode 01' 

werkdagen aanmerkelijk toeneemt. Oil beeld kOmi duidelij~ naa r vOren uil hel onderzaek van de lC. bij 
doorrekening van hel verkeersmodel van de gemeenle Utrecht zal dil beeld niel wezenlijk anders zijn. In 
beide onderzoeken zijn in hel gebru ikle verkeersmodel vergelijkbare gegevens opgenomen voor de 
aulonome onlwikkeling op wer kdilgen. De loename van de ~erkeersbelasl;ng hangl samen mel de 
verdere onlwikkeling van l eidsche Rijn. 

• Na aanleg van het Groengebied Zi t de verkeersbelasting in hel gebied door extra recreatieverkeer 
loenemen, mel name in hel weekend. 01' recreillieve lopdagen is hi erbij de groalste verkeersdruk Ie 
verwachlen. In belde verkeersonderzoeken zijn berekeningen uilgevoerd naar de spilSintensileiten op 
een recrealieve topdag in hel weekend. In hel onderzoek van de lC kwam hieruil naar voren dal de 
piekbelasting 01' een recrealieve lopdag lager ligt dan de piekbelasting op een werkdag. Voor het 
onderzoek van de gemeenle Ulrecht is deze vergehjking niet Ie maken. Duidelijk is weI dill de berekende 
spitsinlensileiten op een recrutieve lopdag in hel onderzoek van de gemeenle Utrech l hoger (;ggen dan 
in hel Onderloek van de lC. 01' de Parkweg en de Rijndijk zijn hierbij upacileilsproblerrl<'n Ie 
verwach!en. Hel .. antal ~eren dal dil voorkoml is e(hler beperkt (ca. 5 rec .... alieve lopdagen per jaar voor 
alleen hel GroengebiedJ. 

• Ooor uilvoering van de ~oorgenomen verkeersmaalregelen in hel kader van hel Groengebied is Ie 
verwach len dal de verkeersbe tasting lijdens spilSperioden op werkdagen vermindert len opzkhle van de 
aulonome ontwikke!ing (zander verkeersmaalregelenJ. Omdal hel onderzoek van de gem .... nle U!rechl 
hi er geen berekeningsresultalen over geell, is de omvang van dil effecl niel Ie kwanliliceren. Ten 
opzichle ~an lIel verkeersonderzoek van de LC is een minder groal elfect Ie verwachlen , omda! ~oor he! 
vOOr hel downgraden van de Sreudijk, Rijndijk en Parkweg een hogere snelheid is aangehouden in hel 
verkeersmodeL Vermindering van de verkeersbelasling lijdens de SpilSperiode 01' werkdagen, vorm! een 
structureel positiel effeci op de wegen wilar dil zich voordoel. 

Samenvattend bhjll de conclusie dal hel op recreatieve topdagen in he! weekend op bepaalde w~en 
druk ker za! worden len opzichle van de aulonome onlwikkeling zonder aanleg van hel Groengebied. Op 
werkdagen d"",enl"9~n i; r~d~tijk~ r wij. Ie v~rw~( ht~n ddt door ui\voering van de voorgenomen 
ve rkeersmaatrege!en in het kader van hel Groengebied. de spihbelasting vermindert ten opzichte va n de 
aUIonome onlwi kkebng. Door afsluiting van een aanla! wegen en hel invoeren van beslemmingver~eer is in 
andere delen van hel gebied zonder meer sprake van een vermindering van de verkeersbe!asting. Per saldo 
worden de hiervoor beschreven eflecten (werkd3gen+weekendd3genj a l. positicl beoo.dceld ten opzichte 
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van d~ autonom~ ontwikk~ling. H~t slrudur~l~ positieve ellect voor de spits~riode lijdens wtrkdagen, 
wee<Jt hierbij ~waarder dan het incidentele negatieve effecl op recrealieve topdagen. 
Hel voorgaand~ b~l~kenl dat ~r geen aant~iding is om de effectbeoordeting voor het criterium 
'verkeersrnfensrtert" loat. opgenomen in het MER aan Ie passen. WeI geld! hierbij de kilnttekening dat op 
re.:fealieve lopdagen capadt~ilsprobl~mI'n kunn~n onl,laan op d~ Parkw~g en de Rijndijk. Omdat dil maar 
een ~perkt unlal keren per jaar voorkoml en de capacileitsproblemen lieh aileen voordoen lijden, 
",pilsuten". Yindl de gemeenle Ulrecht hel niel nodig Om hiervoor aanvullende maalreg~len te tr~ffen. 

Oak ten aanzien Van hel crilerium Verkeersoverlosr heell het onderloek van de gemeente Utrech t nieuwe 
gegevens opgel~verd. H~I gaat dan "",I name om de ~rekeningen die zijn uitgevoerd naar de loekomstige 
parkeer~hoelte in het gebied. De resultaten hiervan zijn in lijn met het verkeersonderzoek van de LC. De 
condu.i~ van h~t verkeersonderzoek van de gemeente Utre.:ht is dat het untat parkeerplaatsen dat in het 
ontwerp·landinrichtingsplan voor Haarzuilens is opgenomen. \IOoral,nog voldoende is. Er moet echter weI 
re kening worden gehouden met e~n ev~n t u~le uitbreiding als de omstandigheden daarom vragen. Door 
afslumng van de Bochtdijk en het toela ten van aileen bestemmingsverkeer op de OckhuizeIWeg en de 
PoldelWeg, ontstaan verkeersluwe gebieden, waardoor de verstoring door verkeer hier zat verminderen. 
Er is geen aanleiding om op basis van d~ ni~uwe g~gev~n. rn. ~ffectbeoordeli ng Yoor het criterium 
Verkeersoveriosl nn te passen ten opzichte van het MER. 

4.6 Cond o.ie 

Samenvattend is de conelu.ie van dele aanvulling dat met de uitvoering van het nieuwe yerkeer.onderzoek 
door de gemeente Utrecht, het verkeersmodel voor het gebied van Haarzuilem, nader i. onderbouwd. De 
ni~uwe ~rekeningsresult aten vanuit het verkeersonderzoek van de gemeente Utre.:ht,leiden niet tot een 
wezenlijk andere effe.:tbeoordeling ten opzichte van het MER. De ver keersmaatregelen vOOr deelgebied 
Haarzuilen. zoal. opgenomen in het ontwerp·landinrichting.plan voor Haa rzuilen. \IOldoen. 

De LC heelt d~ resultat~n van het verkeersonderzoek Van de gemeente Utrecht besproken mel 
verte<jenwoordigers Van de gemeente Utrecht en de proyincie Utrecht. Seide in.tantie. hebben hie rbij de 
gekozen aanpak van het onderzoek en de resultaten ondersehreven. Op het deelgebiedsniveau van 
Haarzui!ens Is naar hel oordeel van tletrokken In.tantle. voldoende lnformatle ~schlkbaar yeor een goede 
afweging en de ~sluitvorming over het landinrichtingsplan. D~arbij moe! teven. worden opgemerkt d~t 
het landinrichtingsp!an nog fle~ibelgenoeg;~ om eventuele nieuwe inzK:hten te betrek~en bij de nadere 
uitwerking van de voorge'teld~ Yerkeersmaatregelen. Indien er kn etpunten ontst~an. Iullen e ' aanyullende 
m~atrcgeten worden genomen. Voorbeelden hiervAn tijn: 

• Uitbreiding van het aantal parkeerplaatlen. Daarvoor wordt ruimte gereserveerd bij de aanleg van de 
parkeerplaat.en. Ook nieuwe parkeervoorzieningen Iijn dan denkbaa r. 

• Meer "",a tregeten om ,Iu;pverkeer te verminderen: ,netheidsreduClie, fy,ieke rnu!re<jelen al. drempel., 
vers""'llingen. wegprofiel aanpassen e.d. 

• Aanleg nieuwe wegen buiten het gebied; 
• Automobiliteit verlagen, .timuiering.maatregelen om ni~t met de auto nnr het gebied te komen. 

In principe i. de gemeente Utrecht ai, wegbehe~rder v~rantwoordelijk voor de uitvoering Van maatregelen. 
Afhankelijk Van de kn elpunten en de oorzaken kunnen andere partijen daarbij ~trokken worden. 
f r Ii'll nu een goed verkeersmodet waarmee in de toekom,t de,g~wen.t aanvull~nd~ berekening~n 
uitgeYoerd kunnen worden. 

Ten nnzien v~n deelgebied Hollandse Ilssel Iijn ten opzichte van het MER geen aanvullende gegeven. 
[,e ... loi~[,ddr yekomen. Zo;ol. aange-geven in het MER zal voor een "",er ,~cifiek~ uitwerking van de 
verk~erskundig e effe.:ten voor dit deelgebied. nader verkeersonderzoek moeten plaatsYinden. Van groot 
~lang hierbij zijn de ontwikkelingen rondom de nieuwbouwlocatie Rijnenburg. Welke inyulling krijgt 
Rijn enburg. en op welke manier gait het gebied verkeerskundig ontsloten worden? De keuze, die hierin 
worden gem~~kt zijn c"en!icd voo r de vcrkccrsafwikkcling van het doorgaande Yerkee, binnen 
deelgebied Hollandse !JSst!. 
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5. Overige opmerkingen 

Naa.1 d~ g~(On.lal~~rd~ "~ss~nli;;l~ I~korlkoming~n' h~~ft de (ommissi~ wor de m,e ,r. in haar 
toeuin9<advi.< ook .. nk. le opm .. ,kin9. n 9.m~~kt o~., d. to .. pa .. in9 ~~n d. la9"nb"nad",ing en d" 
uitwer kinq va n hel m"".1 mmeuvriendelijk allernatie! (MM .... ). 
D~ commissie concludeer! da l de ,uimt .. voor ~en MM .... in hel planvormingsproces - mel name voo. 
d"" lgebied Haarzuilens - inmiddels Ie b~pe.kl is en dal de lagenbenaderinq nlet 101 llin rechl is gekomen. 
In een vroeq m ,dium lijn al sterk sturende besluilen genomen die dil v~rh i nde.en. De commissie ra adl aan 
om in deelgebied Hollandse Ussel (waar nog 9""n implici~le keuzen lijn gemaakl zoal, in deelgebied 
Haarzuilen,). de lagenbenadering bij de deelplimuilwe,king nader in Ie vu llen Wor hel MM ..... 

.... Is kanttekening bij de loep"ssing van de lagenbenadering in hel MfR, me,kl de eommi .. ie ook op dal de 
ben,,,Je,ing van hel MER d~ t archeologi.clle waa,den zieh niel verdragen mel recrealie ~n OOsonlwikkeling 
aanv~ch l baar is, Nuancering van dil argumenl heefl volgens de Commissie vOOr de m.e.r. voor hel 
Bosallernatief mogelijk een neulrale,e seo,e voor h~lloel'ingscrilerium "grondve,zel" 101 gevolg. 

Over deze punten is hel volgende toe Ie liehlen. 

" De L( lal de lagenbenadering bij de verdere planvorming vOOr d""tgebi~d Hollandse IJsselgebruiken om Ie 
komen 101 een meer eoncrel e re"eali eve lonering en inriehting van dil deelgebied. De ruimtelijk~ principes 
die in hel Kader van het MM .... zijn beschreven in het MER, zull .. n hierbij in meer d~lail word~n ingevuld. aij 
evenluel~ afwij kingen van hel MM .... lal de commissie deze duidelijk toeliehten en beargumenter~n. 

" Oe benadering in het MER da t archeologische waarden zieh ,Iechl verdragen met intensieve 
fffreatie/bosonlwi kkeling is in belangrijke male gebaseerd op de resultalen en aanbeveling~n van de 
archeologisch .. onderzoeken die voor het Groengebled zl]n ullgevoe,d (lit. 18, lit. 19). In genoemde 
rap portages wordl o,a. het volgende opgemerkl: 

Ond~rzoek deelgebied Haarluilen, [Iii. 18, hfdsl. 4, (onclusies en aan bevelingen): 
• d .. ond .. rzoek.gebieden (en D (het gebied lu .. en VleUlen en Hu"uilen.) wo,den b..schouwd al. een 

grole archeologische vindplaats. Op grond van de hoge inhoudelijke kwaliteit wordl dele vindplaats als 
ar<heologisch leer waardevol beschouwd. 

• aanbevolen wordt om bodemingrepen diep~r dan de OOuwvoor (dieper dan lO em.mv), Ie vermijden. 
• indien loch wordl uilg"gaan van Il .. t planl .. n van OO"",n, 9 .. lden de volgende aanbeveli ngen, 

vaor beplanting komen in de ee rsle plaats de afgegraven perce len in unmerkin9; 
onderZ<xht di .. nl Ie word~n in hoeverre bestaande boomgaarden een rol kunnen spe len bij de 
inriehling; 
onderzochl dienl Ie worden in hoeverre bestaande slol .. n door demping geschikl gemaakl ku nnen 
worden vOOr boomaanptant; 
aanplanl dient plaa ls Ie vinden builen de bekende archeolO<;i i sch~ vindplaats~n , Hierbij di~ nl gekolen 
te worden vOOr de gebi .. dsd .. len "",I de di k'ie akkerlaag (grootsle verstoringsdieple). aangelien hier 
de beschermende buller (in de vOrm van geroerde grond) tu .. en de evenlu""l aanwuige 
archeologische resten en de (verstorende werking van del OOomwortel! hel <lik,1 is. Oil zijn lone's 
mel een versloorde OOvengrond van 70 em en dikker; 
,jelen v~n d .. onuerzoeksgebied .. n (en D waar d .. voo'g .. nomen aanplant van bomen kan leiden 101 
aantasling van de evenlueel nnwezige archeologische waarden, dienen vooralgaand Ie worden 
ondemxht door middel van proefs leuven. Indien hierbij belangrijke archeologische reSlen worden 
""ngel'offen, verdienl hel aanbeveling om de plannen Ie wijzigen; 

Onderzoek deelgebied Holland!e IIssel {lil. 19, hldS!. 5, (ondusies en aan beve lingen): 
• de archeologisehe en wetenschappelijke waa,de van de vindplaatsen i. g .. koppeld aan .. en 9role 

kwetsbaarheid. De meeste vindplaatsen, mel name die op de oud~ slroomruggen. bevinden lieh diehl of 
vrijwel dir~el ond~, hel maaiveld. Bodemingrep~n di~pe( dan ~5·30 em _my vOrmen d~.rmee e .. n 
directe bed,eiging van de aanw~zig~ archeologisch ~ waarden . 
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• de archeo!ogiKhe "';ndplutsen op de hoger gelegen stroonvlM}gen binnen het plf,ngebied yo,men efll 

min or mHr nngesloten lone. ArcheologiscM vindp~itsen en restgeulen zi;n onlosrTlOJ~elijk mel elU(lr 
verbooden en nog grolendeels inlld nnwezig. Celie<> de kwelsbilarheid van dele terreinen ....... Ien 
gro~kzumheden in dele zone din ook wOlden ont",den. He! is Ie verwlchlen d~1 be~nting ITII!t 
bornen en bodem""~to,ende ,ng,epen in ~n stroot van drao 150 ITII!ler un w~ru;jden van de 
reslqeulen Khldelijke gevol.gen zullen hebbo!n WlO( h<!t bodemuchier. 

hid_ ond_"o_k.n g.ven du. he! 3dvies 1ee, le,ugh01Jdend Ie z;jn in de mogelijkheden woo. bo ... npLonl 
op de siroom,uggen. 
Overlgens geld! yoor dnlgebied Haa rzuilens dal voor he! gebied !ussen Vleulen en Hurzuilens nus! 
archeologlsche, ook landschappelijke en culluu,hlslorlsche overwegingen !!en belangrljke rOI spelen in de 
keuze voo, bosaanplf,nt of niel. lie! huidiqe open landKhap word! hie, hoag gewurd~rd. d;t in 
sunenhing met he! hie, nnwezige 'I<!,kavellngspalroon. 

De tC Zil bij de p!.anVQfm;ng woor deelgebied HollandS<! IJssel. en de uitwerking Vin de lagenbeniOdering 
hierblj, nagun welke mog!!lijkhMen e' zijn voo' nn me!!r genuanc~rde in ..... lling van bosontwikkeling op 
de .1'OOnYug-g-en. 
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Literatuurlijst 
Onderstaande lite rat uurlijst is ove ' genomen uit het MER van augustus 2004, en is aangevuld met de 
relevante nieuwe rapportages waarnaar verwezen wordt in deze aanvulli ng. 
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Bijlage 1 

Toetsingsadvies Commissie voor de m.e .r. d .d . 29·11·2004 

Groengebied Utrecht·West 
Toetslngaadvle. over het mllleuelfectrappol1 
29 november 2004/l1ljl!'XlItnulMIer 1379-182 
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• 

1. 

1 ... bij~,p" I. 
7..0: IHJ~'~' 2. 

INLEIDING 

Om mCN rrrr(';lti<'m()l:cI~lkhcdrn 1<' rmI;...-rrn in dr sehil w .. slt'1ijk r011<1 <I .. 
brhouwinl: v"n dr VJNEX wijk l<'iti1!<"hc Rijn. I:d<'l:{'n Iusscll Mmlfssrnhrork 
",1 I.issrislrm. wordl rrn i<lI1<1inndl1irm Ilitp,r\'OrIlL Hirrmor is nls lIlilinw'f 
" .. mrf <Ie Ll\ndinnchl.inIlSC011lIlli~~ir Ulre<:hl WrSl inl:<'sldd. 11<'1 projN'1 is 
Illrl nllIllC 1:""cI11 01' 11('1 l'cnliSCI'cn \'Illl J"l'Crcnurmop,Plijkhrr!rll en 1)'1111111' 
nnhij fir (niNI\\'('1 stml. He! mwm] dill \ ""n flll1('I;(' >'nnlllkn i~ .-uilll ')00 hff 
Inrf', [)r jmlintidn .. mcr is ,Ioor d(',<, Ollll'IUlI:. rolslIlnl(' 11001' d(' u)('nnl1lf' ,'oil 
het nl1mn' '-<'('f('Al1lrll. r('q)iirill d .. prorrdure "nn mili .. u"fffftfnpl'Orlnl!:<' 
("'_~ . r.) Ie .1001'101''''' (r n'''gonc C9.2 """1" C 10.1 VOl) h'" B" .. luil "" c ,q. 

Voor het proJ''''! is 1"(..,<1" ""U ranl1lpl~1Il vaM!:"s!.-h! "Il "'lOr \'irr , ledgehi"d.-" 
wordrn deduilwrrkingc'n OI,gr~ld'1. Voor <'tn 'kdgebird is """ rdntid !:fOlC 
funcli('\'Nnn,kring gNlnrin. Ie Welrn HIlIlJ"zuilrns. Or plnlworming hirro"rr i~ 
hel "' ..... S1 "<'fg('\·onkrcl. f.Io:'le I'l~m'oft)ltng ,s s,,,,ls d .. ,' .... sle S1.~p in " .. '''.",r. 
p"<><:e<lure (,Ie sIIlr",o!iti,,) ,·oOllgr7,"1. r .. griiJk mrt 111'1 milil'l,dkrlmpport 
l1.tER) "oor h .. , R"'''''l'lw, Gm"lIg..t"NI V'm"h , ,,"" ... , is "o",dU k hN ')11 ' '''''''1' 
L(llIfI",nclor;"!J.."tJ/on N(I"'>'.wICl 'S IN " isi .. g .. leg'1. Hft Iln""r .. "erigrl" .. " won .. 
grol .. ,·nnmkring .. n zijn "oorzirll is hrl grbkd J lollnmloc IJsocl. 'en westrn 
"on \,)",.,I.'I,rin . Ik dN"lgd,inirn IInrmd .. " .. n R .. Y""scop , ... ...,"'''',. .. " III h .. 1 
kn'kl" "nn <1,.7." In"<I,,,d.-h"ng ",i",I .. ,. i"g'·llll<" ,,,I. 

Uti hriM" ,'nIl 21 srJ" .. ",ll<"r lO(H' is ,Ie Conlin,s"," , 'oor de IlI .C.r. door dc pro 
,·tn t k UU .... Clll in "e gd .. genhrid ge"lrltI "m "",·i.-.'1 un I .. b .... ngen ",· .. r hN 
opg .. slchlr MER Ii ... MER j~ op 1 1 ""1'1"0111<"' ll)() I ler "isi<' gelegd mel "e 
kcnni,;g""ing i" o .n. ;!,,,,u"'!:UUrIlut nf. 181". 

0;1 "tI,,; .. s is IlMcsldd door .. en werkgro .. p '"'II, d(' Commillsie "00 .. <I ... Ill.e.r. '. 
Dc " .. rkr."'1<"1' {r~c<h Oil l)"I1WnS de Comlll'ss,,, \"110' de m,('.J". ('n \\'onh "~I"!kr 
;n 'In "d,·, .. " 'd(' Commissjr· geno('m,1. 

0)1 grout! ,',111 de \\1('1 1l1llirultdlcrr4 11)('1S1 <1r Comll1il<~'" )]('1 ~11';R : 
• min ,1<' rieh,liinen. ,o"l~ \"ns,r,rsl ~hl llp 10 kbrunri 200·1: 
• <>p n·~"",d .. onju;Mh"dcn, 
• Mn " .. w"!1clijk~ rrr,ds "(>Or tie inhO!I<1 ,'n" C<"n MER. 

I)r Commis..'.i(' hN'ft krnnis geno"",,, ,'nl) dt' inspm"krt'''I'l;cs 01' h .. , I>IER ,lie 
~i.i ,'n" lWl b('\'O<'lId lIe,"A I~" ;n:.mll" hN'ft gck,('g .. n~. Dnol"llnns, hlijk .. n "",,1 
II1sl'rc kns " .' h('''I><'n gcre,'RN'nl UI' ,\e plflm'onning "' d<,<'Ir,.'h,,"d Hnnrzui 
kns. f.Io:' flo"r h('hnndeld .. oncl .. n\·C'l><"" hd'hrn N"n dire .,le frin,ir mr! m .... r. 
lh .. mo·5, Donmm h("{"n '''' C"",miss;r nok h .. l 1" ~I"''''k''''', ·''I''fl '~)()")1/1'''>'1' 
l.""d"J"("I'J;"y..~I'I"" Hn"'7~"'(,lIs (J..nnrli"neh"nr,s<"o"H"is~ic. 1.'> jll'" 10(1'1) 
helfokkrn h~ <i" ""\";es. 

Tij'h"n~ de {()I'(sinr. IIl.-.,mnrisN'rl tit' COlllmissit' ...... "I of .. r l .. kol'tknming"" 
?iJn in h .. , \"ohto('u Ilon ,It' w('tldijk .. ,·(" .... '111 ... " .. " d .. ndnhjn('n rn gMI zij lin 
Welke ondcnlcl cn "on hrl MER 11\ :l:lnillerklll~ kOlucu \'oor ..... n IIOSill('\'c I'r r 

1),· """,,"" .. cll;,,~ 10 .. ,,·. ,,;. "'.""',." in "iJ~,g .. :I. 
,hll~d 7 ,~) l id I. 7.J,1 M 2 ~n 7.10 . 
U;jl",.· 4 .. ...,n 1'0" ~j" "0" "0 ~;"'k'''~C''''''~'1L "",,,·,M' • . 
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2. 

2 . 1 

2.2 

2 .2.1 

mdding. V .. ' ... ·ol!: .. Il. 1)("')()nl .. ~1i 'k Cmll llu.,"e de efllsl VOIl de leko"komll1 
~pn. no",!>,.; ~'a,,' ,Ie 'TO"O:: "<,,,,,'MI of de heno,lio::<1 .. infom.",;c """',,,?;.<: ,~ 

om hel ml11cul)("IAl1g pcn \'ol ..... o"'dll:p !llmu" Ie gew" h[i hpI 1)(".I1.1I! '>l'e,' h I"", 
1)("",~nlmlllr:sl'lnl1 . I. dm "'''If hmw ml""n lnr: niel hp, I:r,'ol d'ln h"Hdl hc, ee" 
!'sM',,!i.!I., h·hlJ!i..()ltliltg. 1)(' C oml11issi(' znl rln <1nll in Imnr !O<'1stllf\smll'ies 
nnnr:"'·NI. IlnnrhlJ 'Il"cn,'p("j(1 itij <'<'rS< ...r httlll ... " "f.i ... "I .... ,.,. ,ermij" ""n mUl 
,'uuml: op I1CI M~;t< hpSClukl>nnr klUl kOl11pn. <I,e 1101: Imll \'oorlor" III ,Ie e~ 
"""lti'lp informm;" en dip hij lie 10001~il1r. I",'rokken kAn word"n . O,·c,.i~c Ie 
konkommr:<"11 worrl"l1 on h<'1 I<><"'sillr:s.~d'·i"s oI'IlPn"m"n. wOlr z"w'r le kun 
nell w"rel en ",("werkl tol dniddlJkp A""l,,,,·dinr.pn voor hrl I"",,'ocr.<le /(pw/: 
[){"Zf" wcrkwilzP im l,li<"<'erl <1m de Commissir zirh ill h<'1 nd,·,c" 101 hoof<lzAkpn 
l"'l)("rk' pn ",el 'n~~nr np "njuislhNlrn nf nm'nlkompn l'edcn ,'on ondr<"f\<" 
""hil<l IM'loll~_ 

OORDEEL OVER HET MER 

A I~c1l1ccn 

111"1 MER i. "II>I lershonr. hr, konnmntpri",,1 is I:oc<l ,",·r~nr/(II. [)P dockn , -on 
hpI ,'oornelll .. 1l "jn iI)("hnlw ,'f)'" wmer! ofd",,"<lp r.rformuker<t, "oor de re 
Prpo' i<'OllVAnl: i. hrl docl <'<"HI"i(lig gpkWAntifipp~rd, 

])(" CommissIP is p~hh'r \,An mpn il1!: <1m jn h~1 MER cuentl cle lnformatlc 
ontbreekt op h<"l g~hipt!,.,,,, " ~" k~N (On "·rn~r. ]) .. Co'n,,'i,.~;p I,,·.-f. III o"prlPII 
m ... ,Ic p "n,,;ndc UI,"('eh . j"g~""l' rn of de jnil;m,dnpmn "I' .~f~,e"htu"p ,nou ij n 
""" kunile" \'()()!"lor" '" dPl.P Ickol'tkominll <Ioor N"n olln"ullinl: 1>1' hCI MER 
"I'lP .'dlrn ~n ,pr I"",sing ,'oor IP kAAPI1. ])jl iR !liel hPI /(",,·o!. 

• Daarom adviseert de Commissie om een aanvulllng op hel MER op te steHen 
'IOO(MI 1~luiten WOfQe.n \lenomen 811 deze aanvull ing Ie publiceren en Ie (late,,) 

"""" 
Voor 'k 1<" \"Olgen I,.-.,,,,,,III{\· hij "o",·un;n!;,·" lIijst. 'k Comm,~si" "1,111"' 11';,4" 
"n<)('r (I""",/Ii"yen ( M ini~l~rip VR()~ ! . I 9'HI. 

T( Idichling up he! 'KlHkd 

In <I" ,·"ll:cndr Iwu parnllfnkn 1\11'" <lc Cmnlllis~ip in f)1' ,Ie gu"nSl",ccf(lp 
poS","",ii'l" ,ekonkom; tll:cn cn gppfl zij Aonilewlin~ .. " h()(" <In IP ""rrigcrcn_ 
])nOl'op"oll:,,,,1 I:nm d" Commiss;p nog '" 01' ond .. rc Asprttpn \'On hpI MER 
",N - II'nnr <1:11 zilwol wordl I:c .~rh! - OA lllK"'<"iingc"_ Alh()("lI'el hl""l MER ,li .. 1ll 
,,']" mulcrl",,,,,"!,,!; WI" h ... mnm plon "oor "II .. ";et <I .. ,l .. pl/(phicd,·n. goon -
"onll'('flC ,Ie wfll,","'r"Ptilp ~n ;n!,(rijJl<"",lp 1,lnnn<"n ,'oor d('("lgeil,ed H".~,."i 

Icn~ _ dp " 'us ... "pmcrkm/(cn Mcr tim dN"ll:eh,n1. 

EascntlJ;le tekortkomlng (nuke vcrkcer 

Dc sprPiding "on 1><", rN"rrnt,pf hpZ()("k in ,Ie "Jd ("'PI I",m" rnn.ximllm mo 
nlPI11I",w"k pn mom!,:""" n'! momel11) is 1"'l'fI) .. ",1 ,'()()r d~ )mrk{'("rl",hO<"fi" cn 
\"oor {'("n ))("ia"l(fijk ,(cd \"0 " <lP ""rkpprs il11pnsiui'rn 01' wel:pn in hel Mild;" 
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• 

• 
• 

• 
• 

/:ehk<l I,jdens ee" wffk"",hlng, ~" dn~rm .... ' \'001' /:~llIi<l en mogehjke o\'rrl~sl 
mor "nnwonen,len )nngs ,Ie Oll!s luilr", lr ".egen", 
In her M I-:R. nlsmNle in <Ie nn","ulk"de ~" ",,,(rrliMe,,d(' dorumrll!m,e hij hN 
~mR', .~n o""old"""dr rrkmmr hn9,s~c~c"enll "Hlf h('1 l'crkffrsna"I){I<1 I'll' 
w,,,,kcn<l<ln~rn 1('1,,,,,,1,,,,- Hi~"ntt '(i" nnn,' <lr meninl( \'on <1(' Commls,,"e d" 
,·rrkrrr...-ffrr,rn I'nll dr I'OOl1:rllOl11ell nr,il'i'ei'rll "",'oldCK'n,k I·N,fittrh.~nr r" 
kun"e" e f I(ff" condu",,"III(C1Wkkrn worden Ilwl rrddijkr helroulI'b",,,-hrld, 
(:rR~I'('''~ 01"" he' 10l.<,k wrkerr",,,,,,IH>d rll OlT' h,'1 huidll'\<' rff",,"lirvrrkttr 
lijdrnH ern wrekrt1ddnl( omhrrkrll in hrl MER. Er lijn wei IlrOI(t10!l('s "nn ,If' 
I"Nkrr,.in'rn"';'<'II<'Il Wg,'\"('Il', Dr?r ?ijn ffhlrr I:rbn!l<'('(d "I' ('('11 lH"pnnl'k 
ITrhou,lIn/: illSM'1\ I<trK<lM ell 1I"tf'knWIf' llln/:en op (1(' snrlll'rR IU, die I'rr 
I'ol~ens nllnr 'k lI'eRrn in h('1 1,1""l(rhir<l ?olin I!:rm<'l<kllrrrd, 01' \\'rlkc ,,"ijU' dnl 
,~ gdK'11((1 is nifl Un'-''!:rl);} .. }r. SndllTI(Hrkrrr rn Sllrlll <'I:SI rurlUU, lijn ho 
,'r,,,li('l1 onl'rrl'\d!jkh"nr mrt h.-, ,rguliet'r ' -Nkrrf "II h<'1 ,ccrcn,i("l'r "rrkttr 
rn "'''' <Ie WCl(rnMru,'uur in h<:1 pl"n?ehir<l. Dr I(ehllnlr~r<lr f(rI(CI'ens lilk"n 
,I .. ,nron' Jt~r'l h.-If" ... ",h"rc rn ,dr"n"'r I",,",, \(' , 'o,'men I'lI<)" hrr II'I'r.krmkcl' 
kerr8mo<ld in he' 8!U,lrcRchicd. 

• Ott Commiss-itt concIuooe<t det in hal MER de ass9<ltOAkt infOfmelkt (We' verk9(tr 
en claarmee gepaard gaande effe<;ten oilibreekt 

• 0.. C ... "miss", advis .... r. om ",iddQls aen aanvulling Of' het ME:R alSll('I.I ~r:I8Qu<lle 
baslsgegevens .e verkrijgen, Oil kan door tellingen vii Ie voef9<l gedu(ende een pe!io-
00 van het jaar en op tijdsl ipperrluren van weekeoddageo die In dit kade< relevant zijn. 
Deze g.eQe'<€flS zijn danloe Ie passen als grOlldslag VOOf 00 I>ouw van het weekend· 
verkeelsmodet. waarn8 een analyse OIl basis daarv3n 10. oooerbOllwde concIusies 
kan IQklen. 

Voll:el1~ dr MER rirh.lijnfll i" ('('11 mer, I:f<fC\(ll11ffflfr 1H"5<"hrij"inl( "lin "rr 
kC<',,,,,fferlrll voo, d" <lcc)!'lnnnrn HII",'zuilrns en HolI""d"" lJs!l<'1 I·"rci~I~. 
IIr' plnn ,'<>0'- <I('('lgchiNI Illlm~",I"nR ,~ ,If>Orol1'\\"ikk~l<I rn "IHlc,,·md. I'(,(,j 
"· ...... '·"11111<1. lnSl'rfkrr~ 01' rnnotpllln en ,!cdplnn "0(''''''' ,crl"1I l<1il( en hrrhllnl 
drlUk <lc l'ff\I'~rhlr I'fl'kC<-""""rrI1l5' 01' "I~ hc}.ln,,,r. 

• De Commissie plail8fll00f om 00 bov911genoemde ~Iingen zodanig Ie detaille<en 
en Ie gehruiken als basis 'o'OOr' het varkeefflmodel voor deelplan Haarzu~enl. dal 00 
informalie meteen voldoel aan 00 vereislell van 00 richtlijnen 'o'OOr' 00 MER·paragfllal 
bij hel deelplan Haarzu~ens. He! doel is voor plandeel Haalzuil8l\S aen relevant beeld 
Ie Y9(kri}geo van de Y9(keersonIWikkeingen en dM'Mn g9(81aleerOO overlast Hel 
5081 baschikbaa, komen hiervlln "",goof de kans dal ooze Inlo'mal~ in de "erder" 
plaovormiog V()()f dil plaod~ rrog een ",,"'sclle '01 kan speierr. Oe\lk aan Ioc<lties yOOf' 

"', 100' ~'"'''"''.'' ''''''''' """""'''''''1' .. "", ...... ,, .. y'l",'" I~"'r""il< .. ~ '1Ht'"1;1I'~1,UII,,",,"""""'''' 1~ jll"; :/1)«41 
~",," '11I.lo:bj~ ,,_, ,111 _,. "." "'''''tvijk I""'~"'''' ~'ml' ,,''';'-'', 
"," _ ;" , ... ",..,lIi,,,, "" Ik ill 1.-, M~('! '0\«"',. "",,,,,,~, h,~",,, .. , .. _ ".,'C <id" '0 krij",,, ,~, ,k , .. oo ... , ... -",~·"". 

'" .,h",,", , ....... 'k- C .. "',,I ... · ,.."". ,,.. '·0",""'''' ,k.""",,,, ... , ... """'" .... "", 
1' ..... ....--.I..-"""k (,""', (;""·"!>'.,,..,I U......,~ _u.,,'" (II "" w,,"ljo-r v,."" ..... , "",I '''''1\1; 
v .... ·,,.,,.,,,,,, .. 'f'''''''''",'II'' "",r"'-'k "'.or "'11<",'"""",",,, .. f(l""d" I~ .. l Co""'"", ."g"",,," 10""lI: 
M ........ ""r.'" , .. 11<, ..... _.1'., .. ". y."..,~'""'" ~)n.,.," .. ' .. '" II''' .. '' .... UII,.d,l. " .. I 21»41: 
I,".'.' ..... ".,y Ib,,,,,,"'·"". ''''rI.< ... '"''.'''' ...... ~." ill 10<'<*( 111~"I""'.;jcl' V",~,'C,. ,II "" .. " JU'l-',: 
Q"" .. rp u,,,,r;',rirl,,;.,~.,A,,, /I,,, .... , ... , .. U>i<" .. l" .. ,,'rllik (,..,,;"d, 15 j",,1 ./IXI4I: 
I".,,,,,,, ... ,,,~ ''''''''''" .. '''1'-u'"'''., ..... I,''' .. ,I''', !kK" .. ,i/n,,. (1)1,."" l,,""klljk '.·" .... 1, 15 j IlIl11lMH): 
v.·rl. .... , ..... ",!.· !k,,,,,,,,i/N,,, ,"",""" •. ~ "'." .", .. ~, .... """""",." l' ..... ''' ... ·p" V""' ,,'. ~ ,mo"_'"'' """}l; """,,,,n.,y MM' /{\"""'H«" 81"''''''''~oIoH, ..... 11 !{Sl' ,,,,,,,Ie I .. " 'fT""" , ... ".Ir, <lalllO"l; .... ,,.,,,,,m .. / ,,,,,,,,!', .. ,.w \',.,j .. ~r.,y",,'lf """ ... 1", u.., I'."'II"' ...... ,,'!!. lron,,,,,,,\!, "I",il J'""'J. 

Z" n,A. l>ii. , .... ,~ '"'' I,., ),U:M . 
Z", 1<1<"",,,, .... ,,.,..1.·, Mf:~' 1' .... l<:I~'''.,·nk" ~'""." nm U",..·: II . In 1<"1.·""ri .If)I)-lI, ""n'!O~"f .1.J_l. 

A.an,,"Uir>g MER ~ Ul'o<h~_"".,6 0"9""'" >005 

PO<j. 51 ~n 80 



2.2.2 

p3rkae,plaatsen, maal'l()6ring an vorm ga"';ng van wegan an de bah_sing van de 
V9<'SCMI ... 1'I(!Q c~I~loloon vllri< __ . 

EssentiCie t eko.tkomlng lnzakc watcroystccm 

fI ""I 'f)<' .,,' "",it> 
I)r nll:rmrnr IW!lCtlnJ"1Il1: ,nn llM hn,(1I0IlNm ,'on 11(t ,,'ntcfsystN'm m (1(' 
Inudil:r situntir is Sllmml<'r. Dr Commi~sir knn ,IMrdonr n"drr~IM"1<t" ns 
1'<'<:1('n o"mldO<'ndr (omrol('rrll, Ook hrl krummnt('rinol I:r('[, I\("('n h<'!'1rr 
in.khl In d" wl'rklnl: "nn h<'1 ~.rSI<'Nl!. 

l!rt "(II'd, ol,,'ol<1Ol'n<11' ,IIli,lr!ltk of hrt INI'(h, is <I", I'!rl'''~'''·l'r ..... hrij<lr,,<1 ... 
"m('msl><'<"lrn mrt wordrn ol'K<'jlnkl ojl hr, niwo" , 'nl' hfl mom 1'1.,,). liN 
'\IER ~r.rfl oon . Im er ':1)<''''' aw'" ),''''''''''''''11 :?".iju (/i<' Of' I ... , ;,{'/)(wl,,""'''' "m. 
/"" !l'dc",""I,f{'f/ rW"ljI'l",kl 00"'/"" on()(.''''" ""}lI'I"" -'0. 
Icr 1 .. ", ~htfl' oll1wonrd mOl',('n ko"'''n OJ> .IP \"f00~ WOOl' 19 hrl no<lif: nm -
vonI' r('oli.mir ,'on m N" robUIlSI(, rn rlc.~lh<'lc wmrrs)'Mrm<'1l - ""rr (l('dAr 
h'rds rn 1,10ng["I'I",('n h('l'n Ie k'.ikrn~ In hr, MER "onll w;"s'l'irl <1m -j'III"I;(' 
""J"'"fl;"!1<''' :?"Jd, "'""'"""".,,, op c/" ,h'i'Ii)('/"N/"" 1I"",,,,~,jl",,s "" H"/I",,,I,,,, 
l.Js.~,'/" "" dOl "/"';(/(' (/""/g<'I';~rlN' u"'lrd"'i.~/m""I."Il<Ji{J g<:'7.w" IJI"''' ,/it("'I(' 
,."/,,,,~ ,"'" ('11.',",,, /",/,/",,,"". Dr ini!im,rfll(lUrf "I'["b"I<!1 hiNnan <Ie rOlldus", 
<101 nnn<l: .... h'~pllllll'n ,t'll nn"zirll "0" \\"mrr fler ,lcrl~cb'rd lIill:('\\"rl"kl kUIl 
nrll \\"o"lrn. Dt' C'''lIlllj~!<if mrrk' ,\nMh'l op <1m wool' <1" onr!ere !\\"('(' drrlg~ 
h, f'{ t"n (J.1r"rrSfOI' rn H,.,mwlrlll wd,,;w"nr 111",<1<"1" htnl'hr\\ij~,ginl: i~ "00' 
",en, Ill""r dm <1", IIiN i>l'lckrIU <I", ~r II,N inl:M;N ~o",lrn kllllll<"11 \\'orclrll 
,'()(lr hl'l nplns~rn vnn knrlplI!l!rn , '1111 hrl wmrr~)'81!'em 

A ,,"",,,, i".,.." 
I" <I~ rkhllUnrn ,,'{)I',lr 1:" \'fn"lVl ..,..,,' allrmnllrr non !f" I:",'en hO<' hCl \\'01rr 
s."~lr~1ll rr lIi, gl101 ",'n. Dr." h"""hrij"u'R II<"..,..,fk! ~'I'h cdnrr 101 ('('II "N""'J 
ZlIll: " " AI" 1"'1 - in ('('II 1111(1" NlmHlIm. WOll!' mOl:di,lk - "I<"pnssrn ,'nil "'O<l(m 
II"ntnlwl('i,1. 
01' h""""lfliIlR ,'nn <1<' nl'l'mol jl'\"rn ,s - II\rd" door ,kzr slImmirrr lIil\\"rrkmr: 
- d',.,.",nh<,1. 0<' hr"""kIWR \·011 <t,. nll rrnnli(\'C"1I 01' h,.1 nSI><'<"1 wnt(rSl'st('rll1 
I'indl pl"nts 01' l»Isis I'AIl ",I<, "",Il' 11lIU/r;n "KJI'd, l,ijrplt(l(j(tll """ II;C"", 1<111 
1.,,J,,,h,id"". 11(', orrll lon<lsrhol'~AI'rtl\o"rf krijRI in hrt MER 'lr w.ork<'", 
h","l'lI hrl h<>MJrrrnnTlrf om<tm ,Ir ",ol:rhJkhr,lrll \'oor wmrrl>crf!J"g rn ",mr,' 
ronSl'n'NiIlR III <1111 ollrl"llo,i('1 "oll:rll ~ d" illilinlidn('mr[" grOirr .ijll. Dnn"hij 
\\"on!! \'oorhU!lrg..~,'n nnn 'k mOl:rltlkhr<:!rll !"On \\"nI('fllrrging in nmlr hrO<'k 
h,,~scn, mnnr onk nOn d~ IWI'l'rkt('(r 11('1\0<'!ll' ,'''''r Il<'rr:ml: ,'n" ",nll'r in <1m 
Rrrr R"hi~,k". [)i! Innl5!r door M ,."i"'~r" "'''Rdijkh<,clrn I'oor infiltmlk "AIl 

1tI'",riwntpr in ,1<' bod""" m", Ill .• r:,,\'olr: N'n lmgr,"(' of'·Ol'r. 0<' l>coo"cI<'linl: 
"an <1(' nll"rnmk"rll lOU "I' dil PUIlI \'''ll:rll~ ,Ie Co"'mis~ir ""$ k"n"rn ,'rr 
ondrfrn, 

• De Commissie coneJlIdeett (\<il de e$senti~1e i'lfoollatle OVllr het walefSysl&em in 
~I MER ontb<ookt. 

.. ;: .. Mf.I!, ", ... IS. 
" l"'MRI<,hl ... "\(, 
" ~io Mr.", I .... , 5~. 

A.o .... Uiog MER Groongm;..o UI<o<h'_', .6 o"llYUu, """l 
Poq·5'''·OIlO 



2. 2 . 3 

V,,,,,,, """~""n'" ,I<; c,,'"''''~''''' \1;,( iu h~' ~1ER "-n,,hill<-nol ""0.-.10 o"''-:~ 

II""" ,,,e' rle w .. '<'rrlockn". ",<I", hM all"I'.""m ,S N"n rrn'!lIidif: dodlr for 
mulurn. 

• ~ Commissia ~(!v;s_t om middals ,*,n aanvuling OIl he! MER de voIgendl 
Inlormatl& O~ r.et waterS)'Sleem alSI1CI(/ Ie (,'even: 
I . een eer>duld~ ~slalllng..-oor il(!i watersy&lOOm. 
2. 01 an hoe de dea~ebi&den in onderinge samerlhan9 9(1 mel de om!l""ino;l f...-.;:~ 

oneren". 
3. wel<e kroelpuoteo (II ~ijo io 00 dealQebioot!ll 01 tussen de ooel(jebieden os: 
4. IWl<e kooseoerzJjo " , 
5_ IWl<e n"uwe kt1&lpuntoo <l( kUOl1en ontstaan": 
6. wel<e rll'lalies lusset1 ~n dientenll"\'llIQe gewensl of oogewffisl ZIj"l, 

M ~"u mllicovri"nde lljk ,, It,,rn.tId en lo,enben"de.lnc 

t:>t- ",itlmidn"",er hrdl hM 1lI!'1 zi'1\"o\ I:,,;ooeh ' Om - tlMsl <I" rfffl~ nn,wi!;!;rl 
,I<" "1,,,,,,,,,,,,,,,,'0> - """ "1'''''' ,Ilrrst m,loruw,<'nd..tijk al1rrnllli,,( IMMAllr on! 
wikkd~n, In dr ri<'lulun"n mor h"l MER IS ""Iun '·n."lIrkl:,1 ,I", ~rl1 ~' MI 
omwikkehl (Iienl Ie ,,"o('(lell. oj) Rrol1l1 "nll (if InRrnl)("IlOllrrin1:'". 

110- C"mmi~",,, mN'n' I" ",...--"." rn nd"decrn rl"l ,I" no;",'" \"!lOC N"n .\1.\1.\ ,,' 
hM rlo"'"(JrnllnI:SrrOCe~ - m,,1 nOlllr i" drr!lIrlli",1 lI"nr..,ikn~ _ "", .. ",Id. " 
IlrJl<'rk! ,~~" ""I ,10' Ing~"hrn"'lrn"~ nirl 101 z'Jn '<'<"hi i. I\"kom"". In erl 
"'0<"1( Rm<iium zijll III Sink MUrl'",\t hrslu)Irll I:~"onwn ,Iir dil ,"(',hi"drrru 
Hrl 1\,,"1 om' 
o I'M Ix-sl nil o,'rr hrl ZOl;"n;ooom<lr VINAC I)()~; hlrn""" t~ 111l1)JI<'I~1 g<:ko~rr 

,"I<).f "(ro,,d;"1: ,'"n hrl 1,,"dl(<><"<1 H""~,,, lrns """ d,' "'r~I~lidr i" (Ir "ol'n 
""n Ilkl"" hOS/trb,f(l: 

o ,If "f'pm"k dr ~ol!h"'m I" hll",I1)1I1'rl1 rl1 n;, 'e hrf";,trn. zo<lm """ mllUI 
,10' I"R~" I><'n,,,k,.inR p",,,"irrl u<:r Rr""hikl W'IJif"<1 ,'()()r <Ie [',...,rmi.-o!' 
"""1': dAIIt,",''', ,Hr. hr:<tfhikhoor is" 

• Onldal'" deelgebied Hotlandse IJssel "00 niel oorgetijke intpji<;ilit .. keuzen ~ 
mailkt zijn, raadl d<> COlllmissili uo con daar de 1<l9OOIxIMdOOng bI; 00 OOetplanui!
werkino;l nader 1l 1a vulen WJO( hel MMA. lag d9arbij ean raJatJ;j mel de '1lOII" IJI<' 
OIltwi~kll'ling Vii" Rijn""btJ(9 WJO( 'MOIlingbco.lw 

An1ll'ulk ,,,1 httfl 1If' Com"""",,, nOli dr \'Oll:r"lIr knl1l1rkrllllll\ II,'f, (I.- Inrt>"~ 
!<.inR ,'"n de laKcnocnndcc;llR_ 

" In I"m~""r J.~ . .1 "'-"1 I"" Mf~ ""," ,"·ltI" .... "'"1gc1,, <I," I".' ..... en I •• ,," .... ,,"<'I ",...,....,)1. ,,,,,,DmQ '" Y"" 
'K'" ,h' ""","'"",HM,·" ... ,Ioo<"''';ho'll<"'' "no ,''', " .... " .. ""k',,"*_" <" ,w, ';',,;,,,,"., "m ,I,. ",,","" 
11"-'."9'"'-"', .... , ";., """'" ~';,."'I .. ..g., "',,' 1.< ";'u"., "",,·dd -."_ 

, • Afw_leni,.,,,,,,,,,,,.,, ;'" I"" .. "e , ....... ·',.'1 """ 1 .. , • ,. k ". "r "." ,.,." '''''1tl<1 "',' " .... r zIi" 0"",,,'V;",,. 
" lJij'''''' ''''ld' 

"""...,, ;~."., au,""';", ""'- " ,,' ~ ...... MI"!" 
Il"n , .. h: ~',"'ol"'~"~ "' ..... k.,.,.,,,. , ..... ,~,·ol.-u.",I"a ," " ,10- O",k'l<lj" 10, ,k ''''k<"".r, 
< .. ~,,;.. 1I."=,i"'". - VIN~X ~''''''''1'",'''''' " '"'1""'''''' i.r,m . • ""·,"e .... n'ro.~·.",dl ,';", , ... ,....,\1.0,,'-

.. ,"j,·,." , ...... I ... " ..... jkl".1 •• " ,,, H,·,·,"""" !",,.c,,,, " en ...... " , .... 'k '"~':X_. ""ti<. 
" "ijvmrt ..... 1 '"'' ,,,,,,"',,'" ,';,,, ,10: "~",,,·ru,,~ ,k..- fi,,"'",~;j'''''''R; ,,,,,,k "an !,,,.,,;,,, .. ,,,-,, , ... """"'~'''' ,I .. , 

t.,,,,,.,, ,,( "',, ",'"""", ,'"" ~. cl'riit<l"K .1",.' 1><11"1),. JIg. 
~ 7 ... · "...,,,,j>-.... '""" I", .III'JlI(\"I'lMJlrent.- Sf_,,,, "''', Iiln-<hl, 1Il "" ... ""j ./00'1. I"''''otrnhr l-l-~_ 
~ 7.;'- , .... ""n".",~r ~.2A i" '",I ~ ... ,~" ...... "','" ,,,,",.""''''1, - ''',,,,j.,,,,'I.,,,,,,,,~,,,, """""'''·''' II .. ",''"rio ·I'''''~' 

... ,.,,; .... , 15 Juni .1<)0)<1). ~"ar .~'If·".·''''' ~<on" do, h.'",,,,, ..... ~,· .. ·"Iijk ,.,,!,"~,·I ,-;." I.', ~''''fI<o ... 1 ,,;.. 
!~,t~ .. k'·'~~ ''''I!o,,,~rhjk ~"""l""'''"~' ,,( ",'1 ... "",,. 

A-inwUing MEN G~ied U~h1-w<->~ '6~_'1'" >00'; 
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OpI'nlknd is 11m 11(' lagf'lll ~'nn l\1"ril1g door Ik inlfill1idl1rmrr I\\~ inl('rtl slri,illlr: 
i~ h~oor<lrr\<\. [1(' nl"J";llmrl11"ll <lie "in nnnl:~l"nrr<\ ov~r <\(' ;mrr<l1" sT r(l<\i~llPul 
zi,in in tnhdmrm hd'kr gpprNl<"ntrrrtl ('11 ~rmOlll·<'I'r<\ . 
l)c Comlllis~ir m~rllT ('('hlpf lim I\(,Z(, nq~Illllcnr('n nn,,,,('('httmru zi,in. mN 
nllllle hN onr.I('1"1 tim IIfrlTr()lo~..ch r wnnr<\(,ll .;ch ";1'" "",,\rnl:(,11 Ill('t ,,('('''''n 
li(' ('n hosom""kk('li"g"IO. 
!; uA "cr"'''~ \"11" Iti, nrR""'~"'" kn" )eid.-" ,,,t " nl Sinll" ,'nn ,[(' <· .. ,,\~),,~il". 
\\"ltarhij <\r I1rgm;cI'r SCOfr mil ~t"Oll<l"1" " ~er ,'oor hN hosllltrmmid. dtc nil 
I:(rhr.rJ [film op dr kCIl"" om ,,' l:('hir([(,1l nWI Itf('hrnlowsrhc wnlll"<\('n ('('11 
h('sch('nlllnng nit" ,(' hrrllgrl1 nwl grond I"IIn dd('rs. n('ll!rni<'f ~Oll klln"rn 
";II'n1l(,11 . 

.. o.oL h'J ,,," t ... I<¥i'''''~ '~ .. r 1.-, MEW j~ ,HI ~'lI''''''''' ,1,"" , ... ;"1""11"1,,,,,,, .. , " H"SI""" nj In ,,,,,,,·,.,,,1 ,~,,,,,, 
["""n'~('r . 

" I". C,>(O'",,,,, .. " ... ·n' ,~" I~H""'"'''' ' .. ,n,," I." 1 . ..... """'""1 .. 1 "~""d(iI<" ".""", .. ". I).: b·I.1,,,,rijk,,, .. I",I"'I~"K 
... " .. 1< ,..,."',., ,I" .... 1;",.- 1".k·"".,~.-rt""K ,1.-, ",·t.", "-,, , ... ,,,,, '"'' II,,,,, ... ,,.·,,,., , ... , "'~ '0'11'" 
~,"' .. ulu~hd,.. .... "'·'" · I"i,lg.~'~"o l .. ",."" i • .,~,,, , . ,, I.1,'lt .".lIn,,,,·k,,,,!;g;,, ,,"'''''' ; .... ~".,..,. r.r ""oK ,Ia" 
""""." '"'''It'., ..... ,, 01", ,· .... ",u ... o,,'I"''''lg;,..l o· ... "~I .. ,, 11, , ... l",,<"~n~"1 1"",. ~"ls . 1;', ,.,.nl~"',"·n, V'H'" 
I ...... "p""'" i. g.,·n ~"P<' l •• k"d,,",,'·"'i,~ "'''[iEI. ",~""".,, 10", ~-.."~.,, " .. I ... I.,,,, ... n """ ,k "",.","1 
I ... ~,k·".·n k"'""," ,." .. "''', "I. hil I~."".~ .. , ..... "~'I ... , w, .. ,,,",, \<l·".,;,I, """" ,~" i. hij ",'<"",,,,,t. ,. """ 
,,·I ."i""";~. 
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Bijlage 2 

Persbericht gemeente Utre cht over verkeersonderzoek HaarzuHens 

IPer.berich l van U mel 2oos, onderwerp II 

Geplande ve rkee r$ma~lregelen in Haarzu ilens en omgeving voldoen 
Hel college heell onderzoek lalen uitvoeren naa r de verkeer< k lJnd; ~~ e/f~cl~n v .. n I ~ v~rw~rhlen 
bezoeh ... lromen rond Haarzuilen •. Er komi hier un groen- en recrealiegebied. lJilgegaan wordl van ciml 
15·000 bezoekers op re",ealieve lopdagen in 2015. Verder .pull dal ook ka,leel De Haar de komende jaren 
mur beloeke .. wilgaan Ire kken, onder andere door meer e""'n!!menlen op hun lerrelnen Ie organiseren, 
de uilb reiding van de gollbaan, de ve.liglng van een begraafpiaats en een manege. 

In het onderzoek wordl geconcludeerd dal er aileen lijdens de recrealleve lopdagen en bij evenemenlen bij 
Ka. teel De Haar inddenteel capaciteitsproblemen zijn Ie verwachlen In hel gebied. OeIe doen zich a ileen 
Voor op het dru k.le momenl, bijvoorbee ld als de bezoekers massaal aankomen of ""'rt reH en. Omdal hel 
om een beperkl aanlal dag .. n in het jan gaal 110 101 12 mnl per jaar] ziel het college g~n aanleiding voor 
het Ireffen van aanvullende maalregelen. Ook is er voldoende parkeergelegenheid in de loekom,1 
beschikbaar om de beloeke .. , .. latM p .. rkeren. Net zoal. nu ae","urt, zal er tijd.>n. evenementen 
aanvul lende parkeergelegenheld op lijdellj ke parkeerterrelnen beschikbaa r moelen zijn. 

Het onderzoek had ook als doel om Un aanlal "",rkeersmaat'l!<]e len, zoa l. opgenomen In hel Ontwerp 
Landinlic:hling'plan Ie beoordelen. lJil het onde .. oek blijken due te vo ldoen om de verkeerso""'rlau zo 
vee l magelijk Ie bepert en. Hel gaat hierbij het al.luiten voor motorvoertuigen van de Bochtdijk en 
Joo.lenlaan. het in.tenen van 60 kmlll op de Rijndij k en Parkweg, hel realileren van parkeervoorzieningen 
aan de randen van het groengebied en het bellemmen van de kern Haa rzuilens '100. uil.luilend 
","stemminglverkeer. In hel onderzoek is ook gekeken naar allernalieve ve rkeersvoors!ellen zoals 
aanged ragen door Vrienden van de Joostenlaan. Dele alt"rnatieven dragen niel echl bij aan de verbetering 
van de berei~ baarheid van het gebied. Oe nnleg van een nieuwe roule om daarm"" de Parkweg Ie ontzien 
h~ft als zwaarwegend nega!ief aspect een ver keersaanlrekkende werking van doorgund aUloverkeer 
tussen HarmelenlWoerden en Leidsche RijnllJtrecht. 

De Vrienden van de Joo,l" nlaan zijn 0P de hoogle van de uit~omsten van hel onderzoek. Zij worden, 
evenals and@ r@beianghebb@nd@n.gei'nlormeerdoverdehe! beslui! om de conclusies van het 
Verkeersonderzoek Haa.zuilem e.O. Ie onderschrijven. 

A."""Uir\9 MER G~ Ulf«h .......... 6 '»g""u> 2005 
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Bijlage 3 

Verkeeuondeu :oek gem eente Utrecht (200sl 

Uitgangspunten aanvullend verkeersonderzoek Haarzuilens 

(bij lage 3 van de rapporlage "Verkeersonderzoek Haarzuilens e.o", Dienst Sladsontwikkeling g em~nle 

Utrecht, 25 april 20051. 

De ba,i, van hel verkeersonderz"",k ~slaal uil de \/Oigende modelonderde len: 
• Ve rkeersmodel VRU l!I'JS 
• Ve rkeersmodel VRU 2015 

Ten opzichl van hel verk~rsmodeil998 Iij" in hel progno.emodel vOOr 2015 de volgende aspecten op 
nelwer knivuu m .... genomen: 
• hel eindb .... ld van de verkeersslrucluur van l eidsche Rijn, zoal. Slroomweg De Tol, Noordelijke Sladsas, 

Vedengde Parkweg 
• Boch!dijk afge.iolen (nu verbinding lu •• en de kern HaarIuilens en Kasleel De Haar). 
• Rijndijk 60 kmJu (nu 80 kmJh). 
• 8reudijk 60 kmJl> (nu 60 kmlh in Harrr>elen). 
• Parkweg 60 kmJh (nu 80 km/h ) 
• 8e.le mmingsverk~r op de Oc kh uizerweg/Polderweg. dus geen doorgaand auloverkee r. 
• Beperking auloverkeer in de kern Vleulen door middel van een omleidende route, 

Ten aanzien van de toe komstige onlwikke lingen is rekening gehouden mel de volgende onderdelen 
• opgave van hel aanlal bezoeke rs per iaar door hel ka .l .... l 
• opgave van hel aanlal bezoekers op een recrealieve !opdag uil hel Larldinrichtingsplan 
• groeiwensen van de goll baan van 9 naar 14 tot 18 holes. 
• Volledige ~bouwing van l eidsche Rijn, maar ook he! Stalionsgebied en de ovenge ruimtelijk 

ontwikkelingen in Ulrecht. 

Due geg!'lem Iiin niet ~I!n op e~n Ie vertalen nnr voorspt'liingen voor de toekomst. Om tot del! 
ramingen Ie komen i. een aan!a l uilgang'pun!en en aan name. gehan!eerd. Due worden hier 
gcprc.enlecrd. 

voar een werkdag. 
bezoek van Hu .. uilen. U '. 

I ::;'~;:;~,~:, "'" . met .... me in 

e" genefeefl 
i'f (2 UUf). 

1 week""d 

ij 

tunen 6090 en 84" _ 
Op ba.i, van de ASW·n nname 

e!maal!f en in 
hel weekend Iiin geliik, 
Hetl><'lfeft echl<r een onder 
moment. Werkdag van 16.00 · 

18.00 uur, weekenddag van 

• 

Aonvum"9 MER ~ U,,«ht.wffi. t6 _ ""u, 200'; 
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Aanbevelingen voar 

200(. 

(ROW. AWV 2004. 
Aanbe""lingen voar 
"",ko!en""",.i."ing.n bin".n 
de bebouwde kom 



• 2uld (wut) vi~ 8reudijk: 25" 
• Oolt via Th~mate~: 1~ 

• 00.1 via P~rkweg: 55" 

.lIS ott n nnalne bronn~nI~n<hmarll 

8~~od~ .. Londinricntin s Ian ~n l<oSletl D<I HOOT 

modal .piit (unde,,1 auto) .". Goudappel Colleng ,,. wrk"""mod"l ; 60% Hauplm"ler: 
50' 75'" dierenpilrken 85" 
(TNO·ln,o. 'p .. to ,k"n 75" (TNO· 
In",) 

~ utobezetting (aontlt pe,,,,,,en '.' opg"W h.teel: 1 per auto 
per auto) , H.uptmeier: 2,S pe' lulo 

pretp. ,ken .Igemeen: 1 auto', 
op de 10 . utobe.oekers (TNO· 
Into) 

d.uk.t . mundon vl n het ju. ... dle,ent~~~;n: 44"~~nl. jull en 
.u ustu. TNO~nto 

be.oekers I"'r mund (drie 113 d ... 1 vln d. munden juni. 
druksto m • • nd on) · uri en ~u u.tu. 
be.oeke .. rweek ~ deel Vln de "",and 
be,oeke .. druk.te weekd'g (I"" ". d;e .. ntuinen: 33" 
auto) ,,. ,on/fee.td. gen [TNO·lnto) 

prelpilr;:~: 2", lol'llleeltd'gen 
TNO·lmo 

tu ,nove , (l .nt.1 piI.k" ,ende '" I .nn~me DSO verkeer 
voenuigen 1"" plrkeerplul< per , Hluptmeie" 2 i 1 
0,,) 

Opmerkin9: 
Bij ht! ramen VIIn dt '"ttnsileilt" is ervon Ilitgeguun dut u/le beloek VlIn hef gebied l kh rich! ap kus/eel Oe 
Hoar. In wt!rkelijkheid zol het bnoek van voorol hel Landinrichlinggebied zicll veel mteT verdelen averde 
vtrduld gele9"" "a,b~'I~"einen in hn gellied. nil .a" hel"""ne" dol e, Vf')(J, <""'mi9" _'I"" .. e" 
avtrscllulting va" he! verkeer is en voor andere een o"derscholling. 

1 H. upt_ljo, Verlo._. 10r>clWl<hlir>g HOO,'utIo",. Ve,k",,"ma,!rogeleto In 6H1d. ma. rt 20<\4, I,o.v, DIG 

7 TI-IO InroIGronimij, Ken,.U.., vM<_.., __ 1<n 9evoig< '-' M~ornplr>;.n. KIl1<rg'ond "'pportogo """'. 
;.o, •. ~ 
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Bijlage 4 

Verkeen o mJerzoek 'Jem eente Ut recht (2005) 

Ana lyse verkeersaantrekkende ontwikkeLingen 

(bijlag" l van d" rapportag" "V"r;"'e r'iOnd"rz"" k HaarluilM. ".0", Dienst Stadsontwikkeling g"meente 
Utrecht . 25 a pril 2005). 

- -, - -F.", .. ~ - ~ - - om. w«kenol<\o 

~-"p. I .-.0Ii< .. ,- ,-, 
11.000 

k""ko" 
<I 11.000 --• ....... ,11- 211.000 111.000 213.000 l1l000 

11<_.""" -''''''' II<l<der"'" _,,.r,, 
<1.1.000"""·' co. I ,000 """~ <0. 1.000....,.. .,.. 1.000 """., 

~ .. .. ~ ... 9_1' ... 9 ._ 1' ... 9_14 _9 .... 14 - - - -<i,« 2j(1....,.. <""" 2j(1.....,., 1~H<&2j(1_" ,m 2j(1-n 

pc,d. ~ .. w"" W .. -. ,-- I_k....sq '- ,--W·_ w·- ~- W_ 
40 "';Ien 40 "';Ien 010 utilen oIO'~"" 

F .... mo<'" -- -'-' -- 1_1<.-e<~ -- ,-.... -- ---. /d ....... . /d _ .Id_ ..-
......",),0)1). ,......, 11 ,00 · , ...... 11 .0()· ' ...... 11.00· 

1),00 1).00 11_00 IHlIl 

.... _2l1l m .. imooIllO ""' ...... lS(l ........... 2 

"""., per doc ...,~ petda& "",,', pet doc 01.lI0) pet 4., -'- bqr>f.nio ~ 1I<".r..;. 
_. 

1I<",r..~ - bepor""" -""""",,,Id 1<"""'*14 1<"'''''''' "",""hI 

40_', ... , .- 010_·, 

~ ~ w ~ 

fen" • ..... " • ..... is ~ . 
Maatgeve nd moment 
Uil hel bovenSlaande ove .. io:hl blij kl dl1 de weekenddag tijden. de zome,munden .1. m •• tgevend momenl i, . an 
t" me,ken 
Struclu re-el en ,ub,Iantl",,1 
Uit hel overzicht blijkl dal de fundi .. Landin,khting.plan. kaSlul De Haor en de gollbnn vooral lijden. de 
_eker.dd'gen In de lomermaanden un 'ub"ant;~"' en .truClu,fie ve,kurn.nlrekkende we,king hebben. 
waa,bij het Londinrichling'plan uilg.ot von 5 ,<"<,e.tieve top.bgen (in het weekend) 
'M Id.nt.el 
De man.e<je Ire kl meer op indd"nlele b.,i, bezoe <ers (1 Wt!ekenddag ~r mund). evenal. £mmaeu. (>llun 
de loa!.!e za!e ,dag van de mund). Ook de verkeersnnl,ekkende _rking •• n deu fundies I, rel.tief 
be~rkt 

D<! wgrulploall I r~k t In hoofdll.k .utow.rkUr un tijdens de werkdagen. incid~nle.l vindt er un 
beg rafeni. pluto op een ",tordag. 
Het unt~l. dot de graven beloe~t Iijden •• en weekendd'9 .. 1 bepe,k, !ijn (niet ,ub"an'i .. I). 
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H.r IIOONre11J am de /unctle. landlnrlchtlnpJplon, ~OJIHI 0. Hoar .n de pol/baan mee Ie rtke~n in de 
benhnlng ""n het <rontol molo""",rt"'Q. n 0" de moor!lfvende wHkenddogen. 0. ov.r/ge funcr ... 
t,dk.n meerop Incldentel. baJI. ve,kee,oon {monege en fmmo .... J, 0/ buil'n de 
wHhnddagen(beg'<ro/"lo<rbJ. Oe~. worden niel/n hel ond.noek meeg • ...,men 
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Bijlage 5 

Verkee r 50nder:[oek gemeente Utrecht (:zOOS) 

Berekende verkeersintensiteiten 

, 

verk .... "maa tr .. g .. l .. n Gro .. ng .. bi .. d; 
recre~lief buoek Groengebied op recrutieve lopd~9; 
gemidd .. td re" .. "ti .. f bezoek Ka.t""t de Ha" r (e. du.ief eve"eme"len); 
gemidd .. td r .. " .. ali .. ! bezo .. k Gol!club: 

, , 
topdag; 

to pdag; 
re.:re atld bezo .. k " ev .. nement op drukste dag: 

Kenmerken scena rio "t~~g"en scena rio "hoog" 

Kenm.rk Scenario t"" Scenario hOC19 
modal < III 
Aulobezeu in 

609'0 aut .. brul k 
3 inziU .. nd<'n .. r aulo 

75'" aut .. brul k 
2 S inzitl .. nd .. n .. r aulo 

Tab .. 11: B .. rekende lI .. rk ...... inlen.it .. ilen op dijlob;l$ js lIoor r....: reatieve lo pdag in het weekend lIoor 
(a .. "lal lIoertuigen/ etm .. al lIoor Iwee rijricklingen lamen) 

""' ...... I!in; MER ~ u_ht-wt'>t, 16 ~_.t'" 1005 
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Tabel2: eer .. k .. nd .. v .. rk .... "int .. n.it .. il .. n tijd .. n. :Ipjl$p .. riode~ 01' recreatieve topdag in het weekend 
(aantal voertllig .. n/wnk .. nd-spitsp .. riod .. voor tw .... rijrichting .. n um .. n). 

Allermltjeye ontfluitimuvarianlen 

variant Spoorweg 1: verbinding voor au loverkeer lang. luidlijd .. v~n .poortraj .. ct D .. n Hu g-Utr .. d'li ler 
hoogt .. van het gebied Haarzuilens. gel"gen lussen de loekomstige v .. rlengd .. Par kweg en de Appe lt. an in 
Harmelen. 

\ 

\ 
:---1 -
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vadanl Weg 1: ~en verbinding ""or au toverkeer tussen de verlengde Proostweteri ng en de Polderweg len 
noorden van Haarzui!ens. 

, I - t I = I ---"'1 ' //, .. 
''-. , I -~. , , -! l ". ,. IJ !-... ~ 
~ 

• , 
• ~ ..... -, 

~ -
I 

lnt~n.ile;l~n p~r elma .. ! Innl .. ! voertuioen/etmul) op un wukenddag bij a!lernatieve 
ontsluilingsvari .. nt~n, uilg .... nde van Scenario 1, variant "lno~. 
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Bijlage 6 

Ve~kee~~Qnden:Qek gemeente Utre(:ht (2005) 

Berekeningen parkeerbehoefte 

UltgilngSDunten 

Pilrkeerbehoefte 

A,a"""m"", MER ~ U_M-~t •• 6 O"'l",tu. 200'; 
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Bijlage 7 

Toelichling lIerkeerskundig onderzoek HaarzuiLen5 in opdracht lIan 
landinrichtingscommissie d.d . augustus 2003 
(: bijlage S uil he! MER Groengebied Ulret ht'west v.n . ugustus 2004) 

Voor deetgebied Haarzuilen, i, inmiddel. nader onderzoek gedaan naar de yer keerskundige elleden van 
,ulisatie van he! <iroengebied en de hierin opgenomen verkeersmaatregelen: "Verkee .. ~ludie Haa"uilens, 
onderzoek naar verkeers,t,omen" [IiI. 24J. Hierbij is gebruik gemuk! van hel Verkeersmodel Re<Jio 
Utr~(httspiumodcl Rcgio Utrccht (VR IJ-SRU) d~t voor de regio Utrecht beschikb,,"r i •. Oit v",k~~ .. mod~1 
wordt momenteel gebruikt door aile regionale we<jbeheerders en het Bestuur Regio Ut.«ht. Hiermee 
Yormt dit model op dit moment het best beschikbare instrument om dit soort berekeningen uit te voe ren. 
He! onderzoek is begeleid door de verkeersdeskundigen van de belroHen gemeenten (Utrech!, Woerden). 

In hel onderzoek zijn tWe<! situalies in beschouwing genomen: 
• avondsphsperiode lijdens een gemiddelde werkdag: 
• "avand.pit.periode" !ijdens een we<!kenddag; 

De iVQndsDjtsDeriode !liden! een gem;ddelde werkdilg is relevan t Omdilt de voorgenomen 
~rkeersmaa lregelen van invloed kunnen zijn op de ve.keersalwikkeling van hel doorgaande verkeer. De 
verkeersdruk van doorgaand verkee. ('Iuip~rkeer);, uile ... ard hel g,..,oul op werkdagen. 
De "avonds pitsperiode" tiidens hel weekend is relevanl omdat er mel name op weekenddagen sp ... ke u l 
zijn van exira recrealieverkeer door aanleg Van hel groengebied. Oe grootsle ~rkee .. druk doel zieh voor 
wanneer de piek in recrealieverkeer, samenvillt mel de piek in doorgaand ~rkeer ("avondspil,periode" 
lijden, hel weekend). In hel onder>oek is ,or van uitgegaan dal due situalie zich voordoel op de 
zondagmiddag. 

Doorgoond verkeer 
Om de verkeersslromen van het door9unde verkeer Ie kunnen bepalen. is uilgegaan van de gegevens die 
zijn opgenomen in hel SRU-model. He! SRU-model beval de herkomsl- en be,lemming'gegevens van al het 
velkeer binnen de regia Ulrecht gedurende een gemiddelde werkdag. 

Voo. de be rekeningen die zijn uilgevoe.d naar de avondspilsperiode op een gemiddelde werkdag. zijn de 
gegevens van hel SRu-model ongewijzigd overgenomen. Voor de avond'pilsperiode lijdens hel weekend 
tijn de 'leg evens van hel SRU-model aangepa'l mel een weeke ndfaclo r, die de verhouding lussen hel 
wee kendverkeer en hel lIe' keer op een gemiddelde werkdag aangeeft. Oeze weekend/actor is bepaald aan 
de hand van permanente verkeerstettingen op Rijkswe<j A2. Oit als besl beschikbare bran voor e<!n 
onderbouwde inschatling hiervoor. Meer spedlieke lelge<Jeven. uil hel gebied zett, om een wee kendfaClor 
Ie bepalen, waren niel beschikbaar. 

Recreotieverkeer 
Om de piek;n hel recreatieverkeer Ie kunnen bepalen, i, uilgegaan van de volgende benadering: 
• de recrealiecapadleil in deelgebied Haarzuilens bed ... agt op dagbasi' u. 16.000 recreanlplaatsen. 
• er v~n "it<]~~nde d~1 6<l'Jl, v~n d~ _"!~nl~n mel d~ aula komi. dat er een bezelting is van 2,5 personen 

pe r auto en dat de roula lielactor 2,5 bedraagl, i. hel lolaal aantal benodi'lde pa.kee.plaatsen te 
berekenen op ca. 1600. 

• Voo r de piekperiode op werkdagen word! er van uilgegaan dat 30% van hel lotaal aanlal beschikbare 
parkeerplaa!sen bezel is (480 van 16(0). Voor de piekperiode op een weekenddag wOrdl uilgegaan Yan 
een bezelling van l00'Jl, (1600 yan 16(0). 

• In de piekperiode bedraagt het nntal vertrekken 66% Van hel lolaal aanlal geparkeerde aulO's 
(uilgaande van een gemiddelde parkeerduur van 3 uur en een spilsperiode van 2 uur). Op een werkdag 
b<!:tekenl dit een 10laai nntal vertre kken Van 320 aula" tijdens de spil'periode en op een weekenddi9 
van 1061 aula',. 

Varion/en en maolrege/en 
In IOlaal zijn in hel onderzoek 3 varianten doorgerekend: 
• varianl 2015=9' aulonome ontwiHeling 101 2015, zander aanleg van helgroengebied; 
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• 

l~~~~~ri[~~~:fi~~:ff1~'\'~O~'~'~°f:'f'i'~;O~'~';"~'!;'~'~~"j[;1!~:[:ih~·~'19~'~O~'~O~9j·1bi.;<d~~'(O:~:~ verkeer'SmaatregeiM. 
I" van he! groengebied en 

; I verkeersma~tregelen: afslu it ing van 
de Boc:htdijk, II op I Breudijk. 

• 

lIijndijk en Parkweg_ 

0 .. vc,kee'''trom .. n die worden bc"ckend in de va,i ant 2015'0 o",v~lh'" 0.1,,, dU.,,," dUU'Yd d"d v"r ~""",J" 
ve.keersstromen in de variantcn 1015-1 en 2015-2 omvauen zowel doorgaand v ... keer al. rec reati .. v .. 'k ...... 
~ verk .... rsvoorzieningen in de variant .. " 201S-1 en 2015'2 zijn ve rd eeld oyer in totaal6loca tie. waarbij per 
locali .. een bepaalde upadt .. it is opgegeven. In tot aal zijll 1600 parkef! rplaatseJ'l beschikbaar. 

Resultoten 
Uitgaand e van de hi"rvoor genoemde uitgangspunten en de opgegeven louties en <apaei!ei!en voor de 
ve rsch illende pa rkeervoorzieningen, .ijn de volgende ve rkeersintensit eiten berekend per variant: 

Oit re.ulteert in de volgende 11C·~'houdingen: 

Conr/u.;e. 
In het onderzoek ziin op basis van de uitgevoerde modelberekeningen o.a. de volgende condu.ies 
getrokken: 
• Zonder ontwi kkeling van reueatie<:jebied Haa.zuilens l Oll 'n 2015 tijdens we.kdagen op ve.sehillende 

wegen binnen het gebied ' prake .ijn van afwikkelingsproblemen en filevo.ming 
• De ontwi kkeling van reueatiegebied Haarzuilen. lal tiiden. een we rkdag nauweliiks leiden tot meer 

autove.kee. en doet de alwikkelingsproblemen in het gebied ,Iech t. gering loenemen; 
• de congesti" in het gebied word! niet veroorzaakt door verkeer van en naa, het gebied Haa"u ilem, 

maar door het doo.gaande ve.kee r zander he.kom.1 of bestemming binnen het gebied. 
• In hel weekend is de ve rkee rsdruk veel mlnder dan tiJden, werkdag en; 
• Ontwikke ling van recrealiegebied Haa •• uilen •• al in de weekenden le iden 101 meer aulobewegingen. In 

de "avondspitsperiode" bedraagt deze t~name ca. 30%. De verkeersbelastingen blijven in deze situatie 
lager dan gedurende de avondspits op een gemiddelde we.kd ag. 

• Oe voorgestelde verkeersmaalregelen le iden 101 ~rmindering va n het .. ulover keer, mel name hel 
doorgund" ve. keer 

AonVYUiog MER G":~"9<bIed Ut,oehl.-t. 16 ougu."" 1DO'; 
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• lodien de voorgeslelde mutr~elen worden gerellisHrd, ul." bin""n h"l g"bied Hllrtuil"ns gHn 
$prake meer zijn van afwikkelingsproblemen of filevorming, dit geldt l Owel voor "",n door~ekse dag, 
Ilsook in hel weekend. 

~dtling OtIdt~lOtbr"JulroIM. 
8ij boIiengenoemd ondertoek lijn diver", IInnl"",n 9"daln wurover discussie moqelijk i$, H"t 
modeUeren Viln ""'" toekomSlige verkHrisituatie is Hn uilens complue materie wlilrbij H" groolll"lal 
pa'.m.t. ' .l .... nn;>~') ~~n ,ot 'p"lcn in 1><:1 ui\e'ndclijkc ,e.ultnl. Hoewcl e ' Iqntlcken'ngcn geptuhl 
kunnen word"n bij de absolute wurde Viln de ber"ken ingsre.ullalen, geeil h"t onderzoek nur mening van 
de landimjchti"gscommi5Si" w,,[ "en goed beetd van de ell"c\"n op hoofdtijn"n. 
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Bijlage 8 

Antwoordbrief gemeente Utrecht op reactie Stichting Vrienden va n de 
Joostenlaan over resultate n ve rkeersonderzoek. 

G"achl" .Ikhling, 

M"I d"." bri,,1 wil ik g,aag , ,,ag,,,,,n op uw '''acli" op h"l 9" m""nt"lij k" rappo' l "V"'k,,,,'sonderzO<!k 
Haarzuil.n< •. 0." van JS a pril J005, zoa t. dit tijd. no d. ".r9ad.rin9 van d . cQmmi .. i. St. d . (ijk. 
Onlwikkeling van 28 juni 2005 i. be'prok" n. 

De leidraad va n mijn r"actie wo,d l g"vormd door uw in'praaknotiti". P"r alin"a h"b ik d"." van ""n ,,,acti,, 
voo rzie n. 

OpmerHng Stkluing 
Eersl een opmerking voo,al over de wij.e waarop hel rapporl in d e openbaarheid is '1ekomen. 
Op 31 maart 2005 heell de Slichling Vriend"n van d" loo.l"niaan IV II ""n g"'p, ,,k g"had ov" r ond"r m"e, 
hel ve rkeer mel welhouder Van Kl""f en zes amblenaren. Bij brief van g april 2005 h"ell d" VI ""n alsehrill 
opgevraa'1d van hel ,apport verkeersonderzoek. Pas op '1 juni 2005 onlvin'1 de VI mel een brief van 8 juni 
2005 van h"l Wijherviee.:enlrum een ahehrift van hel rapporl ver keersonderzoek Haarzuilens e.o. d.d. 25 
april2ooS. 
De Slkhlin'1 h"eft hel rapport na hel co llegebesluil van 24 mei verge . eld van een aanbiedin'1sbrie f van het 
Wijk,ervicecentrum onlvan'1en. 
Hel ra pport wa, "chle r g" ruime lijd voordi"n door een amblenaa, (dhr. Ve rbo kk"m) onder<hand, Ie, 
b" s<hikki n'1 '1" ,I" ld aan een inwon"r Van Vleul"n, die beswurders en politici in he! openbaar op soms 
grove wijIe aanvalt. Navraag bij w"lhoude' Van Kleef heeft 101 nag IO<! geen 'ucHe opge leverd. 
Ook komI h"l vr"" md ove r d OlI de leden commissie Ruimle en Groen provincie Utrecht len behoeve va n 
bespre ki ng in commissiev"rgad"ring van '1 juni 200S h"l rapport ni"l rech l.lre" h van d" g""",,,nl,, Ulr"ch l 
hebb"n onlvang"n maar dit kort voor de ver'1adering van de.e l e llde pe rsoon he bben mO<!len onlva ngen. 
Een vrij onverkwikkelijke g ang van Ia k"nl 
Hel g"volg i. g..w"e,1 d al h"l rapport onvoldoende in de bes<houwingen Van de commissie Ruimle en 
Groen op 9 juni j .t . kon worden belrokken. Ook de VI was ni"l meer in .Iaal dit rapport lijdig in Iijn 
inspraak,eaclie I" verw",ken. am di" r"den wordl hieronder abnog een grondige ana lyse v. n hel rapport 
verkeersonderzO<!k ge'1even. 

Gemeenre/ijke reacrie 
Oit i. be.proken mel de amblena,en van d" Provinci" Utr"cht. 0" ambl"na,,,n d;" h"l 
landinrichlingsplan in porteleuille hebben moeslen 24 mei 2005 hel Onlwerp landinrichlin'1splan 
mel de ,Iukken aanlev" ren voor de behandeling in de slalencommissie Ruimle en GrO<!n in de 
ve'gade ring van '1 juni 2005 . Omdal 24 m"i hel Colleg" van Burgemee,le r en Welhouders van d" 
gemeente Ulrecht haar bes luil heell genomen wa, h"l planning.lechni"h ni"l mo'1elijk om hel 
'1eme"nlelijk" rapporl al. bij lag" bij Ie vo"g" n. M"n h"eft voblaan mel hel onder voorbehoud 
vermelden van de conclusie uil he! gemeenlelijke ,apport. 
Daarnaast is hel de vera nlwoordelijkheid van de provind"amblenaren om ,Iukken voor 
ver'1aderin'1en van de slalencommissie Ie versturen, hier hef!11 de gemeenle geen rol in. De bewusle 
bewoner uil Vleulen heeft op eigen initialiel d" rapportage van d" gem""nle aan de ,Ial"n l"den 
10e'1esluurd. 

Opmerking Stich/ing 
Wa t de VI mlst!n hel (apport Is hel bel ,e kken van de aUlonome groe! van hel aanlal auto's In deze reglo OIls 
g"volg van hel bouwen Van de sl ad Leidsche Rijn mel mee r d an 100.000 bewoners. Pas in bijlage 3 wordl 
voo, het eerst over dit niet onbel.ngrijke aspe.:1 gesp,o ken. 
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Oil had ons inziens als belangrijksle onlwikkeling bii de eerSle gedachlenpunlen op pagina 4 van hel 
rapport moelen zijn vermeld. Ook valt op dal de aanleg van de Verlengde Parkweg, die juisl een eno rm 
verkeersaanzuigende werking zal hebben vanuil de wij k Vleulerweide, niel in die opsomming is genoemd. 

Gemeenfelijke ,eoefie 
De . ilualie voor hel progno.ejaa r ~015 i. mel behulp van een verk .... rsmodel berekend. Oil belekenl 
dal aile ruimleliike ontwikkelingen die yoor het prognoseiaar ~015 be ke nd ziin onderdeel uilma ken 
van hel verkee"model, du. indu.iel leid.che Rijn, mnr ook bijvoo,beeld hel Ma.le'plan 
S!ationsgebied. Oil geld! voor zowel hel unlal inwoners en arbeidspLoalsen als voor de nieuw u n Ie 
leggen infra.lrueluu r. 
De Verlengde Parkweg maak! ook onderdeel ui! van dele nieuwe infrastruel uur en is dan ook in hel 
verkeersmodel OP<;lenomen. De Verlengde Parkweg .Iaat in de gemeentelijke rapportage opgenomen 
in de op.omming in paragraal 3.~ (pag. 12). 

Opme, king Stich/lng 
Vanaf de alslag Breukelen ki n men via Portengen, Rijndij k, Parkweg, de ve,lengde Parkweg naar de 
noo,delijke . t ,oomweg, vervolgen. via de ve,binding.weg lussen noorde li jke en widelii ke . Iroomweg in 
Vleulerweide, de l uidelij ke slroomweg en de Veldhuizerweg naa, de nieuwe aansluiling op de A1~ rijdenl 
De verlengde Parkweg creeert hie .mee een ideale sluiproute lussen A2 en All bij ver keersconges!ie op de 
A>. 
Oeze problemaliek 15 in hel kadervan de va.tslelling van he! be.lemming.pliln Vleulerweide aange k,ilart in 
on le bezwaren bij de gemeen!e Ul r«ht en on. beroep bij Gedepu!eerde Sialen. Oil werd van la lel geveegd 
met hel argumenl da l er een verkeersonl.lu itin<;l moel komen van ui! Vleu!erweide richlin<;l kasleel. Hel 
gevolg i, dal hellandinrichlingsgebied overspoeld dreigl te worden mel autoverkeer. hetgeen leer 
onwense lijk i. voor .... n na luur· en recrea li e<;lebied. Om nog maa r Ie zwijgen Over de milieu·.'p«ten in 
ve,band mel overs,hrijding normen Be. luit luehlkwalilei l in ,amenhang mel EEG·rich tliin BSlB7/EEG. 
Vleulerweide maa kl ook onderdeel van hel ve,keersmodel De be rekenin<;len in hel ve,keersonde rzoek lalen 
zijn da! hel gebied niel 'oversp<>l'lt' wordt met verkee,. Wellaal he! onderzoek zien dal liiden. de 
piekmomenten veel ver keer doo, he! gebied rijdt. Ook OLG en de provin<ie vinden dil een punl van 
aandachl. Oplossingen moelen mel name worden gevonden in de inri chling van hel gebied (waar liggen de 
ve rkeersaanl rekkende beslemmingen en parkeervoorzieningen) en hel stimuleren van allemalieven zoa ls 
tietsen. 

Gemeentelijke ' Mcrie 
Uit onze berekeningen blijkl niel dat er sprake is van sluipverkee r door Leidsche Rijn lussen A2 en All 
via de roule. lan<;l' Haa rzu ilen<. 

Opmerking Stichting 
In de laa!sle alinea op pagina 4 wordl len onrechle gesleld dat het om 10101 15 piekdagen per iaar gaal. De 
op.lelters hebben de grole foul gemaakl door hel aanl~1 r«re~lievc topdagen 
(5 per jaar) si mpel op Ie lellen bij he! aanlal evenemen!en (61017 per iaar). Aangezien evenemenlen 
meerdere dagen omvallen had men een bere kening moeten maken van het lolaal aanlal piekdagen. AI. 
Slichling ,ulle n wij dal <;Iemaksh alve ma .. overdoen, waa,bij wij ons base ren op de <ijfers op pagina 19 van 
het rapport. 

Bere kening: Totaal: 
Eve ne"""n! Fleurig 10 dagen 10 dagen 
5-6 ande re evenemenlen x 4 dagen: 24 dagen 
5 top,ecreatleda<;len 5 dagen 
Oil tevert in lotaal maar lielst 39 piekdagen op (en geen 10101 15 zoals in hel rap porI is gesteld). 
In deze be,ekening van 39 piekdagen l it nog niel eens de aan· en alvoer van materialen in de dagen 
voorafgaand en de dagen na de evenementen, helgeen veel vrachtverkeer mel zich meebreng1. Oil alleen al 
beleke nt dell op de 9 dagen per jeer een piekdag i,l 

Gemeentelijke ,eaetie 
In uw berekening gaal u uil van het bij elkaar oplellen van alle dagen van de evenemenlen en de viii 
recrealieve lopdagen van he! <;Iroengebied. Ten behoeve van de gemeenleliike ,apport.ge t. op ba.i • 
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vao beschikbare gegevens een an~ tyse uilgevoerd vao de piekdagen, waa rbij de volgende is~clen 
een rol spelen: 
• De recrealieve lopdagen voor het groeogebied valleo voor een deel samen mel evenemenlen bij 

ltasteel De Haa •. 
• Niel aUe digen hjdens .... n ""enement .ijn aan te merken als uo piekdag. Uit eeo opgave van het 

!«tsleel De Haar over lwee evenemeoten in 2004 jFleurig eo Counlry and Christmas Fa ir) blij kl dat 
met name op de londag .prake i. van een piek en dat hel bezoek tijdeo! de aodere dagen daar 
tJ",j"j,j"",J vn,j", blijll. e'j "en evenement al. Fleurig 'nel tw .... wee kenden be-\ekent d't duo 
twee piekdagen eo eeo relalief laag bezoek \ijden! de andere dagen. 

• De bevoorrading kan voor eeo piek zorgen voo. en nil de evenemenlen. Echler niel In die 
inlensileilen da l dele rijn Ie verg elijken mel een piek zoab de 15.000 bezoekers tijdens een 
r""r~"li~""lor>dag. 

Op basis van deze gegevens komen wij dao ook 101 eeo cooclusies dal er sprake is van 10 lot 15 piekdagen. 

Opmerking Stich/ing 
Voor een goed begrip van de onwang wat de bewone's van dilgebied te wachten slaat, wordl hieronder 
ook nog eveo de aaotalleo bezoekers geooemd: 
Reguliere bezoek ~an Kislee l de Haa' in de loekomsl geschal op 275.000 per jaar [bijlage 2) 
Evenemenl Fleurig 80.000 per jaar [punt 4.51 
Aodere ""enementeo (6 X gemiddeld 25.000 per eveoement)~ 150.000 ~r jaa' (punl 4.5) 
Tolaal bezoekers eveneme nlen en bezoekers kast .... l de Haa r ~ 505.000 ~r jHr. Tel daar n09 uns de 
recrean t"n bij op vao in jeder geval op loprecrealiedagen (5 x 15.000 bezoekers ~r digl ~ minimaa l 
75.000 per jaa r [Ieitelijk nog veel meer omdal all .... n de toprKreatieda9'''' wornen m .. ~g"I~M), hezn~ k er< 
golfbaao eo driviog raoge ele. en de VJ komi in lolaal zeker op 600.000 101 700.000 bezoeke .. van hel 
gebied per jaar. een verdere loename van evenemenlen om de commerciele exploilatie vao hel kasteel 
sluilend Ie krijgen, is in de loekomsl bij een eventuele opvolgend behee,der van he! kasleel niel 
uitgeslolen. 
Oil ~tles naast hel 'e<Juliere woon·werkve, kee r dal als gevolg van de bouw van leidsche Rijn ook al eeo 
grole loena me van verkeer gaal belekenen. 

Gem~~nt~lijk~ .~acti~ 
Zoals eerde. aangegeven lijn de berekende inlensiteilen voor de sil"alie in 2015 berekend met 
rn. hulp van een verk ...... model. De groei van onder andere leidsche Rijo is hier in verdisconlee rd. 
Het aa"tal van 47S.ooo belOekef< per jaar in 2015 is direct af komslig vao eeo opgave van Kasteel De 
Haar. Dil i. het aantal bezoekers waar men bij Kaneel De Hilar naar slreeit in hel jnr 2015. Dil aanlal 
I. ook gehanleerd In de rn. rekenlngen lzle paragraaf. 3.1, pagloa 11 van de gemeen(elljke 
rapportage). 
In de be,ekeningen zijn ook he! bezoek aan hel recrealiegebie<i en de golfbaan mugenomen jzie 
paragraaf 3.1). 

Opmerking Stkhling 
Op p~gin ~ 10 is geen telling vermeld van de Pa,kweg in 2004 maar wei van andere wegen. Waarom niet? 15 
dal soms omdal de huidige aanlallen vervoershewegingen al boven de ges(elde normen uilkome01 

Gt meentt lijke rt uctit 
Deze vraag is eenvoudig Ie beanlwoordeo. Aileen die telliogeo waa rove' wij reeds beschiklen lijn in 
de rapportage opgeoomen. Wij beschikten niel ove' lellingen up de Parkweg. 

Opmerking Stkhling 
Blijkeos pag;oa 14 van hel rapport gUI de Iwee UU' durende avondspilS op de Parkweg leiden tot mlnlmaal 
2170 resp. maximaal2600 vervoersbewegingen. l alen we gemakshalve voor het vervolg hel gemidde lde 
nemen yan 2400 vervoersbewegingen in de aYondspi(s. 
Ook de Rijndijk lnl vergelijkbare hoge djle .. lien. 
De lellingen op de Bochtdijk en Oc khuizerweg geven doordeweek, 1450 re.p. 1950 [Iolaal 3400) en in het 
weekend 1610 resp. 920 (tolaal 2530) vervoe .. rn.wegingen. 
Sij . fsluiting B()(htdijk resp .• tteen beSlemmingsverkeer op o<khuizerw"9 zulleo deze vervoers bewegingen 
lith noodgedwongen moelen verpiaatsen naar de Parkweg. Dal belekenl een toeoame op de P",kweg van 
ong""eer 3000 (doordeweek~) re.p. 2000 (weekend) vervoersbewegingen boven up het in de vorige alinea 
genoemde ge middelde aanlal vervoersbewegingen van 2400. 10 totaal doordeweeks op de Parkweg 
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de.halve 5400 vervoersbewegingen. Voo. de bewoners van de Parkweg en Rijndijk leidl dit aUes tot 
onaanvaardbare consequenlie~. 

Op pag!na 15 wordl gesleld dal de maximum capaci!eil van de Parkweg, Rijndijk en Breudijk 1200 101 2000 
vervoersbewegingen pe, 2 uur per rijrichting bedraagt. De avondspilS al. hierboven wee'gegeven komi in 
2015 lander alsluiling 80chldijk en a ll~n beslemmingsve,k~r op Ockhuizerweg at op 1200 
vervoersbewegingen pe' rljnchting . Indlen genoemde verkeersmaat regelen op de Bochldijk en 
O<khuiz~rw eg .ijn g~nomen lelh 2700 per rijrichting. Oit o.ntol overKhrijdl de moximumnorm ... n 2000 
vervoersbewegingen per 2 uu, per rijrichling met maar heist 700. 

Gemeentelijke reodie 
U maakt hier een foul in de berekeningen. 0" berek" ning" n met h" t verkeersmodet zijn Indusiel de 
maatr" g"len loals dele in het Onlwerp Landinoichtlngsplan l ijn opgenomen, dus indusie! de 
afsluiting van de Bochtdijk "n h"t be.lemming.""rke" r op de Ockhuizerweg (lie ook paragraa! 3.2 
van d" geme"nlelijk" rapportage). De elf" clen van de. e maalregelen .ijn dus reeds opgenomen in 
berekeningen. Ooordat u d" b" rek"ning handmalig nag e"n ke"r doet betekent dlt een dubbeltelling 
van d" elf" clen van dele maat regelen. 

Opmerkrng 5tichrrng 
Op pagina 15 v" ronderste llen de opste llers van hOlt ,apport verde, dat de Bochtdijk aileen gebruikt wordt 
vOOr v"rkeer lu"" n Haarzuilen, " n het !<asteel. Hier wr~kl zieh dat de ambtena.en van DSO de situatie Ie, 
plaal,,, lolaa l niel kennen. Het is bij aUe bewone's Van het gebled een bekend gegeven dat de Bochtdijk 
voo ral wordl gebruikt voor ,Iuipv"rke"r lu""n Vleut" n!Maarssen " n h"l acht"rland. Oit ve,k"", gaat zieh 
dan ook verplaatsen naar de Parkweg. 
Volstrekt onb"9oijp"lijk i, d" opm"rking van de amblenar" n van DSO dallij het waa,schljnlijk achlen dal 
het verkeer dat dan niel langer ov" r de Bochldijk kan rijden vervolgens gaat kielen voo, de Ockhuizerw"9! 
Polderweg, lerwijl hen bek"nd had rnoo.t"n Iijn dal dele w" g"n in 2015 ai, g" volg van het 
tandinrichting'pian aileen nag besle mmingsverk"er kennen. Kennelijk wilden de ambtenaren in het rapport 
niet opnem"n dat het v".k""r dan uitwijkt naar d" Parkw" g. 

Gemeentelijke reocoe 
0" tot ale verkeersSI.omen in hel onderzoeksgebied .ijn g" analy.e"rd, dus indusiel het doo,gaande 
iutoverkeer. Ik kin mij voorstellen dat in de g"meentelijke rapportage de be.choijving van de effecten 
van het alsluiten van de Bochtdijk tOI sp,aakverwarringleidt. Bedoeld is te ve'teUen wa t het effect is 
van het alsluilen van de Bochtdijk voo. h" l be,t" mming,ve.keer lunen ka'lee l De Haa r en de kern 
Haarwilen, "n niet h" t doorgaande verkee •. fr is namelijk oak .p.ake van beslemmlngsverkeer 
tunen deze twee publiekst,ekkers lbezoekers van het Kisle,,1 De Haa. di" na afioop de hor,,<a in d" 
kern Haa.zuilem bezoeken). Oil verkee, i. in onze ogen bestemmingsverkee, en mag dus gebruik 
maken van de Polderweg. 
Het ovcng" aulove.kccr ncemt alternatieven zoal. de Verlengde Parkweg . Parkweg. Oit i, niet 
duldelijk in de tekst verwoord. 

Opmerking 5t;<hting 
Verde, va lt op dat in het ,chema op pag ina IB volgen< de VJ wei erg gemakkelijk aa nnam", worden 
gedaan. Er worden lond"r enig" ond"rbouwing ine" n. h"le hoge aantaU" n vervoers bewegingen op de 
Rijndljk vermeld. De VJ !<an zieh niet aan de indruk onttrekken da t c e ambtenar"n van DSO naar e"n 
bepaald doel toe h"b b..n wit len redeneren. Het aantal van 14.000 op de Rijndijk (I .n.v. kistee!) blj variant 
weg 1 is in onze ogen niet erg ge loofwaa,dig, ook al omdat het verkee. met de be,temming Kockengen, 
Breukelen, Wilni. elc. Vina l di" noordelijke variant ""rvolg" n. naar r"chl, kan (via Portengen) en 
omgekee,d. 

Gemeentelijke reodie 
De twee varianllm van de Stichling zijn met hetzellde verkeersmodel voo, het jaa, 2015 doorge'ekend 
loals dele geb,uikt voo, de ee,der beschreven berekeningen van de effecten van de ontwikkelingen 
in helgebied. De elf"cten loal. verwoord In de gemeentelijke rapportage worden gevormd door een 
analyse van de berekeningen met hOlt genoemde ve'keersmodel. 

Opmerking Stich/rng 
De condusie van d. ambtenaren van OSO dat de alternatleve routes verkeer<untrekkende werking hebben 
lu.sen Leidsche Rijn en Woe,den kan ons inliens aileen betrekking hebben op variant Spoorweg omda t 
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deze varianl in die route ligt. Wij wagen ons af of deze con(lusie ook ~Ire kking heefl op varianl w .... I. Wij 
hadden overigens nOlI "en andere v~riant naar voren gebrachl {noorde ii jk om hel landinrichtingsgebied 
heen) maar deze va ria nl wordt in het rapport doodgezwegen. 

Gemeenlelijke r",etie 
Uit de ~rekeningen mel het ~rkeersmodel blijkl dal er in beide varianten sprake is van een 
verkeersaantrekkende werki n .. op doorgaand aUlo~rkeer, dus mee. ver keer door het gebied dat 
9~'m b~.t~mmi n9 heelt in V1eu\en of Haarzuilens. Dil effect dod zkh duidclijker voor in de variant 
Spoorweg 1 dan in Weg 1, maar i. in beide varianlen aanwelig. 

Parkeren 

Opmerking Stkhting 
Op pag ina ~4 WOrdl gesteld dat de feite lijke parke" N raag lu .. " n d" "'''nario's hoog en laag in zal ziti en . 
Oat be\ekenl volgeos hel ",hema op pagina 23 een gemiddelde parkeerbehoefle va n 1500 {in modell), 
2500 {in model 2) en 3800 {in model 3). Uil de g .... ev" ns blijkt niel dat rekening is qehouden mel de 
verwachle loename untal bezoel<ers kasteel de Haar. 

Gemeentelijk .eaelie 
ts opgenomen in de gemeentelijke rapportage in pa.ag raal 4.2 {pagin. 22). 

Opmerking Stich/ing 
Pari<"erplaats lta' I",,1 voorziel Ihans in 500 parkeerplaal,en en hel iandinrkhtingsplan voor.ie t in 1200 

parkee rplaalsen. Totaal zijn er in l015 duo 1700 pilrke" ' plaal,,,n beschikbaar. 
8ij mod"12 1= lop."""aliedag, gemiddeld aanlal bezoekers kasteel en golldub) komi men al 800 
pa.keerplaal.en leko.t. Laal staan bij evenemenlen. Een g.ool evenemenl als Fleurig wo.d! gehouden in de 
maand juni: veel klein"re eveneme nlen vinden ook in hel voorj aar piaat.. De ltans is dan ook '1 .001 dal dele 
evenementeo sa .... ,"vallen mel lop.ecrealiedageo. 

Cemeentelijke .eadie 
Ook de situalie mel een evenemenl en een recreaHeve topdag in hel g.oengebied i, be.ekend (zie 
labeI 4.1j. In dat geval wordl het aantal benodigde parkee.plaauen hoger ge.aamd dan " . 
beschikbnr zijn (dr<:a 300 Ie weinig). Oil betekent , >oals in pa.ag.aal 4.7 is aang"9even, dat er tijden. 
evenementen moet wo.den ingelet op e~tra P<lrkee.plaatsen. Dit is een we.kwijze die in de huidige 
situatie ook al plulsvindl. 

Opm"rking Stichting 
In hel rappo rt ve.kee.sonde.zoek wo rdl verder voorgesleld om de tijdelijke parkeerplaalsen voor 
" venement" n om Ie ."lIen n.ar pe.manenl g"b.uik. Vergelen wo.dl echler dae de huidige lijdelijke 
pa rkeerterreinen andere be<lemming • .., gun krijgen Iten oo.ten Rijndijk uilb.eiding golfbaan en len 
weSI"n Rijndijk komen pa.kbos,en) . 
Ktopl. In on. advie. doen wij echler geen uilspra ken over localie. waar deze zoud"n moel" n komen. Wij 
consta teren over de lijdelijke parkeeNoorzieningen da t (lellerlijk) "d" zt, of alleroaliev" n dienen in de 
to" ko mst ook beschikbaa. I" zijn" 
Naar de mening van de Stichling ontkoml m" n niel aan het inzelten van pendelbussen vanaf 
b..drijl,lerreinen lang. d" A2 naa. hel ka,t""l. And" .. ligt er niel een I.aai natuur- en recrealiegebied voor 
de recreant maar een immens g.oot pa rkeerterrein VOO' 2500 (0 1 )000 auto·, bij ka.teel de Haar. 

Gemt entelijk reactie 
Is opg"nom"n in de g" me"nte ii jke .appo.tage io pa.ag.aaI3.7. 

Ik ve. trouw erop U m,,1 deze bean twoo.ding van uw v.agen voldoende Ie hebben geinformeerd. Ook wijs ik 
u nOlI op de mogelijkheid om de rapportage Ie be.preken, loal. dal in de brief van hel Wijkservicecenl.um 
Vleulen/De Meero van 8 juni 2005 is aangegeven. 
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Kaarten 

Kaart 1: Grondwaterstroming (indicatief) in Utrecht-west 

Kaart 2: Wateraf- en aanvoer in Utrecht-west 
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1 Inleiding 

l'G$'0, 
I "d v le. b u'~"u 1m ii, e u 

I ru ,mte 
I wat er 

In opdr&eht van de gemoonle Utrecht heefI advesb .. Jfeau CSO een inventariserend historisch 
oncIerzoeI< ungevoero VOOO' hel g&bied Haarzuilens en omgeving in de gemeente Utrecht. He4 
belreffeode gebied is snds I januari 2001 toogevOOgd aan de g.emeenle. 
DoeIsteling van 00 wer1<~hooan is he! aanvullen van de besIaande database bij de gemeente 
met de gegawns van dit "nieuw' w.....orven gebied. De ~ 
diel'\8l1 inzicht Ie geven in de poIenliAle bodemrisico s die in he1 gebied aanwezig kl.n'l9l\ 
llin ton gevoIgtI """ historisch en huidig gebruik. 

1.1 Kader 

Hilt inwnIaris9rer>d histo<iscll onde,zoeI\ ..onII uilgevoerd in he1 kaOo< van de "lIOIbe<eiding op de 
voIgende meting ~ilI1 de we<kvoorraad in 2008 en dian! als aallYlAng op 00 bestaande historische 
gegeYens in het bodeminIomJatiesysleem van de gamoonle Ulrochl 00eI van he1 O!XIeaoek is du$ 
hel verzamelen van gegeveos van he{ Ie onderzoeken gebied. 8f \\IORII 9000 uitspraak gedaan 
over de t .. rm~n en de nood""ak VAn -. ........"ueeI u~ 'A _,en bodemonderz08k. 
He! gebied bevindl. zich in he! wesleIijk deeI van de gemeenle Utrechl eo behoofde \/OOftIeen bij de 
gemeente Vi&u18n de Meem. ( zie bijlage 1) 

1.2 Fasering 

Htt! daadwerl<elijke oodefzoek bestaat un _ tasen; 

• invef1larisalie van activitlliUIIl gebaseerd oponder2oe1<. van oude topograflSChe kaanen; 
invefIlari$alie van activrteilen gebasoord op Iuchllot(H)llderzoelr.. 

1.3 Presentatl. 

06 resullailln van de inYentarisalie van he! gebied WOldt gepresltnleerd mel b&hulp 
van he! digitaIe geografisch systeem ArcV_. 
Het resultaat bestaat lid !wee kaartlagen. Er is een kaartlaag bestaancle urt Ylakkeo, eo eeo 
kaartlaag bes!aancle uot ingetekende lijnen. De gegevens van beide kaartlagen zijn gekoppeld aan 
a~tratieve 96{1_. 

Hel reslAtaat van tIiI: onderroek, het An;VleWbestan:t. word! aan de gemeente geIeverd door middel 
van een apart bij d~ rapport g.eleverde co. 

~OB.~1.9 
0aIum: 12'()I·2007 -, --



2 Onderzoek 

2.1 Doel 

rc-s0~ 
!a dwhob " • • a " 1m , I ; .. u 

I ·v imte 
Iw at e r 

Het onder7oek van oOOe kaartan en IuchtfOlO'S richl lICh mel name op groo!schalige aclivil&it&n 
welke WI hel ~er!eden nMI! iIiIn IHIn (hnhll'Wlll)wrguoning gekoppeld war&l1. VOOI'beeldEm '1<11' 

acliviteitan weikEl in deze lase aan he! IichI dienen Ie kamen Din: 
• ($IOOI)dempingen: 
• DUde slOrtplaatseo: 
• aUlOWfakk9Olerreinen: 
- OIlIgmndingen: 
• ....oegere kassan, luinbouw; 
- op/logingcn; 
_ verdachte halfverhalda wegen en erven (rnogelijk gebruik van slaklten (OEMKA) of 

asba$thoudende halfveffiardingen): 
- bagge/depots; 
- YOOmIaligoe bebouwinge n, bunklllS: 
_ boomgaa,def\. 

Hal onderzoek booogI Net de actuele situatie in k~ Ie brengen YOOf wat betretl de ligging van 
boerenerven en aanweDgheid van paden en wegen 

2.2 Fase 1 : inventarisatle van activlteite" sebaseerd op 

onderzoek van oude topografische kaarten • 

TopograrlSChe kaartlln ;tijn vanal de dertiger jaren he! resultaat van lucMoto' ondeuoek. Aan de 
hand van de luchtfoto's zijn met behuJp van waamemongen op dol grond van ~ers van de 
topgralische dieost de 1ucM000'S ve<taald naar de ~eltende topgrali!!che kaarten. 
Voor <iii onze onOerzoek zijn eerst van Bell negen aantal jaaf9il"'98'" de topOgraf;sc1le kaarten 
opgewaagd. Het betran de 'o'OIgeoda jaargangeo: 1898,1914, 1936, 1950, 1957, 1969, 1981. 1988 
an 1991. 
U~ deze J83rgangen is van het geheIe gebied Ho jaargang goseIectoord en vervolgens 
!j9dig1aIiseefd. Het bWeft de kaart II~ 1951. Na he! kalibreren van deze gedigitaliseefde kurt is 
deze vergeleken mel de (lICente dig,taIe kurt van hat gebied. 
Op basis va n ooze gedigitallseerde kurt ~jn .eel wijzi<]irgen in hel landschap direct aoI9f 

"""""" V&rVOIgens Z1ln de andere topogl1ltisc:he kaarten NStudeerd om ande<e Wljzigingen (J«rl!r til kunl"letl 

-~ 
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001\.<11: 12.(1\·2007 
BIz ..... 3 --



1 ~ f:' c-..."\ 
1 ~V .. 
l ad.I •• bur .... 1m ; I ; .. u 

l 'u ' IY'I t " 
Iw~t" r 

2.3 Fa.. 2: inventari •• tle va" actlvltelten gab.s_reI op 
ondenoek van lloichtfoto's . 

Hel beIseIt klchtfOlo's die aaowezig lijn bij de Topg ... ,ische dieMlle EINntn, 
De ..... Ide jaargangen zijn besludeefd: 1938. 19<15. 1956. 1967, 19n. 1965, 1989 ~ 1995 

2.4 Pr ••• nt.tle Fa •• 1 en 2 

De ~"'" onfOfTl'labe is gepilllN_d in een kaarIIaag mel ..eakk .... en .., ~'iI mel 

""" BIi beide kaaitIagen horen de wIgende .amiollStra_ gaga ... ..: 
IO.1It : hat unieke runrner van h@t YIak 01 een Iijn. 
OId1o"a<p : well. actMIeot. 01_1 YOI)I 0I1dafwetp is waa.gelKlI'n«I. 
SIaIus : vooonalig. aclllMl 
In . jaartal kaanllolo 
U~ : jaarlal kaar1l IQIQ 
Bron : kaan eN oIluehtf~ enIol geveWOlo 
Hum : IW8f1lueel (dichlS~nde).cllesl siraatnaam 
t.JI:>i..<:adfI : maesl paswntle ubi-Gode bij de gevonden acWil&tl 
Opmerkingen : aarMJIIeocIe gag .. '.". 
Kwalitait : van he! /nge(ek.ooe OIide,~ by. halIvertIatd. 

De koOn Kwalilert is aileen aanweDg Ill! de kaarUaigliinen. 
De ......... die aI:$ Iiin zijn weer~I-'. :qn ~.11SCh geZll!l'l aileen belrou\IIbaar YOOf_1 
bWtIt de Iiggiog. De aangegeven dikl.., ....., .. Iij".., zegI noets (M!f de W8fk~. tnedla van de 
VOOf98SIaIde weg. pad IInIoI slool. 

2.5 Vertallng na.r UBI-cod •• 

Aarlalt ~.kende items word1 Mf1 U81<O:1e gegeven. 
Op wtnOeIc Y8./l de opdIachtge'<l&r ill MIl CMlrzichl gemaakl van de U81«:ode$ die bnoikbllllr lItI'I 
YOOf de _ vtMaChten aan te troHan actMUIII8fI. 
Oil OYeRichIlllaat ~enneId If) bijlage 2. 
VOOI dit 0Y8fn::hI1$ gebfuik gemaakt 'WI heI UBl-fTode! 2.0. 
U~ lite O¥t>lud~ van bijIage 2 blijk\ wei daI ... duOIIjk spoak. is van OWl keuze. 
Er lJIn maar weirig acwiteitan waarbj 8Wl direct p.11 Ide UBI-code noort. 
BijYooot: .. I~ biI heI rype.en van de ~ (~) paden en wegen l1li dat heI geYaI. in 
cIII UBI..Ijr.I l1li III" "'..... de keuze UII -...gIundelnglWlrharding mel ptWI. asbMI 01 ZII'Ikassen 
beschkbur. Sinteh.lg ... 01 hallYematde peden. 01 orMttharde I**l worden roe( n~ 
BeaIoI .. Ie om voot ;tie wegen t. kieZllfl voot de code ~ulldelllgi vert\arding mel puin. Indien 
" ooiI bodemooda-rzoek wordI 0iIIrrid"It nea, een v;:IOrrTIalige wag dan :al men in • bijbehorendt 
lICIrnnaIm-e database moeten qken naar .~ gegev_ voot een evenIuMI verfijrWlg van 
de kwa&leit van de Ie vetw&Chlen stollen. 



2.6 Bestaande gegevens 
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Van de gemeente Utredll is een geograflSCh bestand gekregllfl. 011 bestand bestaat u~ !!en vi&rtaI 
kaartlagen. De voIgende kaartlagllfl zijn beschikbaa~ 

Topogratie. 
MIiouvergu rvlingen. 
LuchlfOlo'S, 
Gedempte sloten &1IlI8/weg&n. 

De kaartlaag IOpOgratie wee<Spiege/t de acluele s~uatia van tleI gebied voor wat belrett de liggirog 
van wegI!fI. walergangen en bebouwU'lg. 
De kaartlaag mili&UVel'lP.lnningen ge&ft in/onnatie O'oBf de ligging en aard van een bed",. 
De kaar1laag IuchtlOlo's is he! resullaal IIIIn een cnde<'zoek van luchtfoto's clal in hel vllr1edon is 
u~gevoerd, I!f1 besteat u~ vlakken mel admimstratilWe g&g&vens. 
De kaartla.ag gecSempl& sIoIen I slnlelweqen is eVEneeo& hel res.ulIaal van &en eerder uilgeYOefd 
luchlflllo"", kaal'tondl!uoo:lk. deZI! bestaat uillijnoo met claar aan gekoppeld enkele admInistralieve ,.,.... 
De kaattlagen luchlCoco's en gedemple s~efVainlelwegeo OITIYaltel1 rOeI het geheIe 
o~. 
Met de opdrac:htgeva.;qn de YOIgoode alsprnkan daarover gemaakt 

lnIonnatie die IJIdens dil onde<zoeIt word! Q8'o'OfIden . maar aI ""XIlkomt in de kaaJ1lagen die 
beschikbaal :tijn geste!d, word! Aiel QP<Iieuw inga1f.kend. 

Lndien liidens die ond9rzoek ~ WOlden gevonden mal betrekl<ing tot ~em$ die aI 
lIOOtkomen in een van de bestaande kaanta.g.en. maar aarwullend zijn len opzichle I'Bn de 
beslaande inlormalle, dan WOfdeIl deze gegewns gewijzigd. 

2.7 Bomkraters 

Voa de webs~e van !-lei Utrachtsare/1ief is op de lin~ woonomgeWJg, gezoehl naar luchlfoto's u~ de 
periode rood de Tweede We.eIdoor\og. 
DiIIlMM he! doeI mogeIijke bomkrale .. Ie lrace.en. 
E. zijn geef1IuchUoto's via deze broil ge'o'Ofldef1 waarop de Ie ondefzoeken ge~ Ie zien waren.. 
De geraadf:leegde 1uchI10t0's bij de topogIafische diensl In Ernmen uit deze p&rioOe, leverde ge-en 
aanwijzingen voo. hel beste.an van YOOfTTIalige bomlcraters op. 

2.8 Overige geraadpleegde bronnen 

Via de webs~e van He-! Uirec/1ISar<::hieI is op de lin~ betlldbank Utracht 1600 - 11\1. en de !ink 1010'5 
U,.acht 191Q - nu. gerodll naa. loto's tar I19rUuldelijklflg van de (lIOOfTTlalige) lelT8l1'1Sltualie. 
Hel boek "Van Dude Aijn 101 Laidse Aijn' van II JA Storm van leeuw1!n (VIeu1en - De Mearn 
I gas) beschrijll de gesctuedenis van onder andere de versch~1ende walerwegen in ell. gebied. Oak 
van d~ boek is beperkl getJnsij<. gema.akt. 

P.,...,....,.,.. 00I.l14g 
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3 Resultaten van he. 
Onderzoek 

Getalsmallg: 
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inventariserend Historisch 

In onderslaand overzichl zijn OIl wertzaarnheden getalsmalig weergeguven: 

Overzicht 

Aantal ingelekende lllakken 
Aanla1 ingetekende lijnen 
T OIaaI noetek&nd ~ems 

Inhoudef;Ic ~/taal van de screening. 
A1gemeen 

subtotaal totaal 

Het ontIerzoe!< is vetrichI naar een ~Iotoo gebied oeIeQet1 in hel meest westelijk dee! 
van de hudige gemeenre Utrecht (;De bijIage 1) 
In lie! geboed bevindl zich onder andere de stedeijke bebouwing loodom de oude kern van he! 
YOOfrnalige dorp VleuUtn. en hel fttere<ltieterrein rondom he! kasteel de Haa. en he! dorpje 
Haan:uiIens. 
He! avenge ~ van het gebIed heel! YOOmamelijk een agransch karallier. 
Ui! he! ondef2oek zijn geen opzienbatende gegeveos Nial yo(en gel<on>en, hel overgrole dee! van 
de iogeIeltende items belreft de aaowe~ van ~ple slolen. 

KaartLaag mellngelekende vlakken: 
Naar v&rtlouding ViII f!( bij eli! onderwek weinig vta~ken ingetekllOd. lie OOveostaand overzichl. Oat 
komi oak omdat in de door de gemeenle gale'<'erdo kaartlaag '\>chllolO's' at veeI vlakken 
ingetekend walefl. 
Van de bij (\it ondenoek ingetellende YIallken ziin de meestB vIakken t&rreiu!ln Wdal' in tlltl wrlWQrl 
een boorn9aard aart'N8ZJg is geweest. 
EI zijn bij dOl onde,zoeIt slachlS dna terreinen ingetMIIOd met de kwalificalie ~erdacht I ..... 'n·. 
Terrain melld. III. 42 bewldI zich un de ooslelijke 0IMIf van de BijIev9ld (de Bijleveld is een oude 
afwalenngsvaart die vanuil de Oude Aijn bij Harmelen via Kockengen uileindelijk op de Amslel un 
kwam) Hel belref hel deeI van de Bijleveld dal dir9Cl Ian noorden van de spooI'Iijn Utrecht -
Aoneroam is gelegen He! gebied is momenteel als IooIbos in gebnlik. Op 9&11 U::hdoto ",it t967 
yak hel gebi8d op omdal he! I!8n romrTI4IIig karakt ... hwh, en 118t wellijkt of el is opgehoogd. Op 
basis van oude topografisc:he ~aar18f1 WO<dt geconclude8rd dat er in he! IIQrIOOen in dat gebied 
moorde,,,, kleine Inllammen aanW(lzig geweesl zijn. (.tiEl fegendarunmer A op de lopografische 
kaart van bijlage 3) 

Het terrein met hel kf. nr. 43 bevindl zich 8f98f1s len zuoden van dEl spooOijn Utrechl - Rotterdam. 
ten r.;lOI'den van de Oorpe-Idijk, en len ooslen van I' Spijk. 
Dillerrein vie! bjj de klchlloIo's uit 19n op doo, het kleurwlliChd mat de omgaving (!lfijstinten), en 
het zich daartlinnen in beIo. KS&.1de viemoekiga viak mel sen 51rakke geometrische YOrTn. 

MogeIijk was dil stechlS hal artistieke f86!Iltaal Vin sen maaoende boe, die zich ...iIde afzelt8f1 
tegen dEl heelSende mode van graancirkels. Maa, misschien is Bf iels 811ders aan de hand 
gewoost. Op latere Iuchlfoto·s van het tenein niat matlr op. (rio lagendalll.llTllTler B op de 
topografische kear1 WI1 bijlage 3) 

~oe.Ll.i 
DaII.o"I': lHI1·2007 
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He! defde terrein clat he! predikaal V9f'dadlI heeh ~egen beYindt rich ntlt ten noordweslen van 
terreon nr. 43. Het betreh eef1 smalla strook llrond dal gelegen is Iangs 9911 breed vaarwater. Op 
een 1uchCf0l0 uil 1977 is op deze strock grond til zieIl dat er vee! rmoteriaal <>p ~liwt T onnen, kislOl'l1 
en der!Jfllijke. Op latere luchtfoto's is de stlook grood ondef'deel van een ~rde 01 
hatfvettlarde weg. Deze weg begin! bij de boerderi, die voomeef1 Wilemshoevu wuro gen<>emd en 
IIU de ream Zeldenrijk heeft. (tie legenda""."rner C op da topogralische kaart van bijlage 3) 

K .... rtlaag mel ingetekende lijnen: 

SlorM en vallrten: 
Hel grootste deel van de ingetekende lijll8f1 z:ijn gedampte 5101en. 
Ebn van de moosl opval\enCla gevallen betrafl do> siruatie rood de waters Heycop en Bijleveld. 
&Hde wate,,,,, bestaan nag steeds, ecIltef de silualle In h&I deeI geIegen IUssen de kruislng van de 
Breudijk en de KO!'Ijaks.edijk en de spoOOijn Gouda - Br&ukel&n is in he! ve<Ieden andel'S geweesl. 
In d~ genoemde gedeelte waren de beida boezelT11YillllflHl aanwezig en Iie?&O paralel aan elkaar, 
slochts jlaSCheiden door &efl dijkje van ella 3 melM breed. In 1960 heel! men he! gedetHte van de 
Sijleveld dal daar is ge\egeI1 gedempl. en hel gedeeIIe van de Heycop heel! men door dempirog 
versmald. Voor het vel$lT\illen van da Heycop heel! men gebruik gemaakt van de glOfld van de 
oon;pronkelijk er naasl geIogen noordoostelijke kada (broil' Lit , . pagina 68). 
Bij dit ondenoek is zoweI het gedemple deeI v~ de 8ijJeveld als htI! versmalde deal van de 
Heycop ingelekend. (zie legendanummer 0 OIl de tcpografischa kaart van bijlag<lc 3) 

SteM/iill ~ied: 
Het get.ed ooudom de huidige kem VJeute-n be$tond on het recente verledoo sIechIs uil wal 
linlbebouwing Iangs de hoJidige S<:nooII:traal. de Do<pssraat. de Pastoor 0NIaa0 en de 
Stationsstraat (00 bijlage 3 , kopie van de topograti3che kaart ull 1958) W~ was aI hat WOOI1wijkje 
len zuiden van hat station aange~ (de straten rondom de EmrnaIaato). tn en rordom he! dorp zijn 
veIe wat~ aanwflzig ~l 
Van een aarotal was he! OIl basiS van he! kaartmateriaaJ en de luchtloto·s niel dUIdeIijk of 01" een 
sloot aanwezig was 01 dill 01" een ortY9<hard pad Iiep. 01 dilt he! om een CMlrgang lussen 
bijYoo<beeId grasland en b<aakligg&ndtenvin ging. 
In een aantal gevaDen kon door he! raadplegen van de digitale beekbank van He! Utrechts Archie! 
daar een eenduidig antwoord op gevonden...orden. loals bijVOO<beeld bij de slool un de ooslzijde 
van de StatJonsstraa~ en de sloot aan de noordzIjde van de Pastoor Ollllaan (VOOrmalig8 
OorpssIraat). (zie bijl&gll. en 5) en (zie de iegendanumm8fS E en F op de topograrosche kaart van 
bijla9fl 3) 
Eehler fir zijn waafSCl"liirWjk maer sIoten in hal geboed aanwezig g&N98st. maar \Vaal he! 
bestudeerde maleriaal geen duidel~k illolwoord op kl)(l gaven. 

In het onderzochte gebied zijn ruet veet wegen opg&IIeven. Bij de huidige kMosoog Haarlaan' 
Parllweg \VaS in het YlIIIeden levens een wag naar he! zuidweslen. Deze WIg 'ep evanwijdig aan 
he! water van de huidige Heycop. 001< de aan de noordzijdoe van deze wag gektgen slool is 
gedoo!lelijk gedemp!. (lie Iegeno:Ianummer G op de topOg/"iltische kaan van bijlage 3) 
In de kaartlaag mel gedamp(e s!olen en sintelpad£n staan een aaruI sintelpaden ingetekend. De 
meesle van deze paden zijn op luchtfoto·s nog steeds la zian. Paden dill op klchtfoto·s dezelfde 
oppervlakte structw. haddon als de paden die reads ingelekend waren zijn ooIr. Ills sintelpadeo 
a3"!Jf1d1*l. 
E6n Yaf1 deze ingelekende paden was voIgens ooze \Vaameming lII8l geheat eo<rect ingelekend. 
Hel betrelt de YOOI1TIaIige Achlerdijk. Deze Achte!dijk Iiep van de huidige Hamslraal (in Vleuten 
ZkJid), naa: de Hamskiis. Deze Harnsluis bevond zich bij de spoor1ijn Utrecht· Ronefdam, te. hoogte 
van de Hamto.en. 
He! bet!eltende geoomgeenie pad is opgenomen on de kaarUaag lijnen. Urt de kaartIaag gedemple 
slolen.' $JRIeipaden is daze V9lWijOen:l. (DI.i Iegendaf\UfTVnef H OIl de IOpOgratische kaarI van bijlage 
3) 

~O$.l"9 
Denm; 12.(11 ·1:001 
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He! huidige Haarpad stopt bij de kruising met de Frederik van Eedenlaan. 
V66r 196() Iiep hoi pad ochttN door tOl aan de kruishg Schoolstraall Nieuwe vaart. 
Hel pad was voIgel'lS de Iegenda van de topkaar'l&rl hallvetham. Op de geye~OIO utt 1960 Is 18 lien 
clat he! in ieder gallal ~ egaal verl\illd was. (lie ~Iaga 6). Op deze Iota is ook Ie zjen da! fir &nI!I8 
kleine woonhuiz8f1 aan he! pad sionden. (De legendanummer I OIl de topogr.Ifische kaart van 
bijla!JII 3) 

~06,L" 9 
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tn opdIKhI van de ge<rl88. ,te Utrecht '-11 acN1G$bUreau CSO MIl inventariserend hlstorisch 
onderzoIk u~gevoerd voor hoI gabiIod Haarwilenl en omgeving in de g&mHI'IIe UlrlCht. He! 
gabled II ainds 1 januari 2001 loegeY08g(1 aIIn de gemeenl • . Het Inveotariserend hiltorisch 
onderzoIk word! u~~ in het kadef van de WlOfberetding op de voIgende milling wn de 
wer1NoorTNd in 2006 en <'ient als aat'M.IIing op de bestaande hIstorische ~ in IIel bodem 
W_l>MySt&em....., de ~t8 uu.ent 
00eIs1eilng van de -uaamheden is '* aatMJ ...... YlII1 de bestaande database biij de ~ 
mel de gegh."S van diI: 'fII8UW' ~ gebil!cl. 0. gegh&. dienen inzichI Ie gewn in de 
pcI~ bodemrisJeo's lie in heI ~ __ ziI: klA'llletl qn len ~ YWl t..u.cn ~ 
Doe! ...., twt onderzoeII is ~ hal ~ va" ge,"'8'" wn helle ondenDeken geboed, .. 
wordI. gMI'I uiI$ptaak gIIdaan over de *""In en de noodzaak van MIl ~ uot ta -..en 
bodItnorldlNzoek. 

He-! ~. onderzoek bestaal uot '- lase': 
inYenlarisatte van van actrvitell.., gebaseerd op ondef2oek van ouOe IOpgr.tllc:he kaarten: 

• inYtnlllnsativ van a<.:tMteiten geOt'M rd OIl luehtfom.onderzoek 

He! fllSUltaal van de inventarisatle WO!dI gepreslH'ltHnl mel behuIp va ... he! dIg4aaI geogratisdl 
syste.n AreVIew. Oeze WOtdI aan de gIIIM80Ie geleverd door middeI van een apart bijgevoegde 
CO. 

\lOOt de m.ntarisabe van aclIYII8IIen is gebruik gemaakl ..... topograt;w. kaalten van 
-sct • • dot jaargangon t);I lieu ~ is de k.un ... 1957 J IgCI~ om ,Is digQle 
010.0 go or Id " dienen. 
Op bull ..an clem grdgi'ek eero. kNtt ~ __ wijOg"'l,Jtll'l 11'1 hoM Iancbo:hIr() ~trMk$ 
1MIf08I1OITlIIIl. Delli wijzigI..,.,... zijn door hili beslUderen van Qe 0IrI'eI"I081opogri11ische wilen en 
de luch!IoIo's~. 

0pgesI1IId dooc 
Dhr. J . $pel< 
~ bodemoo Idefzoek 

12 .1en1an 2007 
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BIl18ge 2: 
Overzicht van geko%en UBI-codes. 
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Hi.toriKh Ondono.k Hurzuiien. t.O. Keuutli" UBl-Cod<n a-nte Utrecht 

actlvlteh keuze ubl-ectlwlteh ubl-eode n ... ·score r-.... ;--
aUlOSloper~ autO" NrakkentalTlIin '''''' '" ",."b,""''' bIoamboIen· In bIoernknollenkwek&r1 011213 '" • 
-~ .'~oken gebouw (ubes! 'l9rd11ct\t) 

~ 

9009<) "'" • boeran tlf .~rdinq (~specdiceerd) 900000 -: • 
oonllnslagi k .... "r bom""~ krater "'0'" • 
~ard llUilXwek8!l' boornQiIard - 0113 'OS , 
demplng dempina..(nOet ~spec~iceerd) 

900060 ~ ~ 

"'" 
, 

~ 

gebouw ~11oopI) alQ8O«lken gebouw (asbesl V(lrdachl) 9009<) "'" • gede mptl 11001 ~Impor.g (nitl gespecilieHrd) 000060 "'" r : haH~lrhard pad Ivrn) weglundflrinjl verllarding metpuln '"'''' -';'" jachll\f.ven ,.ehlhaven ''''. " • 
ita$$en glasluinbouw 011218 298 • mo\Of(:ro .. telTlin molOf(:r(l$Sleml,n . ".~-1.- 926!3 ~ 0 , 
onl9fOOOing onlgrondlllg 9OOO3J " J 
OI'IIIomard pad 1VM) ~1JI'"IdemOI ~manilng IMI euln .,"'''' "'" 5 
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1 INLEIDING 

1.1. Doelstelling 
Het voornemen tot het opstellen ~an het bestemmingsplan Haarzuilens is opgenomen in de 
nolilie "Meerjarenplanning beslemmingsplannen 2000·2010' van de aldeling Ste<ienbouw en 
Monumenten van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Utrecht. In deze notitie wordt 
een meerjarenplanning gegeven voor hel actualiseren van planologlsch·jurld ische regellngen 
voor het gemeenlelijk grondgebie<i. 

De hootddoelslelling van het bestemmingsplan Haarzuilens is aan de ene kant het beschermen 
van hel (voorgedragen) beschermd slads· en do'psgezicht en aan de andere kanl de nieuwe 
ontwikkelingen in hel kader van het Landinrichtingsplan Haarzuilens planologisch'jurid isch 
mogelijk te maken. In het bestemmingsplan worden ook een aanlal andere nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Hel plan richt zich ook op beheer van de beslaande situalie 
en het vasl leggen van de lunctionele en rulmteli jke structuur. 

Een bijkomend doel van dit bestemmingsplan is een "reparat ie" van de onthouding van 
goedkeuring door de Raad van State op 2 juni 2004 van een deel van het bestemmingsplan 
Vleuterwelde. Hel belrett een strOOk In hel westen van hel plangebled Vleule,welde. Omdal de 
strOOk grensl aan hel plangebled Haarzullens Is ervoor gekozen om dele mee Ie nemen In dil 
beslemmlngsplan. 

In het plan zijn de wijzlg ingen In de wei · en regelgevlngen en het be leld van de verschillende 
overheden op het gebied van de ruimte lijke ordening. die zich in de loop van de tijd hebben 
voorgedaan. verwerkl. Met dit beslemmingsplan is aanslu iting gezocht bij recenl 
tOlstandgekomen beslemmlngsplannen binnen de gemeente. om de unliormiteit van 
b(!slemmingen en regelgeving Ie b(!vorderen. 

1.2. Ligging en begrenzing plangebied 
Het plangeble<i omvat het builengebled van de wastkant van de gemeente. Het dorp Haarzullens 
ligt vrijwe l In het centrum van het plangeble<i, De grens van het plangebled wordt globaal 
gevormd door de gemeentegrenzen met de gemeenten Maarssen. Breukelen en Woerden. de 
A2, de Haarrijnse plas. de kern Vleuten. Vleulerwelde en de spoorlijn Woerden· AmSlerdam. Zle 
albeelding 1. De plangrenzen van hel bestemmingsplan sluilen aan op die van de aangrenzende 
gebiedan, 

1.3. Vigerende plannen 
Sinnen hel plangebiad vigeren de vo lgende bestemmingsplannen: 

1.4. Doorwerklng bestaand beleid 
In bij lage 1 is hel voor dil beslemmingsplan re levante lokare, regiona le, provinc lale en rij ksbele id 
ullgebreld beschreven. In dele paragraal worden de concrus ies aangegeven, waarblj de 
$tructuurvisie Utrechl vanwege hel be lang voor de sl ad uitgebrelder wordl besproken. 
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Albeelding 2; Kasteel de Haar, LuchliolO Fotooienst van Het U/rfH:/lts Arc/lie' 

Rijksbeleid 
De belangrijkste voofWaafden uit het r ijksbeteid voo, dit plangebied wo,den genoemd in de Nota 
Ruimlll_ Voo, g.olln signalee,l de Nola Ruimle dal de Onlwikkll~ng van ,e ~'lIalievoofzieningen 
de aigelopen de~ennia is ach tergebleven bij de verstedelijking. 
Het is dan ook van belang om voldoellde ruimte Ie reserveren VOOf g,oengebieden en andere 
recrealiemogelijkheden en te streven naar een tlalans tussen rood en groenJblallW. De 
beschikbaarheid daarvan in hel buitengebied m·)el in balans zijn mel de Onlwikkeling van hel 
bebouwde gebled. Het gaal daarboJ ook om verbelenng van de belelkbaarhetd en 
loegankelijkheid van de Groene ruimle, lowel doOf belemme1inoen weg Ie nemen als door het 
wande l, rielS' en waleflfH:reatlenetwerk III vergrOlen. De beoogde Inrichting van dit plangebied 
als grool groen recfeatiegebied, sluil aan bij de genoemde doelstellingen. Oak wordt in hel 
Lalldinrichtingsplan Haarzuilens voorgesleld hel wandel·en lielsnetwerk te vergrOlen _ 

Uil de Nota Ruimte b~ikt daarnaast dal een gedeelte van he! plangebied behOOf\ tOI het 
begrensde Nationaal Landschap 'hel Groene Han'. Uitgangspunl b;j nationale landschappen is 
'behOlKl door onlwikkeling·. Ruimle~jke ontwikkelingen zijn in dit gebied mogelijk, mits de 
kernkwa~teiten van het gebie<! woroen behouden 01 versterkt. Binnen nationale landschappen is 
specil ieke aandach\ nadig voor natllUr in re lalle tot cu~uurhiSlorie en landscllap, en VOOf 
toerisme en recreatie_ 

Provinciaal en regionaal beleid 
Een belangrijk aspect van p.ovinciaal beleid is de richting die hel Streekplan oeell aan de 
nadere !nvulling van UI.ochtse gebieden buiten de rode conlOUfen. het landelijk gebied. 
BehOlKlens hel dorp Haarlu ilens en Vleuterweide ligl hel gehele plangebied in landel ijk gebied 
(zie liguur in bijlage 2). Algezien van de mogel ijkheid om nag in bepe,kle mate nieuw te bouwen 
bij het slopzeHen van een agfarisch bedrijf of in het kader van de Ruimle VOOf Ruimte (ege~ng 
bij het slopen van bedrijlsbebouwing, is nieuwbouw in dit geb;ed niel wenselijk. 
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Het gebied ~an landinrichtingsplan Haarzui lens behoort tot een ~an de strategische 
groenproiec!en ~an de pro~ i ncie dar In 2015 gereal iseerd moe! zlin. 
In het Aegionaal Siructuur Plan (ASP) wordl Haarzuilens aangeduld als groengebied aan de 
wes!kanl ~an de reg io waar de s!edelijke recrea!le In samenhang me! de cul!uurhis!orische 
elemenlen ~oorop s!aal. He! 9roo1S1e gedeelle van he! plangebied (!en noorden ~an he! spoor 
Utrecht·Woerden) is geplaatst in de categorie 'recrealiegroen'. de rest (ten zuiden van het 
ipOO') in do c.l.1ogo';o "vilaa l pla1l01and· mot randjO natuur in do 2uidwOithook in do calogorio 
·mOnumentaal groen·. 

Gemeentelijk belaid 
Voo, de stad Ulrecht is op 1 juli 2004 de StruCluurvisie Utrechl 2015·2030 vastgesle ld. In de 
StrUCtuurvlsle wordt de gewenste tOekomSllge rUlm teil)ke Ontwlkkeltngen van de stao Utrecm 
beschreven. Daarbij wordl uilgegaan ~an drie kernkwalileilen ~an de slad. die in de 
Structuurvisie zijn uilgewerkt in drie perspectieven: De Markt. Hel Podium en De Binnenluinen. 

De MlIrkl slulllliln bit da karnkwahlait: da slad Ills rllndstedalijk cantrum In aan aconomisch 
dynamlsche en hoogstedel ijke omgeving. 
Het Podium stuil aan bij de kernkwahteit: de slad als ontmoet ingsplaats voor winkelen, 
cul1uur. onderwijs en recrealie. 
De Binnenluln slull aan blj de kernkwalitejt : de grale slad met kleinschallgheld en saciale 
cohesle In de wijken. 

[)(l perspeclieven zijn deels vertaa ld naar ambilies ~oor de ko.le en middellange te.mijn (2015) 
in hel onlwikkelingsbeeld 2015. Haarzuilens is daarbij beSlempeld als groen builenSledelijke 
groenstructuur. Voor de lange termljn (2030) slu it het perspeclief ·Hel POdium· het beste aan blj 
onderdelen ~an dit plangebied. De openbare ruim te In het plangebied wordl ~oor een groot 
gedeelte (450 hal als een nieuw recrealiegebied ontwikkeld. Als een "Iandgoed ~j de stad" waar 
op een drukke dag plaats Is ~oo, Circa 15.000 recreanten uil omliggende woonkernen. 
DaarnaaSI gekj t Kasteel de Haar als podium. Per jaar zijn er ongeveer 80.000 belalende 
recreanlen die het kasleel enlol de lulnen bezoeken. Helligt dus ~oor de hand deze 
kernkwaliteit Ie versterken. 

Doeisteliing blnnen hel perspectief hel Podium Is: 
het ~erslerken ~an de landelijke identileit van Ulrecht als ontmoetingsstad: 
het ~jdragen aan de cultu.ele ~Italitelt van de stad: 
hel ~er$terken ~an de luncllonele re lalie ~an de $lad mel de .egio op het gebied van culluu., 
onderwijs. voo.zlenlngen en recreatie: 
hel omwikkelen ~an een (bijbeho.end) uitnodigend sledelijk milieu. 

Conc/us/es relevant be/e/dskader 
Ten aanzien van hel plangebied kunnen ult hel beleldskader de vo lgende conclusles getrokken 
worden: 

• in aile beleldsplannen blijkl de glole invloed van de wijk leidsche Rijn op dil gebied. Groene 
recreatie wordt in aile beleldsplannen ~oorgestaan om zo de tleslaande archeologische en 
natuurwaarden te behouden. 

• het plangebied behoort voo. een deel lot het Nationaallandschap Hel Groene Hart. zoals 
aangewezen door het Rljk In de Nota Ruimte. Uitgangspunt blj nalionale landschappen Is 
·behoud door onlwikkeling·. Ruimtelijke onlwikkel ingen zijn in dil gebied mogel ijk, milS de 
kernkwalileilen van het gebled worden behouden 01 versterkl. Blnnen nationate 
landschappen is specil ieke aandach( nodig voor naluur In relalie to( cultuurhislOrie en 
laodschap. en vOOr loelisma an ,ecrealie. De onlwi ~k eling van hel geb<ed Haar~uilens tOI 
een aan(rekkel ijk recreatiegebied ~oo r wandelaars en fletsers nabij de stad past In het 
landelijk. provinciaal en reg ionaal beleid. Zowel in de Nota Auimte , het Slreekplan en het 
Aeglonaai Slructuurplan is het gebied als zodanlg aangewezen: 

• hll1landlnrlchlingsplan Haarzuilens. vlIs!gnstnld dnn. Gedeputeerde Staten vlln Utrechl op 9 
mei 2006. vo.mt de basis ~oor dit bestemmingsplan: 

• hel bestemmingsplan Haarzuilens diem ler bescherming van het (~oorged.agen) beschermd 
stads- en dorpsgezichl. 
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Op hettaatste punt wordt in bijlage I (beleid), paragraaf 3.5, inhoudelijk ingegaan. 

1.5. Leeswijzer 
Hooldsluk 2 beval de beschrijving van de beslaande situatie. Qflder andere de ruimtel ijke 
strucluur, de hislorische onlwikkeling van hel gebied en de beschrijving van de aanwezige 
luneties worden hier beschreven. In hooldsluk 3, de planbeschrij-ving, worden de mogelijkheden 
die hel plan biedl "'''''n de loekomslige ontwikkelingen besehreven. De diverse noodzakefiike 
ondeuoeken ten aanzien van bijvoOfbeeld milieuaspeclen komen in hooldstuk 4 aan bod. 

Afbeelding 3: Landelijlc gebied 
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2. BESTAANDE SITUATIE 

2.1. lnleiding 
Di! hOOlds!uk geel! inzich! in de huidige si!ualie in he! plangebied en analyseerl hel gebied in 
ru imtelijk en lunctioneel opzicht. Het hoofdstuk wordl algesloten met €len aantal conclusies en 
uitgangspunten voor hel bestemmingsplan. Deze vormen de basis voor het ruim telijk be leid dal 
in hOOfdslllk 3 (p lanbeschrij~ i ng) beschreven is. 

2.2. Ruimtell Jke Slruc\uur 

2.2.1 . HI:/torl:/c he onlwlkkellng 
Hel plangebied besfaat het noordweslelijke deel van de Siroomrug van de Oude Aijn. die vanaf 
circa 4000 v. ChL is opgebouwd. Zeker al vanaf de 8ronSlijd (2000·eOo v. Chr.) is de stroom,ug 
bewoond geweest. Mel name ~anaf de IJzertijd (eOO·12 v. Chr,) is €I' in het plangebied sprake 
van €len inlensieve en vriiwel continue bewoning. 
Binnen het archeologische bestand van de stroomrug ~an de Oude Rijn neeml het plangebied 
€len bijzondere plaats in door de bijzondere dichtheid en conser~ering ~an nederzett ingsterreinen 
uit de (late) IJze'ti id. Romeinse liid en Vroege Middeleeuwen (ca. 250 v. Chr. - 1000 na Chr.) 
Di! geldt met name voor het gebied ten noorden van de Parklaan. Oat komt onder meer omdat 
dit deelgebied al vroeg door de Rijn gevormd is en vanaf de Romeinse hjd niet meer 
noemenswaardig door ,ivierverplaatSingen is 'omgewerki" . De invloed van de jongste riv ierloop 
(de tegenwoordige Heycop en Biileveld) is op dit punt niet groo! geweest. De Oude Aiin vormde 
in de Romeinse tijd de grens (de Limes) in het noordwestelijke deel van het Romeinse Rijk, 
Langs deze grens beyond zich destiids eeuwenlang €len uitgebrekle militaire infrastruCluur 
(wegen. wachttorens, castella) , Naast de militai re lunctie hadden de routes over land en waler 
OOk €len handelslunctie. Van die v,cege periode is we inig boveng,onds waarneembaar in het 
truitJilll:! llIntJsclrllp. Het zictrtbllre cultuurl .. ,,<Jwhap is v"",,1 <Je vrUl:!lI1:! fHitJ<Jl:!lel:!uwen u"tsta"", 
Vooral de middeleeuwse verkaveling is op de meeSle plaalsen nog aanwezig. In het landschap 
xijn drie ~erkavelin gstypen Ie lien: 

blOkvormige Siroomrugoniginningen Vroege Middeleeuwen (500· 1000). vooral tussen de 
Parklaan en de Oorpeld ijk en voorheen ook ter plaatse van hel kaSleelpark van De Haar en 
het dorp Haarzuilens; 
jongere . opstrekkende stroomrugontginningen vermoedel ijk ui! de 11 · eeuw. met name 
!ussen de Parklaan en Thematerweg en ten zuiden van de Oorpeldiik . 
jonge. regelmat ige veenontginningen uil de 11 · ·13· eeuw ten noorden van de Thematerweg 
en de lagehaarse Diik. 

Bii de laatsle Iwee verkavel ingstypen is de middeleeuwse en jonge,e bewoning vriiwel steeds 
gelegen aan de kop van de kavels . aan de zijde waar de ontginning is aangevangen (de 
zogenaamde ontg inningsbasis). Van deze onlginningen is veel in het huidige landschap nog 
zichtbaar. ondanks de latere aanleg van park De Haar en andere relaliel grOOlschalige ingrepen 
Vanal de 12e eeuw werden delen van de rivieren bedijkl . waarbij de Thematerdijk . de Bochtdijk 
en de Lagehaarsedijk als ontg inningsbasis op de stroomrug dieMen. Als achterkaden dienden 
de Nieuwkoopse Oijk (Nieuwkoopse 8uurtweg) en de Oudenaa,skade (trace A2). De 
ontginningseenheden werden van elkaar gescheiden door zijkaden: de Haardijk. de Aijnd ijk. de 
Themalerkade·Ockhui~erweg, Aan de belangrijksle assen verscheen bebouwing in de vOrm van 
boerderijen In de lale middeleeuwen bouwden aanzienlijke famil ies kaSlelen in hel gebied. Het 
belangriikste is kaSleel De Haar. waarvan de geschiedenis teruggaat tot de lale 13e eeuw. Den 
Ham verrijsl in de 14e eeuw als woontoren, Een ISe eeuwse aanbouw is bewaard gebleven, Het 
naas! De Haar gelegen Ter Mey en het huis Den Eyek echler ziin sinds de IBe respectievelijke 
de 1ge eeuw verdwenen en aileen nog als archeologisch terrein van belang. 
Mel uitzondering van de bebouwing. met name de boerderijen, is de inrichting en hel gebruik ~an 
het gebied eeuwenlang gro!endeels ongewijzigd. Belangriik is de aanleg van inlrastruc!uur: in de 
1ge eeuw werden de spoorlijnen Utrechl·Woerden en Woerden·Breukelen aangelegd. Hel 
bestaande landschap is doorsneden en door de liggrng op spoor(l ljken rs (Ie veranderrng goed 
zichlbaar. 
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Met uilzondering van het gebied ten noorden van de Heycop en Bijleveld werden grote delen van 
het land gebruikt voor de winning van klel (,afgevlet') ten behoeve van de baksteenindustrie. Het 
zijn juisl de algevlelle delen van de stroomrug waar zich vanal de vroege 20' eeuw de 
glastuinbOuw heelt ontwikkeld; die onlwikke ling is aan het plangebied dus grotendeels 
voorbijgegaan. Een zeer bepalende ingreep is de translormaHe vanal 1892 van kasteel De Haar: 
de middeleeuwse ru lne wordl een luxueus. neogolisch 5101. Hel dorp Haarzuilens werd 
vllrplaaUit. milt uit~ondllring van dll dorpskllrk . Bij hilt kastllvl wvrd vvn omvangrijk park 
aangelegd Van de plannen van landschapsarchileci Henry Copijn is hel westelijk deel overigens 
niet uilgevoerd Hel dorp werd in de naoorlogse periode aan de noordzijde uilgebouwd Kasteel 
en park De Haar. grOlendeels in eigendom van Vereniging Naluurmonumenlen. zijn vanal 201)1) 
gereslaureerd. Ten behoeve van de exploilalie richl de eigenaar ziCh meer dan voorheen op hel 
aanlrekken van oezoekers. Oit Sluil goea aan op MI ruimlel ijk beleiol . 

2.2.2. Landschap 
Hel beslemmingsplangebied is een groat groen gebied waarin linten mel bebouwing. hel dorpje 
Haarwilens en een grOOI park is gelegen. Het plangebied is omsloten door Sleeds 
grootschaliger inlraSlructuur: de aanleg van de snetweg A·2 in de jaren zestig. later verbreed en 
deels verlegd en de verdubbel ing van de spoorliln Utrechl . Gouda. die bovendien volled ig 
verhoogd Is in de jaren 2005·2007. Hel verkavelingpatroon en de limen vormen de basis van de 
ru imlelijke silualie van hel gebied. Kasleel de Haar mel luin en park. het dorp Haarzuilens en de 
Hamloren zijn bijzondere elemenlen in dil landschap. 

De landschappeliike Opbouw is bepaald door de rivieren. de (voormalige) Dude Rijn en de Vecht. 
Door hel afzellingsmechanisme van deze rivieren is een kenmerkend palroon van hOlIer gelegen 
Slroomruggen (grenzend aan de rivierbeddingen) en lager gelegen komgebieden (op grolere 
alsland van de rivierbeddingen) onlSlaan. 

Opgaande elemenlen in ail vlakke landschap beslaan uil bebouwing of beplanling. De 
bebouwing heelt een hoogle van oMn of Iwee lagen met kap. Hel gebied is erg dun bebouwd. Er 
is een kleine concentralie van bebouwing in het dorp Haarzuilens. De overige bebouwing is 
geordend langs de linlen. Hel zijn geen geslolen linlen. er is veel ruimle lunen of rondom de 
huizen. waardoor hellandschap beleelbaar blijft. 

Het kasleelpa'k vormt van builenal een robuuSI groen blok. Het zichl van builen naar binnen is 
beperkl door de brede randen met bosschages en bomen. 

Andere karakleristieke elemenlen zijn de lanen zoals bij voorbeeld de Jooslenlaan en de 
Haarlaan. Zij geven maal en rilme aan hetlandschap. Incidenleel ziin in het gebied nag wat 
(reslanlen van) oude hoogslamboomgaarden Ie vinden. Oeze reslanlen zijn vooralle vinden in 
de umgevinll v;;o.n de oudere werderijen en lIeven een exlr;;o. 3<.:<.:enl ;;o.;;o.n I'el en~en,ble v~n 
boerderij en daarb<j behorende bijgebouwen. 

Het dorpje Haarzuilens is een clustering van overwegend karakleristieke beOOuwing rond een 
brink mel pomp. Van oorsprong zijn er lunctionele verschillen lussen huizen met en huizen 
zonder bedrijvigheid. Er is bijna geen ambachlel iike bedrijvigheid meer in hal dorp. 

2.2.3. Structuurbepalende elementen 
De structuur van hel gebied wordt bepaald door linten mel bebouwing. de spoorlijn Ulrecht . 
Woerden. en de watergang Bijleveld. De meeSle linlen liggen voor een klein deel in het 
plangebied en lopen erbuilen verder. Er is oOk een aantal korle weggetjes die doodiopend zijn. 
De belangrijksle linlen zijn de Oorpssl raallParkweg. Themalerweg en de R;jndijk. De linlen 
volgen in de meesle gevallen de structuur van hellandschap en zijn hooldzakelijk in oost-wesl 
richting gelegen. 

De linten kunnen onderveraeeld worden in verbindingswegen. ontginningsassen. achlerkaden en 
zijkaden. De OorpSSlraal, Parkweg en Dorpeldijk zijn verbindingswegen. Oil ziin de oudsle 
wegen in het gebied. die lopen over de hOlIer gelegen slroomruggen. De ligging van deze wegen 
is in de loop van de jaren enigszins veranderd. Zo is de Dorpeldijk verp laatst am ruimle Ie 
maken voor de spoorlijn. 
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Ontginningsassen in het gebied zijn de Thematerweg, Bochl(lijk, lage Haarsedijk en Ockhuizen. 
Vanal het moment dal de rivler bedljkt werd, werd vanal hel gebled random deze wegen In 
cuttuur gebracht. De Onlglnnlngseenheden werden van etkaar geschelden door achterkaden 
(Nieuwkoopse oourtweg , Oudenaarskade) en zijkaden (Rijnd ijk, Themalerkade, Ockhuizerweg), 
De oorspronketijke lunctie van deze wegen Is nog sleeds herkenbaar in hel gebied door de 
hoeveelheid bebouwing die eraan ligt. Aan de verb indingswegen en onlginninl/sassen is (relatiel ) 
v99t b9bouwing 1/9Silu99'd, aan 0'9 achl9 'kad9n 9n ~ij kad9n v99t mind9'. 

De Jooslenlaan, Eikslaan, Haarlaan en het Korljaksepad zijn mOOie lanen. Het zijn smaile 
weggeljes die iets hoger zijn gelegen dan de omgeving , waardoor ze vensters op de omgeving 
vormen. Aan weerszijden worden de lanen begeleld door bomenrijen en SIOten, mel elkaar een 
mool prOMI. Benalve enkele boerderijen aan de ElkSlaan en een aan de JOOSlenlaan is er geen 
bebouwing aan de tanen gelegen. 

De Bijteveld is een belangrljk sllUcturerend etemenl In hel gebled. De walerloop vall nlel op In 
hel landschap omdal er geen wegen zijn die de loop van de rivier volgen. Er zijn drie plaatsen 
waar hij te zien is; vanal de Parkweg, de Dorpeldijk en de Bijleveldweg. Wei is de kronkelende 
loop en de wijze waarop deze in het verleden gemeanderd heell terug Ie lezen in de stingerende 
wegen, de onregelmalige kavelvormen en het gevarieerde geblUik van het gebied met relaliel 
veel fruitboomgaarden. Rondom de rivier is het landschap kleinschaliger en meer gesloten 

De spoor lijn UtreCht - Woerden is van grote invtoed op het gebied. Er zijn verschillende wegen 
dill dood Inplln np hilI spoor lin dll hngll spnordijk is vllnuil Oil omgllving duidelijk zichlblilif. Door 
de spoordijk worden de gebieden len noorden en ten zu iden van het spoor visueel en lunclioneet 
van elkaar gescheiden. De spoor lijn Woerden - B,eukelen vorml de westgrens van hel 
plangebied. In hel verlengde van de Nleuwkoopsedljk Ilgl een (gelljkvloerse) spoorwegovergang. 

De A'l. vorml de noordooSlgrens van het plangeb,ed en maakl als zodanig geen onderdeel uit 
van hel plangebied, maar belnvloedt het weI. De A2 vorml een barriere en is in hel plangebied 
gOed hoorbaar. 

De Hamlor9n tlgt tussen de spoortijn Utr9cht-Woerden en de Parkweg Hij tlgt in een waterparlij 
(nabij een restant van de Vleutense Wetering, dat weer het beloop van de Oude Rijn voigt) die 
wordt omzoomd door groene randen. waardoor vanuit de omgeving aileen hel bovenSle deel 
zichlbaar is. Het is door zijn hoogte en vorm een robuust en ma,kant gebouw. Het monumenlale 
bou_erk is omgraCht en heeU aan de ooslzijde een hislO' isch poortgebouw. 
In het verlengde van de Brinkslraat·O<:khuizerweg ligl nel onder de A2 verscholen Ius sen de 
we ilanden een eendenkooL Vanal de late middeleeuwen werden deze kooien aangelegd voor 
zowel de jacht als voor consumplie. Deze eendenkooi nabij het 'RhijneveldsChe Bas' daleert van 
rond 1800. 

Samenhang mel de stad Utrecht 
Haarzuitens ligt aan de westkanl van de stad Utrecht. voorbij hel dorp Vteuten en de Vinex
localie Leidsche Rijn. Hel is voor oude dorps· en nieuwe wijkbewoners het meest nabijgelegen 
groengebied. 

2.2.4. Deelgebleden (Iyperlng, morlologle en beeldkwalltell) (kaart) 
Het t>eslemmingsptangebied is g' olweg in Ie delen in vier deten hel poldertandschap. het 
kasleelpark. het dorp Haarzuilens en een strOOk grond In de woonwijk Vleuterwelde. Deze 
deelgebieden hebben een eigen herkenbare struCluur. De deelgebieden zijn weergegeven op 
Albeelding S. 

Het polderlandschap 
Het potdertandschap is zeer open en groen. De openheid is mel name in het noordelijk deel van 
hel gebied goed beleefbaar. Dit gebled Is op een zeer regelmat ige wljze verkavetd door middel 
van lange smaile kavels en rechte wegen. De bebouwlng Is langs de limen gesilueerd. Het 
gebied kent een overwegend agrarisch gebruik . 
Aan de zuidzijde van de Thematerweg is hel landschap meer gevarieerd. Het slingeren van de 
walerloop Bijleveld is terug Ie lezen in de verkavel ing van het landschap. de bochtige wegen en 
de situering van bebouwing. Hier ziin behalve boerde'iien en woonhuizen ook boomkwekerijen 
en kassen gesitueerd. 
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Een deel van het gebied is in getlruik als akkerbouw. De bebouwing is in kleine concentraties 
gesitueerd. Oil ziin de oudste ontginninllen In hel gebied. In verband mel eerdere 
landbouwkundige ingrepen en bewoning in het gebied ziin de oudste onlginningen niet goed 
meer Ie herkennen. 

Hel kas/eelpark 
H91 ka;199Ipa,k i~ g919g9n midd9n in h91 plang9bi9d. aan w99,uijd9n van dG Bochldijk. H91 i ~ 

circa Iwee kilomeler lang en een kilometer breed. De structuur van het park wordt bapaald door 
het geoogen padenpatroon. losse boomgroepen. de zichtliinen vanaf het kasleel en de 
walerpartijen met bochtige oevers. Het noordelijk deel. waarin hel kasleel zich bevindl . is in 
gebruik als park bij het kasteel. Hel park is loegankel ijk vanu il drie richtingen. Twee hiervan. de 
Zuy lenlaan en oe Haarlaan, II)n aangelego als 10rmele lanen met aan weerSIljOen grOte bomen. 
De zuide lijke loegang aan de Boehldijk wordt gebruikl als hooldtoegang. Het heell een basloten 
karakter, waardoor het kasteel sleehls op een paar plekken te zien is. Het gebied direct rond het 
kaSlee l beSlaat uit een aantal !ormeel aangelegde luinen. 

Het zuidelijk deel van het park wordl gebruikl als gol!baan (met 9 holes). Het is verbonden met 
het noordelijk deel door een loopbrug. die onderdeel is van het padenpat,oon De waterpartij van 
hel zuide lijk park is veroonden met de walerpanij in hel noordelijk park. Ook hel zu ideliik park 
heelt een beslolen karakler. 

Hel dorp Haarzuilens 
Hel dorp Haarzuilens ligt len noorden van de Thcmntcrweg. ter hoogte van de kruising mel de 
Eikslaan. Oorspronkel ijk lag hel dorp aan de voel van het kasteel. Door de grOOlse plannen voor 
een pa,kaanleg mel VI ii uitzicht vanal hel kasleel kwam het oude dorp in de weg te liggen. Het 
werd. mel uitzondering van de kerkrulne. afgebroken en een kilometer verde, (tussen 1896 en 
1898) opnieuw opgebouwd. De centrale brink. een pomp en een raadhuis waren elementen van 
hel oude dorp die ook in het ontwerp van hel nieuwe dorp een ptek kregen. 

Het nieuwe dorp werd als een nieuwe nederze1ting aangelegd in het ver lengde van de Eikslaan. 
De vijfhoekige hooldopzel van de omwalling met een grachlje is in het huidige dorp nog sleeds 
aanwezig. Ook de symmelrische platlegrond is bijzonder. 
Het dorp is erg ruim opgezet en heelt vee l groen en grOle bomen. Ai le woningen zijn laag; een 01 
twee oouwlagen met kap. Het oudste deel van het dorp vormt (i(in geheel. De samenhang komi 
tot uiting in de vorm en hel materiaalgebruik van de woningen en in de groene hagen. De 
Brinkstraat (ver lengde van de Eiks laanj vormt de hoofdstraat van het dorp. Het centrum van het 
dorp bestaat uil een groene brink Hieromheen zijn de belangrijkste luncHes gesilueerd Het 
dorp lell circa 80 won ingen. In de jaren 80 is hel dorp uilgebreid in noordelijke richling. De 
beoouwing in het oudste deel van hel dorp rondom de brink bestaat voornamelijk uit vrijstaande 
woningen. De uilbreiding van het dorp beslaal uil twee onder Mn kap woningen en 
rijenwomngen. 

Sirook Vleuterweide 
Deze st 'ook ten westen van het woongeb ied Vleulerweide (zie albeelding 5) wordt gedeeltelijk 
(in hel zuiden) gebruikl als boomgaard. Op de grens van Vleuterweide en de beSlaande 
ooomgaard is een watergang gelegen. de "Hycop' genaamd. Voor hel overige wordt de strOOk 
gebruikl ats openbaar groen gebied dat zowel aan de westzijde als aan de ooslzijde is begrensd 
door een watergang. 

2.2.5. Monumenlen, beeldbepalende elemenlen en culluurhlslorle 

8ebouwing en arehi/eelUur 
Het meest markanle bouwwerk in het plangebied is het kasteel De Haar De middeleeuwse rulne 
is vanal 1892 gecompleleerd en uitgeb,eid tOI een bewoonbaar kasleel, met voor die tijd 
bijzonder lu ~e voorzien ingen en mel modeme (ijzer·)conslructies. De toenmalige baron Etienne 
van Zuylen van Nijevel1 gat Pierre Cuypers de opdrach t voor hel onlwerpen van kasteel. 
chAtelet. sta lptein. duivenloren en andere bou_erken in hel park. Het park mel daarin ook 
andere bijzondere elementen (bruggen. sierelementen) is een onlwerp van landschapsarchitecl 
H. Copijn. De kapel is het enige reslant van het middeleeuwse dorp Haarzuilens en diende 
sinds de verplaatsing van het dorp als kapel van het kasteel. 
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Het dorp zell is na de verplaatsing in oosie lijk richting gebouwd naar de plannen van Cuypers. 
Rondom een brink is een aantal panden. met uiteenlopende functies. gebouwd in neogotische 
bouwSlijL 
Het Stalp lein van Kasteel de Haar is onlangs gerestaureerd. Het Stalplein is tot de start van de 
restauratie in 2003 gebruikt ~oor rentmeestersacti~iteiten ten behoe~e van het kasteel en het 
omliggende landgoed. Aan hel Slalplein woonden de beheerders van het kasteel. Tevens 
bevonden 2ich in de g(lbouwen aan het Stalp l(lin de ~ta llen en koet~hui2en. waar de paarden en 
auto's van het kasteel waren ondergebrach\. Ais laatste bevonden lich op het Stalple in de 
kantoren ten behoeve van de rentmeesteractiviteiten. 
Het kasteel en het park zijn sindS 2000 in eigendom ~an de Sticht ing Kasteel De Haar. waarin de 
lamilie Van Zuylen van Nijevelt en de Vereniging Natuurmonumenten in partiCiperen. Het 
omliggenae lanagoeo is SlnOSOien eigenaom van NaluurmOnumemen, voor oeze canStruClie is 
gekozen ten behoeve van Oe kosttlare restauratie van het kasteel . waarvoor ook aanzienlijke 
rijkssubsidies zijn verleend. en voor de e ~p loitatie. 

Bijzondere "eve/wanden 01 bouwblokhen 
Het dorp Haarzuilens is een opmerkelijk gaal ensemtlle, dat sinas de bouwlijd (tussen 1893 en 
1898) relatiet weinig is gewijzigd, De panden. met diverse lunet ies, ziin qua architectuur, 
materiaal en kleurgetlruik in tlelangrijke mate uniform te noemen , De kleurtoepassing op hel 
houlwerk en in het bijzonder van de luiken van de panden verwijsl naar de re lalie met kasteel De 
Haar. zoa ls dal oOk geldl voor diverse boerderijen in hel omliggernle gebied. Alwijkend is de 
kleurstel ling van hel pand aan de Brink waar Cuypers verbleef ten lijde van de bouw van kasteel 
en dorp. 

Monumenten 
Bij het bestemmingsplan (bijlage 3) is een overzieht gevoegd van aile ten ti jde van de 
voorbereiding aanwezige besehermde monumenlen. zowel rijks- als gemeenlelijke en eventuele 
ovenge O'lzonctere tletlOuw,ng (OOjeeten. strueluren).Hel gaat met name om kasteel ue Haar met 
de bijgebouwen, waaronder de kapel en diverse kleine objecten in het park : het park dat als 
historische buitenplaats alzonderlijk beschermd is: de neogotisehe panden in het dorp 
Haarzuilens. de Hamtoren en diverse boerderijen langs de historisehe linten, Ook de 
archeologische monumenten en archeo logisch waardevolle gebieden zijn vermeld. De 
monumenten worden 01' de plankaart aangegeven. 

2.3. Functionele structuur 

2.3.1. Algemeerl 
De belangrijkste luncties in hel getlied zijn agrarische lunelies, natuurbeheer, reereatie 
(toerisme) en WOrlen . In het zuiden van hel plangebied is fru ineel1 en glastuinbouw aanwezig. 

De bebouwing langs de linten en in het dorp heelt hoofdzakelijk een woonlunctie. Hoewel er een 
alname is komt oOk agrar ische bedrijvigheid (deels Iruilteel1) in hel gebied nog veel voor. Deze 
ligt verspreid over hel plangebied. In het plangebied liggen enkele bedrijven die builen de 
agrarische luncties vallen. 

In hel dorpje Haarzuilens bevinden zich Iwee horecagelegenheden, een paar kleine bedrijljes en 
enkele maatsehappelijke luneties. Tussen Haarzuilens en het kasteelpark ligl een sociale 
werkgemeenschap met een grote kringloopwinkel. Een grote manege is tijdelijk gevestigd aan 
de zuidzijde van de Thematerweg. Aan de Bijleveldseweg is een paardentokkerij gelegen. 

2.3.2. Recreatle , Groen en openbare ruim te 
Door het deels open en groene karakter van het gebied. met bijzondere cultuurhistorische 
elementen. leent dil gebied zich voor recreatiel verbl ijl (wandelen en lietsen). Ook zonder 
voorzieningen neeml hel recrealieve gebruik van Haarzuilens en omgeving alloe. Dil is met 
name op zondagen mel mooi weer goed waarneembaar. Andere recrealieve luncties in het 
gebied zijn het kasteelpark en het goltterrein. 

Het kasteelpark is niet vrij loegankelijk, om binnen Ie komen moet entree worden betaald. In het 
kastee lpark bevinden zich een hertenkamp, enkele sportvelden, waterpartijen. tormeel 
aangelegde !Uinen en hel kasleel zel!. 
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Aan de Bochld ijk legenover de hoofdingang van kasleel ligl het parkeerlerrein len behoeve van 
bezoekers van het kasteel. Het betreft hier betaak1 parkeren. De lIolfbaan is toellankel ijk vanal 
de Haarlaan Hier Devindl lich het clubhuis van de gollveren iging. 

De openbare ruim te in Haarluilens heel1 een aantal specilieke plekken. De meest kenmerkende 
plek is de Brink in het dorp. De Brink zell is een verblijl sru imte. met een beperkte capaciteit voor 
vgrkg(lr (In nag(lnogg lond(lr park(lgrruimt". 0" Brink h"" 1t door haar karakt"risti"k" OP2"t "n 
bij:wndere bebouwing veel aantrekk ingskracht voor toeristen en recreanten. De horeca hier 
versterkt dele lunctie. Het parkeerterrein aan de Brinkstraat wordt tevens gebruikl als terre in 
voor de jaarlijkse dorpskermis. Achter dit parkeerterre in, aan de Eikstraat. tig t een trapveldje. In 
het plangebied liggen twee dierenweides. Er is een dierenweide in de omgeving van de 
Fliddernottaan in Vleuten. De andere dierenweloe is gelegen aan oe OCkhuizerweg. Beioe 
dierenweides worden onderhouden door vrijwill igers. 

Het dorp Haarzuilens en omgeving zijn al ontdekt door recreant en toerisl . Een bezoek aan het 
kasteel wordt gecombineerd met een bezoek aan het dorp. Touringcars maken gebruik van de 
horecaraci liteiten in hel dorp. Wandelaars en lielsers nemen Haarzuilens Op in hun route. Voor 
de bestaande hOfltca in dit gebied is dil zeer aanlrekke lijk. 

In het gebied zijn geen ruiterpaden. Er is echter wei sprake van een redelijk aantal paarden in 
het gebied. Oitli jkt nog verder toe te nemen. 

2.3.3. Natuur en ecologle 
De ecologische hoofdwuctuur van het plangebied bestaat uit natuurgebieden en 
verbindingszones tussen deze natuurgebieden (zie het Natuurgebiedsplan Zu idwest Utrecht) en 
is in het Streekplan vastgelegd door de provincie. Het landgoed en park van kasteel de Haar, de 
eendenkooi aan de noordzijde en de moerasterreinen van de Bijleveld in het widen van het 
plangebied vormen de huidige natuurgebieden. Als verbindingszone lungeren de Flijnd ijk langs 
Haaffijn, de Breudijk en het Kortjaksepad. Deze vormen een verbinding naar de landgoederen 
aan de Vecht en de Ooslel ijke Vechlplassen. De bermen langs de snelweg A2 en de bermen 
langs de SpOorlijn naar Woerden (O<!n Haag/Rotterdam) vormen cco logischc vcrbindingcn naar 
de Nieuwkoopse plassen de lek. De ecologische hooldslructuur dient een 
bestemmingsaanduiding Ie krijgen waarin de natuurl ijke waarde van de gebieden beschermd 
wordt. 

Bijzondere elementen met hoge natuurwaarden in hel plangebied zijn : 

Bijleveld 
Natuurterrein Bi jleveld is een oude kleialgraving waar ziCh een soortenrijk grasland heelt 
ontwikkek1. In dit nat·schraalgrasland·reservaat komen bijwndere plant- en paddenstoelsoorlen 
voor. Om de natuurwaarden Ie beschermen is he t reservaal niet openbaar toegankelij k. 

Landgoed Haarzuilens mel kasleel De Haa! 
De natuurwaarden van het landgoed bestaan uit landgoedbossen en drogere graslano'en in he! 
parklandschap. Hetlandgoed wordt bevolkt door versch illende beschermde soorten als 
billervoorn, kamsalamande, en door meerdere SOOflen vleermuizen. 

Eendenkooi & bos 
De eendenkooi bestaat uit een plas en een gelsoleerde slrang met nat schraalgrasland en een 
bosgemeenschap op rivierklei. 

Huidige ecologisclle verbindingszones 
Binnen de grenzen van het bestemmingsplan liggen versch illende verbindingszones. De kwaliteit 
van de verbindingszones zal in de komende bestemmingsplanperiode zowel voor naluur als 
recreatie worden verbeterd met hetlandinrichtingsplan Haarzuilens. 
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Albee/ding 6: Ecologische verbindjngs~ones. Naluurgebiedsplan Zuidwes/, Provincie Utrecht 

2.3.4. Va.kee. 

Ontslulling autoverlleer 
Ten noorden van de spoorlijn U/recltt·Woerden (builen de bebotrWde korn) 
Hel gebied Haarzuilens wOldt voor de auto in hoofdzaak ontsloten naar hel ooslen via de 
Parllweg naal de kern van ViaL/ten. Naar het noorden word! hel gabled via de Rijndijk oolslolen 
Ilaar de gemeente Breukelen (Schenkeldijk en GieRjesdorp). Naar hel zuidwesten wordt hel 
gebied ontsloten naar de kernen Harmeien en Woelden. via de wegen Rijndijk en 8reudijk. 
Haa.zuilens wo.dt via de Thematerwe<;j naar het oosten ontSloten naar Vleuten-noord. Via de 
O<:khuizerweg en Polderweg onlsluit deze kern in noord·wesle lijke riehling . 
Oil Bochldijk onderhoudl een inlarne verbinding Ius san hal kasleal en Haarzuilens. De 
J0051enlaan is gesloten vaor aulover1leer middels een verkeersbesluit. Fys iek vQfml deze roule 
nog wei een verbinding lussen de wegen Parkweg en Themalerweg. 
Oil wegen Lagenaarsedijk. Eikslaan. Haa. laan. SijleveKlwe{l . Themate.kade en Hamlaan z;jn 
doQdlopende wegen in het gebied. 

Ten fIOO«Jen van deSpOOrliin Utroch/-Woerden (bir:nen de beboc.node kom) 
In HaaflUiiens (verblijlsgebied, 30 kmluur) bevindon zieh de wegen BrinkSlraal , Brink. Eikslraal , 
Heggeslfaal, Ockhuizerweg (dee Is). Welhoude. Greellaan en Alexandarlaan. De Brinkslfaal. 
Brink en Ockhuizerweg (deels binnen de bebouwde kom gelegen) vormen hief de ontstuiten<le 
ve.blndmg naa. het geboed tluilen de bebouwde kom. 

Ten widen van de spoorlijn Urrechl-WoercJen (bviren de bebou..oe korn) 
Oil gabied. met de wegen ats ·1 Hoog. wordt naa. het oosten onlsloten via de Do.peldijk en 
LiesgrasSingel door de Wijk Vleulerweide via de RivierkOm , Landschapsbaan. Veldhu ilerweg 
naar de A t2. Daarnaasl wordt hel gabied ontslclen via de Suoomrugbaan. Huis Ie Vleutenbaan 
en Haarijnse Rading naar de A2. 
Naar het westen WOldt het gebied onlsloten via de Dorpeldijk naal de builen de gemeenle 
gelegen kernen Harmeien en Woerden. 
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Onisluiling Jangzaam verkeer 
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DoD. het gebied Iopen een aanlal hooldfietsroules. Builen de bebouwde kom zijn dil de 
Parkweg. Rijndijk, Haarpad. Thematerweg. Eik~laan . Bochtdijk, Breudijk. Polderweg. 
Binnen de bebouw6e tom zijn dil de BrinkSlraat, Brink en Ockhuizerweg. Oe Joostenlaan vorml 
geen ollderdeel van de hoord/Iets/aule. 

Openbaar vervoer 
Door het gebied Iopen geen Hoogwaardig Opertlaar Velvael (HOV) lijnen. Busliin 127 lijdt vanal 
Vleulen via de Themalerweg naar Haarzuilens in de richting van Breukelen. Door he! gebied 
loopt de spoorverbindinog Utrecht-Woorden mel een belangrljke (inler)regionale lunetie. Er 
bevinden zich in het plangebied geen s,ations Y·)o< de 're in. Hel station dat op korte afstand van 
het gebied is gelegen, is station Vleuten, gesitu~rd aan de Stationsstraat in Vleuten. 8innen 
enkele jaren zal dit Malion worden ve .... angen door een nleuw station in VteuterweiOe ten widen 
van de spoorlijn Utle<:ht-Woerden ter hoogte van de John F. Kennedylaan. 

Parkeren 
Parkeren op grotere schaal is in het gebied mogetijk in Haarzuilens op hellerrein van restaurant 
-De Viel Balken '. Hiel zijn cilca 200 parkeerplaatsen beschikbaar. De palkeerplaatsen zijn (in 
overlltg) toegankelijk VOOf algemeen gebruik. Er is geen betaald parkeren van krachl. Het 
Kasteel De Haal heeft een parkeerterre in voor circa 550 auto·s. Dit terrein is niet toegankelijk 
voor algemeen gebluik. Er is door de beheerders van hel kasteelln 200t betaald parkeren 
ingevoerd. 

Knelpunren parkeren 
Ten aanzien van parllelen doen zich problemen voor tijdens evenementen van het kasteel (een 
aantal keren per jaar). Er wordt op dil moment !lewelkt aan een oplossing voor dil probleem. 
De Golfclub tevert in de praklijk geen problemen op. 
Het parlleerterrein in Haarluitens dat toebehoOrl aan het restaurant "De Vier Balken" kent op dit 
moment circa 200 parkeerplaatsen. Oil parkeerterrein kan door een andere inrichting enicilmler 
worden benul. 
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Albeelding 8: Kerngebied in Ulreclll Albee/ding g: Regionaal kernnel (iets 

2.3 .5. Detllilhandel , hore"l1 en dlenst~erlenlng 

Detailhandel 
In Haarzuilens komI detailhandel beperill voor . Kenmerkend is de kleinschaligheid, De bewoners 
van tiel plangebied zijn wal belml! de winkelvoorzieningen aangewezen op het winkelareaa l in 
de kern \fleula". 

Horeca 
De horeca in Haarzuilens bestaa! naast \Wee restauran ts annex zalenae<:ommodaties levens uil 
ean horecageleglmheid in hel kasteel de Haar. 

DlenSlverlenlng 
DienS1Ve r1en ing komi vefspreid in het planoebied voor . vaak gekoppeld aan de woning (beroep 
aan huiS), 

:2.3.6. Wonen 

Wonlngvoorraad 
In Haarzuilens staan ongeveer 200 woningen. Haarzuilens Ileel! na haa. ontstaan slechls enkele 
uitbfeidingen gekend. In de pefiode 1905-1 9 10 Herden langs de toegangswegen naar de kern 
arbeiderswoningen gebouwd (Ockhuizerweg). In de jaren vijltig van de tw;ntigste eeuw werd het 
woningbestand uitgebreid met een aantal woniflljwetwoningen en particuliere woningbouw. De 
taatste uitbreiding vond in de jaren tachtig plaat:; . door de bouw van een aanla l premie· 
koopwoningen aan de Alexandralaan. 

De woningvooHaad vormt geen alspiegeling van de Utrechlse woningvoorraad. Oat is niel 
~erwonde rt;j k gezien hellandelijk karakter ~an hel plangebied. Vergeleken mel Utrechl beslaal 
een bovengemjddeld deel uit koopwoningen, namelijk ongeveer 69% tegenover 47% in Utrecht 
als geheel. 
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Het aandeel van soeiale huur is zeer beperkt, slechts 10% tegenover 40% voor de stad als 
geheel. Van deze sociale huurwoningen ziin geen woningen aan Ie merken als 
senlorenwoningen_ De won ingen zijn bovengemiddeld grOOI en van hoge kwalileit Meer dan 
90% van de woningen is grOler dan 60 m2, lerwijl dil voor de slad als geheel nel iels meer dan 
de helll van hel aanlal won ingen is. Nagenoeg aile won ingen zijn voorzien van een luin. 

Oemogratie 
Deordal een belangrijk deel van de woningvoorraad uit ruime koopwoningen in een open greene 
omgeving beslaat. weet Haarzuilens met name kapitaalkracht ige hulshoudens aan zich Ie 
binden. Oit uit zieh in een sterke soeiaal·economische posit ie van Haarzuilens en een lage 
uitkeringsalhankelijkheid en werkloosheid. Gezinnen met jonge kinderen en mensen boven de 
45 Jaar vormen nel oelanglljkste oeel van oe OevolKm9_ lOr wonen nagenoeg geen mensen mel 
een buitenlandse achtergrond_ Haarzuilens is vergeleken met de rest van Utrecht relati e! 
vergrijsd. De leeft ijdsgroep 18·24·jarigen is ondervertegenwoordigd. Oat kan liggen aan de 
gelsoleerde ligging van Haarzuilens ten opzichte van hel sledelijk gebied. maar oak aan helleil 
dat er niels wordt bijgebouwd. Jongeren uit Haarzuilens die er wellicht zouden willen blijven 
wonen. komen maar zeer zelden aan een woning. Naar verwachling zal hel aandeel ouderen in 
de bevolking van Haa.zuilens met de vergrijzing loenemen . hetgeen enige aanpassingen van het 
woningbestand zat vergen en wel lieht vraag naar zorg op maat aan huis za l genereren_ 

Belevlng woonomgevlng 
De omgeving van Haarzuilens wordt door haar bewoners positie! gewaardeerd. Bewoners zijn 
over het algemeen posiliever over hun woonomgev ing dan gemiddeld in Utrecht het geval is_ 
Ook ziin zii sterk aan Haarzuilens gehech1. Criminaliteit en overlast zijn opvallend lager dan in 
Utrecht als geheel. Typerend is wei dat verkeershinder een belangrijke bran van ergernis is. Oit 
is gelljk aan wat voor de gehele stad geldl. 

2.3.7. BedrlJvell ell kalltoren 

Het plangebied bestaat voo! een grool deel uil agrarisch gebied. Binnen dit gebied komen 
verspreld agrarische dan wei aan de agrarisehe sector gelieerde bedrijven voor_ In Haa.zuilens 
is eveneens een aantal (kleinseha lige) bedriiven gehuisvest. Er is geen bedrijventerrein 01 
speeiliek kanlorengebied in het plangebied aanwezig, 

In het gebied zi;n diverse bedrijven gevestigd mel een agrarisehe bestemming en bedrijven met 
een lagere milieueategorie dan 2. alsmede detai lhandel en horeea_ In de huidige siluat ie geell 
de loeatie van de agrarisehe en andere bedrijven geen problemen voor de leelbaarheid in de 
omgeving. 

De bedrllven In hel plangebled mel een hogere milleucalegor le zlln: 

2.3.8. Maatschappel ijke voo. zieningen 

In hel plangebied is Mn kleine basis school aanwezig, die als dependance van de in Vleulen 
gevestigde Willibrordsehool blijft bestaan. Oeze school zal naar verwaehling niet groeien. Verder 
is in het plangebied geen welziinsvoorziening aanwezig en ook niet gepland. Kinderopvang is 
aanwezig in hal plangabied (particulier inilialie!)_ 

B .. r.mmingsp/~n fUarzuil.n . 
Toericllring 
PIIgin. 2Q 



2,3,9, Conclusl&S 
De conclusies naar aanle iding van de in dil hoofdsluk beschreven ruimteliike en lunclionele 
Siructuur zijn: 
• de nabijheid van nieuwbouwwijk Leidsche Rijn betekent ext ra (recrealieve) druk op hel 

gebied en overgang naar het Groene Hart; 
• dit gebled kan lunct ioneren OIls recrealieve doorgang naar het Groene Harl: 

do culruurhlstorischo w33rdon (3.choologio, k3s tool on dorp) in hor pl3ngoblod dionon 
beschermd te worden, met name de bijzondere etementen kasteel de Haar met het 
kastee lpark, het dorp Haarzuilens en de Hamtoren; 

• de nieuwe ontwikkelingen in het plangebied dienen mogelijk gemaakt Ie worden met respect 
voor de aanwezige ruimteli jke structuur (de bebouwingslinten), het archeologisch 
OOdemarCnle! en landscnappell)ke waarden {Verkavelmgspalroon, open zrehl op weuanoen, 
nog aanwezige agrar ische luncties buiten het functiewiizig ingsgebiedJ: 

• de ecologische hooldSlruCluur dient beschermd Ie worden; 
• voor hel kaSleelpark en het dorp Haarzui lens dienl de nadruk in hel beSlemmingsplan Ie 

liggen op beschermen en conserveren: 
• de karaklerislieke bebouwing in het dorp Haarzuilens dient behouden Ie blijven : 
• de zichllijnen vanu il het kastee lpark naar hel oml iggende landschap dienen geconserveerd 

Ie worden. eii de nieuwe iorichling van hel polderlandschap en bii hel nieuwe parkbos len 
westen van de Rijndijk moet rekening worden gehouden met de zicht lijnen; 

• de uilbreiding van de gollclub de Haar moet in het omliggende landschap ingepaSI worden: 
• voor wal belreft de strook Vleuterweide en het overwegend agrarisehe gebied ten noorden 

van de Dorpeldijk dient het bestemmingsplan conserverend van aard Ie zijn; 
• de bebouwing in het dorp Haarzuilens is karaklerisliek en dient behouden Ie blijven: 
• de huidige delailhandel , horeca en dienSlverlening in hel plangebied kunnen gehandhaald 

blijven: 
• de bestaande bedrijven in het plangebied vormen geen bel em me ring voor de omgeving: 
• de ag.arische bedriiven in hel plangebied, gelegen in de gebieden die in hel 

Landiorichtingsplan geen luncliewijziging ondergaan, kunnen blijven beslaan: 
• het kn&lpunl mel belrekk ing tOI parkeren lijdens evenementen bij het kasteel dient opgeiosl 

te worden. 
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3. PlANBESCHRIJVING 

3.1 . lnlelding 

De basis voor dit bestemmingsptan is met name het Landinrichtingsplan Haarzuilens. Dit ptan is 
onderdeet van Groengebied Utrecht-West. Het Raamplan Groengebied Utrecht· West is in mei 
2001 ooor oe provlncle Utrecht vastgeste lo. voor Olt groengeDleo IS In 2005 OOk een Milieu 
El1ect Rappo't (MER) gemaakL Dit MER en het ,aamplan is de basis geweest voor het 
landinrichtingsplan . Het Landinrichtingsplan Haa,zuilens is op 9 mei 2006 doo, Gedeputee,de 
Staten van de P,ovinCie Ut'echt vastgesteld (albeelding 11). 
Ve,de, is dn vooroenomen ~~nwijzino v~n AIIn o,ont denl v~n het p l ~noebied ~Is besche,md 
stads· en dorpsgezicht van belang VOOI dil beslemmingsplan. 

3.2. Niel,lwe ontwikketingen 

3,2.1, Beschermd Stads, en Oorpsgezlcht. 
Een grool gebied rond Haarzuilens is voorgedragen om aangewezen te worden ats beschermd 
stads· en dorpsgezichl volgens de Monumenlenwelt988. De voorgenomen aanwijzing komi 
von,t uit het landelijke Monumenten Inventa,isatie P,oject jonge,e bouwkunst en stedenbouw en 
betreH Debouwing en stads· en dorpsslructuren uit de per iode 1850·1940. Met het opstellen van 
een bestemmingsplan wo,dt , wan nee, dat bestemmingsplan voldoende besche,mend is, voldaan 
aan artikel 36 van de Monumentenwel waarin staat dat de gemeenteraad ler bescherming van 
een beschermd stads· en dorpsgezicht £len beslemmingsplan als bedoeld in de Wet op de 
Ru imtelijke Ordening dient vast te stel len (zie afbeelding 10 grens beschermd dorpsgezicht 
Haarzuitens). De minister van Ondelwijs. Culluur en Wetenschap en de minister van 
Votkshulsvesling, Rulmtel ljkc O'dcnlng cn Millcubchcc' zljn bcvoegd om gczamcntljk 
beschermde stads· en dorpsgezichten aan te wijzen. Het rechtsgevolg van de aanwijzing is, 
naast de verplichte vaststell ing van een beschermend beslemmingsplan, dat op onderdelen de 
bouwregelgeving alwijkt van 'gewone' gebieden. Afwijk ingen van de regl,lliere bouwregels slaan 
met name in de Woningwet vermeld 
In de beschrijving van het besche,mde do,psgezicht worden de volgende te besche,men 
waa,den expliciet genoemd: 

de landschappel ijke pa,kaanleg: 
kastee l De Haa, en do bijbeho,ende zichtassen: 
het laal·1ge eeuwse dorp Haalzui lens: 
ruimlelijk·hislorische samenhang van kasteel . park en dorp: 
historiseh·lunctionele relatie tussen park. kasteel en omringende agrarisehe gronden: 
middeleeuwse ontginningsstructuren: 
histo,ische bebouwing. a,cheologische terreinen, bijznnde,e elemenlen als de eendenkooi 
en de Hamtoren. 

Het plangebied van het beslemmingsplan komt grotendeels overeen met dat van het Ie 
beschermen dorpsgezichl: aileen aan de oost· en zu idzijde IS het plangebied van het 
bestemmlngsplan uitgebreide, De bovengenoemde waarden zullen middels een ,egel ing in het 
bestemmlngsplan beschermd worden. 

3.2.2. Landlnrlchtlngsptan Haarzullens 

Aigemeen 
[)(l verande,ing van hetgebied Haa'zullens is al in gang geze!. Mel de tooname van het aanlal 
Inwoners in Leidsche Rijn neemt de druk op het buitengebied voor recreatie toe. Door uitvoering 
van het Landinrichlingsplan Haarzuilens wordt £len deel van het gebled als duurzaam recreatiel 
gloongebled ingericht. Oit moet de recreaHeve druk op dit gebied in goede banen leiden. 
Bijzondere aandacht is nadig voor de afstemmfng tussen de belangen ~an Dewoners en 
Ded,ijven in het gebied ten opzichte van de Delangen van recreanten en toeristen, die het 
gebied. het dorp en het kasteel komen bezoeken. Overlast van beide geDruikersgroepen ten 
opziehte van elkaar moet zoveel mogelijk voorkomen worden, de inrichting van een duurzaam 
gloongebled moet de basis vormen voor een win·winSituatie. 
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Albee/ding 10: Oranje deel is voorgedragen 8eschermd dorpsgezicht 

Doelste lling 
De doelslelling van l'Iellandimichtingsplan is de lealisering van een openbaar toegankelijk 
,ecrealiegebied van circa 450 ha en 15 km recrealieverbindingen vao. wande laars enlor lielsers. 
Op een drukke clag moet het gabied ptaats bieden aan 15.000 dagrecreanten. Het nieuwe 
fecfealiegebied behoudl een gfoene inrichling en is vooral beslemd voo. de om~ggende 
woonkemen en de beWOnefS in he! gabied zeit GCslreeld wo.d! naa. eon heel aant,okkelijk 
rBcrealiegebied wat belreH bereikbaarheid. beleving van rust en ruimte. hoogwaardiglt naluuf en 
veiligheid. Oak voor ,mdere l uncties dan ree /eal ie (zoals water , milieu en veflleerj neemt llel 
landinrichtingsplan maalregelen om de bestaan:le kwalileiten van het gebied te bewaren en, 
waar mogelijk, Ie verhooen (z ie afbeeldil11l II ). 

Ullgangspunlen 
Blj hel anlwerp van !"leI plan hebben Iysleke faCto<en zoals bodem en waler aan de bas is 
gelegen. Oaamaas! heeft cull uurhisto.je een belang.ijke '01 gespeeld De waa.de.ing van llel 
huidige landschap is zoveel moge~jll gtrespecleerd. Mogelijllheden voor natuurontwikkeling zijn 
van invloed geweesl op he! plan. E. is .ekening gehouden mel wensen van bewone.s ui! de 
omgeving . Deze lagenl>enadering heeft samen met de basisfilosofie tot de uitgangspunten voo. 
inrichling en bepaling van 51eren geleid. 

De basls fi losofle v.n hel plan 
Landgood bij de sfad 
Het plangebled wordt ontw,kkeld als landgeed b'J de slad. Een landgoed heett de recreant als 
tetaalconcepl veel te bieden: cuituurhistorie. be'Negingsruimte, een romanlische entourage. 
beleving van het ag.arische landschap. verschilende andere landschappen en nalUur. In 
Haa.zuilens beleeft de recreant op loop- en fietsalstand de confrontatie tussen stad en 
platteland. de overgang van venier en vermaak bij plei5terplaalsen naar 5!ille naluurplekjes en 
de alwisse ling tussen grootschalig en kleinschalig landschap. Waa. een landgoed v.oege. voa.al 
een lusthof was veor de bewone.s van hellandgoed, zal het hOer een lusthof zijn voa. mensen 
ui l de slad. Hellandgoed wo.d! ingerichl als naluu. bij de slad. 

B.stemmit!g. ",.n _,,,,,ilen. 
T "",ic/ultl(f 
P~in.N 



Kasleel de Haar als sleermaker van het landgood 
Als grote sleermaker geeft het kasteel het landgoed samenhang Zicht liinen vanal versch illende 
delen van het landgoed op het kasteel versterken deze samenhang Het kasteel is middelpunt 
van het landgoed en trekt veel toeristen. Door nieuw bos aan de westliide van het kasteel toe te 
voogen komt het kuteel in het midden van bos te liggen. 

De rivi"r als drag"r van h"r landschap 
Het landschap is ontstaan door de rivier waarvan de Vleulense Wetering en de eiileveld nag een 
restant vormen. Op de slroomrug is hellandschap kle inschaliger dan in de komgebieden. Oil 
contrasl wordt bii de ontwikkeling van het landgoed versterk!. In dil plan word t de rivier weer 
opgepakt als drager van het landschap In het deelgebied len zulden van de Parkweg. eli de 
IIvler kunnen veelbezOekers recreeren. vanat oe Verlengoe parkweg IS dn een van de ingangen 
vanwaar ie verder het gebied in Irek\. 

Veel recreanten in een relatief open landsChap 
Het bas dat gerealiseerd gaat worden za l open plekken en bas in verschillende groeistadia 
hebben. Om open gebieden toegankellik te maken voor recreanten worden veel aantrekkeliike 
routes en plelsterplaatsen gemaakt waar recreanten l ich concentreren Pleisterplaatsen liin 
attractieplaalsen waar men speciaal naarloe gaal . omdal er ielS Ie beleven vall. Voorbeelden 
ziin een kinderboerderij 01 horeca. 

Natuur als loogevoegde waarde 
Er zijn kansen am hier. ondanks dat het groen in de eerste plaats een recreatieve lunclie heelt , 
natuurwaarden te realiseren Natuur en recreatie kunnen hier goed samengaan. 
Schraalgraslanden . rietlanden. bloemriike graslanden en monumentale bassen ziin mogeliik en 
bieden de recreant een rijke. alwisse lende beleving van het landgoed. 

Good bereikbaar landgoed voor de liels. auto aan bandan 
Men komt naar het gebied om rust en ruimte te beleven. De ve itigheid en beleving van de 
recreant die fietst en wandell staat voorop. Recreatiepaden liin zo vee l mogelijk gescheiden van 
gemotorlseerd verkeer. Voor de veiligheid en de beleving van rUSI Is het nodlg dal er nlel meer 
gemolorisee'd ve,kee' doo' hel gebied komi. HOI streven Is dal ma. imaal 60% van de 
recreanlen mel de au to naar hel landgoed komI. DaarnaaSI worden maatregelen voorgeSleld am 
doorgaand verkeer lerug Ie dringen en de snelheden Ie beperken. Veilige overSleekplaalsen zijn 
een belangriik speerpunl. Auto's worden aan de rand van het recreatiegebied opgevangen waar 
men gratis kan parkeren. Zo wordt gestimuleerd dat hel recrealieverkeer niet het gebied in rijdt. 
Mee, naa, hel hart van het tandgoed toe kan belaald parkeren ingevoe,d worden. Oak bii de 
pleisterplaatsen lal het mogeliik liin am Ie pa,ke,en. 

De sleergeb leden van hel plan 
E, is een indeting gemaakl van gebieden waar verschillende sle'en 101 uitd,ukklng komen 
(albeelding I 2). De sl e,en komen tal uitd,ukking in natuu,. landschap. cultuu,h iSlorie en 
recrealieve beleving. Soms wordl hel huidige sleerbeeld gehandhaald. zoals hel gebied ,ond het 
kaslee l en het do'p Haarzuilens. en soms wordl een nieuwe sleer gecre~erd. zoals bii Parkbos 
de Haar. Markanle plekken zijn tlelangriik voor de sleer. Bestaande markanle plekken ziin 
kastee l de Haar. Gemaal Haarriin. de eendenkooi. het dorp Haarzuilens. hel Sial plein en de 
Hamloren. In Parkbos de Haal en hel bas van Rust en rulmle ziin er mogeliikheden voo, nleuwe 
markanle plekken. Kasleel de Haar en hel Oorp Haa'luilens zljn aparte sleren Hle,onde' volgl 
een beschrijving van de sleer die per sleergebied wo'dl nagestreeld. 

De Rivier. lussen de Parl<weg en hel spoor 
De fivie, wO,dl wee, beleelbaa, op de Sl rOOm,ug. Oil gebied heell de klein$chatige slee, van een 
stroomruglandschap. Er zal een veelheid aan activileilen mogeliik worden gemaakl zoals 
wande len langs de ,ivier. picknicken op een gazon. vissen. liggen in een weide. struinen door 
een bosie. kano~n . schaatsen 01 walerspalen. In het gebied kunnen riet land. ruigte. bos en 
struweel . nalte sch,aallanden en bloemriike graslanden tOI Onlwikkeling komen. Het mouo is hier 
'avontuur liik spalen langs de rivie,·. Er is behoefte aan een theehuis waa, men uitlicht heeft ave, 
de rivier en op de Hamtoren. 
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Albeelding 12: Sferen. Dienst Landelijk Gebied Utrecht 

Parkbos de Haar, len westen van de Rijrtdlik 
Oil par1<bos krljgl dezellde uilSlraling ats hel NO:Hderpark bij het kaSleel, maar dan een 
modemere uitvooring ervan en openbaar toegankelijk. Het word' minder gril~g dan de Engetse 
landschapsstijl, He! wordt een bos waarin verschi!lende overgangsfasen van bos aanwezig Zijn 
met open plekken. Veel soorten bosvogels en insecten zu llen zich hier thuis voelen. In het 
gebied kunnen essen-iepenbos, haagbeukenbos, bloemrijk grasland en plaatselijk 
moerasvege!a!ieS (rietland, ruigte , water ) tot On!wikkeling komen. Het wordl 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 her parkbos en Noorderpark 
Het par1<landschap krijgt een meer open karakter dan het Parkbos. Het wordt een 
overgangsgebied naar hel open weicJegebied Yin he! Groene Hart met par1(e!emenlen en 
bloemrijke graslanden. De scherpe rand van hel Parkbos zal hier goed Ie beleven zijn Men 
moe! het gevoel krijgen da! de landbouw onderdeel ui!maakt van het landgoed. Het gebied WOfdt 
verge lijkbaar ingerich! als Kle in Limburg, hel gebiedje ten noorden van het Noorderpark. Grazige 
weiden met bloemen en rijke sloo!vegetaties en natte ruigten tullen volop alwisseling bieden. 
He! wordt niet zozeer een gebied om inte verblijven als we i om doorheen !e wandelen en te 
!lelsen. 
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A!beelding 13 

A1beelding 14 

B.stemmit!g.",.n _,,,,,ilen. 
T oeliclultl(l 
P~in.26 



Haarveld of Wielrevel/, tussen Vleuten en de kasreelparken 
He( landschap bliiH he( huidiae. open karak(er behouden. He! ziCh( vanal he( open landschap op 
de bosrand van het kasteel is een rulmtelljke kwal i(e i( die behouden blljt!. De re lat ieve. open 
grootschaligheid van het Haarveld za l een bijzonder contrast met de s(ad zijn. Het oude 
cul!uur landschap me! boomgaarden en kno!wilgenrijen. waarin de s!eenuil kan broeden. is zeer 
gelield. Het landschap wordt vooral bepaald door bloemr ijke graslanden met stechts plaatsel ijk 
enige opgaande struwelen en boomg'OGpen. 
De verkave lingstructuur en oude kerkepaden leggen de basis voor de recreatieve verbindingen 
vanwaar men kan genie ten van de zicht lijnen. Deze paden zullen in meerdere soorten aanwezig 
zijn zodal men zowel over een brede. verharde laan als over een onverhard pad dwars door een 
bloemrijk weiland ot langs grazend vee kan lopen. Ple isterplaatsen zorgen voor atwisseling voor 
de recrean1. De archeolO\jI$ch waarde van het gebled zal beleetbaar worden gemaak1. 

Rust en Ruimfe, vooral ae fJlijvem;1e lanaoouwgefJieaen 
Deze gebieden stralen rust en ruimte ui( en zijn vooral traditioneellandbouwgebieden. Er is een 
oude, door de jaren heen onveranderde verkavel ing. Een deel betrefl hel nieuwe recreat iegebied 
bij de Haaffijnse plas. Het beeld daar zal vooral worden bepaald door natte en droge 
schraal landen. riellanden en vochlige ruigte. 

Pleislerplaalsen 
Er is in het gebied ruim(e voor 7 pleislerplaatsen met openbare voorzieningen. Zie hiervoor 
paragraaf 3.4. 

Bomen 
Grootschalige kap van bomen maak! geen deel uil van hel programma. Wei zal er gesnoeid en 
gerooid worden waar er sprake is van achterstallig onderhoud. In hel deelgebied ten westen van 
de Rijndijk wordt een nieuw parkbos ingericht. Per def initie zal het aanta l bomen over het gehele 
gebied mel de geleidelijke uitvoering van hetlandinrichtingsplan toenemen. 

3.2.3. Kaslee l De Hllr 
De Stlch1ing KaSleet De Haar wil meer bezoekers trekken om het kasteel financieel slu itend te 
kunnen exptoiteren. De exptoitalie komt de duurzame inSlandhouding van het lopmonument len 
goede. De Slichling heeft bij de gemeenle een verzoek om vrijstelling van hel bestemmingsplan 
ingediend voor hel gebruik van de gebouwen aan hel SIal ple in len behoeve van een restaurant, 
inclusiet ruimle voor receplies en besloten partijen. een kantoor voor de Slichling. een 
bezoekerscenlrum en een souvenirwinkel. Op dil moment loopl de vrijstellingsprocedure op 
grond van artikel19 lid I van de Wei op de Ruimlelijke Ordening om deze plannen mogelijk Ie 
maken. De beoogde gebruikswijziging van de geoouwen rondom het stalp lein wordt opgenomen 
in hel beslemmingsplan. De recreatieve lunctie van kasteel en park sluil goed aan bij de plannen 
voor hel omliggende gebied, in het kader van de uitvoering van hel Landinrich lingsplan 
Haarzullens. 

3.2.4. Ultbreldlng Gollbaan de Haar 
De gemeenle Utrecht is mel Naluurmonumenten en Goi/club De Haar overeengekomen dal de 
gol/baan onder een aantal nader uil Ie werken voorwaarden uil mag breiden. Aan de weslzijde 
van het huidige golfterrein zal 7 hectare worden loegevoegd en aan de oostzijde eveneens 7 
hectare, Er is dan ruimte voor 18 holes. Nabij de Bochtdijk wordt circa 2 hectare Ingerlcht voor 
een openbare drivingrange. De landinfichtingscommissie voor Utlechl·West Men ingestemd 
met de uitb,eiding onder een aantal voorwaarden. De voorwaarden die door de 
lafldinrichtingscommissie en de gemeente aan de uitbreiding gesteld worden ziin : 

de Haarlaan wordt openbaar loegankelijk voor langzaam verkeer; 
de Eiks laan bt ijH uilsluilend loeganketijk voor tangzaam verkeer: 
de golfclub richl zich met name op mensen uil de reg io; 
de golfclub realiseerl een drivingrange waar iedereen (legen bela ling) mag oelenen: 
de drivingrange wordl niet voorzien van veriichling: 
in het Zuiderpark wordtoen veiligo oponba,e wandoirou to aangotegd voor rocreanton ; 
de uitbreiding moet landschappelijk ingepasl worden. dat geldl ook voor het parkeren en 
andere voo'z ieningen ; 
de landinricht ingscommlssie wordt betrokken bij de verdere uitwerking van de 
uitb,eidingsplannen. 
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De uitbleiding van de gollbaan za l mogelijk wOlden gemaakt in het bestemmingsplan. 

3.2.5. Hamlaan en omgeving 
De locatie Hamlaan is gelegen aan de weslziide van Vleuten en wOldt boeglensd dool de 
DolpsstraatlPalkweg. de bebouwing Odenveltpalk/Ridderhollaan, de spOOlliin en de Hamlaan 

Het college v<ln burgemeeGter en wethouderG heeH in 2005 de inp<lGGingGtudie H<lml<l<ln 
vastgesleld waarin ruim te wordl gereserveerd voor de real isalie van: 

de Verlengde Parkweg: 
de walergang vanuil leidsche Rijn naar de Haarri jnseplas; 
de manege tb.v. de vereniging De Voornru iters: 
de boegraalplaals : 
een deel van het Landinrichlingsplan Haarzuilens (klein deel grenzend aan de Hamlaan). 

De inpassingsstud ie wordl uitgewerkl in een Sledenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). 
Dit SPvE is op dil moment (april 2007) nog niet algerond. 

Tijdens de boehandel ing van de Kadernota Haarluilens in de commissie Stedel ijk Ontwikkeling op 
27 junl 2006 heelt de welhouder VOOI rulmte lijke ordening de commissle toegezegd een 
onderzoek Ie zullen doen naar een allernalieve localie voor de manege de Voornruilers. De 
commissie heert namelijk aangegeven geen voorstander Ie ziin van een manege op deze localie. 
Het is dan oOk alhankeliik van de uilkomSlen van dit onderzoek 01 de manege zich daadwerkelijk 
in dil gt!bled lal kunnen vestigt!n Gelit!n de onlekt!rheid mt!1 btllrekklng 101 de invulling van ht!1 
gebied (voar wal belrelt de manege). zal in het beSlemmingsplan een uil te werken beslemming 
01 een Ie wijzigen btlslemming ex anikel II van de Wet op de Rulmlelijkt! Ordening opgenomen 
worden af een combinatie van beOden. 

3.3. Vrl jkomende agrarlsche bt!bouwlng 
Hel boeleid van de provinc ie voor vrijkomende boebouwing in hel landelijk gebied is primair gericht 
op kwaliteitswinSI door OnlSlening van hel landelijk gebied via (gedeelteliike) sloop van 
voormalige bedrijlsbebouwing. in cambinatie met vervangende nieuwbouw (ruimle voor ruimle). 
In hel kade' van het landinrichlingsplan Haarzuilens worden op een aanlal locaties in hel 
larxleliike gebied. rond kasteel de Haar, in de nabiie toekomSI bedrijlsgebouwen en mogeliik 
bedrijfswoningen gesloopt. De exacle invul ling van de versch illende loealies is nog niel 
uitgekfislal lisee,d. Op dit moment vindl over leg plaals Ius sen de gemeente. de provincie. de 
l andinrichtingscommissie. de DienSllandelijk Gebied en de Verenigino Natuurmonumenlen 
over sloop en herontwikkeling van gellouwen op een aanlallocalies. Zod,a een en ander 
uitgewerkt is lal dil worden opgenomen in hel bestemmingsplan 

3.4. Verkeer en parkt!rt!n 

AulO 
Het gebied ligl direCllen weSlen van de Vinex·localie leidsche Rijn Oil belekent naaSI de bouw 
van won ingen en Ilijbehorende voorzieningen oOk de realisat ie van nieuwe 
verkeersinlraSlruCluur. De belangrijksle elemenlen hiervan voor het gellied zijn: 

Stroamweg De Tol (len ooslen van Vleuten. met een aansluiling op de A2); 
Naordelijke Stadsas (oosl,west gerichle ontsluiling leidsche Rijn); 
Ver lengde Parkweg (kortsluiting lussen Noordel ijke Stadsas en Parkweg). 

Verder wordt het station in Vleuten ve,plaatsl in westelijke richting. 

In hel kader van het Landinrichtingsplan lal een aantal maat,egelen worden genomen met als 
doel het doorgaande verkeer zoveel mogelijk lerug Ie dringen en veiligheid te Ilieden aan 
bewoners en recreanten. Het gaat hierbii om de volgende maatregelen: 

de 80chldijk en de Jooslenlaan worden afgeslolen voor mOlorvoel1uigen: 
in Haarzuilens (Polderweg. OCkhuizerweg. Eik$laan en Th(lmaterkade) wordi aileen 
beslemmingsverkeer loegeslaan: 
de Rijndiik en de Parkweg: instellen 60 km/u (er1loegangsweg Iluilen de boebouwde kom) en 
oversteekvoorzieningen realiseren: 
parkeervoorzieningen worden aangelegd aan de randen van het gabled. 
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Deze maatregelen zijn op de onderstaande kaart aangegeven. Oeze maatregelen zijn als 
uilgangspunl In hel verkeersonderzoek (zie hieronder) dal de gemeente gedaan heeft 
meegenomen, --------- -----0 __ ...... __ 
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Albeelding r5: Verkeersmaalfegelen. Landinrichlingsplan 

Er moelen op een drukke dag 15.000 recreanten het gebied kunnen bezoeken zonder dal her 
gebled daar veel onder ~jd1. In hel Landinrichtingsplan worden verschl ilende veranderingen 
genoemd voor de wegenstructuur. Ooorgaand vert<.eer en slulpvert<.eer worden zoveel mogetijk 
leruggedrongen. Dil zal gefaseerd verlopen in samenhang mel de nieuwe aansluiling van 
Leidsche Rijn op de A2 en de verbreding van de A2. 
De Rijndijk loopl dwars door een recreatiegebied (parkbos en Park landschap) wal een aantal 
kne lpunlen voor hel plezier en de veiligheid van de reereanlen oplevert. Oil geldl ook voor de 
Parkweo_ Op dele wegen blijlt na uilVoering van maatregelen wei cIoorgaand varkeer rljden. 
maar de recreant kan op een aantallogische Iocalies veilig oversleken Hel snelheidsregime van 
de wegen waar nu een 80 km per ulJl snelheidsregime geldl, wordl veranderd in 
"erfloegangswegen builen de bebouwde kOm" met een ma~imum snetheid van 60 km per uur. 
Waar reereanlen oversleken worden (f)'Sieke) maatregelen genomen om de snetheid verder af 
te laten nemen. De beslaande. vrijl iggende 1iel~paden naasl deze wegen worden gehandhaatd. 
Andere wegen zijn na uilVoering van de maatregeten aileen loegankelijk voor 
bestemmingsverkeer. Oil geldt voor de Ockhuizerweg. Polderweg en Themalerkade. De 
Sochld ijk. Joostenlaan en Haarpad worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
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DaarnaaSI zalln de loekomsl de huidige Parkw~ middels de Verlengde Parkweg worden 
;);)ngeskllen op het gebied en hooldSlructuur v~n Leidsche Rijn I Vleulerweide. Hierdoor onISI;);)l 
een rol'ldweg om de kern van Vleulen. Deze rOlile vorml de belangrijkste onlstuiling voor hel 
gebied Haarzuilens. 

De gemeente Utrecht heeU in mei 2005 onderzoctu welke eHecten het Landinrichtingsplan 
Haarroilens heell. Hel onderzoek heel! geen ,eiul!aten opgeleve.d dal de beslaande 
inhastucluu. de ve.kee.SSI.omen niel kan verwer1<en. Welzullen lijdens evenemenlen bij het 
kaslee l de ver1<eerSSlromen en hel gebtuik van de parkeervoorzieningen mOOlen worden 
begeleid. ----=> , 
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Albflelding 16: loekomsliQe onts/uiling Ilutoverkeer '" ll/s/uillngBn (mel· Illlngegevenj 

Parke,en 
Hel uitgangspunt is dal 60 % van de bazookers mel de aulO komI. In hel Landimichtingsplan is 
voorzien in een uitbreiding van hel parkeren In hel gebied. Gralis parkeren aan de rand van hel 
gebied voor1<Oml dal men mel de aulO hel recrealiegebied in trekl en dal men op drukko dagen 
in de bermen gaal parkeren. Er is berekend dal er in 101aall200 parkeerplaatsen nodig zullen 
zijn als hel landinrichl ingsplan uitgevoerd is. De parkeerlerreinen worden zo ingerichl dal 
uilbreiding van het aanta] parkeerplaatsen in de lookomst mogelijk is. Het parkeren voor het 
Kasteel Haarzuilens blijlt ongewijzigd. We wordl op dil moment gezocht naar een oplossing voor 
Mt par'kerM tlij evMementM (eM aantal kllren p(!r iliar) Dit zat in hllt beS\llmmings"lan 
verlaald worden. Hel parkeerterrein bij de De Vier Balken in Haarluilens zal geoptimaliseerd 
worden zodal helterre;n eUic iMler kan worden gebruikl. Verder zollen parkeervoorzieningen 
mogelijk worden gemaakt bij de zogenaamde pleisterplaatsen. De pleisterplaatsen kri jgen een 
eigen parkeergelegenheid van elk 10-40 parkeerplaalsen. Op de plankaarl zullen de 
"arkeer\ocal ies worden aangegeven. 
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Atbeelding t 7: Verkeersmaatref}elen en parkeerpJaarsen. Landinrichtinf}splan 

Langxaam verkeer 
Recreanten worden gestimuleerd am in het gebled te wandelen at te Hetsen. Goede 
fietsverbindingen vanuit de stad het gebied in zijn daarvoor belangrijk, In het landinrichtingsplan 
worden naast de reeds beslaande hooldfletsroutes geen exira roules geTnlroduceerd. Wei zal 
een vrijliggende fietsroute worden gemaakt langs de Verlengde Parkweg in aansJuiting met 
LeH:lsche RijnJ Vleuterweide. Verder zal de Bochldijk (hooldlietsroule) door de alsluiling yoor 
au!oyerkeer verbe!eren als lie!sverbin(ling door he! centrale gebied. De Joostenlaan word! 
verbeterd als lietsroute door het maken van een Iysieke alsluiting yoor autoverkeer. 
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Afbeelding 18: Fielspaden. Landinrichtingsplan 

3.5. Plelslerplsalsenlhoreca 

Hetlandinrichtingsplan VOOlziet in (Ie OIltwikkel il1{l van maximaal 7 pleisterplaatsen om 
voldoende capacitei l YOOI dagrecrealie in het gebied Ie crel!ren. Op de kaan behorende bij hel 
landinrichlingsplan (albeelding 11) Slaan loekloeaties YOOI de pleisterp laatsen. Oaaraan wordt 
een Iocatie aan de Themal1Hweg loegevoegd (Tllematerweg 10). Ze zijn opgenomen in he! plan 
am voldoende capaciteie voor dagree/eatie in het gebled Ie efOOfen. Enkele yoorbeelden yoo. de 
invul~ng van een pleistelplaats: uitkijktoren. ho.eca. speeltloerderij, winke l en een museum. Op 
dit moment wordt de nadele invulling Dnderzoch! van de pleistelp/aalsen in het gebied. In 2007 
komt er meer duide!ijkheid over het aantal. de loeaties en de invullingen van de pleisterplaatsen. 

3.6. Wonen 
Het stedelijk beleid op he! gebied van wonen heeft met name betrekking op 
woningbouwproduclie en stedelijke vernieuwing. Oit beleid concentreerl ziCh voo.al op de 
stedeli jke gebieden in Utrecht en heeft daarom ~een ru imtelijke oonsequenties Yoor Haarzuilens. 
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Het ptangebied lunctioneer\ als groene bul1er binnen de stad en za l daarom geYrijwaard blijYen 
van grootschalige woningbouwprojecten blnnen het plangebied, 

Senioren bhjyen steeds langer zelfslandig wonen. Door de van rij kswege yoorgenomen afname 
van intramuraal wonen (bejaardentehuis of verzorgingstehuis), worden steeds meer maatregelen 
onlwikkeld am ouderen langer Ihuis Ie lalen wonen. Om aan dil voornemen legemoel Ie komen. 
i, h91 w9n'9liik am woning9n aan Ie kunnen pusen aan ouderenbewoning. Oil kan ootekenen 
dal bijvoorbeeld delen van woningen uilgebreid worden door bijvoorbeeld de bouw van een 
slaapkamer en douche op de begane grond. Aangezien de bevolking van Haarzuilens de 
komende jaren yergrijs!. is hel wensehjk om deze groep ruimte Ie bieden voor dergelijke 
Yoorzieningen. In het bestemmingsplan zal een en ander mogelijk worden gemaakt. 

De toename van het aantal ouderen laat de zorgyraag in Haarwilens stijgen. Op dit moment is 
men voora l aangewezen op Vleulen voor een grool aantal ZOJgvooJzieningen. Vanwege de 
stijging van het aantal ouderen is het wenselijk om oak binnen de kern zorgaanbod te hebben, 
Er wordt op dit moment een locat ie in het plangebied gezocht voo, een zorgboerderij. Zoora 
deze bekend is zal deze in het beslemmingsplan opgenomen worden, Verder zijn er geen 
plannen yoor een welzijnsYoorziening, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3.7. Conc tusles 
het bestemmingsplan dient. oYereenkomslig artikel 36 van de Monumentenwet. ter 
bescherming van het loekomst ige beschermd stads- en dorpsgezicht. Oil betekent dat de in 
de besch,living van het besche'mde dorpsgelichl genoemde te beschermen waarden 
middels een regeling in hel bestemmingsplan beschermd wilen worden: 
de onlwikkel ingen, genoemd in hel Landinrich tingsplan Haarzuilens wilen. voor zoyer nodig, 
in hel bestemmingsplan yertaald worden: 
de ontwikkel ingen in hel landinrichtingsplan Haarzuilens yerdragen zich met de 
yoorgenomen aanwijzing van het beschermd stads- en dorpsgezicht Haarzuilens: 
de Yoorgenomen uitbreid ing van luncHes in de gebouwen van het Sia lplein van kasteel De 
Haar waar op dit moment een procedure ex artikeltglid I WRO yoor wordt geYo&rd. zal in 
hel beSlemmingsplan yertaald worden: 
do Yoorgenomcn uitbreiding yan Golfbaan De Haar zal in hQI bestemmingsptan moget ijk 
gemaakt worden : 
de onlwikkel ingen aan de Hamlaan w ilen door middel van een uilwerkings- of 
wljzigingsbevoegdheid (01 een combinatie van beide) ex aflikel 11 WRO in het 
bestemmingsplan mogeliik gemaakl worden: 
eXIra parkeergetegenheid tijdens de evenementen bij het kasteel zalln hel bestemmingsplan 
mogelijk worden gemaakt. 
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4. ONDERZOEK EN RANDVOORWAARDEN 

In toenemende mate wordt de milieukwaliteit van belang bij de ontwikkeling van luncties in het 
larldelijk en stedelijk gebied. Het mi lieubeleid heeft zich in de loop van enkele decennia 
ontwikkeld tot een complexe materie. die er in de praktijk toe leidt dat bij ruimtel ijke 
ontwikkelingen met versch illende milieuaspecten rekening moet worden gehouden. In dit 
hooldstuk Is een overzlGnt gegeven van de re levante milleuaspecten In net plangeOled en oe 
diverse onderzoeken die ziin uitgevoerd, 

4.1. Mllleu. effectrapportage en Strateglsche Milieu 8eoordeUng 

Het doel van een milieu-elfectrapportage (m .e.r.) is om het milieubelang naast andere belangen 
een volwaardige rolle laten spelen bij de besluilvorming. Daarom moelen bij grootschalige 
projecten de milieugevolgen in beeld worden gebracht. voordat besluitvorming plaatsvindt. Een 
m.e,r. slull qua abSlracllenlveau aan bl] hel bes temmlngsplan. De resullalen van de m.e.r. 
worden vastge legd in een Milieuelfectrapporlage (MER). De milieu·inlormatie uit het MER wordt 
gebruikt bij de ruimtel iike onderbouwing van het oostemmingsplan. Tijdens de m.e.f.·procedure 
is er steeds interactie tussen m.er. en ruimtelijk spoor. zodat de milieu·inlormatie direct bii de 
planvorming wordt betrokken 

Het bestemmingsplan Haarzuilens maakt een aantal ontwikkel ingen mogelijk die zijn beschreven 
In net "Larld lnrlCnllngsplan Haarzul lens" Voor net LandlnflChllngsptan Haarzu'tens is een MEH 
opgesteld ' 

Twee ontwikkelingen die niet binnen hetlandinrichtingsplan vallen en die met di! 
bestemmingsplan mogel ijk worden gemaakt. zijn de uitbreiding van luncHes in de gebouwen op 
het Stalplein bij het kasteel De Haar en de uitbreiding van de gollbaan (zie paragralen 3,2.3 en 
3.24). Deze plannen staan los van elkaar en hebben geen lunctionele re latie De uitbreiding van 
lunettes in de gebouwen rondom het Sialplein belrell een beperkte groei van de recrealieve druk 
op het gebied. De toename van bezookers is lager dan het aantal. waarvoor op grond van het 
Besluit m.e.r. een MER 01 een m.e.r. beroordeling noodzakel ijk is. 

De gol/baan wordt uitgebreid met 9 holes. waarvan 5 binnen de bestaande loeatie en 4 holes en 
een nieuwe driving-range buiten de bestaande gollbaan. Dit bestemmtngsplan is hel eerste 
ru imtetijke ptan dal deze uitbreiding mogetijk maakt. Oeze activiteit vatt onder categorie 10·t en 
10·2 van lijst D van hel Besluil m.e.r.: "De aanleg, wijziging 01 uitbreiding van ~en of meer 
tooristische of recreatieve voorzieningen (10,1) en de aanleg. wijziging of uitbreiding van een 
golfbaan (10·2). die betrekking heeft op een oppervlakte van 25 ha of meer of op een 
opperv lakte van 10 ha 01 meer in een gevoelig gebied". 

Cone/usie 
Omdat de gehele uitbreid ing vall binnen Mn van de Belved~re gebieden en een deel van de 
uitbreiding vall b<nnen de Ecologische Hooldstructuur (beide "gevoolige gebieden" Yoigens het 
Besluit m.e.r.) valt het plan onder de m,e.r,·beoordel ingspl icht, Op dit moment is de gemeenle 
bezig met de m.e.r.·beoordeling. 

4.2. Geluidhinder 

Geluid beTnvloedt de kwaliteil van de leef- en woonomgev ing. De belangrijkste geluidsbronnen 
die in het kader van de ruimtelijke inrichting en ontwikkel ing van belang zijn, zijn wegverkeer . 
ra ilverkeer en geluidsproduct ie door bedrijven. De mate van acceptatie en hinder is onder meer 
alhankelijk van de functie van het geluidsbelaste object. 

'"MER Groongebied Utrecht West" DLG 2004 . Aaanvull ing MER Groengebied Utrecht West 
DLG aug ::>005. MER Groengebied Utrecht Wesi. uitwerking elfecten Luchtkwaliteit en geluid, 
DLG november 2005 . 
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De Wet geluidhinder is van toepassing tli j hel vaststellen van een tlestemmingsplan. De normen 
uit die wet ziin van toepassing bii: 

bestemmen van gronden voor nleuwe geluidsgevoel ige objecten als won ingen en sCholen: 
bestemmingen van gronden voor aanleg van nieuwe (gezoneerde) wegen (niet bij woonerven 
0130 km-wegen): 
reconstructie van wegen, 
geluid5geLonee,de boorij.enterreinen. 

AIS een van bovenstaande siluaties aan de orde is dient er een akoestisch onderzoek te worden 
gedaan en zonodig (en binnen de voorwaarden daarvoor) kan er een onthe1ling hogere 
g,enswaarde worden verleend. De Wet geluidhinder hanteerltwee waarden: 

t. De voorkeursgrenswaarde, Indien de geluidsbelasling onder dil niveau blijfl is de 
betref1ende onlwikkeling ap grand van de Wet geluidhinder zender meer mogelijk. 

2. De maximale onthelting$waarde. Oit ie het maximale geluidsniveau waaraan , onder 
voorwaarden , geluidsgevoelige objecten en terreinen mogen worden tllootgesteld. 

4.2.1. Wegverkeerslawaal 
Het huidige plangebied kent een kle ine kern (Haarzuilens) met een 30 km regiem en daarbuiten 
een aantal onslu itings- en verbindingswegen van 50 01 70 km/uur Behalve de 30km,wegen 
val len aile wegen onder de Wet geluidhinder. 
In de huidige si luatie zijn er geen problemen wat betrelt geluidsbelas\ing vanwege verkeer Hel 
aantal gevoelige bestemmingen (woningen) Is beperkt en ligl meestal op enige alSland van de 
weg en de verkeersintensiteit in het gebied is ,ela1lellaag. 

In de toekomsl zijn er een aanta! veranderingen in de onmiddellijke omgeving die ellect hebben 
op de geluidssitua1le. De Rijksweg A2 is ve,breed en voorz ien van een geluidsreducerend 
wegdek, Deze maatregelen en aanpassingen gekoppeld aan ontwikkelingen buiten het 
plangebied dragen bij aan de beheersing van de geluidhinder. 

Binnen het plangebied zal de verkeersinlensile il vanwege de groei van de recreal ie iets toe 
nemen. Deze loename is echler relalie! beperkt en zal geen structurele loename van de 
geluidsbelasting veroo,zaken. 

Cone/usie 
Omdat er geen nieuwe geluidsgevoelige tlestemmingen worden mogelijk gemaakt in het 
plangebied vo,mt de Wet geluidhinder geen beperking voor realisalie het bestemmingsplan. 

4.2.2. Spoorweglawaai 
Binnen een bepaalde alsland van spaarwegen dienl bij veranderingen onderzoek Ie worden 
gedaan naar de mate van geluidsoverlasl. In hel plangebied Ioopt de spoor lijn Ut,echl-Woerden. 
De lijn is onlangs verbreed. aij deze verbreding zijn maatregelen gelr01len am de 
geluidsbelasting op aangrenzende woningen. die zijn gelegen aan '1 Haag. te bepe,ken. 

Cone/usie 
Het tlestemmingsplan maakt geen verdere wijziging van de spoO'lijn mogelijk. Nader onderzoek 
is daarom niet nodig. 

4.2.3. Industrlelawaal 
Het optreden van hinder als gevolg van induslrielawaai kan worden voo,komen en beperkt door 
alstand te bewaren tussen geluklstlron en ontvanger. Voor kleinere t>edrijven is (IiI ge'egeld in 
de Wet milieubeheer. Vaar grotere bedrijven kan in het kader van de Wet geluidhinde, een zone 
rond een bedriil 01 een bedrijventerrein worden opgenomen in het bestemmingsplan. 

Cone/usie 
In dit plangebied is geen sp.ake van grOle(re) bed.ijven 01 een bedrijvenlerrein dat gezoneerd 
moet worden. 
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4.2.4. MIII&uhlnd&r b&drljvlgh&ld 
Er wordt naar gestreeld om het wonen en werken in de stad OD een goede manier te laten 
samengaan. Beide luncHes ziin belangriik voor Utrecht. maar voorkomen moet worden dat 
milieuhinder van bedriiven een negatieve invloed hee1i op de woonomgeving. Het streven is om 
werkfuncties in de woonomgev ing te integreren om daarmee de levendigheid in de woonwiiken 
te vergroten, Oeze werkfuncties mogen echter geen overlast veroorzaken. De bedrijven die (te 
v""I) lI"ur of 1I"luidhind"r v"roorzak"n, ovo'la~! lI"von of and"r" 'i~ico'£ voo, do 9"zondh"id on 
vei ligheid mel zieh mee brengen, moelen ruimteliik worden gescheiden van gevoelige 
beS!emmingen als wonen. Dit wordl bereikl door milieuzonering, Bedriiven die onder eategorie 1 
01 2 va llen passen in pr incipe binnen een woonomgev ing. Categorie 1 kan in een woonwijk 
worden toegeslaan. eategor ie 2 in een luncHemengingszone. aan de rand 01 op een specilieke 
plaats In een WOOnWl lk. t:\edflJven In eategorle ;j en noger moelen op emge alstand van 
won ingen liggen. bij voorkeur op een oedriiventerrein. 

Conelusie 
Oil ptan!lebied wordl gekenme,kl doo, mel name de agrarische en de ,ec,ealieve lunclie. 
Agrarische bedrijven in het gebied die geen belemmering vormen voor de ontwikkelingen 
genoemd in het Landinrichtingsplan Haarzuilens zullen als zodanig bestemd worden. 

4.3.Geur 
Bepaalde bedriiven kunnen geurhinder veroorzaken. Voor speeilieke oedriiven is in de Wet 
mil ieubeheer een richtwaarde aangegeven voor de hoeveelheid geur (uilgedrukt in 
goureonhodoo/m'j dio accoplabol i$ in do omgoving vBn bodriivon. Dozo gouruitstoot hooft 
ruimteliike eonsequen ties. In de directe omaeviog van het oedr ii! ziin vanuit de norm van de Wei 
milieubeheer beperkingen gesteld aan de mogeliikheid voor nieuwe ontwikkeling van gevoelige 
bebauwing (mel name wonen). Dit soort oedriiven bevindt zich niet binnen het ptangebied 01 in 
de direcle omgeving daarvan. 
Kleinere bedrijven zoals horecavestigingen. 01 een bakkerii kennen soms oak geurhinder maar 
daarvoor ziin geen richllijnen opgesteld. Oil geldt oOk voor de agrarische bedri;ven. De 
meSlopslag bi; agrarische bedri;ven kan geurhinder veroorzaken, Door de plaats van de 
mestopslag is een deel van de hinder te voorkomen. Echter bii grotere oedriiven is voldoende 
alsland l&n op~ichl& van woning&n van d&,d&n noodlak&l iik. Oil wordl g&r&g&1d in d& 
bestemmingsplanvoorschriften. 

Conelusie 
In hel plangebied doen zieh geen problemen ten aanzien van geurhinder voo,. 

4 .4. Externe veiligheid 
Op plekken waar wordt gebouwd kunnen veiligheidsr isico 's optreden voor omwonenden, 
bedriiven en passanlen. Om de veiligheid Ie vergrOlen wordt bii bestemmingsplannen aandacht 
besteed aan de omgeving van bedrijven die veiligheidsr isico 's mel zieh meebrengen. De normen 
en richUiinen komen uit het Besluit exlerne veiligheid inriehtingen Dit bes luil sehrijlt voor dat 
beschikkingen zoals een bestemmingsplan moelen worden getoetst aan deze normen 

He! Beslui! eXlerne ve iligheid oeschrii!! de alslanden tussen risicovo lle bedrijven en kwelsbare 
obiecten/bestemmingen. Risicovolle bedrijven zijn bij vooroeeld LPG stations. Kwelsbare 
obiecten ziin bijvoorbeeld woningen. gebauwen waarin mensen ziin die ziehzell slecht in 
veiligheid kunnen brengen (seholen en zarginstetlingen) en gebouwen waarin vaak grote 
aanta llen personen aanwezig ziin (grote winkelcentra. grote kantoren elc.). Daarnaasl bestaan 
boperkt kwetsbare obiecten, dit zi;n aile andere gebouwde objecten. 

In hel &ls luil externe v&iligh&id inrichtingen Slaan lwee SOOrlen risico's besch,ev&n waarop d& 
normen en , ichtlijnen van toe passing zijn. Het oetrelt Plaatsgebonden risieo en Groepsrisico. 

Conelusie 
Vast(l",st",1d is dat ",r ,ich in h"'l plangebied g",en BEV1·bedrijv",n oevind",n. Ook """v ind,,,n ",r ,ich 
geen invloedsgebieden van BEVI·oedriiven die zi;n gelegen in naaslgelegen plangebieden. 
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Route gevaarlijke stoffen 
In de stad liat een vastaestelde route waarover transport van aevaarli ike st01len plaats mao 
vinden. Gevoelige bestemmingen moeten vokjoende alstand houden tot deze wegen. 
In het plangebie(l liggen geen wegen waarover veNoer van gevaarlijke stollen plaats vindL 
Over de spoor liin vindt ineidenteel transport van gevaarlijke st01len plaats. Dit gebeurt met name 
's naehls. Uil onderzoek is gebleken dal de risicoeonlouren hie,van binnen het spoortalud liggen. 
Volgen$ de mee$! recente inventarin!ie vind! over de liin Breukelen . Harmelen he! volgende 
Iransport per jaar plaals: 1650 wagons brand bare gassen. 1000 wagons zeer giltig gas. 1700 
wagons zeer brandbare vloeistollen en 600 wagons zeer gilt ige vloeistollen Het transport van 
hel zeer gillige chloor is inmiddels geslaakt. 
8erekend met het rekenprog,amma ReM2 wordt de waarde van 1 0·7ljaar Plaatsgebonden 
RiSiOO op <!!:I meter van de spoorbaan tJeretkt. 

4.5. Luchlkwaliteil 

Inlelding 
Luehlkwalileit heef1 belrekk ing op luehtveronlreiniging door gasvormige slol1en en 
verontreiniging van de luchl met Siol, door mel name verkeer. Volgens hel Bestuilluehlkwaliteit 
2005 nemen bestuursorganen bij de uitoelening van bevoegdheden die gevoigen voor de 
luchlkwatitert kunnen hebben de grenswaarden voor tuchlkwaliteit in acht. Er ziin grenswaarden gesleld 
\fOOf de 51011&11 stikstoldioxicle (NO.), lijn 5101 (PM 1 0). zwav&kjioxicle (So,). Iood (PIl), koolmonoxicle 
(CO) en benzeen. De grenswaarden g.elden in zi jn algemeenheid, belloudens de werkplek. Aan de 
jaargemiddcldo g"mswaar(i(! van slikslOldioxide hoof! nu noo niet 10 worden voldaan, maar pas vanal 
2010. Daarnaast dienl inziehl gegeven te worden in gevolgen voor de bl00151elling van mensen. 
ecosystemen en vegetalie aan luchtverontreiniging als gevolg van deze stotten. 

Uil berekeningen len behoeve van ander plangebieden die in de nabijheid van Haarzuilens 
liggen (Vleulen. Leidsche Rijn) is duidelijk dal in dit plangebied geen overschrijdingen van de 
normen luehtkwaliteit zijn te verwaehten. behalve direct langs de rijksweg A2. In dit deel van hel 
plangebied komen echter geen gevoolige beSlemmingen • dit deel zal geheel agrar isch of ten 
behoeve van extensieve recreatie worden bestemd. BinnenkQf1 (meiljuni 2007) komt er een 
niel/we Wei Luchlkwalileil die nieuwe rege ls slell ten aan~ien van plannen waarvoor wei or niet 
een luchtonderzoek moet worden gedaan. 

Cone/usie 
Het beslemmingsplan HailflLJiiens za l nil de zOmer van 2007 in de insp,aak wordfm gebrilcht. 
Het plan moet vermoedel ijk worden getoe151 aan de Wet Luehtkwalilei!. Het luehtonderzoek zal 
gereed zijn op hel momenl dat het bestemmingsplan in hel kade, van de inspraak ler inzage 
wordt gelegd. 

4.6. Bodemkwalileit 
Het gemeentelijk bodembeleid gaat uit van de volgende algemene uitgangspunten: 

80dembescherming 
Nieuwe bodemverontrein ig ing moet worden voorkomen en indien er loch 
bodemverontreinig ing ontStaal moet de bodem direCI worden gesaneerd, Oit speell mel 
name bii bedrijl smatige activiteiten. 
Bodemsanering 
Ernstig veronlreinigde localies dienen te worden gesaneerd indien er levens sprake is van 
milieuhygio'inische risico's. Bii immobiele veronlrein iging in de bovengrond die zich niel kan 
verspreiden (zoals zware metalen en PAK) wordt uilgegaan van een zogenoemde 
tunctiegerichle benader ing. Oit houdl In dal de kwal ite ilseisen die aan de bodem worden 
gesteld athankehjk zijn van de toekomSlige bestemming van (Ie locatie. Bij mobrele 
verontreiniging die zieh via hel grondwaler kan verspre iden. wordt mede athankel ijk van de 
kosteneHectiviteit , zoveel mogelijk verwijdering van de verontre iniging nagestreeld. Een 
ander uitgangspunt is dat bij nieuw in te richlen gebieden ot terreinen hogere eisen worden 
ges!ekl aan de bodemkwalileil dan bjj mlliauhygitnisch onve,mijdba'a sane,jngen in 
gebieden waar geen nieuwe inrichting plaalS vind!. eij nieuwe situalies ligt het criterium voor 
saneren bij ernstige verOntreiniging. 
Voo, onlgraving van ernstig veront reinigde grand in gemeenle Utrecht is een saneringsplan 
noodzakelijk. dat moet worden goedgekeurd door gemeente Utrecht. 
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Bodembeheer 
Bii heroebruik van (schone of lichl veronlreiniode) orond wordl uitoeoaan van hel principe 
"Wal schoon is moel schoon blijven" en "wal vies is mag niel viezer worden". Waar mogelijk 
wordl een verbeler ing van de kwaliteit nageslreeld, zodat de bodem duurzaam geschikl 
wordt voor elk gewenst gebruik. Hergebruik van licht veronlreinigde grond bij onverdachte 
terreinen kan plaats kan vinden op basis van de bodemkwaliteitskaart (binnen de zone) en 
conform hot bodombohocrplon 

CC!nclusie 
AIS oevoio van de historische bedriiviOheid komen in het oehele plangebied lichle 101 malige 
verontrelnigingen mel zware metalen en polycyc lische aromat ische koolwaterstoUen (PAK) voor 
in de bovenste halve meter van de bodem. Deze kwa liteit staat de gevoelige vorm van 
grondgebruik (wonen mel luin), die in het plangebied hoofdzakelijk voorkomt, niel in de weg. 
Grote veronlreinigingen komen in hel gebied nie t voor . De nieuwe luncties zoals in dit plan 
worden beslemd worden niet beperkt door bodemveronueiniging. 
Incidenleel kan een ondergronds lank voorkomen of een slOOI die is gedempt met (I icht) 
veronlreinigd maleriaaL Deze zu llen bij hel uilvoeren van werkzaamheden. indien nodig. worden 
gesaneerd 

4,7. Flora en fauna 
De Flora· en launawellegt een zorgp lichl op len aanzien van naluur. planlen en dieren. Indien 
een iniliaHel mogel ijk de bestaande naluurwaarden kan verminderen mOOI de iniHaHelnemer 
aangeven hoe dal beperkl en/ol gecompenseerd gaal worden. Bij grote ingrepen of een 
behoor lijke aanlasling waarbij beschermde planten 01 diersoorlen in hel geding zijn dienl een 
onthelling op grond van de Flora- en launawet Ie worden aangevraagd bij hel minislerie LNV. 
Wanneer btj planvorming de beslemming tn een gebied veranderl moeten middels een 1I0ra
launa inventarisalie de huidige natuurwaarden worden onderzocht en moot er inzichl worden 
gegeven in hel voorkomen van aaniaSling van beschermde plant- en diersoorten. 

Voor hel gebied Haarzuilens ziin grote veranderingen op komsl die mel name belrekk ing hebben 
op uitvoering yan hel landinrichlingsplan Haarzuilens. Daarbij zal agrarisch gebied omgevormd 
worden tOI groene recreatiegebieden. Daarnaasl zal een uitbreiding plaatsvinden van de 
golfbaan en staan nog enkele andere ruimte lijk onlwikkel ingen op siape i. In de planvorming 
dienen de elleclen op de naluurwaarden in hel gebied en de beschermde soorlen in hel 
bijzonder, Ie worden meegewogen De SHchting Ecologisch Advies (SIEA) is gevraagd om 
ecologisch onderzoek Ie doon. In dat kader is in november/december van 2006 een 
veldonderzoek uilgevoerd en zijn gegevens van de provincie geraadpleegd. Daa,bij is vooral 
aandacht besleed aan vissen. amlibiel!n, planten en walerslakken. OOk de vleermuizen zijn 
onderzocht. 

Aanweziga soar/an 
Twee beschermde vissoorten komen vrij algemeen in hel gebied voor: de bittervoorn en de 
kleine modderkruiper. Van de drie beschermingregimes van de Flora en faunawel. zit de 
bittervoorn bij de slrengst beschermde SOorlen ('label 3'). De modderkuiper zit in de lussengroep 
( 'tabel 2'). 
De kamsalamander is ook Slreng beschermd en in 1994 aangetrolten in vijvers op de gollbaan. 
Dilleetgebied is van grOOI belang omdal andere populaties ver verwijderd liggen. Daarnaast 
komen meerdere licht beschermde (,label I') soorlen amlibiel!n algemeen in het plangebied 
voor. 
Aile voorkomende vogels ziin beschermd, maar hun broedplaatsen ziin aileen in de broedtiid 
beschermd. OOk vrijwel aile zoogdieren zijn beschermd. maar anders dan licht beschermde 
soorton van label I zijn hier niollo vorwachton. In hoi gobiod grooion veol bijzondere planlen in 
hel naluurr eservaal aan de Bijleveld, hel bOs van Haarzuilens. de bermen van de Joostenlaan 
en in en langs de slo\en van de we idegebieden. Een klein deel van deze seorlen is ook 
beschermd (label 1 en 2). Tot slOI is sleekproefsgewijs gezochl naar de plalle schijlhoren. een 
bedreillde waterslak die ook stren~ beschermd is. Deze is echler niel aanlletroUen. 

Elleclen en verplichlingen 
In de uilvoeringsfase worden weilanden en akkers mel bomen beplant. waterlopen vergraven, 
inlfaslruCluur aangelegd en beplanting verwijderd. 
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Daarbij worden verblijlplaatsen van beschermde dieren en planten verstoord. Het overgrote deel 
van de aanwezille beschermde planlen en dieren vall echler onder de lichl beschermde soonen 
van 'label l' In geval van ruimteli jke Onlwikkelingen zoals hier. is het verst oren van de 
verblijlp laalsen van deze soorlen niel vertloden. Bij ingrepen aan waleren worden echler wei de 
verblijlp laalsen van de bitlervoorn en kleine modderkruiper verSloord. Voor deze Slrenger 
beschermde soorlen geldl de vrijsle lling niet. en moel voor ingrepen aan wateren een onlhemng 
van d9 Flora- £In launaw(lt word9n aang9waagd. Wann(l9r d9 ingr9p9n 20rgvuld ig £In buit9n d9 
gevoelige perioden voor be ide vissen, worden uitgevoerd mogen we ervan uitgaan dat deze 
onthelfing verleend zal worden. 
Bij de uitbreid ing van de gollbaan zouden verbl ijlp laatsen van de kamsa lamander kunnen 
worden verstoord. Omdat recente gegevens ontbreken. is niet bekend waar de dleren ziCh 
ophouden en Zijn de eHeCten op dit moment nie t gOed Ie beoordelen. Nader onoerzoek naar her 
voorkom9n van de kamsa lamaooer op de gollbaan wordt aanbevol9n. 
Voor enkele strenger beschermde plantensoorten (tabel 2) moet misschien een onthelling 
worden aangevraagd wanneer de groeiplaats wordt aangelast. Mogelijk zijn deze planlen echler 
aangeplant en dan ziin zij niet beschermd. De Ilchtbeschermde dotterbloem ("label!') komt voor 
in de polder len noorden van de Thematerweg en ZOU schade kunnen ondervinden van de 
geplande verbeteringen van de sloten aldaar. Het is wel iswaar niet vertloden de groeiplaatsen te 
vernietigen, maar gezien de alname van deze lraaie planl in deze omgevlng wordt aangeraden 
de groeip laatsen te ontz ien. 

Een belangrijk eUect op langere termijn is dat de watergangen tussen de beplante perce len mel 
hili oporoeien van d£! bom£!n b£!scbaduwd raknn en met blad dichtslibben. Daardoor worden ze 
ongeschikl voor oever- en waterplanten, vissen en amf ibietm. Aanplant aan de zonzljde van 
watergangen betekent dus een verstoring van verblijl plaatsen van de bittervoorn en kleine 
modderkruiper en is daarom onlheffingsplichlig. Wanneer in hel inrichlingsplan voldoende 
geschikle waleren voor beide soonen gewaarborgd zijn. mogen we ervan uilgaan dal deze 
onlhe1long verleend zal worden. In ieder geval moe len de verschillenoe leetgebieden voor de 
bittervoorn (polder Haarr ijn west en noordoosl, JOOSlenlaan·Themalerweg en de Bijleveld en 
baar zijsloten) behouden bl ijven. Een verlles aan habitat kan gecompenseerd worden door 
elders de habitatkwal ileit Ie verhogen. middels visvriendelijke inr ichting en beheer. Voor meer 
inlormalie met betrekking 101 ecologle wordl v9rw9Z9n naar h91 9cologlsch ond9rZ09k van de 
Stichting Ecoklgisch Advies. 

Cenclusie 
De Flora· en taunawet vormt geen belemmerlng veor do ontwikkelingen die in het 
bestemmingsplan mogel ijk worden gemaakl. Wei zal voor een aantal ontwlkkelingen een 
onlhelfing op grond van de Flora· en launawet moelen worden aangevraagd. De verwachting is 
dat deze verleend zal worden. 

4.8 . Wat er 

Water/oelS 
Vanal I november 2003 Is de waterloets wettelijk van toepassing, een procedure waarbij de 
initiatielnemer in een vroeg stad ium overteg veert met de waterbeheerder over 
walerhuishoudkundige aspeclen van ruimte lijke plannen. De walenoets hee!t als doel hel 
voorkomen van nieuwe ruim telijke onlwikkelingen die in strijd ziin mel duurzaam waterbeheer. 
Hel plangebied ligl binnen het beheersgebied van hel Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden (HDSR), veran twoordelijk voor he t waterkwal iteits· en walerkwantileilsbeheer. Hel 
onderhOud aan de rloler ing wordt uitgevoerd door de gemeente Utrecht De provlncle Is 
verantwoordel;jk voor het grondwaterbeheer. 

De resultaten van de watertoets worden weergegeven in deze paragraat. Deze paragraaf is 
opgesteld In overfeg mel het Hoogheemraadschap De Slich tse Rijn landen (HDSR). 

Walersysleem 
In het plangebled komen de volgende watergangen voor: 
Bijteveld, Heycop, Vleulense Wetering, Joostentaanwelering, Haarrijn en Ouwenaar. 
Dez£! watergangen vervullen een be langrijke luncti£! In d£! aan· en alvoer van water en hebben 
dan ook in de tegger van walergangen de stalus van primaire walergang. 
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Binnen het ptangebied vinden geen herstructureringen van stedetijk gebied ptaats. Wet wordt hel 
gebied heringericht onder verantwoorde lijkheld van de Landinrichtingscommissie Groengebied 
Ulrecht·west Het primaire watersysteem dat de al · en aanvoer van Leldsche Aijn verlorgt. 
wordt op enkete punten ingrijpend aangepas1. Deze wijz igingen ziin in het tandinrichtingsptan 
Haarzuitens opgenomen en worden onder verantwoordel ijkheid van de Landinrlchtingscommissie 
uitgevoerd. Belangrijke wijzigingen op dit punt zijn de aanpassing van de Joostenlaanwetering 
en het ve 'groten van de capac iteit van Haarrijn Gn Ouwenaar. De Haarrijn ut -indien mogel ijk. 
gedeeltetijk van boezem· naar potderpeit wo'den verlaagd. waardoor de kades ter ptaatse niel 
meer nodig zijn . 

Water. an walarbodemkwaliteit 
De waUHkwatnen in het geoled wordt in belangrlJke mate bepaatd door de kwalite lt van het 
aangevoerde water en de activileilen binnen het gebied. Sinnen het gebied Haarzuitens vinden 
agrarische activileilen ptaals t:!ie inv loet:! hebben op de slikslof· en fostaatbetasting van hel 
oppervlaktewater. Verder wordt het gebied Haarzuilens benut voor doorvoer van water van en 
naar de Vinexwijk Leidsche Aiin . 

Walerkeringen 
tn het plangebied zijn waterkeringen aanwezig tangs Haarrijn. Heycop en Leidsche Rijn. 
Zone ring en bijbehorende bepatingen zijn opgenomen in de keur van het waterschap. 

Rio/ering 
Da woonkern Haam'ilens is deels oemengd en deets gescheiden oark>leard. Bij een oeman()d 
rioolstetse l worden alvafwater en hemefwate, via hetzeHde buizenstetset ingezamei::l en bij een 
gescheiden riootstetsel via aparte buizenste lsets. Het rioolgemaat staat op de hoek van de Eikstraat en 
de Heggestraat. Vandaar wordt het water via een persleiding verpompt naar de woonkern V\euten, Het 
gemaat en de persleiding ziin in beheer bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
tn het buitengebied van Haarzuilens ~gt geen vri jvervat riolering . Het afvafwater wordt hier ingezameld 
via drukriolering. Sinnen het ptangebied ziin nu nagenoeg aIle pereelen op de drukriolering aangesloten. 
De nog niet aangesloten pereelen worden in 2007 aangesloten of voorzien van een indiYiduele 
behandelings<nsta llatie voor het atvafwater (iba). 
Da nolering in Haarzuilens dateert voor een groot deet uit de periode 1977 · t983, Da drukriolering is van 
laler datum. deals t989, deals 2002 en deals 2004. Het gemengde rioolstetset hee1t lien overslort, 
gel8gen lussen de Ockhuizerw&g 8 en to. waar bij hevige neerstag verdund rioofwater op hel 
opperv1aktewater wordt ge1ooOO. 

Rio/ering. /oekomsl 
Voor eventuele geptande ontwikketingen getden de votgende voorwaarden vo lgens hel 
Gemeentetijk Aioteringsptan Utrecht 2007·20t 0 en het Handboek ontwerp ' io len. riootgemalen 
en drainage: 
• Huishoudelijk en bedrijlsmalig alvaiWaler moet worden ingezameld en gelransporteerd naar 

de arvatwaterzuiver ingsinr ichting (AWZt). tenzij tokate t:>ehandeting doelmatiger is. Lokate 
behandeling is atteen toegestaan buiten de t:>ebouwde kom en wannee ' daarvoor 
toestemming is gegeven door de provincie. 

• Hemelwater moet in princ ipe ter ptaatse ingezametd en verwerkl worden. Het hemeiWaler 
mag alteen ingezameld en argevoerd worden naar de riootwaterzui~eringsinrich1ing als de 
kwa liteit dusdanig is dat zuivering noodzaketijk is en ats dit op de centra le zuivering het 
meesl doetmat,g 'so In Haarzu,tens is slerke veron tre,n igrng ~an het hemeiWater zeer 
waarschijntijk niet aan de orde. zodat het ter plaatse verwerkt moel worden. Bij voorkeur 
wordt het water gelnfittreerd in bodem ot direct 01 via een zuiverende voorziening getoosd op 
opperv laktewater. Het direct tozen van water van wegverharding en intensief gebruikte 
parkeerterreinen op oppervlaklewater is nie t toegestaan. 

• tnzameting en transport naar de rioo l waterzui~eringsinricht i ng van relatief schoon water, 
zoats drainagewater , bronneringswater of oppervlaktewater is niet toegestaan. 

• Bij nieuwe klzing op het fioolstetsel is een vergunn ing nodig van de rioolbeheerder. 
• Het ontwerp van de inzameting en transportmiddeten voor alvat· en hemelwater dient te 

votdoen aan de eisen in het Gemeentetijk Rioter ingsptan en het Handboek ontwerp rioten . 
rioo lgematen en drainage van de dienst Stadswerken. 
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Grondwater 
Het maaiveldniveau varieer1 tussen 00 +0,6 m NAP en + t,3 m NAP. Hiertli i IiOt 00 Brink het hOOQst en 
het noordelijk deel van Haarzui!ens Iletlaagst 

Grondwaler. loe/<:omsl 
Bii ontwikke lingen is het wensel ijk minimaal een onlwateringshoogte van 0,9 m te real iseren. 
Atleen bij kruipruimletooc bouwen 01 in de po,ken ie een ontwoteringch<Xlgte von minimool 0,6 m 
acceptabet. Slreven is hel freatische g'ondwater dil niveau niel vaker dan viii dagen per jaar te 
laten overschrijden. 
Doetstelling is de natuurl ijke grondwaterstand niet kunstmatig en structureet te verlagen. Voor 
het reatiseren van de gewenste onlwateringshoogte heelt het ophogen van hel maaivetd 01 hel 
reatlse ren van ext ra open water de voorkeur Mven het aanteggen van dramage. 
Voor bestaandlt overtaslsituatilts zat mel at le betrokken parlijltn naar een op lossing worden 
geweht. 

4.8_1. Verstagtegglng van gevoerd overteg gemeenle - waterbeheerder 
Bii het opstet len van het advies 'toetst' het waterschap Of het ptan aan de criteria voor de 
waterhuishouding voldoel. Ats atgemeen criterium voor ru imtetijke ptannen geldt dat min imaat 
het stand·stilt moet worden gehanteerd. hetgeen inhoudt dat de waterhuishouding niet mag 
vers lechleren. De ontwikkelingen die plaatsvinden in het kader van de herinrichting Haarzuilens 
zijn in nauw overleo lussen gemeenle. landinricht ingscommissie en waterschap tot sland 
gekomen. Het waterschap kan dan oak instemmen met deze ontwikkel ingen, Daar waar de 
ontwikkelingen niet voldoen aan het stand·still·beginsel. lullen in het kader van de landinr ichting 
Haarzuilens compenserende maalregelen worden genomen. 

Cone/usie 
Het walerschap kan instemmen met de wi jzig ingen zoals deze zullen worden opgenomen in het 
bestemmingsplan en voornamelijk voartkomen uit het Landinrichtingsplan Haarzuilens, Bij dlt 
uitwltrking van de dlttailwaterhuishouding zu llen de gltvolgen van deze wijzig ingen nader worden 
gedetail leerd . Veer de werkzaamheden die in dat kader plaats zul len vinden. zijn vergunningen 
van het waterschap (op grond van de Keur) nodig. Zonodig zullen hlerin aanvullende eisen 
worden gesteld. In het bestemmingsplan zullen de eerder genoemde voorgenomen 
aanpassingen aan het waterssysteem mogelijk worden gemaakt. Concreet zullen in het 
bestemmingsplan de volgende zaken geregeld worden : 

de primaire watergangen zullen in het bestemmingsplan de bestemming water kriigen; 
in het bestemmingsplan 7al rekaning worden gehouden mer een onderhoudsstrook van 5 
mete, langs primaire watergangen: 
in het bestemmingsplan zullen de waterkeringen opgenomen worden binnen de bestemming 
waterkefingsdoe leinden 

4.9. Arc h eologie 

4.9.1. Arc heologlsche monumenten en waardevolle gebleden 

De Areheologisehe Waardenkaart van de gemeenle Utrecht geett inzieht in de ligging van 
beschermde en behoudenswaardige archeo log ische terre inen. Daarnaasl geelt de kaart inzicht 
in da gebieden WII"rvOor een hogere of lagere archeolog ische verwachting gelde In het 
beSlemmingsplan zijn de beschermde en behoudenswaardige terreinen voorzien van een 
beschermende regeling . onder meer door middel van een aanlegvergunning. De gemeenlel ijke 
kaafl is geilnt op de Indicat ieve Kaarl Areheolog ische Waarden (iKAW) van de provincie en op 
de kennis en ervaring opgedaan gedurende [ientallen jaren archeologisch onderzoek in de 
gemeenle, In het kader van het beslemmingsplan wordlltr ondltrscheid gemaakl tussltn 
beschermde archeolog ische monumenlen, terreinen van hoge archeologische waarde en 
gebieden van hoge en lage archeologisehe verwaehting. 

Beschefmde archeologische monumenten zijn archeologische monumenten die volgens de 
Monumenlenwet 1988 ziin beschermd. Aanlasling van de beschermde archeologische 
monumenten is niel toegeslaan. Evenlueel dubbel ruimtegebruik is mogelijk, milS de gekozen 
bestemming zich duurzaam verhoudt met de In het terrein aanwezige archeologische waarden. 
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Voor dubbel ru imlegebruik is een vergunning krachtens de Monumentenwet vere is1. De 
bevoegdheid de vergunning te verlenen bemst b1j de minister van OCW. 

Terreinen van hoge archeologische waarde ziin gebieden waarvan bekend is dat er 
archeologische waarden zijn, maar die niet beschermd zijn als archeologisch rii ks· 01 
gemeentelijk monument. Voor deze te rreinen en voor gebieden van hoge en lage areheologische 
vvrwach(;n9 g(lldt vanal :2007 vvn bv lvid dat mvdv gvba~(I(lrd i~ op d(l ' (lC(lnt h(lr2i(ln(l 
Monumentenwet (de herziening wordt ook we i de Wei op de Archeologische Monumentenzorg 
genoemd). 

4.9.2 Beschrljvlng van archeologische waarden en mollvat le van de waarde 
In paragraal 2.2 I. is de historische onlwikke ling van het gebied beschreven. In die paragraaf is 
beknopl de geschiedenis beschreven van de prehiSlor ie, Romeinse lijd. de middeleeuwen en de 
periode daarna. Vanal de middeleeuwen is hel huidige. zichlbare. culluur landschap ontstaan. 
mel name waar het gaal om de ontginningen in hel gebied in de drie beschreven per ioden. 
Van de middeleeuwse periode en vooral ook de perioden daarvoor is re latiel veel bekend door 
hel archeologisch onde.zoek in het gebied en de directe omgeving. 

Bli de Iwee laatste typen ontginnlngen. namel ijk de opstrekkende stroomrugonlg innlngen ul1 de 
li e eeuw en de jonge, regelmatige veenontginningen uil de l ie tot de 13e eeuw, is de 
middeleeuwse en jonge.e bewoning vrijwe l steeds gelegen aan de kop van de kavels . aan de 
zijde waar de ontginning is aangevangen (de zogenaamde onlginningsbasis). Op basis van de 
ontginningsgeschiedenis Kunnen daarom londer mee. zones van hogere archeologische 
verwachting worden onderscheiden langs met name de noo.dzijde van de Parkweg . de 
Thematerweg en de Lagehaarse Dijk. 
Een grool verschil met de .est van de st roomrug is dat in het gebied ten noorden van de Heycop 
en Bijleveld nauwel iiks klei is gewonnen ("algevlel") ten behoove van de baksteenindustrie. 
Hierdoor zijn Dud ere vindplaatsen vee l meer dan elders bewaard gebleven: de grondsporen ziin 
hier niet met het alg.aven van de grand uitgewist. 
Met name het blok tussen Vleulen in hel ooslen. het kaSleelpark in hel westen. de Parkweg in 
het zuiden en de rand van de stroomgordel in het noorden heelt enkele tienlallen vindplaatsen 
uit do pariodo tU$$cn do Late IJzortijd on do Vrocgo Middcloeuwon opgolovcrd. 

De onderzoeken in hel gebied hebben enkele tientallen nederzel1ingslerreinen uil de tJzert ijd tot 
de Late Middeleeuwen opgeleverd. Voor een deel zijn deze verwerkt in de Archeologische 
Monument Kaart (AMK) die door de Aijksdienst voor A.cheotogie, Cultuurlandschap en 
Monumenten (RACM) wordt bijgehouden (zie bijlage). De status van de lerreinen op de AMK. 
met uitzondering van wenet ijk beschermde 01 Ie beschermen terreinen. is niel bepatend 01 
beperkend voor het gemeentelijk beleid inzake de bescherming van archeologisch erlgoed. Voor 
het plangebied zullen de archeologische waarden de komende maanden zoveel mogelijk in 
samenspraak met de AACM wo.den gedigitaliseerd en geclassiliceerd volg',,"s het 
instrumentarium dat de gemeente in de beslemmingsplannen zal kunnen gebruiken voor de 
bescherming van archeotogisch erlgoed. Op dil momenl wordt dil instrumentarium aangepasl 
naar de nieuwe eisen van de nieuwe wet. 

De aanwezigheid van enkele tientallen a'cheologische lerreinen in een goeddeels ongesloord 
tandschap ts voor het gebied van de Oude Aijn ten westen van Utrecht bijzonder te noemen. Om 
die feden heelt de AACM het geoied rond het Haarpad en de Joostenlaan (ge legen tussen 
Parkweg. Thematerweg, het dorp Vleuten en het kasteelpark De Haar) in het Kader van het 
tandinrichlingsproject Haarzuilens in zijn totaliteit als beschermenswaa'dig beSlempeld. Het is 
de bedoeling om grote deten ervan na inrichling voor te dragen voor wettelijke beseherming op 
grond van de Monumentenwet. Oit bete~ent dat voortgezet agrar isch gebruik mogel ij ~ zal zijn. 
maar met bepe,kingen ten aanzien van de bodembewerking (niet dieper dan de beSlaande 
bouwvoor, in de praktijk 30 em) 

B .. !.mmingsp/~n fUarzuil.n. 
To. !iclJri"9 
PIIgin.45 



Conc/usies 
nieuwe luncHes zullen verenigbaar moeten lijn mel duurzaam behoud van de archeologische 
reSlen in de bodem: 
in hel algemeen moet bij vergunningaanvragen (voor beschermde monumenten en eventueel 
in he, kade, van een aanlegve.gunningens'elsal) wo.den ui'gegaan van behoud van de 
beSlaande maaiveldsituatie (01 beperkte ophoging), aanzien'ijke beperkingen ten aanzien 
van bodemingrepen (hoogui, kleinsehalige ve,s'oringen in de bovenste 30 em) en 
handhaving van hel g.ondwale.peil: 
voor hel gehele HaarpadIJoos,enlaan-gebied geld' een ui,ers, .esl ric,ie' beleid vanui' rijk an 
gemeen'a: dil gebied komI in aanmerking voo. wellelijke besche.ming: 
voortzelling van agrarisch gebruik is mogelik bij beperking van de bodembawerking 10' een 
diepte van 30 em: 
de elsen die in de herziene Monumemenwet op het terrein van archeologie worden gesteld. 
worden in het beslammingsplan geTmplementeerd. 

4.10. Kabels en leidingen 
PM Planologisch relevante Jeldingen binnen hel plangebied? 

Albeekling 19 
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In/!/ding 

1. lNLEID1NG 

oeze m.er.-beoordeling i. opgealeld voor het beslemmingsplan Haarzuilena. 11001 
beatemmingsplan H.armilena maakl onlwikkelingen mogclijk die zijn 
be.c.hreven in hoot "Landinriehtingaplll.n llaarzuilen.". Voor hel 
l.and lnriehtmg~plan 18 ecn MER opgcSleld In 2004. In dlt MER (MER 
Oroengebied Uln:chl -Weal en aanvulling daarop) ia de Oolfbaan niel 
meegenomen als onlwikkeling. Voor deze ontwikkeling is dUB nog niet vOldaan 
aan de m.e.r-verplichting. De m.e.r-beoordeling en m.e.r-procedure zijn geen 
vervolg of .... nvulHne: n["l rI,,;n 2004 nNe.lclde MER. 

Binnen het beSlemminglplan Haarzuilenl wordl ecn u;tbreiding van de 
beltaande gollbaan "de Hlar" van 9 nlar 18 hole. mogelijk gcmaakl. 
De golfbaan wordl uitgebreid met 9 hole1. Een deel van der.e holel vall binnen de 
beataa.nde loca tie , een aantal bu;ten de beltaande loc.ni". De .. ctiviteit vall onder 
10.2 Aanleg golthaan. "Aanleg, wijziging of u;lbreiding golrhaan, indien bet 
oppervlakle meer (If gelijk aan 10 ha in gcvoelig gebied bellaat" Tevena ia 
calegorie 10.1 aanleg recrcatieve/loeriltische voorzieningen van belang, 
aanguien de uilbreiding van voorzieningen meeT dan 10 ha in gevoeJig gebied 
bealUI. 

De gronden liggen in het Belvederegebied 'Nieuwkoop en Harme]en' en il door 
zijn hoge cultuurhiatorische waarden gekwalifieeerd ala g<:voelig gebied. 11001 
gebied van de huidige golfbaan Vall onde. de Eeologiaehe Hoofdatrueluur (EllS). 
Op grond van het inilialief voor uitbreiding van de golfbaan ia het 
bellemmlngsphon H ... u-.;uj]e"a Ill.e. r-beoorde\ingspliehlig. 

In eerate instantie Jag hoot in de bcdoeling dill via een a.likel 19 procedun: de 
uitbreiding van de Oolfbaan de H&ar mogelijk gemaakt zou worden. Om die reden 
heeft de ;ni tisti.,{nemer een ..... nm"l<ling.notitie "Oolfbaan "de Has" uitbreidin(l; 
nllar 18 holes geschreven. Lopende de beoordeling van dele aanmeld ingsnotitie 
bleek de beslemmingsplanprocedure gevolgd Ie gaan worden voor dil gebied. De 
uitbreiding van Oolfbaan is ook voor het g"hele bestemmingsplan het initialie( 
op grond wsarvan hel beslemmingsplan m.e.r-beoordeUnglpliehtig is. lnformalie 
over het bealemming.plan en aile ontwikkeJingen die in bet gebied voorzien "ijn, 
,!Jian vermeld in hoot Raamwerk. Oeze worden in deze m .e. r-beoordeling niet 
herhaald. 

Deze m.e.r-beoordclinK K""I ilL o~"r hu al of niel noodzakclijk zijn van het volgen 
van de m.e.r.-proeedure voor het bellemmingsplan Haarzuilena als gevolg van de 
uitbreiding van de O(llfbaan de Haar. 

De beoordeling is gebueerd op de door hel minillede Vlln VROM opgestelde 
"Hllndrt:iking voor de m.e.r . 8eoordeling.plieht" (VROM 1999). Uitgangapunl van 
de m.e .r. _ beoordeling i. het 'nee, tem:ij' principe. oal wi! zeggen dat IIUeen een 
milieueffeetrapport (MI!:I<) hoefl Ie worden opgcBleld wanneer Un (If me"r 
bijzondere (lmatandigheden die leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen 
aln de orde zijn. 

NaAepan ia of cr apr.ke i. van bijzondera omatandigheden met ~anige 
nadelige milieugevolgen dal hoot opetellen van een milieueffeelrapport (MER) 
gereehtvaardigd is ..... ngezien hoot initialief I onlOlmakelijk geheel is, is zowel de 
herinriehting van het beetaa.nde gebied all de uitbreidinglgebieden bellehouwd. 

-, 



2. KENMERKEN VAN DE ACTIVITEIT EN MlliEUGEVOlGEN 

2.1 Aard van hot yoornomen 

III de aanmeldlngsnatitie wonlt de uitbrciding naar 18 holn omachreven . In 
2003 aijn 9 varian len ondeMlochl. De huidisc variant waarvoor gekozen ia na 
bealudering van de ei,...,n van de betrokken partijen (Oolfclub de Haar, 
Vereniging NltuunnOnUmenlen, Raamplancommisaie Utrecht -Weat en de 
e:emccntc Utrecht) iR .... n VAriAn! waarbij d .. uitbreiding vOOr een decl .... o rd t 
gereali~ccrd Op het bestaande terrein . 
Het totaal van de uilbreiding heefl een oppcrvlakte va n 21,7 heclare. Dc 
uitbrcidingagronden liggen in het Bclved~regebied 'Nieuwkoop en Harmelen·, dil 
gebied is door de hoge culluurhistorische waarden gekwanlificccrd ala gevoelig 
xebied. 

De aanmeldingsnoHtie gceft cen goed beeld van de kenmerken van de aCliviteit. 
Over de exacte loca l ie inricht lns van het beBtaande gebied en de 
Ullbre idingalocatics vindt echler nos averleg plaal •. 

2.2 Bodem en w ater 

Ten behoeve van de uitbreiding van de gollbaan zal zand worden aangevoerd. Er 
wordt mnd aangevoerd vOOr de verschraling van de fairwaya en de ove rige 
benooigde grand komt van IIf Ie graV(!n waterpartijen. De hocveelheid 
oppcrvlaktewale r wordt vergrool, het waterbergend vermogen za..I laenemen. 
Oij wijriging Vlln agrarische grondgebruik naar golflerrein lUll het gebruik van 
meltalorren en bestrijding.middelen Ilerk IIfnemen. 

Er zijn op grond hiervan gee" Hut".tantl!le errecten op het gebied van water en 
bodem Ie verwachten. 

2.3 Ecologische waarden 

Van belang voor de eonclulie ten aanzien van de ecologische waarden II dill de 
indeling van hel huidige Icrrein nag niel dclinitief is. Er vlndl nog overles plaata 
met Natuurmonumenten en de gemeente. 

Ten bchoeve van de aanmeldinglnotiHe ia een natuurtoeta uitgevoerd 
{Natuurtoela Oolfclub de Haar· Utre<;ht, 20071. Hel gebied van de Oolfclub il 
leefgebcid van vlcennuizen, boRplanten, boa- en watervogels en amfibie!n met 
regionaal en nationaal belang. 

De bclangrijklte upecten len aanrien van de ecologische waarden zijn: 
_De huid ige golfbaan\ocati .. vall onder de Ecologi3Che hoofdH\rucluur. In de 
aanmeldinganoHtie wordt hier .lceht. lummier op ingegaan. Van belang II dat 
door de V(!rdichting van het gebruik (mcc r holes op het ,ebied) er cen toename 
van de druk Op het gebied ont.taat. 
· In hel gebied bevinden zich beachermde dienoorten. Rr '" een vleermuil locatie 
aanwezig en er bevinden zich ijlvoge la. Het il afhankelij k van de delinitieve 
inrichting vln he l gebied of er ventoring pillata zal viode n . 
- Er worden in de aanmeldinglnotitie aangeduld dal er c;ompcnllCrende en 
mitigere nde maalregelen worden genomen vonr aantalHng van beschermde dier 
en planten aoorten en boakap. Voor cen deel van deu mitiserende mllatregelen is 
echter vooTZien In cen eerder plan (Landinrichtingaplan HaaMluilens l en zijn dUI 
gcen campcnlerende maatregelen die in dit be,lemming'plan worden 
gerealisecrd. De overige maalregelen worden Ilechta Ru mmier omschreven. 



-Er ul voor het initill.tief een ontheffing in het kader van de Flora en Faunawet 
lI.angevraagd moeten worden. 

Het effect van de polenli~le venuoring van de beschermde plant- en dierll.OOrten, 
het zieh bevinden in de EeologillChc hoofdltructuur en het ontbreken van 
.rdoend .. eompo-n ... rende .. n mitigf'."ntle maatn:lII:elen worden III:czien all un 
bijzonde.e om.tandlgheid. 

2.4 Landschappelijke waarden en archeologfe 

Voor de uitbrciding van de golfba.n bij lIalll.l"%Ui lenl :!:ijn de volgende 
eulluu.historillChe en archcologillChe .. pecten van belang. 

Voo.ga d .a&cn bc.c:b ...... d 8tad.,cslc: bt 
Haanuilen. is voorgedragen als beschermd stads- cq dorpsge.,icht door het rijk. 
De gemccn teraad moet In 2007 een adviel ui tb rengen in de 
aanwijzingaprocedur<:. Dlln zou in 2008 de sla tus een felt zijn als de ministeries 
van VROM en OCW de finale bealis.ing nemen. 
Belangrijksle gevola van dezc bellChermde "tatus i" de verplichting cen 
bea<:hennend be.lemmingspian te maken. Daa. wOrdt nu reeds aan gewe.kl en 
er wordl gedetailleerd gekekcn welke waardcn met he' Inltrument 
be"lemming.plan bea<:hermd kunnen worden (llructuren, bebouwing en 
archcologiach bodemar<:hief) . 

B ... e be.mdc mOIl .. m a llta .. 
NUll de bea<:herming all stad.- I dorplgCl<icht .,ijn d ive .. e onderdelen van 
HaanuLlen. bea<:hermd al. rijksmonument. Oat gddt in de cerate pmal. voor het 
kasteel, maar ook voor aile .fzonderlijke bebouwing met hi.torillChe wurde. lIel 
park III. .1. historia<:he builenplaata ook un rijk.monument . Bij de uilbreiding 
v.n de golfbaan ia d.t v.n groat belang, omdat volgenl de Monumentenwet een 
procedure moe! worden gevolgd voo r de wijziging van het monument. De 
bevocgdhdd de vergunning Ie verlenen ligl bij B&W. 

Are hao]orla 
De a.nmeld inganotitie i . n iel complul VOOr wal betreft .ant •• ling van 
archcologiache waarden. 
De plannen liggen problematisch i.v.m. de archco logiache "'.arden, in het 
bij zonder over de ontwikkeling aan de oo.tzijde van het zu lderpArk. Er liuen 
hier Iwee majeure archeologi8che vindplaat&en, waarvan e. Un over het hoofd is 
ge.,ien door het bureauonderzock dal In opdracht van de golfc1ub is uitgevoerd. 
Op het ter rein in het .,uiden van de oo,telijke uitbre idlng Is een belangrijke 
archcologiache vindplBII.tl. Dit terrein zal zcker worden opgenomen al. un 
belangrijk archcologische terrein op de gemuntelijke ar<:hcologiache 
w.ardenkaan, d ie nil. de "",ente va.lBlelling van de Wet op de archcologiache 
monumenlcnzoTtI (hcnicning Monumentenwcl peT december 2006) het 
belangrijksle toclBlngskllder i. voor ruimtelijke plannen en bouwaanvragen. 
In het noorden van de oostelijke uitbrelding I, un nader booronderzock 
noodza.kelijk, zodll t met meeT precisie kll.n worden aangegeven waar wei en waar 
niet d iepc .... bo<iemverMol"ine"n mogelijk zijn. 

Het effect van de potenti~le veutoring op de archcologiaehe vindpmataen wordl 
gc.,ien .1, een bijzonder<: om. tandigheid . 

-, 



2 .5 Lucht en verkeer 

Met de gegeven. uit de aanmdding.notitie ;r;ijn inschattingen gemaakt van het 
aantal verk~r.bewegingen. In de aanmeldingsnotitie worden de 
verkeersbewegingen onderschat. Beoordeelt i, dat de verkeendruk geen 
prnhleem opl,,"e r! "oor geluid,bel •• ting ".n de ..... oningen. o..k de s:evoil;en voor 
luchtverontreinigins zijn ,..,Iatier gerinS' 

~_'Own_illE,It. __ ... __ • ' I 



3. BElEID 

Voor tlet RiII.mwerk voor!'lel bestemmingspl.n H.an",ilen, I, het voor dil 
bestemmlngsplan relevante beleid beschreven. 

... ~ 

Hieronder worden aileen die conclusies verrn.ld die voor de m.e.r-beoordellng retevlml 
zijn . 

• In alit beleldlplannen bl ijkl de grote Invloed vlln de wljl<. Leids.::he Rijn op d~ gebied. 
Groene reall.tie wordl ln aIle beleidsptannen voorgellaan om zo de bestaande 
archeolog lsche en natuurwaerden Ie behollden; 

• Hel plangebhtd behoort voor een deel 101 het Nationaa1 Landschap HIt Groene Hart, 
zoals aangewezen door het Rijk in de Nota Rulmte. Uitgangspunl bij nationale 
landschappen is 'behoud door ontwikkellng'. RuimteUjke on twikkelingen zijn In dit 
ge!lied mogelijk, mils de kernkwalitelten van tiel gabied worden behouden of 
Yeniterl<L Blnnen nation.1e Iondschappen I, sp.-:ifiaka II.IInd..,hl nodig voor natuu, In 
re!alia tot c ... tt ...... rhislO!'ie en Landschap, en voor toerisme en recrealie. De 
ontwikkeling van hat gebled Haarz ... ilenl tot een aantrekkelijk recrealiegebled voor 
wandelaara en fielsers nabl) de slad pasl in hel landelijk, provinciaal en reglonaal 
beleid. Zowel in de NOla Rulmle, hel Sireekplan en hel Regionaal SlruCluurplan is hel 
gebied als zodanig aangewezen; 

• Hel Landinrlchlingsplan Haarz ... ilens, vaslgesteld door Gedep ... leefde Staten van 
Utrecht op g mei 2006, VOfml de basi .. vOOl" dit bestammlnglplan; 

De ontwikkeling van de golfbaan lot een 18 holes golfbaan Is hlermee nlel In llrijd. 

• • 



4.CONCLUSIE 

Er worden bijzondere omstandigheden geeonstateerd. Het effeet van de potenti~le 
verstoring van de buehermde plant- en dier8<)Qrten, het zich bcvinden in de 
E<:ologische hoofd.tructuur en het ontbreken van afdoende compenserende en 
mitiscl'C ndc m •• treselen gceombineenl met het "rr""l v ... , de ],IUlenlltJe 
ver.lOring op de archeologische vindplaatsen maakt dat er wordt geeoncludeerd 
dat er zich bclangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voor<loen die noodZllken 
tot het opatellen van e<:n milieueffect ... pport. Het milieueffect ... pport al zich 
met name moeten richlen op deu: a.pecten. 

-. 
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INZlClrr lN III!!' ZUlDERPARK 

Tussm 1892 en 1909 werdln Haam.llem...en omvangri.ik wert uitg\m)efd. 
Naast de opbouw van bel. 101 em ru1ne \-er.-alIen,. tasled De Haar werd een poou ecIectlsch 
pad::aanatlegd nur hetonlwerp .... HenryCopijn en P.I.H. Cuypen. Oaarvoor werden ~n 
veri •• een gelmdtl verplul$I en eYen verderop opnleuw opgebouwd. vlfven; gegraven en 
volWll.l$en bomen van elders aangevom:l en aar.geplanl. 

Oil mjwe! In Hn tee!'onllrorper1 en uilgevoerde park was en 15 nogslems b\jronder. 
Bijronder door Djn schaaL D)n dlvenileil en blj:londer door Djn Slijl. 

Het part II eduer. bondml Jaar na de unJeg. loe aan een fone optnapbeurt. Ved bomen uil 
WI ria .. van Henri Copljn %lln verdwomen lerwI) de mternxle bomen een todanige omvang 
bebben berelkl dat de oonpronkdljke rulmleli)ke verhoudlngm verloren Djn AUn. De 
onderbegroellng, zo belangri)k voor de ruimlelijke werking op bel nJveau van de wandelaar, Is 
deds verd~nen, dee'" ven<;henen op pletten die vroeger ju~1 open Wlren todal daar cen 
nlUuurlijte dldtle opsl"ll kon onUIun. De sPaJInJllIln het oorspnmtclljke onlwerp IUssen 
Iidu en donm, openengesloten,DdtlenintlmJleil, II ernlet meer. De vonn V1lII de 
Wlierlopen en het re1i8 ~ mjwel gdleelinlacl JlCbleven IloeweI op IOfTImlp pOOlen de oevers 
gerestaurHrd :&O\Ideq IDOCI<:'n _ ..... -. Veel pa<!m, r.o bellIIlSJijk ¥'OOr de bdevlng van de 
ruimldijbeompos.ilies en lal'erelen.Djn verti-"':IIeO. Van anderel.de beUjninl'l in de loop del' 
lijd vervaagd. Dljzond<:'re beplantlngsel<:'IIl<:'nler~bruggen en uitzichlpunl<:,n z1Jn verdwenen. 

Hel park rondom kasteel De Haar ,-,""I uil «n noordeliJk en ruldeliJk deel. bel Noorderpart 
en het Zulderpark. VOO! bet Noord<:'rpark is in 2001 een Masterplan VMr de renovatie van het 
part opgWdd, g~ op «n rulmlelijke <:'n hlitorlsche DNlyse van het parlop basis van 
de Ul'JgetrofJen siluatie en een uilgtl'breid archl!Cvan lcaarten, letmlngen en fOID·s. Oil 
Maslerplan ulln de tomende )an:n Wego:w\)I:t worden uilgewetb en ftn'OlgeDl uilgevoerd. 

Hel Zuldupartbleef loen bullen beschouwlng 
Hel wasduidcUJkgescheiden van h<:'1 Noorderpark door een openb~ _go de IIodlldijk. Nlel 
all«n runCiioneel maar 001; rulmtdijk. In hel ontwerp Dln het Noorderpad:. en het ZuJderpark, 
op em aanlal verbirxlincen over de Dochldijk na, aUlonome parkdden. Sinds de jaren uvenl!& 
heefl het Zulderpart bovendlen em andere fun::lle gekregen tb.n waar het voor bedoeld was, 
em wandelpark bl) het billeel. Het werd verpadlt nn de GolI'dub De Hur. 

De Inpa$$lng van dl:U! 9 holes baan 10 bet pad:: t. deels Uil$leund verlopen, door de holes In de 
aanwezlge IanggereJae open ruimlen Ie sl{ljer~1l, dull heen de iUIHlSS1Jl8 het oorspronulijt 
ontwerp geweld aangedaan. D~I heefl mel name bctrekklng op het v<:'rdwl)n<:'n van 
boomgoepen, pAden en hler en daa. het: aanlall.en en loevoe&m vall hoogleverschiilen. 
Daamlast W<:'rden de partdcl<:'n die nlet direct: opgenomen waren In de COUbaan aan hun lot 
oversei11en. ZJj groeiden gehee! dlchL 

De GoUcIub De Haar .. it 111&8 uilbmden van ceo 9 our em 18 holes baan. Daarvoor dacbl dl 
in een~ Inslanile em verdubbellng van bet lemin nodig Ie bebben. De Golfclub hedt %lc:h 
daanoe gewend lot Naruunnonum<:'nlen, de elgenaarvan de grond, de "ad Ulrecht. de 
pro\iode Ulrechl en de landlnrlchlingsoommlwe die von. de omgevlng van Kasled De HM. 
een landJruichtlngspian aan het voorbereiden was. Ul! de verkmnlngen en ondethandeUngen 

I.uchtfolD Zulderpark 1936 
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• 
I<wam l13ar voren d~ de rulmttbehodte van de iOlfclub aanmerkelijt ton wonIen \'ffi11.lnd .. rd 
door 001: een vtjflal boles blnucn hel bestaande parI: Ie reali5ell:fL Of! indruk. beslOnd daarblJ 
daldil niellen kosi .. IOU SDDII van hel park maar julsllen goedezou kunllen !:omen van he! 
pad'- dooml d~ gnllbaan - meeT dan nu hel gev"" . in hel bestaande park 8'linl~rd toll 
kunnen worden. Met een groter bq;rIp van de opbouw en spec:ilieke kwalhehen van hel park 
7.QU de COltb ..... a!<nog belt;!" lngepUl tunnen 'M)rden. 
Eel! tans dus. 
De resttnnde vier holes b.mnen dJ.ll In ~ uilbmdingen a.w de wal' en oosttijde van hel 
Zuiderpark sW1ueoml worden. 

[)eu Intenlle wonh nu nilgewert l tot een plan op hoordlljnen. Alvoreusdeze werhaarnlleden 
ulilevoeren, moel eT echlerhl7.ldu zijn In de rulmlelljk.eopbouw van he. park: uil well:e 
componenten l)e.uul hel park en hoe vemoudc:n die eiemenlen zldt lot elkur en 101 het 
gmedfWI\ tljn hDl,lfdzaUn, wal biJuUn en toe:voeglngen? 

Oeze rulmlelljke hlswrisd>e analyse Iigt Du VOO. U. 

HetZulderpark cedeelte van de UIII1 van Copl)n ull 1909 

Volgende paglna's: Masterplan Nootdeo-park 2001 
Ugging van Park De Haar ill zljn omcevlng 
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DE UITGANGSSITUAnE 

Von.- <em pd IJl1.ldll in <I .. vw-kaanlet II he1 Van t<!l&ll3 Iuien _ duituatie was waar de 
partarchileCI Hcnry Copijn loentenljd van was wtcepan. Daarover b seen spedllelr: 
kaartmalailal voom~nden behoudms de to poSrafische brut wl 1850die I$Sebascerd 01' een 
lnvenlarisatie Van 18<17. Deze b um geeflem gocd beeJd van hel landsdlap waarln dit 
omvangljlr:e park Is aanselegd. 

Dc ondcrzrond van he! Zuiderpark balOnd un deDddzljde uil em onregelmatige bIokpltroon 
Y3ll weilanclen. bouw\.anden en boompankn, Iypbch voor hel riril:ltit:igcbled, da! In 
noorddijkc rieI,'Jnl OYefgil18ln ecn ,*,"atig patroon van OpsUcklr:md1ll kaveil en Iango! 
redlll! onlSlulllngswegm ct.1 weer typlJch Is 'lOOt hr:t lanslultende vem en lr:lei op veengebled. 

VI ... YIIO oudmcr aanwezise wegen bten dit ook 7.10 ... Dc meet organlsch gegrodde ~cn o p 
de hogere drogIC sronden. de Parkweg en de Bochldljk. mel hun karahertstieke bochtige 
verloop, en de meer rationele on tglnnlnpwql!!n I00<I=111 dlarop mab: de lI&lrI ... en de 
Eilr:sIaan. lr:aIrsrcehle ontsluitingswqm in de riclnint van de vempoldcrs. 

Dc Haatlun is ovcngens bij de parkalnJes In we:sldi)\1II ridlling vo:rplut$1 Om un 'e sluilen bll 
de n ieuwe enlree naar hel bstecl mel Poon gebou .. ErI Stalpldn. Dc oude IIlarlun liep direcl 
naarhet kaslecl om vetVolgens aflc bulgen langs hel O1AteJet. Op delocarle van de\'OOrmalise 
Haarlaan Ugt nu cen belangrljkc zlch lUjn w nW hel mslee llOI diep in he ' park en nnw! hel 
(l"rlr: 01' ~I lr:ulcd 

In bel widooslen is em dee! van hel lerrdn pas in de deniget" larErl van de YOrige ecvw 
verworn:n. De IlnieSIn dil deel van hel Zuiderparl datecr1 dan oolr: Vln deze 11jd. Een luctllrolO 
uill935I&11 dae unlegen de uJlganpsilUaIiegoed zien. 

Op dae en aUe volsende kaarlell is deze gens tUSKO de oorspronJr:elijkc aalllcs en de 
toevoe&ll1i ult de Jaren dertig van de vorige ecuw WllltgeVen. 

Topografisdle Mmlaire klan w i 1850 
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ZlCHTUJNEN 

Karak:teristlek voor de p...-banleg Tondom ](u{«;l De HaM II de waaler vall ,iSla', vanuit het 
ka5teeL Oi{ II In het Noonlerpark nog evidenter dan In het Zuldeq>a.rk mlar oot hltr liggen een 
drietallaDp Dchtlijnm.. De eerSIe op de plaats van de oonprontetijU Haarlaan die elndigl blJ 
~n van de twee ultzimtpunlen In hd: puk. £en tweede dwan door het park die nid: spedaa! 
ergnu o p IC.1.(:h t maar ~ween In de open rullnte len rulden van hel Zulderpark en de lucile 
die eve",~ells dwars door he l Zulderpart.liep ell de Hamtoren aIs rOCUSpulIt had, 

Niall de:ze Dcht~Jnen vanult hd: ka5teei en VllItu!t bel pIOTk IINf hd: kast""ltne. djn f!I" nog een 
_ntal splldd: op de bart van Copi;' aanaegeven. 1'Wee daarvan djn :tichten vanafhet punt 
WM...- tie wandelaar vanuit het Noorderpuk ovtr de rusHee brug OYer de BochtdlJI:. hel 
Zulderpalt bereiJ:::t. De vbta In luldwestelijJ;:e rich~1II is gericiu op hoser punt In bet pad:, hel 
Wl'5tetijke ronnele uittldllpunl nn de OVft:tljde Vtn de vljverpanij. Vanult dil punl pan !wee 
Y\sUI', in de richting nn de !wee l:erborens van Vku~ Ze IIgm lilk tegen eIltaar un en 
vormen In het parkelt;enlljk~n z!dnlijrL Ec!n derdedcht Isop hd: OOMelijkl! rom>ele 
ultzkhlpunl laagbij he l waterop deOMteUjkeoevrr van degroteviJver, Vall hierult Iopen er 
weer Eldulijnen In de richllng vall l1et JIOOIIgebouw en 0''''' het centrale deel van du:mle 
WIUerpmlJ. , 
In bel ontwerp van Copl)n ~jn de :dchttljnen belpnyijJ;:e elementen In de ruimtelije opbouw 
van l1et park. Vrljwel aUe belangrlJbo open ruimlcn Djn aan dlt raamwerk van zichtlijnen 
goetnp""'" ZlJ varmen aIs het ware de ruimlcliJb: bpsrot. 
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DBWANDEUNG 

Een ander belangrijke karat:cerlstiek: Vil/l Copijns WO:'lk op De Haar is ru:1 hoofdpad in.:li! vonn 
Vlln ccn kraUling. 1.0_1 III het NvunleTpark als heT ZUlderpark: ~gt een delge~iI<c knkeUng. 
Hells een wandelinl door het park met SleedJ .. iMdende tichlen up het Usled of andere 
J.andnwb In deomsevfol via de vde vista's, op her _er, de brugm en op hi.IWndere 
beplanliogsmolieven. 

Dil hooIdpad Is I" zichzelfheslolclL De noordeUjke en wldeUjU tnobUIlJI"djn lulonoom. I!r 
llit een verblndtng maar dJe Is duidclijk van st:cundwe aard, 

De u1lkdillJlloopl voonI aan de bultenziJde van lin park: zodal Sleedl een %lchl Is op hel 
cenulliellftol Yllil bet part en de pootte van het paIioot. madmaal wordl uJljlebuiL TWee 
interne doortoppellnp Iopen enerzl.jd.s OYer de hoogste delen van bet Pllk: en Inder%ijds vii 
een brol over de centme _Ierparll~ 

NallSl olllsl"llIlIg hebben de paden DOk eel! btlangdjke "erfunctle in een park: in Engelse 
Landsdtlpsstij. Zij hf:....trul:l:en het landscbappe.LJke. de dwalende, vrtje beweglng en hetllcht 
golvnod !diN en voegm $lmijb! lichl gekleurde serpenllrte11'oe un het wrgvuldil 
o~uwde arcadHdle betld. , 
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VERBINDINGEN EN TOEVOEGINGEN 

De krakding. hel hoofdpad. wordt 3an aile z.ijden i"efbonden met de omliggende parkdelen en 
,J" UlU",,"UH. Zu lul"'u t:I "", \.>'u,J'n""" naar het PoongelJuuw. u ...... <1" , u,;U"Le \'>O'(ou",,,, \.>, ut: 
over de Bochld 'jI::. naar fen \'t:,dwenen metalen brog over dezelfde dijk. naar ""n vroegere • en 
nu vervallcn • uilgang un de Eiblaan in het oosl~n en n~ilf een everteenS vervallen uilgang 
naar de parkweg in het ruiden. In de jaren dertlR Ii er door tlet nieuwste parkdeel enl 

verbinding van de la-aketing naar ten nieuwe "nllef! aan de Parlcweg In de wtersle 
tuidoostbock van tiel park gelcomen. DaarbiJ ruJn de twee genoemde uilgangen aan de Parkweg 
en de Eikenlaan Icomen Ie vervallen. 

Binnen de kraketing en in het partdeellUssen de l:raI:eling en de Eikenlaan zijn daamaast 
secundaire paden aan de aaoleg toegevoegd. 

, 

., 
e: ., 
e; 

r 

" « ., 
., .; .. .. .. ~ .. .. 
• .. .. 
" .. .. .. 
" • .. 



VE1'.~lNj)1 N(~"l E.1'l 
TO(;YO[;G-INGt N 



DB WATERSTRUCTUUR 

Kenmerkend voor een parkaanJeg in Engebe landsc:hapsstljl is bet royale gebruil: van wa~er in 
een natuurlijke ngende vorm. Een beel: of fivier Iijl:! traag door bet landschap Ie stromen. De 
vorm van de wa!erpartijl:nop De Haar is typisch voor HenryCopijn. Het water Is grootsvan 
oput maar vrlJ compact en klein in de vormgevingnn de oeven en eUanden. De oevers zlJn 
opgebou.w 1Ii~ eensnelleopeenvolging van boUe en bone vormen. waardoor een beeld 
on~staal van opeenvolgende I:ommen. 

OpvaJlend Is dat de walerpartij in bel Noorderparken bel ZlIiderpark weliswaar verwanl zijn in 
I<tIrm maar niel mel eIbar in verbinding staan. De ont""'rpleb:ning IIiI l897laat zitn dat dit 
weI de bedoeling was maar dit plan Is s.lo:cbu gedeeltelijl: uitgevoenl en in gewiizigde vorm. De 
ban uil 1909laal de gerealliccrde silUalie !.len. 

Belangrijke clementen In de walerpartij In bet Zuiderpark ziJn hel Kbiereiland mel bel formele 
ooSlelljl:e IIilzicbtpunt, drie Ideine eIIa"""n, waarvan er ~~n verdwem'n is eu tWl!O! door 
verlanding aan bet vaste land zijn I:omen Ie Iiggen,een groot eiland, dat eveneens verowl!"nen 
Is, en vijfbruggen wa:uvan er nu nog lwee restercn walUVan slechts Un in zijn oorspronkelijke 
vonn. 

Op een vijftal punten naderen de westelijkeenoostelijb:oeverelkaar. aan het begin en het 
einde en op drie plaalsen daartuuen in. Daarmce onUlaat een filme van vier opeenvolgende 
grote W3lerl:ommen. 

Geheel af\\ijkend in mUI en vorm Is een slillgerbeel:jI: In hel zuldwe:5lelijb: dee! van hel 
Zuiderpart. Dil elemenllijb op de beekjes ult een rroeg land~appt:~jke aanleg, maar is het 
nie!. Hel is waarschijnJijl: een omgcronnde sloot in een nat deel \"all hel terrein. De beek begin! 
in cen kleinc pOel. In de huldige si tuatie resleren er OOR een pur reslanten van dil 
waterelemcnL 
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fORM ELE EUlMENI'EN 

In di r lUI negentien~ eeuwse park In Engelse Landsehapsslij tiggen een aanla! Dp'laUentle 
ronnel .. elemenlen. 

Het pal hierblJ In de eerue plaa!, om de lwee ultddn punlen die een belangiJl:;e pl .. l. 
[nnemen In het patroon I'lIn VlSla'" Deze (Wee ulwchtpun len VOflmn de schakds I~n de 
visl'" VIInui t het wteel en hel "ergelegen zuJdo:lSleUjke deel van het Zulderpruk. 

In de tweed .. plaau betreft hel een drletal fonnele "'nen. De eer5Ie Ioopl . op ~ t __ 1 
pJUl5en onderbrokm • dwars door het zuldOt»tdijte de,,[ van hel ZWderpark . Deze lui, Is In 
het plan van Copijn ,,'d unwezig maar oog ruel r.o u1lgesprobn ab in de jMm dutJa. Deze 
!un woreh onderbrokm door Iwr:e Yb .... s, De andere I\oft lanen dalOftn uit de )arm den]S 'In 
de lwintiple eeuw. He! zijn !Wee Uf:r ~ttrisUtte lanen van rode beuken die parallel u n de 
~dl! Fihlnn, en de UIUlultmde noordlJeRS Iopen. 
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UOOFDSTRUcrUUR 

H~ sehed Vllfl de liebtllfnen, de l::riliUng mel de \,-rblndingen en lotVOegingen, de 
waterMructuur en de formele elemenlm vonn! de hoordmuC!:uur Van hel Zuiderpart Van 
meeel De H~ar. ZiJ VOl mlln taamcn het .uelel waaromhccn hel park mel zijn sawns, 
boornpoepen, soUlaiTm en bospartJjen Is godrapeerd. 

De ~nde bouWSl:enen van dele boofd.muctuur .peleo em speI mel elkaar. Dan weer 
elbar ondemeunend dan weer elbar rv:go.rend. Oat apel mutt bet park lot een boeIend en 
S1eeds ",isselend pheel Het is dne hoordstructuur WIIDf lIel park Om dr.aiL 
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MASSA EN RUI MTE 

De hoofdslruClUllt wonI:l onder$leund door ~ ~lroon van open en gesIottn dementen, 
wriden en guons merrljlb, boJpan.i;m en '-random anderzijds. He! zlJn vooraI de Slrueluur 
van :dch!lijnen en vanz.dfsprckc:nd de .... !ef$!ru«u .. r dl, de opHI ruim!en In hel port elk'''''''n. 
De open rulmlen hebbtn daardoor ftn tangprU! ilank karakter. uilef$1 geschlkt 00, voor de 
Inpass.Jng van een goUbaan. 
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DE ESSENTIES 

E.s.sellli!le elementen In de SlmCHlur van hel Zlll~erpark van Kasteel ~ HaM tlln de zlChtlijnen 
wals aangegeven op de l'lkenlng van Copljn ulll;109 mel de daorblj behorende IOrmele 
IIltrlchlpunt" n. n ... muSl I, de walPrSUUctuur I1>l'I f<!n vall de oonpronblijk drie kldnere 
at"""n van d~nd beJang. 0.. ~ aoden! dlanden eo bel grote dland 1M'! de 
daarbijbmorende b ..... n djn ,eats ~ WlniW!!l>e:n, waarsdlijnlljk aI vrlJ Alel na de aanleg. 
e n dus miOOer n.n bdani. De Uabllng. hel hoofdwandelpad, is eo.'eDeelll een euentled 
struClurennd elemenllndmid de ftfbindingen mc:c de rustieke brut over de Bochldijken de 
\'erbinding nau de InpIlI in de uhente %Uldooll'loek van hel I~n. Tenslone tljn de 
aanwe:z.ige drie fonnel" lanen belangrijke bouWSlenen In de archilectuur Van dli parkaedeelte. 

Blj de inpllSSing van d e soLfbaan In hel Zuiderpar~ ul In leder geval deze 5ll"UCIUUl 
gerespe<:":erd moelen worden. 
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RU IMTI! EN MASSA IN 2007 

De ana/y$e is If! beschouwen als de oooel'gnmd, df! basls, voor de uil_r!dng van litO plllIl voor 
de [npassing van I~ holes van een 18 boles goLlbaan, wurbiJ aandestruauur en de 
karakterlstlek van dil parI: meer redil wordl geda.an. Hel eens monumentale _ mUC nu lelwal 
vawaarloood"e" oobcgrepcn Zuiderpark btl Kaslul 0. llaa. Un <barmu _din 
oonpronkelljl: ruimlelijke betekenls en allure 1eru&krljgen. 

De loestand In r0071aal tien d8\ d e rolmteUjke Sirneluur van het park, de opbouw van massa 
en rulmle, len opzicblevan 1935 fon isveranderd en vooral veeig«wer Is geworoen. De delen 
waarln de huldJge go1fbaan tigcl.ljn veel opel'ler dan voorheen terwijl de delen wur ~n banen 
.0 voIIedlg zijn didugegroeld. Dunnee Ia het park feilelijl:: in (wedn gedeeld. 

De ddllalRn, zo beLangrijl:: in di l Onlwnp dJn grolendeels dlc:btgegroeid en In de be5taande 
situl1le lUIuwebjts wumeemblW. Oaardoor Is dII! WlII~IR,uCluurook veel mlnder IJcb,oo.u 
dan oonpronkeUjI: bf;1 .,..a1 WlII!I. Ook 6e wandel", is o p >'Cd ptaat5en ondnbroken en Is 
daardoor nln meer em cmeel. 
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TUcSTANU IN 2007 MID' VE H UHl IGI': 9 HULI'.S GOlFBAAN 

Op deze tekernng i. goed Ie zicn boe de ~gging van de boles in ov~ende mate de huidige 
ruirntciijkc strucluur van het p:rrk bep;>31t. O"",mee Is tegetijkertijd duidelijk dat de huidige 
rulmlelijke $\rue"'u. VIUl het Zlliderpark verbeterd tan worden door een zodanige siluering van 
de holes dat de ool'$pronkelijkc opbotlw ""'ef nall voren komI. 
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TOESTAND IN 2007 MET DB VOORGFSl'ELOB 14 110LES VAN DB 18 HOLESHAAN 

Opdeze I"kenlngls Inlen hoe de nleuwe Layoutvan de 141lolesvan de 181loles han bhmen 
de huidige open mimI.,. vall en waar deze layoU! de beslaande bosopstanden doorbulst. 

0.11 lijkl In eerste Insuntles heftig maar de mlge.,Je Dan tau Den hoe daarmee de 
oorspmnl:eJijl:e 51ruauur van het Zulderpark ~ l"ruggebracht Un worden. 
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TOESTAND IN 1935MET DMRlN DB 18 fl OLESBAAN 

Opdcze tuJt met de loestand van het: IH'I'tomslleets 1935 is goed letlen dll de nleuy,'~ 14 
holes V1III de 18 holes baa.n mh grolendeeb voegd in de gegeo.~ rulmlelljte opbouw. Oaarmee 
II een mlddel in handeo om de2.e opbouw ~r n!euw!even in Ie b...,. ... n. p.~n 5pretend 
I'OOrbeeld VIUI reconstruct;e door onlwikkeUng. 

Ook II &Oed Ie zien waar de gollbaan een Inbreuk maah op de beslaande grote boscomplwcen 
In het park. Oat Is een folX veranderlnllen opzlthte van de oorspronkellJke ruimlelljke 
structuur maar ook een duiddljke \WaIldering. Hel II als II el ware een loegcvoegde Slrucluur 
vano~ ruimlen die aIs mdanll waarneenbaari" nlet ooncurreen ofinlerfereeen mel de 
oorspronkelijke ruimleUjte opbouw en ull oogpunl van !!en goed funaionerende golfbun 
mlnlmaal ooOOZlkdijt is. 

Cultuwhi$lori$Che en JaodschlppdiJr: II. dil mJln Imlens vennl-ro.. 
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TOESTAND IN I935METDE 14 now EN DE 8]JBEHORENDE VOORZIENI NCEN 

£en belangrijke VIJOI'W3M'tIe bi] de mocdlJke uhbrdding van de golfbaan Is dat de Haarlaan 
funcdoneel weer Hn griIeeI M:lrde en uhlluhend toegankelljk "",rde voor h .... ~Ieve 
vert;eer. Hlerdoor onlSlaat voor d ll verkeer een luwe en veilige ,..,rbindlng luue:n IllI be l Oude 
ruIn sebled aan de rulo:Wjde van Parle de lb ar en hel poon""bouw In hel hm van he t park. 
Null de HaariaBn In twee delen gtbtlpt waarblJ het zuldclijk deel aileen toegankeUjt II voor de 
leden van degolfclub. De lun wordt daa~nboven gebruikl o m e rin te p;ukc~n. 

Het huldlge dubhuis tigt In de noordwe51 hoek van bel Zulderpart • Direc daanlan sKoPpeld 
Is de dming range. De befun rondom deu rela~dkldne driving range zijn vanuil het kasleel 
waameembaar. Dal is geen wensel/jke siluille. 

In bel plan \'00, de Illeu_ 18 holes baan word t I:et dubbuis VC!qlI.u.I5I nlar bet hart van het 
park wdat de gdH:1e byout van de hoie5 die sekcppeld is un de liging van het t1ubhul. (hole 
I en 10 "ar'lfn daar en bole 9 en 18 ei~n to diml mogelijli: btJ bel: clubhuls) op een 
respeavolle minier In her Zulderpark lean wordtlllnS"PasL DaarblJ word, een IaaIle 
VOCKJUteld op de zon met uill.i<:hl owr de walcrparlij en dirttt gdoppeld un een formde 
laan. Vanafhet kasteel is hel clubhui'edller nlet waarneembaarz.odat geen Inbreut word! 
gedaan up de oof1;jJrunkt'6jle wmposiilll VIlli IllmOLaie ziclnlijnen. 

De wegnaar he l nleuwe c/ubh llis Is -.been n lell wen zelfsLWldlgelement In he! part opgevaL 
De beslaande Iladen zijn niel loegeruSl op gemOlruiseerd verkeer en dool krulsen holes. DIU 
I~" .... n nngewerute siluatie op. Me! een nleuwe _S is duldelijl<daL dit ook een nleuwe 
loevoeSh~ 15. Hleraan isookhel opari:eren gekoppeld dal geshueerd M:lrdt in een boscorn pleJL 
op de rand Vln llet oonpronkelijke park, d us Van \'OOr de uhbrelding in de derllger ;aren. 

De lJeenkeepen lodge is verplaal5l van de buldiF Iocalle e' ..... DlideUjIi: van de nleuwe Iocalle 
Vln het clubhuis naar de midwest hoek van het :tuIderparl:. WlI&t" deze voor:r.ienin, van buUen 
het terreln gemakketijk bereikbaar is voor !.r:vera.-Jell met vrac:htwa&ens. 

De drivln& range is &all de builenrand van he t Zulde."park gesitueerd.lIiet list een beWoten 
complcc weIIandcn doorsnede n door de 8oehtdi. en In df! toem""'t he l I"fICI"alle\'ll Haarpad, 
een oonpronkelljt kert.epad dati' ,..,reI_nen. De drMnS range (HSI coed In dil open ",bled 
da! daarmboven z.odani& IVOO t is dat heten en omrasleringen Diet noodl.&keUjIc zljn. 
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DE t\lI!UWE WATERSTRUcruUR 

De pc walCl"partlJ - 10 bdangrijk In de uchlen, orifnt3tie en wsbijwndertng van di t 
parldandsc:hap· Is ultpngspunt bi) desi lueringvan delioles. Meerdan nu hel geyaI is ul he! 
waler belro ld<en wnmen hi] de 8ehele01'"1 van den 18 holes balin, D<lorblJ bhelorn redenen 
van een IotIIsche routlnllU5Sl'!fl de opeenvolgende holes wensdiJ: om he! pm .. dJ&nd met 
bijbebo""nde bruam weer '.,..,Sle brmaen. Daamauc zuUen em verdwmen b"" aa,n de 
uilnst., noordzijdeftl etn dam aan de u1tserste luldzljde worden terngoebracbl c.q. vervan&m 
door nleuwe bruwn- Voor de routing Is verder wenseUjk een nieuwe brug Ie n:alileren. Dez.e 
brulls er nlmmer geweesI maar lean in de gehcie archlleetuur Van dil waterlandsdlap iJOed 
illxepa$t WI.I,den mils duldelijl: Is dar dl t een eigentijdse nleuwe loevoeglng Is passend In hel 
historisdi geheel. 

Am de r.uldWUlZijde 15 CleO krnntdljlr:: beel:; -lithtbaal 0" de bart vau CQpljn - m)wel &thee! 
verdwenm.l)eubed.komt -er1eJU&. 

Aan deoosteUjke zjjde van hel Zuldcrparl<. Inllet "nleuwtre" gedeeUe, komen em serio u leuwe 
waterpartljen ten beh~van dedaar ,degel! holeds. Ze zjjl! and",rsvDnsdiaaien opz.tl dan 
de ool$jll1lnlelijb "'"Ierpartij. 
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MOGEUJKE ItUIMTEUlKE TOESTAND IN 2017 

Op deze ban il lO &Oed rnogeUjk \W:'eTgegeven \I'lI1 de rulmtelijl:e opbouw van hel Zui~erpark 
lOU kunnen zijn !~n de voo rges!elde ullbreldlng van de golfbaan van 9 naar 18 holes lOU 
worden uilgev~d waarbiJ]4 holes In hel huldlee plIJk worden ~afi!.eerd Inc:lwiefeen nleuw 
dubhw.. een onl$lultlnpweg"n hel ~,"""n. 

E:r III weer mimle In bel park onlstaan IDUI' ook weer Imimlteil in dele die nu Oftlle open rijn. 
En er is oooral...-- ee" _n"'ichtige ntimlelljke opbouw ontstun die het aeMle Zuiderpark 
omVll1. Er z.i~ meer open rulmles dan voomeen om wdoende de 11)'001 van de boles Ie !runnen 
accomoderen mllar die Inbrcuken pa5Sen In hel &theel, ooncurreren noch Inlerferen mel de 
oorspronl:elijke open ruimlen en r.ijn lensloue duldelljk aanwij.<baar al, nJcuWl! loevoegingen. 

Om dille beoordelen moel deze kaart vergelekell worden mel de mimle en ml$$a ban Van 

'93!i 

6 

(l 

e 
Cl 

(l 

Cl 

CO 

C 

C 

C 

c: 
C 

C 

c 

• c 
c 

• 
c 
c 
c 

• • • • • • • • • • • • 



, , 

~, 

II ' 

" ' 
1\ ' 

\ 
\ 
\ 
\ 

, , 

, 

, 
\ , 

r 

-

~ 
~ , , , , , , 

NC6a.'} I\.t: R.lllfi.1EC).\(E l{)JSrM'ID IN 2.DI1" MET 18 +\(.1.1>:;' 

ZU\DE~f'A~1( KA'>1EEL oe \oMit. 



::.~ 1I''V'' "" "'..: " •. \ .. +.4. ... ;" _ . ~,.' ;'t.~-:",,! I 
' " ,. . . ,N • • ' ...... ::.. .. 4 • ..• .' ,' ... ",: ",' ~., ... , ..... , 

: ... ...... :e '\'4,0 ...... ....... " : It " J.~ , _.. .. " ... 
' "'5 • _ ..... "._ .., .. , ......... ~, .. ~ .. ", l , <tII .. _ 

C! 

C 

C 

c: 
c 
C 

III 

C 

C 

C 

C 

C 

c 
e 
« 
• • • • • • • • • • 



IDISLOITE 

Oeu: analyse t o he! plan op lloofdlijnen \lOOt de Inpustng van een gedeclle \I8Il de ~we 18 
holQ go\tba.an op grond van lernlnverUnningell. de IOpografisdH: kaart lilt 1850, de 
ontwaplwnill8 uill897, de ~ftekeninlll!ll!lOO cDde ludltfolO uit 1935beud't de 
hoofdopbouw van heI park. Nit! mee.. maar 001:;Uet minder. 

Er Is n1et gedetailleerd cekeuo nur de YOfIl'\ vande boIoInw.n, de pIQUing van boomgroepm 
en ooI!IZrm en ~ nur de 5OOneoopbouw. Dildlmt In een later stadium biJ de ull~ 
van hel plan \lOOt de Inpasslng van de golfbaan a1sllOlle gesdUeden. Oaarvoor Is In de eersle 
plaauook een gedelailleerde 1nmetin& van hef tendn lndusief aile monumentaJe borneo een 
Vereisle. 

De uilbrciding vall de 80tlburl bled! l'l'Il ulllld~~u bIll! urn et.'flunlel: en bl)zonder 
negenliende eellws parkdecor weertichlbaar en beleefbaar Ie mmn.!!en u11cel&en UM \lOOt 

~ de gotlbaan aIs het Zulderpart. 

Amsterdam, 30 juU 2007 
Mldlael van Gessel, landschap5arChited 

-.. . 
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Geachle mevrouw Savelsberg. 

Gemeente Utrecht Dienst $tadsootwikkeling 
Mevrouw L Savelsberg 
Postbus 8406 
3503 RK UTRECHT 

In antwoord op onze react ie op het Raamwerk bestemmingsplan Haarzuilens ontvingen wij de Nota 
van overleg. Wij kunnen instemmen met de wijZe waarop onze reacl ie op het raamwerll in het 
beslemmingsplan is verwerkt. namelijk door deze (grotendeels) over Ie nemen. 

Afgelopen periode had u diverse keren ovarleg met de hear Van der Ree Doolaard over de 
verschillende aspecten van het waterbeheer binnen Haarzuilens en de geplande uitbreiding van de 
golfbaan binnen het plangebied. De uitbreiding van de golfbaan. zeals beschreven in de 
startnotrtieJMER Uitbreiding Golfbaan De Haar maakl inmiddels onderdeel uit van dil planproces. 
Verderop in deze brief gaan wij dieper in op dit onderdeeL 

Hoewel de vervaardigde concept·waterparagraaf voor bestemmingsplan Haarzuilens op sommige 
punten neg niet lot in detail definilief kan worden gemaakt, geven wij u in de bijlage al de 
opmerllingen die wij op dil moment hiervoor hebben. 

Mo' 
watersysteem voor 

tot Wij kunnen ons dan oak vinden in de 
i het herinrichtingsplan zijn aangegeven en die in het 

op enkele plaatsen een potentiele verslechlering van de 
Ii. wordt deze door gerichte maatregelen gecompenseerd. 

I bovendien een belangrijke slap geze! in de voltooiing van het 
wijk Leidsche Rijn dat gedeeltelijk binnen het plangebied ligt. _ .. _.2 

-~ 
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Uitbreiding golfbaan 
Wat betreft de uitbreiding van de go/fbaan: wij kunnen instemmen met deze ruimtelijke ootwikkeling. 
Wij waarderen de manier waar9p water als integraal Oflderdeel in startnotitielmilieueffectrapport is 
9pgenomefl en delen IJ'N mening dat er sprake is van een stand·still situatie teo aanzien van water. 
VOOf uitgangspunten als "goon toename van de l100dzaak (gebiedsvreemd) water aan te voeren" en 
"voork6men van 9ngewensta inflltratie door het doorsnijden van afsluitande kleilagen" (biz. 97) is het 
welnodig clat deze vertaald worden in het definitieve 9ntwerp van het plan. W ij raden de 
initiatiefnemer dan ook ailn 12m de detaillefing van de go/fbaan in nauw 9ver1eg met het waterschap 
vorm te geven. Hiervoor kan contact worden 9~nomen met 9nzB regiobeheerder. de heer 
H.J.M. van Rooijen. telefoonnummer (030) 634 58 54, e·mail rooijen.hjm@hdsr.nl. Verschillende 
werkzaamheden. waaronder graven en dampen van water. zijn vergunningplichtig op grond van de 
Keur van het waterschap. Wij verzoeken u de initiatiefnemer hi&rop te wijzen. 

Condusie 
Om voorgaande redenen kunnen wij instemmen met de inhood van het bestemmingsplan 
Haarzuilens, die gebaseerd is op het herinrichtingsplan Haarzuilens en de startnotilielMER 
Uitbreid ing GoIfbaan De Haar. Wij hebben er aile vertrouwen in dat de samenwer1!.ing tussen 
gemeenle. landinrichlingscommissie en waterschap in dil gebiedsgerichte proces zalleiden 101 een 
verantwootde herinrichting van het plangebied, waarbij water een integraat ooderdool vomrt in de 
9nTwikkelingen 

Over de nadere detalilering In de voorschriflen en de doelelndenomschriJViflg van de beslemmlngen 
waler . waterkeringen (of waterhuishoudkundige doeleinden). rioolpers leidingen en de beschrijVing 
van water en oeVBfS in belendende bestemmingen, gaan \Vij graag met u in 9ver1eg. 

Hebt u nog vragen hierover. of wilt u een afspraak maken om de concept-walerparagraaf Ie 
bespreken, dan kuo! u contact 9pnemen met df fleer Van der Ree Doolaard, per telefoon onder 
(lulTlmer (030) 634 59 16 91 ~r e·m;;.il vi(I reedoolaard .j@l"Idsr.nl. 

Mel vriendelijke groot, 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
namens hen, 

ir. C.J.M. van Vliet 
hoofd afcleling Waler en ruim te 
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Bijlage 1 (behoorl bij brie f HDSR, nr. 196909) 

Concepl-walerparallraaf Haarzuilens. 

WATER 

Met de walertoets wordt beoogd de waterbeheerders vroeglijdig in hel ruimtelijke ordeningsproces Ie 
betrekken waardoor het water een evenwichtige plaat$ krijgt in ruimtelijke plannen. Een 
evenwichlige plaals hoodt in dat in elk plan de negalieve effecten YOor de walerhuishouding ten 
gev~ge van ruimlelijke ontwikkelingen -waar mogelijk- moeten worden Yoorkomen. 
De resultaten van de watertoets worden weergegeven in deze paragraaf. Deze paragraaf is 
opgesteld in overleg met hel Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn landen (HDSR). 

Watersysteem 
Het watersysteem in hel plangebied bestaat uit een groot aantal kleinere peilgebieden. De varialie in 
bodemopbouw. hoogteligging en gebiedsluncties veroorzaakt dit. Het prima ire watersysteem is op 
bijgaande kaart aangegeven. Naast de wateraan- en -afvoer voor het plangebied vormt een deel van 
het watersysteem ook de wateraan- en -alvoer voor de wijk Leidsche Rijn. 

De grolere waten;langen vervul len ean belangrijke lunctie in de aan- en afvoer van waler en hebben 
dan ook in de legger van watergangen de status van prima ire walergang. 
Tot de prima ire watergangen die in het plangebied voorkomen behoren onder meer Bijleveld, 
Heycop, Vleutense Wetering, Joostenlaanwetering, Haarrijn en Ouwenaar. Via gemalen loost het 
plangebied op de Leidse Rijn en het Amsterdam-Rijnkanaal. Hieruit wordt lOnodig water ingelaten. 

De vele kleinere peilgebieden hebben elk hun eigen walerpe il. Een overzicht van deze peilgebieden 
is weergegeven op bijgaande kaart . De peilen zijn vaslgelegd in pei lbesluilen waarvoor hel 
waterschap verantwoordelijk is. Een overzicht van de gehanteerde peilen wordt dan ook niet 
relevant geacht. Hoewel de watergangen geen onderdeel zijn van de natte ecologische 
hoofdstructuur worden op sommige plaatsen oevers natuurvriendelijk ingericht. Om die reden is het 
van belang dat lOwel de bestemming "water" als de hieraan grenzende bestemmingen het doel 
"oever en oeverzone" mel ean adequate doeleindenomschrijYing bevat. 

BinflEln het plangebied vinden geen herstructureringen van stedelijk gebied ptaats. Wei word! het 
gebied heringericht ooder verantwoordelijkheid van de Landinrictltingscommissie Groengebied 
Utrecht-west. Het primaire watersysteem dat de af- en aanvoer van de Vinexwijk Leidsche Rijn 
verzorgt, word! op enkele punten ingrijpend aangepast Deze wijzigingen zijn in het 
herinridltingsplan Haarzuilens opgenomen en worden onder veranlwoordelijkheid van de 
Landinrichtingscommissie uitgevoerd. Belangrijke wijzig ingen op dit punt zijn de aanpassing van de 
Joostenlaan Wetering en het vergroten van de capaciteit van Haarrijn en Ouwenaar. De Haarrijn zal 
-indien mogelijk- gedeeltel ijk van boezem- naar polderpeil worden verlaagd. waardoor de kades ter 
plaatse niet mear nodig zijn. Het is van groot belang dat de bepalingen in het bestemmingsplan deze 
voorziene aanpassingen aan het waterssysteem binnenplans mogel ijk maken. lOnder het 
bestemmingsplan weer Ie moeten wijzigen. 

Tot slot leidt oak de uitbreiding van de gotfbaan tot wijzigingen in de waterhuishouding. Deze is 
voornamelijk beper1lt tot binnen de begrenzing van deze uitbreiding. Een goecIe afstemmiflQ met het 
waterschap is voor de delaillering essentieel, vooral vanwege het dunne kleidek dat bij doorsnijding 
(bij het graven van slolen) tot ean oflQewenste versterking van de wegzijging van oppervlaktewater 
kan leiden. 
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Water- en waterbodemkwal iteit 
De waterkwaliteit in het gebied word! in belangrjke mate bepaald door de kwaliteit van het 
aange\lOefde wate!" en de activileiten binnen he! gebied. Binnen hel gebied Haarzuilens vinden 
agrartsche activiteiten plaats d ie invloed hebben op de stikstof- en fostaatbelasting van het 
oppervlaktewater. Verde!" wordt het gebied Haarzuilens benut voor doorvoer van water van en naar 
de Vinexwijk Leidsche Rijn. 

De waterkwaliteit in het gebied voldoet aan de MTR-normen, de kwalite~snonnen voor 
oppeNlaktewater. Momenteel is het waterschap bezig om ook de ecologische beoordelingsnormen 
uit de Europese Kaderridlllijn Water (KRIN) te inlroduceren voor de watergangen Ouwenaar en 
Haarrijn. Resultaten hiervan zijn nog niet beken:::!. Met de on\"Wikkelingen in het bestemmingsplan 
worden 00II maatregelen mogelijk gemaakt (o .a. aanleg van natuurvriendelijke oevers) om deze 
KRW-doelen op termijn te bereiken. 

In 2002 heeft het waterschap een inventarisatie uitgevoerd naar de vegetatie en ean aantal 
abiotisdle parameters om een ecologische beoordeling van de stadswateren te kunnen maken. 
Urteindelijk heeft dit geleid tot een dnata! kwaliteitsniveaus te weten de ecologie van de oever, de 
ecologie van het water en de beleving. Het vegetatieonderzoek strekt zich echter niet u~ tot hel 
plangebied Haarzuilens. 

Het water in plangebied vorml onderdeel van het Baggerplan van de gemeente Utrecht u~ 
september 2001, Op de planning van hel waterschap is uitvoering van bagge.-werken in hel gebied 
gepland na 2010. ZO mogelljk zUlien baggerwerkZaamheden gelijktijd~ met de werkzaamheden In 
het kader van de Herinrichting Utrecht West. deelplan Haarzuilens danwel AVPilebied Utrecht 
Midden·Zuid worden uitgevoerd. 

Waterkeringen 

Binnen het plangebied komen regionale waterkeringen voor tangs Haarrijn en Heycop. Deze zijn op 
de bijbehorende kaan aangegeven. 
VOOf deze waterkering is de dubbelbestemming ' primair waterkering" van klacht. De waterkering 
bestaat u~ een kemzone, een beschermingszone en een bu~enbeschermingszone waarbinnen in 
afnemende mate beperkingen gelden len aanzien van het grondgebl\Jik. 

• De zonering van de walerkering is als voigt opgebouwd: 
• kernzone · grondlichaam walerkering van "\een" 101 "teen" plus 5 mele!" 
• beschermingszone: + 5 meter 
• bu~en beschermingszone 15 meter 

De zonering van de waterkering is met de bijbehorende bepa!ingen opgenomen in de keur van het 
waterschap. Vanwege de veiligheidsaspecten \\"()(den kern- en beschermingszone op kaan 
aangegeven. Ook is om deze reden VOCH" de dubbelbestemming -primair waterkering" in de 
voorwaarden opgenomen clat bij verandefingen in de functie danwel bouw- en/of 
sloopwerkzaamheden en grondverzet actvies bij het walerschap moet worden ingewonnen. 

Rio lenng 
De kem Haarzuilens is voorzien van een gemengd rioleringsstelsel; het builengebied van 
drukriOlering. 
• 7 nog aanvulfen door gemeenNi 

7 KICV aiIIe&rde /Ilfo: ~n18 Erwin R; 
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Riolering, loekomsl 
Slj ontwikkelingen geklen de voorwaarden uit he! Gemeentelijk Rioleringsplan Utrecht die zijn 

~enomen in de bijlag~,~,~. ==. 
• ~ fIOI!I oNnVU6en door getnHnfe 
,.. .. " •• _ ... ,gege' 'U" *liii0: 

• '''''" regenwa ter niel mogelijk is? 

De grondwaterslanden in hel plangebied varieren per deelget;J;ed. Oil komt mede door de verschillen 
in bodemopboow en hooglel igging. Met de oppervtaklewaterpeiien - vastgelegd in het peilbesluit 
onder verantwoordelijkheid van het wendt een acceptabele. bij de diverse 

een melerop 

In veel gevallen is sprake van een land in de ondergrond. vaak dichl onder het oppervtak. In dele 
gevallen is infi ltratieJalkoppeling geed mogelijk. 

Gron<twater, toekomst 
Sij ontwikkelingen is het wenselijk minimaal eer ontwaleringsdieple van 0.9 m Ie realiseren. Alleen 
bij kru ipilJimieloos boowen of in de parken is een ontwateringsdiepte van minimaal 0,5 m 
acceplabel. Streven is het freati sche grondwater dit niveau niet vaker dan vijf dagen per jaar te la ten 
overschrijden. 

Doelstelling is de natuurtijke gronc1walerstand net kunstmatig en struclureelle vertagen. VOCIt het 
realiseren van de gewenste ontwaleringsdieple heeft het ophogen van het maaiveld of hel realiseren 
van extra open waler de voorkeur boven hel aanleggen van drainage. 

Voor bestaande ove11astsltualies liIl met aile betrokken partijen naar een oplossing wOfden gelocht. 

In he! herirwichtingsplan Haarzuilens, waarop de functiewijligiogen l ijn gebaseerd, vorml water een 
integraal onderdeel bij de functietoekenning en de inrichtingsmaatregelen. De detaillering van de 
diverse maatregelen komt In naow ovef1eg mel het waterschap tOi sland. 

Voor de gollbaan word! drainage toegepast. Oit kiln leiden lot een versnelde afvoer van neerslag en 
een versti!f1lle behoefte aan beregening in droge tijden. Het waler wordt namelijk minder lang in de 
bodem geboc"gen. In de nadere detaillering van :je gollbaan, oak in relief en hoogteligging dienl drt 
aspect Ie worden belrokken in het ovef1eg met de waterbeheerder. 

VERSLAGLEGGtNG VAN GEVOER D OVERLEG GEMEENTE - WATERBEHEEROER 

Bij het opslellen van hel advies 'toelst' het waterschap of het plan aan de criteria voor de 
waterhuiShouding voIdoet. Als a~emeen criterium voor ruimtelijke plannen geldt dat minimaal het 
stand-still beginsel moet worden gehanteerd. hetgeen inhoudl dat de walemuishouding niel mag 
Vilrslechteren. In dil geval gaat hel om een bestemmingsplan dal deels conserwrend ~ en deels 
ontwikkelingen mogelijk maakt die in he! herinridllingsptan HaalZ1.Jilens l ijn VOOfZien. In die lin is het 
besternmingsplan het "sluitstuk" van een prates waarin hel water oon belangrijke rol hooft gespeeld 
in de ontwikkelingsrichting van de omvorming lot recreatiegebied . 
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De ontwikkelingen die plaalsvinden in hel Kader van de herinrichling Haarzuilens zijn in nauw 
overleg tussen gemeente, landinrichtingscommissie en waterschap tot stand gekomen. Het 
waterschap kan dan ook instemmen met deze ontwikkelingen. Daar waar de ontwikkelingen in detail 
niel voldoen aan hel stand-Sli ll beainsel. zijn in het Kader van de he<inrichti"() Haar:zuilens 
compenserende maatregelen genomen. Bovendien maakt het ~an de voltooiing mogelijk van het 
watersysteem van de wijk Leidsche Rijn via het ptangebied Haarzuilens. 

Ons advies voor de planllell voor uitbreiding van Golfbaall De Haar is gebaseerd op de 
startnotrtieJMER Uitbreiding G~fbaan De Haar. Met de hierin verwoorde uitgangspunten wordt 
voldaall aan het stalld-still beginsel. Ook hiermee kall het waterschap instemmen. 

Het waterschap is darl ook vall mellirlg dat de ontwikkelingell zeals deze irl hel bestemmings~an 
worden mogelijk gemaakt geen nadelige gevolgen hebben voor de waterhuishouding, onder 
voorwaarde dat de genoemde voomemens worden geconcretiseerd. Daarbij vraagt het waterschap 
om in de detaillering van de voorschriften te worden belrokken. 

Op ............ hoort hel waterschap aangegeven akkoord Ie zijrl met de inhoud van voorliggende 
(concept) walerparagraaf d ie gebaseerd is op het herinrichtingsplan Haarzuilens en de 
stannotrtieJMER Uitbreiding G~fbaan Oe Haar. 
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De hlstorlsche partaanleg van t asteel de Kolar is In grote lijnen 
ontworpen ten tijde van en tort N de retalWatie van tlet hoofdo}ebolN 
(1894-circa 1910), Het concept van tlet part van kasteel de Haar N3S 
oorspronkel1jt veel groter dan net pilrt dill GiliIItoIfftelijk is 
uityevoercl: 001: tlet huidige open land ten westen van de Rijndljt. die 
tl\l de westgrens V<Jn een groat deel van de aanleg marteert. zou dee! 
ultma~en van de partaanleg. In dlt ~eHjke ccn:ept lOU tiel 
kasteel een centrale plaaf s IfI'IeIPICI1 In een onb Orperl landschap aet 
vl'l-sctnlleode lichtlljnen OP IUlten in de aagt'Ying. cn:Ierdelen van de 
toenma'1ge bestaande infrastructuur . daterend ult de vljftleode en 
latere ~. zlJn ingepast In de nieuwe Jandscnappelljke 
transformatle van tlet gebled. 
Aan de aanleg van tiel groots opgezette tussen 1894 en circa 1910 
gereal1seerde part 1t9t een Inten$ief en langOOrlg CWltwerwroces ten 
91'Ql'ldslag OOt tot een groat olanta! afwijkende ontwerpen en sc:hetsen 
Ileeft geleid en In de ooblerpfase en ema verschillen:le w1jzigiJ'l9l1!1 
lleeft ondergailn, De t ot stand get anen aanleg is tf! onOer.>eheiden in 
een Noorderpart PI't ef!fI Zuldef";lotrt. ale COIPOSilorisch ~t elkaar zljn 
yerbonden Nar door de openbare 'oIe9 (Bochtdljk) 1lOrden gesc:heldefl. Een 
belangriJ~ lII)tief dat beide parten met elkaar yerbindt Is de 
ult~trette yljyenpartlj. door de tulnarchltecl CopiJn in 1894 In 
zi.in blJ de uit dilt j4ar aaterende overzlchtskaart behorende 
"Descrlptll7l" ef!fI "riviera"," geho .. :! "ale !let part van YOOI' tot 
achter doorstroornt". De composl t ie van het park bestaat vOGrts ult ef!fI 
waalervornige structwr van zichtassen gpconcipleerO vanult hel 
k~steel. llet naIDe vanaf de entree. verder yaruit de torens en vanaf de 
zuldgevel. Deze zlcl1tassen streUen zich uit over de coulissen van hel 
ontl«lrpen en v0r1ll9l'ge¥etl partlandscllap. ovet" de ~ in (OtWele tran t 
aangelegde tulnen direct rond her. kas t eel en over de lal1ge oprljlaan 
(ean weerszlJden.et cUbel beuk en elk beplant). de Zuylenla4n. 
Vanuit hel kasteel llep een aanlal zichtlljnen In noonjoostelijke en 
~tel1jke rlcl1tlng oorspronkelijk door tot oyer de grenzen van 
het part. Ilj waren onder andere gerlcht op kerttOf'E!l'\S yan dorpeo In 
de (J8'Je\'ing. Het lIIe'elldeel van deze zlchten Is thans dlcht gegroeM. 
Het Hoorderpart.. waar zien het tuteel [-'fl blJgebaNen beYinden. kent 
de gnootste varl~telt aan doorzlch ten en In formele lrant aangelegde 
deelWinen Hel Zulderpart. ddt q.;a ~laHe ongeveet' even groot Is 
als het Noorderpa rk. is voor een groot deel geaxlelleerd roo:l et'II 

enkel doorzlcht vaoolt de zuidzlj!Je van het kasteel: het doorzlcht 
bestaal uit een rui.e en dlepe partwelde In laMschapsstlJl tlet 
~roepen als coulissen, met glooiend ~roflel en geflankeerd 
dooc een gnootschalige yijverpartij In landsctlapsstljl en strokcn 
partbos (sinds 1974 doet een 9 1~t deel van net Zuiderpark dlenst als 
golfterreinl. Tevens 1s het ZUlderpari: een wandelpari: een wancleling 
van serpentineYONlig yerlopende wandelpaden voert 14fl!jS de randen van 
het part en de-els door het open partgedeelte en rondtIII de 
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~jJverpartlj . Dele 'or8ndeling 15 vertx;njen ~t de wandel1ng door het 
Noon:Ierpark VI" de Nstlel::e brug In tieton ~t het. over de 8oct1tdiJ\: 
(zle c~lexoncierdeel 28), De IllE!r~laalh!den aan de aanleg van hel 
Zulderparl:: beopwoen In circa 1905 tn hct port ~r"t'e9 pas In 1909 zlJn 
lIuldlge oedaante. De boMeI:aart ult 1908 laal zlen dat tn dat Jaar 
.1Ieen het oostellJke deel van het Zulderpart nog In een staat van 
wording verleerde. Een belangrlji. karakterlstle\:: van de aanleg van het 
IIooider- en lulderpark Is verGer de beslotemeld van hel park naar hel 
omrlngende landsc~p. Copljn zegt hlerover in zljn "Description" 
"l!oYen (Illes aoet het kasteel (Wlngd WJI"'den door een forse 
groerlllilssa. die het een achtergrond geeft en waartegen de contouren 
van hel slot ziell k!.lYlell aftetenen en waardoor deze i;posante 
bOuwnassa als het Wdre ankadert 'IOOrdt. Het bos te noorden van hel 
kasteel on:Ier'ste\.l'lt dlt mtWl"p terwlJl het LegeliJkertijd de Noord· 
en Noordwestenwinden opvangto. 
De scheidlng tussen hel Noorder- en lulderpari: door de Bochtd\jk i.reeg 
In hel Nooroerpark hel profle! van een aarden scrotterswal. die I'I(It 
hoog genoeq was "01 een knielende boogsd'lutter beschef'1llng te bieden" 
(Joseph Cuypersl; te<]elljkertljd .aaH dele wal het IOgelijk de 
openbare weg aan het gelld'lt te ontrel:ten. waardoor het Hoorder- en 
Zuiderpart. OI'IgClll!rt.t in elhar oYer l1j ~en le gaan. 
ArchitPCt van het totaalconcept van hel part. was Henri G. Copljn. die 
hiervoor ~ 3 februarl 1896 tlet coot.ract ondertetende. Oil contrKl 
vermeldt ondel'll!!er: "De Iroer~1a~ slarten op 1 lIiIart 1896 volgef1s 
het getekende plan wan H.G_ Copijn. onder de directle wan de 
restaurat le·ar<:lIite<:t P.J.H. Cu,ypers" . 
TIIIE!e Jur eerder". In IB94. hold Copijn al het basisontlroerp gell!akt en 
verwer~ t tot een grote overllchtskaart (ColI. J. Copljn. Groenetanl. 
In de blj de kurt behorencIe "D!SI'"rlptlon" geeft Copijn een lrldruk van 
de 4(:hlerllggende gedachten VOOf" het ootwerp en VOOl" het versd111 in 
karakter lussen het It:Iorder- en lulderpart: ".. . Het ootlroerp geeft 
een helder beeld wan de diverse uitgangsl)t,llt en II1et betrel:klng tot de 
Cdlddell1jke ~ving van het kasteel. de opertlare weg en het dorp en 
~ behulp van de grote geplande IUn, de Zuylenlaan. Het versdlil In 
ltaraHer ~an .en op de kaart lien tiel zuldcl1jke deel. 11Il't zjJn grote 
~terp/lrtlJ. lljn bebosslng en a.sloten plel::.ten, vOf"llt een p.art in 
lanclschapsstijl op de wljze. die de Engelsen Et 'pleasure-gromll' 
uncinden. Het rloOl'delijkE' deel aan de CIOSt- en noordliJde van het 
kas t eel Is een groot ·p.lrc a ~tall' (een d<inlE'Q Et veeweldenl. et'I'l 
edit Engels part waar de eentoolgho!ld van de welden wordt onderbroten 
door bosquetten, txIaIIgroepen en solitaire bcwnen. De tx.n. verspreld 
geplant in de weiden lljtJ lepen, Elken. L1rx1en, Hot",b::..,,, en 
EsdOOms. De klE'ine slootjes lijn LoYeel qelljk ~ door 
beplanting en een ooregel.atige aanlE'Q. Een kleillE' bee\::.. of rhier 
kabbelt r'1Jstlg door het landschap etI lijkt lich te verbmden Et de 
WdterpartlJen in tlet andere dee! VMl het part;. Deze cmtirklltelt wordt 
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underbroten door het veMd'lll In nlve.tu (.eer dan een .eter) van tiel 
waterpel' tuSSefl beide delen, Toch wordt zij weI geSltJq!!reerd door de 
...aterloop Et bEplanting te Vff'bNgen. De verschl11erde 
pachtboei'derljen. zichtbaar Ylnujt het kasteel. verlevendigen de 
kleuren of nuances in tlet landschap. Entele slingerpaden maken llet 
~l1Jt c- dat deel van tiel part te doQrtruisen. (Ie vergezichten 
vanuit tiel ~astee1. geleid door de beplantlng. I1Jken lith te 
verliezen In de verte 011 deel yan hct pIIrt 1s op deze w1jze 
prat t lsch geheeJ bestend VOOf econo=lsche doelstel11ngen. ter-njl 
tegel1jkeftljd het landschap verfraaid wordt ..... •. 
Het lulderp.JN; cmschrlj ft Coptjn als eel! · pare paysager" en als 
·pittore~· waarvan de zandef ige bodem de gelegenheid geeft (III 

lleldere waterpart ljl.'l1 en droge wegen en paden aan tt leggen en waar 
alles _lder19 zal 9roPlen: •... oct. ken tieL terreln heel goed 
heuvelachtig worden vOAIgegeven .. ,", het~ oct is gebeurd. 
()Jgetwijfela hebben P. CUypeN en zHn zoon J. Cuypers een st~1 op 
het ontwerp van Copljn gedrutt, Van de laatste twee zljn een aantal 
ontwerpen YOOr h@t part bct.end. ~t ,..... van de In gecEtrlsche stljl 
aangelegdt deeltulnen rond tlet ~dstee l. die In tlet algeaeen slechts In 
afgeleide vorm in tlet ontwerp van Copijn zijn terug te vinder!. In 
leder veval heDben P. en J. CI.Iypers em looril'lQel1(\e rol geSpeeld bij 
tlet mtwlUelen van tiel concept voor tiel ontwerp door Copijn en 
w@lllctlt oot ~ de Invulling daarvan. De diverse 
fortif\catie-elementen rond en langs de deE!ltulnen van tlet Noordel"part 
liJn V40 I1Jn MOO 
Ult de onderlinye correspondentie van CopUn. vader en zoon Cuypers en 
de eiC}enaar IOU de gevolgtreUlng gsoaaH kl"l'l'll'l'l ~ dat bij de 
schepping van tlet Noorderparl:: eefI soort stalenboel:. van intemationale 
en hlstorlsche tulnen en tuintypen VOC)f" ogen stand. Hel verband tussen 
de tuinen en lanen I1I:lest geaaakt worden door em "Engelsch part". Het 
kasteel dlende ~en te worden door "Milkieleewse tulnen en wei 
volgens de re}elll1lat van de 15de eetAo/ " . ()"Oer laatstgenoell(le luinen 
worden de tulnen in RenaiSSdnct' tuinstijl terzljde van de laan van het 
poort~ naar het chat~let bedoeld. Deze tuinen beYalten em 
'OOsterse Win' oftewel een Pal.-ntuln. Intel"lledlalr tussen tasteel en 
Zuide1"part weI"d de zogenaiWOe Rt:.elnse luln uflgeleqd. Ten 'IOI!Slen van 
net naar de regels van de Frans classiclstlsche tulMrchltectoor 
aanoele}de 'Graoo Canal'. de Enagerietuin. em t lelnschdllge aanle;! 
in Franse vr0e9 laooschappelljke stlj1. Ado de wes tz ljde van tlet part. 
op rui .. afstand van tiel kasteel weI""d op Ilestaande tuiroowgronden aan 
de Eykstraat . tussen de nieuw aangeplante basrand en tlet nleuw 
aangel1!<,1de 00r"p Kaarzullens. de grote IIOeStuln aangeiegd. lllet ten 
noorden daa ..... an em ~aard Ill! ooestuln hert:let"gde !ell zeer ruulle 
w1ntertuin . ...aarvan de 1j]ietljzeren OIII:assing In 1996 werd afgebroken. 
Er WtlS blj de tennlsbaan een doolhof naar voorbeeld van tlet doolhof op 
HallpUin Court (qe.ecoolStrueenl In 200lJ en een "IVJticule en spi rale". 
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effI ~1t!'PfI'Itllle·llelJvel van 8 A 9 IIll'ter Iloog met hagen en rozen. Seide 
onderdelen werden door Copljn ("Description") als voorbeelden van 
Mlddeleeuwse tuinllJllst beschcuod. Even voor het elnde aan de westzijde 
van de grote en oprer~e1ijke brede oprljlun _t ccn llionbeplallting 
van dl«lllele IleIJk aan weerszijden. de Zuylenlaan. were! aan de oever van 
de alddar gelegen waterpartlj de rotstuln aangelegd. die flOg 
grotendeels bewaard is geblevefl. I1et OI'Itbre~efl van de in die t ijd 
populalre Japanse of Chinese tuin QPeft echter aan!!at vol1etllglleld 
V<ln tulnstljll'l'l en typen niet de ove,-..egende antIltie was. 
Waarschljnlljk was eVendls biJ /let hsteel een demonstra t ie van de 
inv loedrijkheid. rijkdal. glorie. legendarlsdhe afst~lng en ouderdom 
van de dynastle van de Van lUj'lens een van de a)tleven voor deze 
gevarieerde gelaagdheid en ultgestrektheld van het park. 
Voorts speelde oor.;pronkelUk oct hl>t i~ een roJ em het pdrk. 
~venals het kasteel. gedeeltel1jk te restaureren volgens toeomalige 
romantisch-historiserende rest4uratle·opvattingen. De tu lnarchitect 
Leonard Springer die in 1893 als eerste voor een ontwerp woor het parI: 
werd uHgeoodlQd. ~reeg ondefW:'l'f' de instructie mee 001 de openbiIre 
wegen (Bochtdlj l: ) en la~ te eerbiedlgen. Uitelndelljl: bleef alleen 
het trac~ van de Bochtdljl: ~ard en de karal:ter lsliel: van het 
verloop van de Kaarlaan. die als ·tweede· oprijlaan aan het noordelijk 
eiroe haaks (llgaat naar het cll/Jtel~t: weI werd de Kdarlaan gedurende 
het ultvoeringsproces een stul: In westelljl:e rlchtlng verlegd. 
In de directe nabijheid van het kasteel werden geometrische tulnen Met 
een deooratief ~arakter aangelegd. Zlj i:wamen tot stand gPdurende een 
perlode van rui. twint lg jaar en werden in die peri ode verschillende 
malen gewljzi9d. ItIn teQerl'olOOrdiqe vO/'Wl werd rood en na 1910 
gerealiseerd. ())twerp en ui tvoer lng stdl1l'Den van H. Cl»ijn. Mede OIl 
basis van verschillende ld~ van Dr. P J.H Cuypers en zljn loon Ir . 
Jos.Cuypel'S. dle hiervoor 001:. schetsen leverden. 
De volgende ~trlsch deeltuinen zijn te onderschelc\en : 
. Romelnse tu in. aangelegd door H. COpijn Iede OIl basis van i~ van 
Or . P.J.H. en Jr. Jos. Cuypers: de Romeinse tuln direct ten zulden van 
het kasteel ontleent zlJn naam aan de vomr van zijn hoofdstroctoor. 
een ~inse renbaan. Geometrische tuln met paden , grasparterres. 
gaz0I15. vazen. tulnornaJDe1lten en historische beplantlng. Het gazon 
ligt verdlept. Oorspronl:elljl: was in het midden een viertant. verhoogd 
beplantingsval: met een rondo verhoogd vak aan de noord· en zuidlijde. 
Halverwege de tuln lelden stenen trappen naar twee symmetrlsch 
gespiegeld gekandehberde ll~. die oog dateren ult de tljd van 
het hier gesitueerde DUde dorp Kaarzullen~. De in de tuin geplaatste 
I1X)I'1UIentale ~apitelen van Hassiel:e zuilen verw1jzen naar de RoI!1elnse 
t1jd en de leoendari~che afst..-ing v~n het geslacht van Zuylen 
(Colonna ). Aan de zuidzljde WOI"dt de tuin afgeschelden door de 
schutterswal. die aan de oostzijde ulttoondt in een hakstenen bastion 
Met schietgleuven: 
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~ozentuln tTl Palmentuin: een In de hoe~ van de llaats verlopende 
oprijlaan eo ~ds teelgracht geleqen ensenble van deeltuinen In 
neorenalssance stljl bestaande Ult de in 4 vdt~en verdeelde rozentuin 
aan de zuidzijde en de in twee vatten veroeelrlfo Palllefltuin (ook weI 
Buxustuln ~J. lJe tuinen IIOrden van eltaar gescheiden door een 
berceau Met in tiel fIIid6en een gebro/:;en 1u1\ ter nagedaclltenls aM de 
overleclen ZOCIl ~ltn (zie onder>. De huid1ge trulsvonnige lndeliog van 
de Rozefltuin, met in Ilel llart tiel prleel ult circa 1910. dateert uit 
1%5 en wen:! adllgelegd in opdracht van Gabri~lle van Zuylen onder 
instructle van de £ngelse luln- en landschapsarchltect Russel Page. 
00k de rozenboog In tiel .lddetl van de rozentuln d.lteert uit deze 
peri ode. Aan de zuldzljde een herinnerlngSllOl'Ulll'flt. opgerlcht In 
1912-1913 naar aanleiding van de dood van de zoon van tiel echtpaar van 
Zuylen. ~lln_ 81j deze gelegemeid werd de oorspl'Ol1kelljkc Danleg vall 
cit Ro,(t~ntuln. dIe uit ten patroon van 3 lobben bestond. veranderd In 
ten stervol1Tl noet in het hart een cirkel: dit patrooo bleef tot In 1965 
beWaard 
En~ele j.lren I'Io! de Tweede Wereldoorlog werd de bephnting van Of 
PalmenWin vernleLtwd. De huidlge indellng van de PallJlef1tuln dateert 
ult \914. De door een pad en pergola OIgeven tuln bestaat ult bee 
gelijl.-.e vallten .. t een patroon van guirlandes en voluten tn buxus. 
waartussen steens lAg. De delen 'oIGf"den gescheiden door een pad dat tn 
het centrtl!1 een rond rozenperi:. mel vaas als gedenHeken VOOI" de In 
1997 overleden barooesse /1arle ·Hel~e de Rot hschild-van Zuylen. 
De in 1900 .langelegde Rozen- en Pahnentutn vervingen hel c~le)( v~n 
lOOf'~tuinen dat door vader etl Loon Cuypers In de jaren '90 van de 19de 
eevw hler was aangelegd. 
- Tussen de Rozentuln en Romelnse tuin is aan de oprijlaan. tegenover 
de stalgebovoo<en. de bultE!la1.nege gesitueerd. ~en floor strol:en 
heesterbeplant1r1',l en parkt)()s met 11r.:len. beuL k.lstanjes en plataan. 
Deze mnege Is in feite de oodste aan de laan gelegen 'deeltuln' De 
bcJan staat aangegeven op de boMet.aart uit 1909: In di t jaar waren de 
rozen- en pallller1tuln nog IlE!t bos beplallt. 
OVerlge deeltuinen In het ~rderpark: 
- 'Grand canal' . het ~anaal dat naar afmeting on·NedPrlands van allure 
is werd op de dS van de I'lOOf"deJijl:.e tOref1 van het tasteel aangelegd en 
tussen 1912 en 1915 tot llJn huldlge proportle verlengd. Het vonlt het 
centrale IDtlef 1n dele zogenaamde Franse t uin. Joseph Cuypers mertt 
hiu in 1902 het volgende over op; "()@ g(>zichts l1jn ~anu1t tlet 
elndpullt Noordelijk In den Franschell tuln naar den hoofdtoren gericht . 
loopt tlijna zuiver Hoon:l -Zuid en deelt het tasteel zOCWf'l in plan .lIs 
1n opstand in twee deelen van gellj t en in hood. maar ntet volkOleO 
gel1Jk van ~orm: de toren lplf is net toppont ~~n belde drlenoeken 
( ... ) Ongekeen:l is rl!l vanu1t het I:.asteel het ultzicht naar den grooten 
vljver met de daarln spr lngende fontein vrljgebleven" OIstreei:.s 1965 
werd in opdracht yan Gabri~lle van Zuylen onder instructie van Russel 
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Page de DOSva~ken aan weerszljden van het kanaa1 Qllljst dOor rechte 
hagen met haagbeu" 
- In 1904 wert! ten westen van het "Grand canal' In de Franse tuln de 
huidlge temisbaan aangeleod Of'lI1pr supervlsie YJn Copijn . 
. GeOdstloneerde tuinen ten oosten van het Chatelet en ten oosten van 
het kasteel. genaam:i respect levelijk de Kleine en Grote Coor: 
CRlSlreas 1894 gereedgel:orreJ door keermren en IMstlons en gratht 
~ven deeltuinen tussen het Chatelet en het hsteel. Dl' Kleine Coor 
werd door Copijn in Mlddeleeuwse trant aangelegd met spaarl~ 
beplantlng, gazan, eenvoudige bloeniXlrders en waterput: de huidlge 
lnrlchtlng van de tlelne cour llet borners met oodermeer Ildhlia's 
dateert ult OOIStreeks 1965 Mar antwerp van G/lbrH!I1e van Zuylen en 
Russel ~age. 
- Centraal op d! Grote Cour l'e!l grote wagenwielvormi9l' border als 
zoddnlg daterend ult het einde van de 19de eeuw: VOOf de doorsnede van 
de border was de mgelljUleid aa oIet eel zesspan rood de CWr te 
klll1ne1l gaan I:lepalend. De Inrichtlng van de border werd aastreel::.s 1965 
enlgszios gewjj~l')d nur antwerp v~n GIIbr·lelle van luylen en Russel 
Page . 
. Ten westen van het ·Grall(! Canal· de Z()gefIa.-ie Kenagerletuin: in 
hlstorlserende Franse vroeg l!ndschappelijJ:.e stijl door Copijn 
aang~legd partgcdeelte .et ~ ~lelnschali9 pat roon van vtjvers en 
slingerpaden. Cuypers veraeldt over dll partgedeelte: "Hoordelljk ten 
bosch en vijvers bewoond door watervogels· . De hot~en voor ~tervogels 
-.enlen castreets 1980 vefYljderd: toen werd de aanleg van de 
Mendgcrietutn oat enlgSZ1ns vereenvoudl9d. 
- !-let noordelijJ:.e gedeel t e van het Itoorderpark. gelegen tussen de 
elkaar snijdende wegen Rijndlj ~ en Polderweg. werd als open landschap 
ingerlcht en ~reeg de naam netn l1i1Oul'g De Polderwcg stamt uit dt: 
tljd van de parkaanleg en Is scootn over de strol;envertavellng 
aangelegd . Met tloalJ;Iroepen langs de beide wegen en op het open land en 
.et laanbeplantlng In het verlengde van het centrale padenstelsel 
wanaf het kasteel Is het bestaande landschap van de slagtnverkavellng 
get ransfOnnterd tot ~n grote \andschappeliJke open eenheld. die ten 
verwljzing In!loudt naar de toerrnal19<' beeldvormtng v~n het L1l1tourgse 
landschap en die de noon:Ielijke afrondtng vormt van de grootse aanleg 
van De Haar 
Qnstreeks 1965 werd In het Noorderpar~ op de plaats van de zogena.-:le 
osser..ei ten tweede hertenka"". de zogcMamde Grotl: Hertenl:; 3IIll 
aangelegd. Een deel van het Zuiderpart werd toen als ossenwel 
lngerlcht tot 1974. toen dlt park deels als golfterrein in gebrull:; 
werd gencmen. 
Tussen de Bor.htdljk en de hoofdoprlJhdn. de rechte Zuylenlaan. 
V4nouGS de zogenaaMde Kleine HertenkalP. 
Het Moorder- en Zulderpark wordt doorsneden door een patroon van 
wandelpaden en lanen deels JIIl't haltverhardlng en !!eels verhard. Al 
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Mar i}elang tlet gebrui ~ ait voorschreef is er een verschil In de 
breedte Vdn de padef1: de .... andelpaden ZlJn relatlef SIII/Iller dan de 
lanen en de paden die ook geschlU ~sten lijn VOOf' wageflS en 
wer~verteer_ 
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tiel padenpatrtlOl'l van tiel Zulder'pdr t verl00pt voornamelijk In curven. 
Het padenpatroon in tlet Noorderpar~ kenmerkt zich door een vartalle 
van r'eChte lanen en In curveo verl~1de paden. !let paden- en 
lanenpa t rooo Is nlet allPerl tlet eleaent dat de huogtepunten die tiel 
park biedt vertlindt . lIIIlir vertegerlloOOrdtgt 001: een grote slen.aarde. 
Hel name geldt dlt VOOI" de wandelpaclen dte zieh als een sterl1jk lint 
door tiel park sl1ngeren. 
tiel part van De Haar t ent een rij il assortil\lefll aan t:onen en l\eesters. 
De lanen zijn voorzien van een laanbeplantlng van beuk. eik. kastanje 
en lil'lde. In de parkweiOPri sol1tatren en 'cl~s' met ondermeer eik, 
beuk. kastanje. linde. acacta. es en els. [n de nabijheld van de 
vljverpartijen tevens ~rascypres en nododendrons. In de bosvakken 
een gevarieerde beplantlnq van ondenmeer eik. beuk. kastanje. 
rlaaldhout. taxus en hu'~t . 
lI~ardering 

De HISTORISCHi WIN- EN PAAKAAHlEG ~an Kasteel De Haar Is in 
cultuurhistorlsch opzicht van algemeen belang: 
- vanwege de ontst~~ns~chl~ls: 
. als zeldZaijq gaaf bewaard vOOfbeeld van een aanleg In 
landschdpsstijl van Heodri~ Copijn. aansluitend op de geometrlsdhe 
dele!1 van de aanleg en ltggend in het la/Klo;jof>d van De Hur: 

vanwege hel Delang van de aanleg voor de geschleOenls van de tu1n
en landscllapsarchl tectuur: 
- vanwege de. 00« in detai l . gaar bewaarde structuur: 
- V<lnwege de voor Ne<1e r land ongebrul ~elij~e (JIIYang. 
- vanwege de esthetlsche ~wal1tel t van het antwerp. 

Kantoor bewaarder 
InschrljvingsdatUi 
Deel/Registratlenummer 

IHSOfIIJVll(i 

utrecht 
16-05-2006 
13479/152 
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Uittreksel utt de Objecten Dat6 ~n~ 

Ch:Ierstaand object is 
fEN RIJK9O«.KNT. 

opgeoanen in het Register van bescheraje a::fIlAIE'Ilten 
ingevolge artikel 6 van de l1om.mcnterM!t 1988. 

Provincle 

"""''' ClIjectcooe 
A.lndulding 

C)Jaerdeel van 

Utrecht 
Utr«ht 
345SRR-OOOOI-26 

""" 
Comple~ 527891 Rjjk~t 

3455R11-C-Ol 
De Haar 

t1orunefItl'U!l!ler 
Beslu1tnlllllll'r 
Beslul t dHI.III 

PLAATSEllJ KE AANOUIOING 

Plaat s 
Straat 
Hulsnl.lllller 

H<larzui lens 
Kasteellaan 
bij 1 

I(A(lA$TRAlE AANOlJID1NG 

Kad . Gemeente Vleuten 
Sectie E 
Nunner 1\94 

1)\SOfHJVING 

527917 
RW-20OJ-J764 
06-03-2006 

Oaschrljvlng onderdeel 26: RUSTIEKf. 6RI.Ki IN BHoo IN HET ZU!ll(RPAAK. 
Rustieke BRtXi In llet Zulderpark uit circa 19()!j. ~t betOMen. 
gectn'f'lteerde rechte leunlngen met korte rechte staanders waartuss.en 
vulwerk van i.JUlie rustieke takken. Recht plankler. gestut ~r 
r'l'!Chte en schulr.e i.Hatie !>aI ken . In betomef1 sLJanders. Nlken. 
leunlngen E.'Il Yuh~rk Zljn lm!!.a! ie houtner~en en scr.ors !/l'lekena . Brug 
heeft grote ornamentele waarde In het park en li9t op de zichtas 
vanuit het ~asteel in het Zuiderpar~ . 
WaaNlering 
De Rustle1:e Srll9 In beton in hct Zulderpark Is In cultuurhistorisch 
opzlcht van algeaeen belang vanwege: 
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• de enselltllewdarde: 
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I Bestaande gofIbaan 

I I Uitbreiding gofIbaan 

FIGUUR 1 SITUATIE BESTAANDE BAAN EN UITBREIDING 



INLEIDING 

De goIfdub 'De Haar' heef! hal voomemen om mel medewerking van de grondeigenaar 
de VOfeniging Natuurmonumenten de bestaande 9 holes baan in hel Zuiderpark van hal 
Kasleel 'de Haar' uil Ie breiden naar een 18 hcles golfacoommoda~e met bijbehorende 
voorzieningen. 

ALGEMEEN 

1.1 Initiatiefnemer 

GoIfc;lub 'De Haar' 

1.2 Adres 

Parkweg 5 
3451 RH Vleulen 

1.3 Soorl activiteit 

In bijlage 0 van hel Beslu~ milieu-i!lfectrapponage is aangegeven dal een m.e .r.-beoordeling 
Uitgevoefd moel worden voor: 

Aanleg van een golfbaan van 10 ha of meer in een gevoelig gebied. 
Het totaal van de uitbreiding heef! een oppervlakte van ca. 21 ,7 ha. De uitbreiding in het 
ZuiderpaOl kan op basis van het vigeJend Bes1emmlngsp/an Lande/lik Gebied V/eufefHie 
Meem 1974 plaatsvinden. Voor de realisatie van het deel van de uitbreiding waarvoor het 
Uitbreidingsp/an In Hoofdzaak V/eutefHie Meem 1959 van loepassing is (16,7 hal, dienl 
vrijstelling van het bestemmingsplan Ie worden ver1eeoo. 
De betteffende gronden liggen In hel Belvederegebled 'Nleuwkoop en Harmelen' dat met 
name door de hog!! cultuurhistorische waarden is gekwanlificeerd als een 'gevoelig gebied'_ 
De adiviteit is derhalve m_e,t beoordelingsplidrtig. 

In deze aanmeldingsnotitie m.e.r. wordt lnzichl verschafl in de aard van het project, de 
effecten op de locatie en omgeving en wordt n~egaan of de aanleg van de uitbreiding tot 
belangnjke nadelige milieu gevolgen kan leiden. In dal geval is er sprake van een bijzondere 
omstandigheid. Deze bijzondere omstan<hgheden kunnen betrekking hebben op: 

De kenmerken van de activiteit 
De Iocatie waar de activite~ plaals vinclt 
De kenmerken van de belangrijkste nadeliqe gevalgen die de activileit voor het milieu 
kan hebben 

Doe! van de m,e.r.-beoordeling is om uileindelijk te bepaleo of to! een valledige m.e .f.
procedure over moet worden gegaan. Op grood van deze aanmeidingsnotitie word l door de 
gemeente Utrecht besloten of er een milieueffectrapp0rt3ge opgesteld moet worden. 

1.4 F'laats 

De baanuitbfeiding vindt deels plaats in het Zooerpal1\ en gecleelteiijk op localies len westen 
en oosten hiervan (figuur 1). 

1.5 Tijd 

Mel de realisal ie ven de uilbfeiding ken worden geslert na verkregen vrijstelling van 
het vigerende beslemmingsplan. De aanlegpefiode bedraagl ca. 6 maanden. De 
gebruiksperiode is onbepaald. 
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2 MOTIVERING VAN DE ACTlVlTEIT 

2.1 Aanleiding 

GoIfdob 'De Haar' Speelt sinds 1974 op een gottaccommodatie in helloiderpark van Kasteel 
de Haar. Oil park is in hel begin van de 20" eeuw aangelegd naar een ontwerp van 
H. COpijn. Door de gevaneerde roimlelijke opb:luw, de alWisseling van bas en boomgroepeo. 
de walerpartijen en hel glooiende relief, is de oeslaande aCCOO1modatie roirntehjk Ie typeren 
als een hoogwaardige parkbaan. Hat betreft echter een 9 holes baan lerwi~ goIfwedsl1ijden 
in beginsel over 18 holes worden gespeeld. Bij 'De Haar' belakent dat. dat de 9 holes 
!wee maal moeten worden gespeeld. Oil is zowe! spellechnisdl als mel bel1ekking 101 de 
capaciteil van de accommodalie een nadeel. 
Sinds media 1990 is de goIfclub • in overteg mill de toenmalige eigenaar van de gronden. 
baron van luylen van Nijevelt- daarom bezig de uitbreidingsmogelijkheden te onderzoeken. 
Eind 2002 en in het voorjaar van 2003 zijn in een gezamenlijke opdracht van de huidige 
eigenaar van de gronden -de Vereniging Naluurmonumenlen- en golfclub ·De Haar' opnieuw 
de rnogelijkheden verkend tOI hel uitbreiden van de accommodalie naar!!en 18 holes 
golfbaan. De uiteindelijte keuze voor de uilbreiding is in overleg lussen bel10kken partijen en 
na afstemming met de Raampiancommissie -Groengebied Utrechl-Wesl- 101 stand gekomen. 
Het betreft de real isatie van nieuwe holes in t\{!t luiderpark en in twee deelgebieden ten 
westen en DDslen hiervan. Uilbreiding in hel Zuiderpark is binnen de bestaande beslemming 
mogelijk. VDDr de uilbreiding in de deelgebieden ten oosien en weSlen is een vrijstelling op 
grood van artikel 191id 1 van de Wet OJ! de Rlimtelijke Ordening noodzakelijk. . 

2_2 Voorgenomen activiteil 

Localiekeuze 

Ten behoove van de baanuitbreiding zijn in IOIaal9 varianten onderzochl zowe! aan de 0001-, 

zuid- en westzijde van de bestaande baan'. De verkende zoekgebieden waren gedefinieerd 
in de OnlWikkelingsvisie Landgoed Haarzuilens~. Om diverse redenen waaronder: 

Een Ie groot fuimlebesl39 
Te 9rote loopafstanden lussen de holes 
Verlies van archeologische waarden 
Verkeerskundige bezwaren (ov!!fsteken van open bare wagen) 
Verlies aan landscllllllPelijke kwalilsil 

vOldeden de modeUen in de aangegeven zoekgebieden allen in onvoldoende mate aan 
de elsen van de betrokllen partijen (GoIfclub ·De Haar, Verenigin9 NatuurmDnomenten, 
Raamplancommissie Utrechl·Wesl en de gemeenle Utrecht) 
Een doorbraak is befeikl door ook varianten in besdlouwing Ie oemen die !!eO uitbreiding 
van de golfbaan in he! bestaande park rnogelij'( maken. 
Bij bestudering van de oorspronkelijke StnJctulS en de huidige loesland bleek dal niel aileen 
heel goed mogelijk maar ook winsl Ie belekenen in roimlelijk ardlilectonisch opzichl '. 

Op basis van deze oonclosie is uileindelijk door aile betrokkeoen gekozen voor een 
uitbreidingsvariant melS holes in hel Zoiderpartc, 2 holes len westen en 2 holes en een 
driving range ten ooolen hiervan. 

, GoIfdub 'De Haar·ver1r.fIrlrling van uitbreidingsfflO'}elijklleden; A. ~s BV. van E.mpeIen van 
Aalde,en Partners BV i.s.m. M.R van Gessel . Heemstede 2003 
' Laudgoed Haarzuilens; Vereniging Natuurmooumel1ten 2002 
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3 KENMERKEN VAN DE ACTlVlTEIT 

3.1 Aard en omvang van de activiteit 

Omyang 

De tolale nello opperviakte van de uiibreiding (figuur 2: baanontwerp, Mastergo/f bvba) 
bedraagt 21,7 ha. Deze oppervlakte bestaat ua de nie\JWe 9 holes (inclusief roughs. 
bosvakkeo, boomgroepen en walerparolen), de driving fal1ge en de omgeviflg van het 
clubtluis. 

Dozel vao de actjyitei! 

Voor de nadere opzet van de uitbreidiflg zijn onderzoeken uitgevoe«l naar de archeoiogie', 
de OllluulWililrdeo' eo de cUltuurtdstorische wa<lrden5. De resull<lleo ~iln dele onderzoeken 
zijn in hel ontwerp verwer\(t. 

Onlsluitiflg en par1c.eren 

Oe baan is ontslOien vanaf de enlree bij de hoek ParkwegJ Eikslaan. De onlSluilingsweg 
loopt len costen van de beukenlaan naar de parlleerplaats die russen de borneo van 
hel parllbos is gesitueerd. De par1leertlehoene van een 18 holes baan bedraagl zes 
par1leecplaatsen per hole, bij een maximale bezelting {95%J" is 108 plaatsen. 
Bij een gemiddelde bezetting (60%)' is er een behoefte aan 65 par1leerptaalseo. Hierin 
word! voerzien door de realisalie van een parkeerplaats met een capacileit voor 80 auto's 
tussen de bomen 10 het parkbos ten ooorden van de ontslurtlflgsweg. De par1<.eerplaats WOI"dt 
uitgevoerd in halfverharding. Hel ovenge (overklop) par1c.eren vindt plaals len costen van de 
beukenJaan. Hel overloop parkeren heeft een capaciteit van 28 plaalsen (bijlage 1). 

6ebouwing 

Teneinde de 18 holes golfbaan Ie kunnen uitvceren in twee circuits van 9 holes - waarin 
zowe! bestaande als (lieuwe holes zijn opger'lOl'\"\e(l- diel'll hel dubtluis OJ) eM meer ceI'llmlEl 
plaats in hel Zuiderpartc Ie worden gesituee<d Gakozen is voor e-en localie aansluitend 
aan de beslaande gebouwen voor hel baanonderhoud (greenkeeping) aan de OOSlkant 
~an de vijver. Het bestaande clubhuis aan de Haar1aan komt te ~ervallen evenals de 
ondefhoudsgebouwen. Hel onderhoud voor de 18 holes baan zal worden verricht vanuit de 
~rijkomende opst<l!1en Viln hel fruilbednlf <l<ln de Pilr1<weg hoek Eiks!<l<ln . In de noordelijke 
bosrand wordl voor het gebn.lik van de driving range een aanlal overdekte afslagplaatsen 
garealiseerd in aan open hauten Ioods 

UilbreK:Iing met 9 holes 

De uitbreiding is zo vormgegeven dal de toekomslige 18 holes golfbaan is opgebouwd 
uit 2 circuits van 9 holes. Seide 9 holes circuits bestaan in vertJand met een evenwichtige 
baanopzet uit reeds bestaande en nieuwe holes. 

• GoIfdub "De Haar" eetI invenlariserend /JIChooiat,;isdJ onderzoek I.b. v. de uitbreidWJg naar 18 holes. 
Vestigia 2005, 
• EooIogi&:;h ondefZ08k GoIfbaan '06 Haar" HaalZuiltJflt;, Bureau Sdl&nIc.e~ekl 2005. 
Vleermuisleefgebieden Of! en rand hel goIfferroin De Haar (V/eulen.J rapport van de 
zoogdierenveo-enfging VZZ 2006 
Nolitie inrichIiIlg van (JOIfbaan De Haar van een II /"des naar een 18 holes goIfb.aan; rawort van de 
zoogdierenvereniging VZZ 2006 
• K8$IeeI De Haar Zuide!p8rlc: ruimlelijk historisdle analyse Of! hooIdIinen. Midlael R. van Gessel 

,"'" " ASW2004 
, Golf Coutse Slarislics, Gosia, 2002 9 
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De uitbreidirlQ wordl gerealiseerd in: 
Zuidefpark 
Uitbreidingslocatie teo westeo van het Zuide.par1o; 
Uilbfeidingslocatie leo oesten van het Zuio'erpark 

Uilbreiding in het Zuiderpark (oppervtakte ca 5 hal 
In hel Zutderpark worden VIJ ! nleuwe holes aangelegd (7 ,8 ,9 ,II en 17). De holes zlJn zo 
gesilueerd dat gebruik wordt gemaakl van de aanwezige - deels verdwenen - open ruimlen 
in he! park en van de zichlJijnen van hel plan Copljn uiI1 906. 
In het kader van de baanuilbreiding WOfdt het nie! meer aanwezige grate eiland in de 
centrale vijver hersteld. mede om de vijver VOO( het golfspel te kunnen oversteken. 
Oaamaast worden in de zuid-oosthoek van het park twee aanwezige waterlopen ten 
behoove van het spel vergrool, passend binnen de structuur van het park. 

Westelijke uitbreidingiocatie (opperv1akte ca. 5,9 hal 
In de driehoek lussen de Haarlaan, de Parkweg en de Rijndijk worden \weB nieuwe holes 
aangeJegd. Tijdens inventariserend ardleoklgisch ondBfZoek zijn in dil gebled geen 
archeologische indicatoren aangetroffen. De grand die nodig is voor het maken van een 
voor het gotfspel gewenste accidentatie, kan hIBf worden gewonnen dOOf het realiseren van 
vijverpartijen. die !evens een l\Jnc\ie voor het spel hebben. WXX de ruimlelijke geleding en de 
begreoziog worden !wee wat grotere bosvakken aaogebracht, een tegen de Haarlaan en een 
terugliggend in de bachl bij de Rijndijk f Parkw~ . Daarnaast worden in dil gebled spaarzaam 
een aantal solitaire boomgroepen aaogeplanl. 

Qostelijke uitbreidinglocatie ( oppel'Ylakte ca. 10,8 hal 
De oostelijke uitbreiding bestaat uit!wee delen, de openbaar toegankelijke driving·range en 
twee nieuwe holes ( 2 en 3). De driving-range igI in de oksel van het park op de weilanden 
ten zuiden van de Bochtdijk en heefl. een oppetVlakte van ca. 2,7 ha. 
De aanwezige bornen langs de slool worden in de driving-range opgenolTMm. De nieuwe 
holes (2 en 3) li9gen ten westen van de Eikslaan. Het terre in waarop ze WOfden aangelegd 
heefl. een oppervlakte van 8.1 ha. 
Naar aanleiding van het uitgevoerde lnventariserende archeologische ondBfZoek Is de locatie 
in zuidelijke rich~ng opgeschoven, zodat de OJ: de Archeotogische Monumentenkaart Utrecht 
(AMKU) als behoudenswaardig aangegeven terrainen (AMKU 11 .895 en 11 .896) 
(bijlage 2) niet in de uitbreiding vallen. VOOf de aanleg van de holes worden in d~ deel van 
de uitbfeiding geen grondwerkzaamheden dieper dan 40 em onder het huidig maaiveld 
uilgevoBfd. 
Voor de ruimtelijke geleding en begrenzing van de holes worden sen aanta] gratere 
boomgroepen aaogeplant (afmeting 30 )( 15 m tot 60 ~ 30 m). De boomgroepen worden in 
vemand met de dOOl'WOrteling verhooOd aangebracht op ftauwe heuvels die dooriOpen in de 
fairways van de holes. 

Recreatief (mede)gebruik (figuur 3) 
Door de verplaatsing van de ontsluiting en het parkeren word! de op dit moment afgesloten 
Haarlaan openbaar toegankelijk voor langzaam verkeer. Het Zuiderpark word! via een 
voetpad met afsluitbare poorten toegankelijk voor recreatief medegebruik. De entrees voor 
voetgangers komen aan de Haarlaan en de Bochtdijk. 
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Vjl Ie Yoeren werlgaamheden 
Ten behoove van de ultvoering zullen coder meer de volgende werllzaamheden worden 
uilgevoerd: 

Rooien van borneo en slruiken 
Oempen van walefgangen 
Dphagen terrein 
Aanleggen van walerpartljen 
Aanleggen holes en driving range 
Malum van een ni!!lJWe onlsluitingsweg met parkeren 
Bouw van een clubtluis en een opslagloods 
Aanplanten borneo en slruiken 
Aaoleggen wandelpaden 

32 Eftwen V(ln de <'CIivi!ei! 

Landschap cul!uurtlislorie en archeo!oaie 

Het voomemen beITen de uitbreiding van de golfbaan in een gebied mel cunuumislorische 
betekeniS. Dit bettefl zowe! het Zuiderpark als de u~breidiogslocaties ten westen en oosten 
niervan. 
De uitbreicliog in hel Zuiclerpark is gebaseerd op een ruimlel,k hislorische analyse van het 
park en voIgl en hersleid (deels) de essenlie van de ruimleiijke SlJuCluur. VOOr de aanleg van 
de nieuwe holes in hel Zuiderpark en hel vrijmaken van zichllijnen (o.a. in ooslelijke richtiog 
over de vijver) moel ca. 4 ha parkbos worden gekapl. Binnen he! plan kan op basis van de 
voorgeslelde ruimlelijke opzel ca. 2 ha worden geeompenseerd. De overige compensatie zal 
in hel kadef van hellandinrichtingsproject worden u~gevoerd . 

De nieuwbouw van hel clubhuis heeft plaats nabij de localie van hel huidige 
greenkeepersgebouw bu~en de zichtlijnen van he! parle De afslagloods wordl opgenomen 
in de noordelijke bosrand. Realisatie van baide gebouwen heet! door de geringe afmeting 
len opzichle van hel mooumenlate bomenbesland en door de situering geen invloed op de 
ruimtel ijke hoofdopzel van he! park. 

De weslelijke uilbreiding maakle deel u~ van de in noordelijke richling opstrel<keode 
oope-ontginning van hel Belvecteregebied 'Nie.JWII:oop en Harmelen·. Door de aanleg van de 
Rijodijk is ler plaalse de relal ie mel hel achter1~ggende landschap verdWenen, mel name oak 
door de afwezigheid van de voor dlt fam:lschap kenmerkellde kavelslolen. 
De nieuwe ruimlelijke opzet is gebaseerd op hill maken van eeo overgaogszone lussen de 
gesloten babossing van het Zuiderpatll. en de openheid van de Haarpolder. De gekozen 
opzel belekenl op deze plek geen aantasting ~·an de cultuumislorische kenmerken, die hier 
voomamehJk bestaan uit de perceelriChtiogen en -vormen. 

De ooslelijke uilbreidiogslocatie maakt eveneens deel uit van de opstrekkende 
cope-onlginning. De begrenziog van de Iocalie WOfdt gevormd door de bij de ootginniog 
vas!gelegde perceelriChlingen en -vormeo. De kenmerkende openheid eo de contour van 
hellandgoed Haarzuilens blijven intact doordat de twee holes worden begeleid door een 
bepefkl aantal boomgroepen die zo Zljn geplaatst dat ze vana! de Elkslaan en de Parkweg 
hel ziehl op he! adltertiggende landschap vrij laten. e~enars he! ziehl op hel landgoed vanaf 
het Haarpad en de Parkweg. 
De aanleg van de driving-range heet! behalve he! verplaatsen van ean sioot geen ruimletijke 
consequenties 

Door de uitbreiding gaan geen archeologische waarden verloren. In hel Zuidefpark is dit 
niel hel geval omdat de bodem hier tijdens de aanleg ruim hooderd jaar geleden volledig 



is vergraven. In de weslelijke u~breidjngslocatie zijn tijdens hel inventariserend onderzoek 
geen archeologisdle indicatoren aangetroffen. 
De aanwezige ardleologisctle waarden in de costelijke uitbreidiogslocatie blijven 
onaangetast doordal de u~breiding word! gerealiseerd builen de archeologische vindplaatsen 
en de uit Ie vooren grondwerkzaamheden voor de aanleg op de uitbreidingslocatie niet 
dieper gaan dan 40 em. Het evenluei!l benodigde relief word! verlu"egen door ophogingen. 

Natuur 
Er zijn in de jaren 2004-2006 len behoove van de naluurtoets" van de VOOfgenomen 
uitbreiding een grote hoeveelheid verspreidingsgegevens verzameld. In eerste inSlarltie zijn 
via hel Naluur10ket van respectieveliJk FLORON. SOVDN en RAVON data van vaatpianlerl. 
vogels, amfibieerl . reptielerl erl vissen vefWorven. Ook werd in l'IOVember 2004 hel terrein 
bezocht om habitattypen. zoogdieren en wintervogels te inventariseren en kon worden 
besdlikt over een uilgebreid onderzoek naar vleermuisleefgebieden in de driehoek 
Haarzuilefls-Harmelen-Vleuten. 
COOt deze quick scan bleek hal plangebied leefgebied van vteerrnuizen, bosplanten, bas
en watervogels en amfibieen met regionaal en nationaal belang. Verder veldwerk heelt zich 
gecooceotreerd op deze soortengroepen. vleemuizen in hel bijzonder. 

Onderslaande tabelloonl aile in hel plangebied (beslaande gotfbaan en 
uitbreidingsgebieden) tussen 2004 en 2006 waargenomen beschermde soorten. 

Tabel I : beschem1de (ex Flora- en Faunawet 20(2) soonerl de Haar 2004-2006 

nedetlafldse naam wetenschappe/ijke naam fIora- en faunawef habitallichtJijn 

VIIatplanten 
Brede wespenordlis Epipactis helleborine , 
""".- Caltha paluSlris , 
Grote keverachis Llstem ovata , 
Zwanebloem Bu!(lmuS umbeialuS 

Zoogdieren 
Baardvleermuis Myotis myst;:lCinusibrandti , 

" """""" SCiurus vulgaris , 
eo. Erina<:eus europeus , 
Gewone dlNergvleefmuis Pipistrelus p4pislrelius , 'v 
Gewn. Qrootoorvleermuis Pleootus auritus , 'v 
Haas '""" -.-m 
Huisspitsmuis Crocidura russula 
Konijn Oryctolagus (1J<*:Uus , 
laaMieger Eptesicus S9fOlinus , 'V 

"" Talpa europeua , 
R~ ClIpreolus capreolus , 
Rosse vIeem1uis Nyetalus noclula , 'V 
Ruige dwefgYIeemluis PipistreBus nalhusi , 'V 
Tweekleurige vleennuis Vespertilio murinus , 'V 
Veldmuis Miaolus arvalis 
W3lefV1eermuis Myolis daubenlOOi , 'V 
Woelrat ArvicoIa terresms 
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-" 6IBuwt! reiger Ardell cinerea , 
-" -""" , 
Boomk'~ Silla eumpile8 , 
Boomkruiper Cefthia brachydaclyta , 
"",,'" Buteo buteo , 
faun! Phasianus coIchicus , 
GraltWe gans Anser aoser , 
GralJW(l vliegenvanger Museic3pa striata , , 
G ___ 

Pk:us viridis , , 
Grote Boote Spedn Dendrocropus major , 
Grote liister TlM'dus lliscivorus , 
tJsvogel Alcedo atthis , 

" 
, 

Havik Aceipiler gentilis , 
Heggenmus Prunella modulari!; , 
HoIedud COIooIba oenas , 
Houtduil Columba palumbus , 
"'~ COM.Is mooedula , 
""'" Vanelus vanellus , 
Kleine bonia specht Dendrocopus minor , 
Koekoek Cuct*Is canorus , , 
KOOmees Parusmajor , 
Mar>clerijneend AI>; galericulata , 
-~, FuI~ atra , .... Turdus merula , 
Nijl\;ans Alopoc;hen aegypli80JS , 
Pinpelmees Parus caeruleus , 
Roodb0f5t Erllhacus rubecula , 
"""'''' Anas c:typeata , , 
SdloIekster Haematopus OSl~S , 
"'~~ Siumus vulgaris , 
Staartmoos AegitI\3Ios caudatus , 
rJifljaf Ph)'lloscopus coItytIila , 
Tuinftuiter Sylvia borin , 
Turkse Tortel Streplopefia decaoclO , 
~, Fmgilla ooclcbs , 
\llaamse Gaai Garrulus glandarius , 
Wilde Eeod Anas plalyfhynch05 , 
Wif1lerkornng Troglodytes troglodytes , 
Witte kwikstaart MoIaciIta alba , 
Zanglijster Turdus philomelos , 
Zwarl8 Kraa.I CtlrvtK corvus t:OmnfI , , .... ", SyMa allicapilta , 
Amfibieen 
Bastaardkikker Rana esculanta 
Bruine kikkBf Ranate~ria 

0....."", Bula bufo 
Kamsalamander Trilurus cristatus , ,V 
Kleioo watersaramander Tri\unlS vulgaris , 
RugSireeppacl Bub cal3mita , ,V 

V_ 
BitlelVoom ~scerieeus , 

" 
, 

''''a!gemeen " IV"bijlage.v. O~uitgestorven 

2:overig 1 =emstig bedreigd 
3=streng beschermd 2'" bedreigd 

3"kwetsbaar 
4=gevoelig 

" 



De relevante natuurwaa«.1en, waarmee de uittJ-eiding wordi geconfronteerd, zijn in volgorde 
van belangrijkheid: 

de goHbaan als jachtplek, vliegroute en verblijfplaats van vleemluizen, de SOOI1en Rosse 
vleermuis, Watervleermuis, Ruige dwergvlaermuis, Gewone eo Ruige dwergvleermuis in 
hel bijzonder; \IOOral de aanwezigheid van holle bornen is bepalend \IOOr de (regionale 
en landelijke) belekenis van hel gebied 
hel parkbos als groelplaalS van klelbosplanlen, Grole kevefOfchls 1ft hel bi}Zonder 
een aanlal kleine wateren op de goIfbaan als voortplan~ngsbiotoop voor amfibieen. 
Kamsalamander in hel bijzonder 
de walerpartij en zijn oevers als termorium van een aanial walervogels. IJsvogel en 
Manderijneend in het bijzonder 
He! parkbos als leefgebied van bosvogels, Groene spedlt. Koekoek, Grauwe 
vliegenvanger in he! bijzonder 
De slolen en hun oevers in hel uitbreidingsgebied als leefgebied van moerasvogels en 
amfibieen, Siobeencl en Rugstreeppad in het bijzonc:ler 

Oe be/angrijkste etrecten van de uitbreiding op de natuulWaarden van hel plangebied en 
omgeving hangen samen met hel stoppen van he! agrarisch bedrijf, het verwijderen van 
bornen en sln.Jiken, hel grondverzet, de groeni,rlchting, het groenbeheer en de toename van 
hel aamal menselijke {auto)bewegingen. 

Bij de uitbreiding van de golfbaan rullen hierboven genoemde waarden onder druk komen 
Ie slaan. Ook al word!geen van de beschermde pianten en dieren direct bedreigd , loch 
zu llen door de we~amheden cen tIeel van de mogelijkhe<len om voedsei Ie verzamelen, 
Ie schuiten, zich Ie verplaalsen, Ie neslelen a.d., kortom Ie leven en zich VOOI1 te planten 
verdwijnen. Hiervoor zaJ ontheffing ex artikel 75 van de Fiora- en faunawe! worden 
aangeVfailgd. Bij deze aanvraag word! oak. de mitigalie en compensatie van deze schade in 
beeld gebracht. Als deze worden uitgevoerd zullen de populaties van de betreffende sOOften 
herstellen. De gvnstige staat van instandhouding blijfl dan behouden. De maatregelen 
worden zawel in hel plangebied zeit als in de cmgeving (groengebied Utrecht-Wesl) 
vitgevoerd (zie hooldstuk 8 van de Natvurtoets). 
De maatregelen in de omgeving betrerren met name de boscompensatie. Voor de 
uilbreiding wordt ca. 4 ha bos gekapt. (bijlage 3) Gezien de leeftijd van het bos bedraagt de 
compensatie 170% '" 6,8 ha. Ongeveer 2 ha kan in het gebied van de 18 holes baan worden 
gecompenseerd (bijlage 4). Compensatie van de overige 4,8 ha zal ln het kader van het 
lanclimichtingsplan Haarzuilens op granden van Natuvrmonumenten plaatsvinden. 

Er worden door het initiatiet geen beschermde naruurgebieden in de omgeving beinvtoed 
("externe wel1\ing'). De dichtstbijzijnde is het beschermd Naluvrmonument langs de Bijleveld. 
Deze ligt vel' we{! en bovendien bovenstrooms. 

Bodem 

De bodern van de uitbreidingslocaties en het Zuiderpark bestaat u~ klei. Ten behoeve van 
hel golfspel zal acciclenta~e worden aangebrach\. De hiervoor benodigde grand komt vrij 
vit de Ie graven walerpartijen in de westel;jke ullbreidingslocatie en in hel Zuiderpark. In 
verbancl met de bespeelbaarheid zullen de failWays worden verschraald. De grond die 
hiervoor nodig is (zaod) zal worden aangevoerd. 

Voor de uitbreiding hoeven geen verancleringen in het watersysleem en de waterpeilen 
Ie IVOI'"den aangebrachl De hoeveelheid oppervlaktewater zal door de nieuw Ie realiseren 
waterparolen worden vergroot waardoor het bergeod vermogen van het gebied zal 
loenemen. 
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Verlteersoolslu"ling en oarlseren 

Genen de ligging en de func~e zullen de gebruikl!fS over hel algemeen per auto komen. Het 
maximale aantal spelers per uur bij een 18 holes golfbaan bedraagl24 (spelersgroepen van 
4 personen met een starttijd om de 10 minuten). De speeltijd is gemiddeld van 8 uur 
's ochlends 101 20 uur 's avonds. De sp!!elduur is van 8 tot 16 uur (laatste starttijd Lv.m. de 
duur van een spelersronde van 4 uur). Het ma~male aantal spelers, per dag is hiermee 
8x24"'192. 
Gemicklekl is de bezening van een 18 holes goltbaan 80%-, dus 115 spelers. Het aantal 
personen per auto bedraagt 1,5. Oil resulteert in ca. 77 verlseersbewegingen per dag van en 
naar de golfbaan. Oil verlseer zal via de Parkweg uil hel oeslen of westen de enlree van de 
baan bereiken. 
Het par1seren is verdeeld over een 'dagetijkse' parlseerplaats mel een capaCileil van 80 
plaatsen en een 'over100p' parlseerplaats met een capaCileil van 28 plaatsen. 
De vef1leersbewegingen en het paf1leren veroorzaken gezleo de beperlste aantallen geen 
effect van betekenis op de omgeving. 

4 CONClUSIE 

1. De beooyde uitbreiding kan op delen ten westen en oosten van lIet Zuidetpalk op glomI 
van he! vigerend Uitbfeidingsplan in Hoofdzaak Vleuten de Meern, 1959, niet woroen 
gerealiseerd. 

2. De voorgenomen uitbreidillg past binnen he! provinciale beleid om in he! stedelijk gebied 
reaealieve voorzieningen die hieraan zijn gebonc!en -zools golfterreinen· Ie realiseren. 

3. De uilbreiding ligt in een gebied mel cultulShistorische· en gedeeltelijk in een gebied 
met archeologische waarden. Door de wijz, waarop het initiatief nader is gesitueerd en 
vormgegeven gaan door realisa~e ervan geen cultuurhistorische- en archeologische 
waarden vertoren. 

4. Het initialief vindt -VOOf zover het het Zuiderparls betreft· plaats in een gebied met 
naluurwaarden. Deze waarden ondefvinden in de aanleg en eerste gebruiksfase 
negatieve gevolgen. Deze negatieve gevol;J!!n kunnen in essentie worden gemitigeerd 
en gecompenseerd binnen de bestaande B holes baan en in de uilbreidingsgebieden 
in he! oosten en westen. Aanvullend dient builen het plangebied 4,8 ha bas te worden 
gecompenseerd. 

5. In de uitDreidingslocalies builen hel Zuiderparls is or sprake van positieve gavolgon voor 
de natuur. 

Heemstede, 26 januari 2007 

Van Empelen van Aalderen Panners BV 
Van den Eijndekade 4 
2102lE Heemstede 
T 023-5282802 
F 023·5287330 
E vevap@vevap.nI 
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BIJLAGE 1 ONTSLUITING EN PARKEREN 

• 

• 

Centrale parkeerplaats 1 :500 
Aantal parlleerplaalsen: 80 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

TOTAAL AANTAL PARKEERPLAATSEN: 108 

Qverzicht 
schaal 1 :5.000 

"-LL--'>d Cl Mastergolf bvba 

Overloopparkeerplaats langs toegangs
weg 1:500 
Aantal parlleerplaatsen: 28 17 
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BIJLAGE 2 

I' 
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BlJtAGE 3 TE KAPPEN PARKBOS 

I 

to taal i 39.920 m2 
Schaal 1:6000 
e Maslergolf bvba 

" 





BIJLAGE 4 NIEUW AAN TE PLANTEN PARKBOS 

I 
, 3_800 m2 
2 3.615 m2 , 
3 1.470 m2 , 900m2 
5 1.980 m2 , 980 m2 , 1_660 m2 , 750 m2 

, , 750 m2 , 
" 800m2 

" 3M> m2 

" 390 m2 

" 430 m2 

" 480 m2 "ll' " 1.420 m2 .. . 
" 500 .2 

Schaal 1 :6000 
totaad 20.265 m2 

e Mastergoll bVba 
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1 Samenvauing 

In opdr>eh' I.,.., Von Empelen I· ... Aold<"", I'm,,,,,, ",. hooft v.,,;g;. b.I·. A~ 0- """",,rlJi;/om <"<n 

in,·cn,";",,,,OO "",hroIogi><h oodorzo<k met oonng<n UL'g<,"O<nl or <al ,,,·w.llocot'" ""hij G oIfdub 

'I-n, II.,,· ,. Vl<ut<n.g<m""",. lI,,,,,,,h,. 11« oOO.~ro<k oml .. " ... " oo ... ~~,o<k."«,, 
;nl .. n,";""",OO l'ddoOO",ro<k ..... rin <en ..... "'.-.d booronderzoek en <"<n , .. Id,·«k.nning .. ..,oden 

g<<<:><nbin=nl . H., ".-.d • .-k ;, uiti!"'"O<nl oodo. do in ho, '-.:x:nj'" I .... :!005 g<kl<nd.. ~ls do.-g.!;jk 

oOO.""",k ...... tb.ij voo,.fgo.oo g«" I'rogro.mnu. I· .... Ei .. n of .00. ... rich'lii".n doot ho, bovoogd g<zoS 

" .. ...,,,<>pg< ... Id, 

He! doxl ,"n het " .. k.nn"OO .n:ho~",h <>t>d<.-k i, ho, ,,,,,,,.II<,, of " •• ~ho ",.onl." in do 

II ..... rlong<bicd<" ",,, .. '.zig zijn d .. door do "."rkzumh<J." "'" 1><1>0<," I ...... <It "i,b ... idinS I .. " ("",Ifdub 

'Ix 110 .. ' , ...... ,""nl d ... ig<n '" II-onl.n .n. u> ;.. de Wti«<otcU'ng ",,-..n '",""bo:pokn "' .. .,.,.n nn boh;"g. 
fj'';'Oc.n inhoudclilOc h .. b,.i,. <n ,·.,,-oIgcn. or l,.,i. h",,, .. n «~w, t< bKng<n ''00< hot 

,· .... ,olgt"'I«' ''''' de "",hrologi><he monum<nt<n""ll "' ,dot .. ,ot d. 00u"1!ionnm, 

Door middel I.,.., <en "",,,,tu .. ,.,OO,,,;, <"<n t«OOl.tnKh< p>"~~<. g<omo.fologi< en 

bod.rnopbo<o'" , .. n de pl""g<bocdcn, I-n, , ... « phng<btc<I.n ~op d. >1rnorngonld , .... de 000. R1ln. 

I-n,,,,, h«f' eon "', .. , .• """'''.o<''ng ho.f, g<hod ,u,hci= 6000 CQ 850 j'" g<lod..,. d., ,,,I ""1f8"". 
birut<n <on boro. "rook ~ft de ":,·i« "eed. " ..nder """""bOO 8Ohod. D.ot<l.OOt ziin «di,'<"" 
"~,,. dO. •• n .ombtn.,o. , .. " "",·<MlI<n." bOOding _, .. "e". o,'~"'''' I-n,<g<~ike 

"roontnIggCn lIln Z«r g<.duk, ''QOf pKlu"oa><ho <tI histori .. ho ~~ 
E,"""'''' :til". I.,. he, oo .. W<H><l<~'o< ill<~ •• tdl'oIogi~ho ~"o<i><ho 1-000 ... "." 

I'oo"h'eomplo",n in de dir<<te ""'ll"'.ing " do pbng<bicden g< ..... «td. Op h« ....... li~. P"'g<bi<d ziin 

I!""" .",hoologi,d", , ... "Jpb ..... " bek. .... 1 ~b"l" do;.:n'''I"""I . ........ !l.1 ..... ,10, l'nk .. ..,g. i, f",f ... 

'""8""off'''. «n ""'S""lk. indic""" """,,"J .. "'~ T." ,uid<n \"On d. 1'.t""~ b.,·inJ, zieh d •• n's< 

n.bijg<I<8O" I'indpl""s: •• " n<d..,'eUII1g>' ..... 1Il uiI d< IJ .. rtijd..,/of Rom.i" .. ujd. De r".r.aI .... nlag in 
de bodom zou "'" ~< ~(ting .fI,:om"ig lru",,(,,~n. ho'g<en qw. .f" • .-.d ru., OI·crtUig<OO i .. 
Or het "",,<Like 1.ll.n<iding~ Iigg<'\ volg<m do: A«b.:oIogi"'ho M"""""',,"' ..... ..., V,,,,,,h, (,I.\JKlJ) 
, ...... >tChoologi><hc l·inJpw,,,,n. IIei!< ziin ,."" .... " m<I , •• ~"jk. n<d<~",ttingo,po",,,.,, hobb<" """ 

""" ~Jo&i!Che .. utde ( .. -.. t.1ijk. Imru.;cod. 11896)<n ... n bog< _hrologi«ho " .. on!. 
("""d,~ «":,,in: ~1895)_ Ze ,.il" l" ho, midd.n , .. " de j. .. n '90 '-.n de I·on&" =u ... ""8",.-<)ff." ',pd,,", 
«n ,·.ldk.nenng.n booroni:krzo<k. &, grond ' .>.n h<1 ",I< .. nl .... · ... ziin de nedo"",,,ing<n in do: IJz<rtijd 

.n/of R,,-,in .. tij<l gal., .. td. In «n " .... 1 I .. " 500 m rond ho, ooot<lijx pbng<bi<d ligg<n ""S """ "" ... 1 
AMK-,<"ein<s> .n ""n ,..-..-1 "inJpl .. ,..,n_ Ix A..\IK -tme,,"en hol~",n <al "'''''''';''11 d .. ,,,,,,.,,,, ,'>n 

.",hrologi><h. b.ttk.tu. ! .n met zc<' hog< "",h.oIogi>ch< ..... nI<.n cl.,,,,,,n .lkn"ot de po<nodc ,,,,,.f de 

IJ"",'ij<lIOl '" me' de .. t. ,\Iiddeleeu"· .... "".rI~j d. " .. 11\Ik ligt op IJ>rrtijd." itom<in>e lijd, 

Ix ",,,,I'",en , .. n he! b"' .. ""'"' • .-k tiin 80""'''' ,-la «n ;n,·.n .. ":..,rcnd ,-.klo<-<I",,,,,,,k. 1",,, .. nd. nit 

«n boorondcrzock en c<n ,·.Id,· .. k."""'ll biruton de gr<nzen ' .. n het pbngroXd. D. bod.morbou .. ·", b.:t 

,·.ld ;, gco::"n'ro1c<td door S8 borin8On. Op d<>c monic, ;, g<k.k.n on hoc,",,,,, d. (n.tuurliike) 

bodomopb"",,,· in, .. , i •. , \lIe bo<ing<n zijn oo><l<<zo<h' or .rchrologi><M ;,>dic.'o«n. z<>al ... nl""",k 

("'gmcn'on. bo,mat.n .. 1. hou"koolK.kn. f",("",. De boringcn Zlin 8Ozet;" «n "o"pring<OO boo<gnd.;" 

r .. "" .... , ""n ond<rling< .f ... oo I .. " 010 m m<' hi«bi", .. " boring." """ «n oOO.tlin8O .f" .. td I·'" SOon. 

1-n, , .. kJ...rk.nning 00,000 Pi, h« n.lopen '-,n d. onlxgro<od< okkn ' .. n ho, """,Ln. d< .kk.r>.n ok grond 

oOOot de frui'bomen in de boomll"'td, 

7..0 ... <1;" he, ..-e>,dijk< 01. het oo.klijk. plan8Obocd xomcn ok be,indir.g<n ",'o",on m<t d. ''''''1Kh'rng<n 

n .. t •• nktod.ing ,,,n he, OO .. OUOOO<tZO<k. 1" ho, " .• "." liln~" .t<hroIogi .. h< inJ .... "."'" "ng<,roff.n. 

VIi!I"" "'" " .'- A,.· ... ~ ¢' ,.JJ'--;' 

R.oppotr", 1"111, C"fNaIt·o. H_.I.I. J4.}I)()? 
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Ook de go"-'W'K<Wc foof""l«1>Ug .. "rJ bli he> ,,,Idondcrz.,.,k ru<t ""gctoond. I let gebled ~I!' 

hoofd .. l:e~ik r.t" ..... i .. n de otl"OOl'lll\lg. .. • .. 'bii 011«11 in het noonIoo>l.lii" d .. 1 ',.n het t., ... in "",'c'_ cn 

b«ldingofz<"inge" zij" ...... gct roff.n. 

In he> ""'tclii" d«1 io m<! ,.",'" de """".,~<id "'.n de oo"<~ikc '-indpt.,,, door middd ,'"" 
Of'!'<"·t.kt.,,ond,l<n b<t· ... tigd. Op de .kk« ziin rnl:ek tio"t.tkn ...rJ<,.".k.cr"o<,wn ,,, .... m.kl rn .... nl 

ook u" griju ,..rkI<uring .. n he> "Pf'<1"-uk " .... genom.n. l><id. ziin indic.t"...n "00' d ... ",,·.,.igheid 

,= de ,;oopW". l lit de groooooringcn i, gcbkk< n <ht "'"Or het gohde te,rein gomiddekl >loch!> de 
bot·.mt. 40 em doc... Looooo.,., ... "rkz,amh«l.n i. ,,, .. toot<!. m ... d" d .. roodcr d. bodemopoo..,,· I><>g 

intoct i •. Dit toont d .. ,..,.,.o ook un <ht do ,."tm<><dohik< n«l<~L<"ing>.po«n (gr<ppel<. kuikn. ,pot0" , .. n 

gooo.,.,-= on .00.'" "ructut<,,) nos .,.,'''''toot<! u"""zig zijn. D< d".ring ,= " ... nl .... · .. k!che"·.n , ...... 
de .k"", komt m""",n met de d.t<ring , .. n het ",nlo. ""gotroff.n m"",iuJ.; lJ""",jJ ""/of Rorn<in", Bid. 
IX on<ktyond Ix" .. t ult <en compkx ,."" """ ..... lIen <11 t>«Iding.futtingca. eon '"OOmIIm<liik .. OOigc 
omlorgrond dio ook ,.,,, g<l<hikt i. mot br .. "Orung. 

Op grond , . .., d< oo,ndi"gc" ui, he> oor<>uond'r"l""k <" de .. "wlIrnd< ... """,.mingrn m h C! ,,,kl bn 

... ot<k" gcco<1"., .. nl J., in het .... " .. lijk d.d g«n .. "kidin,io ' "O<Jt ,·.<""",h .. n ' .. " .~><he 

,;OOpl .. t"'". D< '"OOf!I<"""'." inri<h"ng ' .. n het «''''''' ..., • .r ... ook ionokH"",."iknd ... ·.;L.'mhcJrn 
in he> k..k, nn de ''''heoIogi",he """,,,,,,,,,,,<,,t<>f&~"!l ~. 

I" h .. """.lilke J .. I i. de """",,ghetd ,-.., d . ..... 4~IK~'''''lXn '~<k ",,",dijk< ,i ... lp ....... 
be,·.>tigJ door het •• "t",ffon , . ." de .. nl ... ..,rl"'he,,·.., or J< okJ,:",. VOOI bcid. lcr",inen g<klt dot .1I<.n 

d. gerrudd.kl bo,,,,, ... 4(} em 000. Londbou .... ",· i1<l«n i. geto<nl ... .,..~ C1 in d. grond d .. ronde, "O!! 

onge"ooN< 'Khrologi,dl< .pot.n ' !l,..,.-t,oo" ... kWltlC" ... orden ,,,,,,,,cl;,. De '"OOrgcnomcn truKh""g '-''' 

.I" ded '-,n de "ubmJing ''O" de goili,.;'., 'e:' ~u<hroIogi>ch< ..... nle" kunnrn Ix.d"dig<" .1. de 

..ru.g kidl tOl ine"'pen d;"pe. d.n 40 cm on<!o. ~ huid;'" opp<t"\iok. 

Voo< do bride AM K U·,. .... in<n itt .... '" "",'elijk pIiu'F.bi<d gekl' d., d.,o oJ. IxhouJ .. " ..... nlig .. "Onlen 

ungemetk,. V .. ti~od'i>«<f bi<,,'~ d"" ook d.t or 'b.id< ,inJpl .. t><n ll""" gronm.·<1k=:tmh<den of 

<A<>p1>n' ,·.n g<'-''''f~ on bo..,.n ~n ~"vi"J"" d" oo~ "0""""".>010 ,...,a.;.tg h<bI .. ~ d" d~pe. goon 

d,n -I() cm onder h<\. huidige Of'!'<~ I lel .....sKng<n ,."" «n bc",hcrrn.ndc ophog<ndc wg "'-'Onlt ru<1 

11. sch~~ Il"li.n. mit. he, .. nb"'J" 1 .. ,(,1< grond ru.l or «n '''''' de ondergtond , ...... "....-.d. ,,·ij .. 

pW",-..dl. . .. 
VOO1" het 0""<nJ!< <1«1 ,"\til h<t "",,, • pbngobi<d geklt <1: .. met n,m. or de O<'"C1"\\-.ll<n I><>g 

.tc~he ,-indplo.t_ kunMn ,,"Otden ,·o",'ocht . \ '00< de,. ron« bin""n het ,."",in j, 'p"" .. k 

"","chI ~n .. . ind .. n h~ InS.....,.n di<-p<' <Un 40 "'" onder het huidig< Of'!'<,,·Ltk pWI> ,-;nden. Ook 

hi.,.. gekl' J .. hoi .. nlo", ,...., «n e"'" grondlug ond", ru." -,-",,,o......k eomli'ie ....... gclijk io . ll< 

OI"Crige dd.n ,·;;;--";:U.rT<in g<',"Cn , ........ I"'OS gee" ullktdutg tot hrt '-C1\\-.ch1<n , .. n ..-ch<ologt><he 

,;OOpl .. t"'". 

A. nge';"n ""hl« in het gehel< gebW:..J di,·<".< .n;h«.ologi",,"" ,·i .... pLu, ... '" ,·"",~""",n ''''" .. , d< 

mogcb,khcid dot C1 toch. bii dn ondcrrock nict .. · .. rgct>Om<n •• ",hroIogtKhe ';ndpl .. torn kUllll<n 
,"OO,kom<n_ tiel ,,,rJient unkl,,\ing d< Utl,,,,,,,,« , .. n h'" gr<>n<h>"tk ,. ,,-ij .. n or de p~eht. _I. 

"ng<g<'"n "." ;n d. monum<ntm .. · .. 1?88. .,."k.1 H. lid I '. om .. ch=!ogi.dl< '·ond"." I< mddm bI; 
h« 1x'-.:><g<I go .. g. on de,. de r""'-"";'" UrrechL 

'10 ............. t_ .... _~ ... at' .... , ....... _ ..................... *"''''''' ... ''', ..... _ ...... ''''0( 

_, t' ... """'o(......- ... ~ ........... " .................. , . ................................ _""""'_ 
....,...._ ... _ ........................ ....,_, ......... C. ..... Iid ........ _ ......... ' ............ ""~_ """" ..................... ......-n. ... " ... , .... 'V>;U"", ••• tc .... ""'_ .......... __ ~~ ...... 

VIi!,.,.t"t .. I, .• _ An· ... ~ ¢- ,.JJ'--;' 

R.tpporr,,: 1"111. C"fNaIt·o. H_. '-'- J4.}I)()? 
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2 Inleiding 

Ve"'nWng N.,uun"oounu;n'en en Golfdub 'I),: II.",' ho:bI.><n geumenlijk 1.« morncmen de 9-l..,Ie. 

goln ... " ui, ,< I.rOden ""..,n l$-ho1<. goln .. "" "oIg<n' d< A_".,u, '''n Je N«k.L.ndl< Golf ~«le""';'. 

l .... nJ"'h.p .. ,du'«'<n V .... Emi'd<n \',n A.kk",n P"'""n BV <n goln"""r<h,,«, Abn Rijb 

ond.,",,,d":n 1U.:""e de mogclijklu:do:n en ho:bl.en «n '''''''''''1' ''I'!:'' ... Id.' 

In opd"",h, '''''' Von Emp<kn V.n A.kk~ 1",,,"«, BV h<-<f' V ... og;. b.,·.A ....... &rJtN.,.I,<IIn«n 

In,"n"';"',,,nd Veklor.k,.,<><k (lYO) me' I><)rirtg<n "i'S<"<><rd "I' ."'",, ,e",,;"'n "!"j bnJgord 

11 •• rzuikn •. g<m«nt< U'rc<:h •. L).: ,..-« loc."e. "In g<l<g<n .. n de """. on "'" 

en "''''-o''en ""I"'C!i.:,·<~jk oi"" 6.5 "" 7 h. (.g;..IJj"!, 1). 

H<t """in h«ft .1 ""<I long eon ogro.rioc"" f",,",'i.:. Or he, """""n, ..." 

in ge],."ik olo gnohnd ( .... 75'/. ) "" ~<p1""" ( .... 25" . ). Or ~ o<>"o~jb: dod .ijn d"" ~n r.n 

boog<bruik. 'e "",I<n S"'.IoOO (a 28%), boomg .. rd (co 44~ .; .Uedo,nd (<II. 28"/.). De inrid>.nng>pbnn<n 

on',,-o'~n '"00' he, .. · ... ,d,lk<kd deo.nkg '-On , .. '= hol<"O .}''''' b.cd< ""'!IN" en I'",", he, """«~Ike .led 

, .. .." hok. """ boomgro<p<n "I' """,,,1. <n eon g«leo\,..tik< inp:oj ng in cle."" ... .",]< boomgaord, 

H« do<\ ,'On he, ,'«k<n<'l<OO .«ho:~l<h <><><l<-t"J:.,.k " hd , .... ,,<lkn of e n:b<'oIogil<he <n/"r 
""huuolu""""'M ..-.. rd"" bin"", M'. plongorbKd """'<7.~ "jn ,doo, do """"b .. mh«len 
,.<,..,<><>td d«ig<n I< ,,·ord<n .. 100"''' d" .. -otd'.b:""'>ligd "'onlt d< wUnJ< on .. n h<p:otld in t<<m<n , .. n 

heb=g. f)~'eb: en inh"u,kl'lke h'.],i,.tL Or bol,j, h"",..., .. -otd, <'Cn ..(,;." ";'g<lmoeh. "''''' h<1 
"e"X>lgI"i«' ,..., de inn.eh.ingopbnn<n. 0.: "'«h>"",hed<n ""',",,"en <= I"' .... uonde"""'k. =n 
,·ddn.l<nning en «on lo" .. eOO boo""nJ.rz\.~. 

; • 1t"It,,,·<n • 

• ~ 
~ , 

~ ~ 
,. 

.• ~. , 
" • 

l....wi.:,. ,on<, bngO 7Ali.le.-pa.-k, bOOgord H",>;u'l<n" 

. , 

~ 
, 

;)Ji: ~ , • 

'",""lob 1>< lloN'. 0""''''0. "'OS ____ ~ .... \1 hoIn. ,'", e..><"" , ... .-.. """"" It<. n;\) \1 opd mo. 

,"1i!1"" "'" " .• . A,.· ... ~ ¢- ,.JJ'--;' 

R.tppotr,,: 1"111, C"fNaIt·o. H_. '-'- J4.}I)()? 

, 



I kt onJcrzock 00<000 u;, «n .r<heok'lli><h< cn «n fr .. ",h._f"d", componrnt cn om',,'" C<'fI 

bu"' • .."....crm<k en ""n vdJonJ<m><k. 11" i, ";'!l"''''',,! "ndrr <k on het '"OO'l"" , .. n 200S geld.nJ. 
reg,d. dc~~~ ondrrzo<k . .. .,..ro.l '-"""'(g .. nd g<'<n I'rogromrru '"n f.jKfl of .00cr< nch'~in<n door he! 

he'"<><g<l gc .. g "''''<On opg<"dJ. II", w«.uondcrz""k om'," «fI 1'<'<00"""';< ' .. n de ""uurliik< 
omJt<'-""" un dc h.>nd ,...., It<'<'Io'';'. !I:<'OfYK'rfolo";' cn bo<i<mopboo,,' ,= het p~ cn de omlt"""'Jt. 

Ilicm. "<.>Ig. OX" ,«,"',,""',;., nn he, gd",.ik un Ji, .. ".Isd .. p door de men, door milJo:l ,= «n 

In'-rn'..,,"'" ' .. n hi,lOt1><hc cn c""ogrofi,d>< g<gn"'''', '"n .lIe l><kroo< .",heologi.d" ,-ond"<n on 

,-onJ"compk.<n (.1. n«kruuUlg<n, gt'>'-cn of lI"'f,'ckkn). en he< ,..""dlm <.m oatJ, om'''''g rn 

go.th<id \"lin de •• " .. ..,~ .rch«>lo>:iKhe " .. .roen. VeN« j. in !wort gebNrht of.'::n in i>o<wrre d< bod<m 

"C1'>tooN i. door (.ub)"c<:<nt< 'x"l<nungr<p<n en"''' dc g<""<'lgcn rip, """ di ~nd< bodrnllngrcp<n 

"00< "",,,,~I """'<21£< ''''h<oIogi><h< ...... nlen. Dit .n.. h""fI g<l<id '''' ..,n sp<rifi<k< orch<ologi«"" 
,·, .... -.ch'jng ,"00< de I><,,,,ff,"'], \oat"" 

Ix ,.""I"',n , .. n de Ltc .... ,"" .. , .... i< e" he! bf<)n""n<....Jc....,.,k I~" de " .. , ... g;-, '-<)rn" J,\""'<n,,-.lc f. ", 
,'= he! ;'-"..,,,,.,,,,,,.00 booH)n<! • ....,.,k .n J. ,·ckh-c.hmu.,. .. ' .,w,.." A.nJo,ch"p",,«n b<nn." ru" 

,·<ldofl<l<r_k "In he! , .. ,"I<U.n of.r .p",ke i. ' .. n «~\,;,.d' bodtmopboov.·. h« '""',,,n '-an do 

g<'«t..k ..-che<.>!ogi.d", ,..,,,,-,,,h,"'t: "" h<1 dnrm« ~",lkn "-~m .. e ..... oring."" k""n<n .ijn 

b~ do g<pt..n<k bod<mlllgr<p<n <fI ho< d,aror I< antKi~. . 

])" I....J.""""""'~, ... ru" ,..,kI i, g«on,mI«"] d<>ot 88 1""'''''I:;n .j ). ... 1'). """'\"i d. boo.punl<n 

"I" ingtm".n •• n ,I. h.",) , .. n ,I. "I' he! """".n' ,'.n "",I.<»'>ok ],.,".",]r}c.pngr.r",_ Dc NA I'.hoogt .. 
• ijn n><k,j,...,J I><p>ak! """ I><hulp , .. n I",,,,hilt],,,,: m";nkl-k."'<n_ 21''<1"' ... rna""" i, g<k.:k.n in 

h",,"<r« d. (IUtuurliik.:) bod<~'nlocI i>. IX Ix>ri"g-m ~" Wlfl<',,,,,N m.' ocn 6 em «Idrn."l><>or 

m <nkdc gco .. lkn g«<>mbin«,,] m<t «n Xm gu'\("''''' 15 gco-.lIen), ])" >ed imcn'<ig<nKh"J'l'<n "In 

I><",h,wen '-oIg<n, NEN51~ 'Dc 1>< ... "",,,,,,,,'8 h«:f. plu"lI"'..,.,.!en 1"" 10 <m. ~, .. ",ij go"" <>f' 
«",uu,. llou,. " .id>."ehod .... ;.. ;griwdlc, .... nJm«!iun. en._· Aile IX)""S<" .i,n '-"'<k .... ""h, '-'I' 

.rchtologi><hc 'nJic.''''''n~. Uod",'cr\: f~.n. IJOIrrulcru.J. hou,,k,,,,lrnlen. foof .. ,- 0< 
horingon "'In gc7.<1 .. ccn '-<'"I'J<Ulg<oo ~rid. Ul .... I<n m<t «n ond<r1ingc ,f.",-.I ,= -10m me< 

hi<rl,;nn<n Ix~n me! """ or.ilaiing< .,., • .-.1 .-an !\Om. Dc g<gc>-"'" "jn <>pg<!ekcn<l in Ixx ... ,,,,,,, 

(J.ijh§ 2): lk borin~" hcrcikrn «~>.Ic:'p"''''< ',<I, 120 em hcnalcn hel m.';'·dd, Op pkllin ~ ... r 
hOHl'," dir'~ g«'!IzaOOogc .fUl'''r ';In .. ng<troff.n .• ijn <k bonngct! ,-«,hcpl om he! in.ich, If! <k 

t..OOKhOpp<~jk.: <>J>b<".>'" ,-.n he! '<=r I< '-'rgr<>'<n, 
])" ,-.t..m:,k.nning" ui'g<_od "p hc-.le k><".,._ lIe' w,,",d iik dcel i. g<hc<:II><gr<><iJ """ gr., ..... .door 

aUocn rnOIiobopro ondcrzo"t" ziin op .rchcologo!-Che ,OO","<>«n, In het oo>,chikc dod "I" dn. p<Kckn 

hclop<n. H .... it..nd on do boomgurJ "· .... n dOO< do hcgrooiing mindc, g<><hill ''00< "·lW'nOming. 01' do 

akkc, " .. , ""!I ~~ .. ng<pt..n. of gc> .. iJ ..-urd<x>r di, [><rc«1 ..-eI hc",hikl, .. ,..-.. ,',x>< ,....Jc",,,,,k_ 

Hoi "elJond<""",k " wIg<'"U<od u'I m • ..-t in O"I'e""9;<nJ ""nnig<. "",un.!. "·=r;(><'n".nJ<ghnkn 

Or \>o,i, , .. n d. ... uh ... n '-.n he, Im",.U<)n<k""",k. l"",runJ"...,.k en ,..,]d,·..-kcnning i, Jit "PI' '''' 

opg<,,<kI .... orin ook <on Ad,· ... i. opgo"""",n .... , hcl«kking tOl '''''''gang ,= d< hc<,.mm1ng<pl",,,,,n. 

7"",,'.1 he! burrt...,.,J..-_k .I, he, ,'.kI .. ..,,\: i, ui'g<',,,,,nl doo, d ... J-p- Ft..rnm.n en J ... il ~(i<!., 
(.",hroloog) <fI d.-.. M. R<!K<"rkcn. (fr"'<h grog'''/), D. ,,(>(>Ortogc " <>pgc"dd dooo- d.-.. J.P. Flamm.n 
.n d,,_ M_ Ron«,l<n, _ 

'"'''.1''' 
• ,btr __ No ZYl - .... r.;. UAd. Pl - ... "'"" MZ- _ """"'"" GZ-"",,-' 

\"Oi!ITIGI .. I •.• _ A,.· ... ~ ¢- ,.JJ'--;' 

R.oppotr".- 1"111, C"fNaIt·o. H_. '-'- J4.}I)()? 
• 



J O nderzoeksresuhaten 

11« ''''''< ..... ..-.k ... '''k "eh ,i<h 'en doel de .",heoI<>gis<1.; '-<f ... ~h,ing n.<k, 'e do:(.rue'",n en <.""",n,...,,, 
,.,h or do ,X>lg<nd.o pun .. n 

• een re.">n"",,,'., ",n 1.;, '-crk<lrn "",d",h,p ,.,.., ~ pbnget,;<J en d. di,,,,,,< omg<nng: 
• d. km<ru.g '-.n .",heologl:",1.; <'().-.;I".n <n <ornpk:«n ~~r-O<)fl>«kI t>«k"'.!tingo:n .n/nf 

gnf,-<1<1"nj; 

• hd i''''en",;",,,,n nn hi,,(Xi$<he cn "'''<)grcor.,d'e g<g«"eno: 
• ,Ie ,d.,;" """ ' p<<<fOCM bnd",h'f'p<liik. Mnme.ken; 

).11 G""'P.J; •. ~"" 

....t< ,.;,-;';rt<", .. f«lIi"f;<n"" «n ,-.n do: 

10,= 1"'.0..&:. ,-.n I ... ",. ij<rijd , h« Plmigb<~ (2.~_OOO - 10.000 i.", g<bI.nj_ 11« lonJii. ,,;, s.,..-.;I""''' 

be",i.,,, on. boo ";"'. m .. , On dolen ,-.n h« \~'Q;","licn ,,-.. ~ :ro koOO d .. <k bodem pcrm>n<'" 

hc'-rorcn "-''' (p<"""rrost) en er W<DUg \.<g<1"'" .. n",,"'1\ " .. ,. Dc ou4:: "'>oriopcn .-.n <k h...Jig< R'ln 
hodtlo:n «n "I«h,,,,,d bt>kl<r (<<'l:I ~",cJ".., (m"<g<lm"ig ,-.".kk • .-..l rn;"",-,,«m) .n '~'[K"'«n!<n 
,-cd gri.-.;l en .>.nd ~" door h« onIl>rckcn .... " ,~''';" de ondt:rgrond ruu .... <li jk> ,,-<n! '''''g<houdcn_ 

Tiid<n. hd T1<)l<.>c«n (10,000 ;." g<lc1I.-n _ !'«Im) "",rJ h<1 klim .. ' bngz .. m ""rm<1' en '-och,igc. en de 

'-<g<'''" k...-"", 'erug, do: '''!g<~-.n de .eeopl<g<l en h<1 gror><I«-"<<p<il "",,,-ikk<kI<:: ""h «n Jik 
",kkC1 1'\:n Of' he, """'!e ,<~ De""'1:'",,,nmrrnmg gi~ ,,";i...-e! <)ru<fg<I..-ol:en do<:>.- ''''' ,on d. gro'. 
on,~ ''''' dd I'" ' \.3'" «U'O-, Onge<-«. 'eg<lijk«"jd me' het l>cgin ' .. n <k '-«,,'-o""'''g .uk'e do 
Lond"'h~<il:keh~ on&.- ",,-\oed ,= fl,;"«n. rool. 001: In he, plang<bi<d h« g<'''' ...... , Hd 
.i'''''''r,,«m k'""9 ;" h,;"H<.>Ioc"",n h<1 huOlig< """.-.;I.",ndc br.k,., .n , .. n.f 8000 j". Ill" ...... n .nkd. 

op=n"olg<nde "el",1o ,'", ';'';e""""n k <:>n<kr><heKkn_ W.nn",,«<n rn'' ''4 ,,'en! ,· .. I.kn on"'onJ 
""n "t<)<)t'rIrug ,n h<1 bnd$<h'r_ De>;< "roornrugg<n " ·c.-Je,, ;" he, .... <kn cn ,,'c,l<" ,,,n Je I"""j""", 
U,,,,,,h,.1 b<"""nd '<g<n he, "'00 ,= he, M"oIitbicum,' 

J)" r6-ngeLOed<n h"I .. " .... "'8"'<n' ,'w do "roornntg ,"2n de 0uJe Rijn (~j/wIJi~ 2) 0. .. "".,,,,k ,,'" 
","cf ,-," 55<)5 ''''' 828 I'" UP. en >t""'n-.:i. "ceJ, On J<>dfdo: "'<>omrug. Di, " .«. ";",,,,mlerl'lk 
'-«gdek.n m<1 ..,Jere "roomrugg<n ,,;, d. omg«;ng. .I., in do loop d .. ,ij<! g<bru'k m .. kl<n ".n m"",odc .. 
(1'0".,1<) ",·.,.-Iopen. Or hc1pun' ,"2n do <>n<kt"J;""k'g<bi<J ,. de CluJe Ri jn >troornru8 1.5 M 2 km br<;<d 

' L ........ ' .. >. 

• BP _ ... 100< .......... ' ·M,.. _" TO ............ "" ... ' "ro. 
" ... bIoI ,?!,5. 

'"1i!1"-'''''' "., _ A,,· ... ~ ¢- ,.JJ'--;' 
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rn rn .. k, ruor «n maron' . 10m. ",ur hr' zuodrn. IXzr ><herpc l>ui'rnborh, i. 2650 """ II I' dootbrokcn 

door d, Sprngrn >lroomrug. li;d<n. dr'« bIoriprriodr Onl>lon<! ook dr H,ld.." OIroommg die "",ief bi«f 
'0' in do Midd<i<r",,·on. 0< .troomrug 'WI do Oudo /tiin i, door .... ' ron'~'"" '..,Nnde",r>dr o",kt<r b<,or 

~OOr " "r1l<n .1. rrn bundrl '"On .troomn>AA'n """"m dr ,""""hillrndr ddrn in ui'rrnloprndr prnoJrn 
dr hr"r roodi,it. "001" mrn"liikr t.r.."OI\Ing bodrn. Door dr '"OO<Idu",ndr brddU1g"'"rpb'''Ulg " rrn 

gtOO' drrl ,',n dr .t<htoIogisrllr , .. ten ,·, ...w.·,,,,n of rijn pot<nliCl< 'iOOpb" .. n hrdrkl gr"",,,1 m<1 

.fzottingen ui, <on 1.1<<< f.",.' 0< "roomrug .elf 1><" .. , ui, olkhooJ<OO '0' b.lkrijk rn"<n..~ ,..ri<<<OO 
"on "ndig rn .ihig m.trrWl in de .troomgotdrl ,.,. kJriig m.trri .. l in d. kom~rn (4IwfJi1tJ .I). 
D """",it<n "",m' he, '~n 01 ..... 1 dr o,·«h.oo. Dr "u,iotiri< .f.<I''''''''''n b<ho",n '0' dr Fomu.,it ,-an 

Ech'eld: .... ' "«n ""N' oOOr'll"Lr>eh, in d< Fomu' io , .... t-li.., .. -koop.' 

In h<1 grhri<. grbirJ i. hr' .. n hr' opp<n'bk gri<grn m.t<n..] ",btirf 100<1 ~lrdrn .Ff.rw ... utdoor <t 

neg ma .. ..-euug lx-.lrm,-<><mmg hed, pL."<g<,·<.>r>drn. A.lo grmlg d"",,-an "",1"",10 , """ hun><U>e of 

humu""k< ocu"ngrond , 0< in h<1 pJ.ngebtrJ ,,,,,rkomrnde Wom. nin grclA..ir"",r<I.1s hlkri,ke 

ooi,...ggrondrn rn k. lkmr p<>IJrr>'oaggroadrn ("j'b«U,ItJ~ , to ft':o:iin konw:<J!.drn omJa, Vi'n 

om.lotm door hogrr grkgc" ""'r,,, ... llrn , W.n"",r n. hryo1,ximum '-' 0 "'"" "'-""ro<nUlg h<1 " .. '«prd 
d.aIt. ""N' h<t .. ,u" "' de O\.""t<><:m><k "blo t< door do- d"'''g"''2!lrnJe .... '"<t"..Ji<n .fgr.nrclrn ,-.n dr 

.;.'" •. Op dr n,im'Lok,. k"nnrn in h<t "''''gr " '''rr dr"~ klridrdljf> b<zinlen. Do .. ';"ion"'ktr blrrf 

bog " .. rn Iig1 rniguin. hoi <ft ,,-.,n.l, d:urom kom S'<I'oc n1d. 1" dr ~'II"Ind komrn ,'O,j; >og<n .. mdr 
bklagen ,"OOr. dio .... , <!onkeN« ,= ki<ur ziilL Do", lakbg<n g<"''' ,,~,"""", .. , in de op,~b~ un; he, 

ziln I>rgn' .. n bo'"ngroodrn. LllWgrn hrbb.t1ond>.nk, hun dOllk"", kl<O£l:n b.g humu>g<ru.ltr," 

//VlU" 

Op do loon'",.., ~~br W •• Nrn (1 "-'\ \X~ " .. , he, gebird roold he, Zuiderpo,k 1< 

bo<b.J, <C" ,<"""l t"n<! <Cn ~~~~"'ho: ~, .. "I<. 0<"" ''' ... ·''''h1>ng i, g<1>.x.:nl op de huid'!I< 
ke",,,, ,'On d< ",b,;' 'u, .. n bml«~~n d'-'Pg , .. " otehrolo:Ji9«hr ,'indpw., ,.,,,. [)o 

'-eA-.ch~N. io lxM<ft de-« ~ grll"",ru op d. """'mrug ,-.." dr Dud. Ri)ll, """fOJ> , .. nor d. 
I.,. p",lii..t<>n< . 1 I .... ~ bn,f, pi .. , grh.d_ Hoc hogr' d ... ·uN., .. " =<0 grl.ird. dr, !. g:ro'« i, d. 

Icon> <1>\" ""'hroIo:Ji9"hr vi'ndpl."""" .. " .. "zig nin. Voor dr "'.-re w,b",Kling>lo<:.ti« bng>zij h<' 

ZuKlr~ grkh do, d< bu, du, groot groch' .. 'oro' op dr """'''ighrld , .. n atehrologi«hr "indplu, ..... 

A~, f_.,.d.1 '" .'''''_II!:''' 
IIi"""" hel " .. ,."bjk< pl'''i!''i)jeJ ,;in ,"OIg<'" d, Archtologiochr ,\ Ionumtnlenloo ... '-"" dr pro';""" 
U'",ch, (AMK UJ I!"<n ' KhrologiKh g<'-'-...rd«rdo """in<n bd:<oo (".fIwldiltJ J). \~'rl i. « b"g> dr mK!· 
en <)<)$,.-.nd 'WI h<! pr>«rl <ft het prKr"" orn ,u"",n ,-.n de P ... k,.-rg «<enor6ik ern ateh~"h 

booroOOrt"ZO<k w'g<"ocN. Op h<t ,,;,I>rcldUlg>g<btrJ '"n de golfbun Zl I" ] 7 lundm.ugr OOringrn grzrt, 

.. 'O.tbii olk<n in ..," , ' rook direc' 1',,,,11<1 un dr 1'",10",<'11 IIKhroIogi",he indi""OKn ,..ijn •• ng<troffcn to dr 
,'orm ,.." f".f .. ,. D i, f""f ... i. «" 1><".,ldd«1 ,""n elk i<wOO 0'll',usm<. In 01< ,"Orm ,""n on,,,,, 

"rn.","rn rn .J.rhuf,'01 Ico" he, on 01< Wrrn 1<<<-rh'komrn rn ncr .. l .. n in bodrmlagrn, In h",..ppon 

' <:~""" ,m. 
" ~U/~'H-' '''''' 

'° ..u../Sridooo'''', 
" a.u../Edori ' -'" ,,..., 

VIi!'''''<:''' , .. , _ A ,.· ... ~ ¢- ,.JJ'--;' 

R.oppotr,,: 1"111, C"P<-·o. H_. '-'- J4.}I)()? 
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.. ..,rot "«ondc"tdd wt het foof .... tkom,tlg " ' .. n <en n«icrz<thng ~it de lJ"'''',d en/of Rome",,,, ",d," 
Door de", «h, .. !\lim honJ,nI mel .. 1m ,,,ide,, ''''' de- 1'IItk""<g is g<l<g<n (C MII ..:odc- 31 G.II02j. is het 

,do««n ,'O" de-z< foof .. to>«",I"8 .." dc m')f·hi"ooKhc b< .. oong op deu Ioeati< ru« ",,,nuig<OO. 

Op he. oo>1<liik< <1«1 ' .. " dc ,",b<cKllng>planncn ligg<n '"OIgcm de AMf,;U "''« tnr< .... n (.r/btt!m.t. 5). 11« 

"" ... liik< .. ""in (lIS%) hctft ..." ... , hog< o",h«>logiscll. " .... I'd< m« ,,,li'<I<><'dtliik ned,,,,,,"ings'po,,,n, 

N ..... nl<i.Jing \'On """ _,,·I.k«k>.n«ing doot ole ,\t'Cheologi><hc \\,"'~"""''''''h." ")(" N«IewOO 
(II \\"t>.1 in het begin ''On de iarat '90 , .... de , ... inti,,1< «lOu·.n de Riihdi.m, • ..,.,., het Oud},<idkuOOig 

1!od<mond<tzO<k (Ron) in 1996 i. de ,'iOOpl .. " in de ljz<niid en/of Rotn<in« 'ijd g<"<ht<=l op gronJ 

,,,n ruim no ........ 'roff<n •• nI"",<rKKhe" .. " (n. biibg< 1 chronologi«okl '''''' ob.oIut. d.t<Mgen). H<t 
,.""in 1><.1 .. t "''' oJ>P<,,'loxt<,~ ciroo 35 bij 55 meter en i. d"tijo.l •• h "''' ,whpg"'g in hc1 b.tdKMp 

"""q:<nont<n. 
H<t oo>l<lijk< monument (11895) i. «n .. ""in ,-.. , hog< ''''h<oIog:iKM "...ro< me( ., • ..,,,.,'" 

,·.""'.>«idqk< O<d'=""'8,,['O«n . Dc .. Ioea,;" " <1<"", d",dfdc I'""~c.lcm><h' on op gr""d ,.." 
.. "«i<rom «n grot. t.x.'C<lhcid ...Jc..",x,.h<,,·<1\ (173 .. uk.) wlttn ook &a< Ioeau< u,~ lj",niid 

en/of Romeinoc tijd, II." he, OJ'I'<,,-bk .iin in de .U .. di"<<>e ".,k. &rii.nrkl,:uMg<n •• ~rr<". 
1:k>< ri,n'"rmo«l<bjk olkom"ig un .1< ond«lIggeOO< "n<!Pb"l\, .... ~ he< •• nplo<g<n , .. .rd< ,;OOpl .. " 
.1. poten,,,,1e <Xo<>; .. k bn .. ..,rocn g<.;"n_ Ilet 'e",,'" hoor, "",n 'h .. ng , .. ~ <ire. -10 bi, SO rn<t<'. m'" hgt 
.Ioeh" ''OO<<<n d«1 op h« .. ,x" .. ;"""l<n gronJg<~ .• 
Or h« ""<rig< ded ''''' het pl.ng<bocJ "In g«n~ .. k oil A~IK'kc"d. 

In de dir«te ontg<"""'g ''On h« OO"!1<blkc pb.reohlod bgg<n ... <1 di'-en<" "'r=I<n die op d< AMKU llln 

,·«mdd. Dinn<n <cn ..... 1 ,.,.., 500 rr><J, korri." "'" 1<"<",,," ,.~ ,,.... .. ""in<n ,."" .rchco\ogt><he 

h< .. k<nt, (11893. ll?OI); t..-"", ' .. n o~,g,,<;h.: ''-''oX (11894:t 1897); <n ,..-"'" "'n "'1' hog< 

.t'Chcologi><he ...... I'd< (11890, 11892). 

IX ... ,,,""'" "In "" .... nkid"g , . ." un &':!'''' ,-dd\"rk<,uung dooo- de A \VN ofd. U ..... ht '.0. In 1994/ 

1995 dooo- «n uitg<b«io;k ,'<klk>."'nng <n ..... ~ boot'C""'p"gn< in kun g<bt'OCh •. lIii de ~p"gn<' 
zijn ,..,Ie hoOO<I'd<nr~-..b4le""''I{''''g<-1rorren, ~ het "",«OO"d op .k"" ... nu>.J" ook in do 

Iwx>mgo.ro .... d. ti.Jz;jo.l. '"'' hot pl....g.}>icd 
un ,·ioopt.. .. , die >ttl m.,cr ... 1 ~opg<Jo,.-'@. m ... om onduideblk t<d<",," gee" AMKU· .. rmn i, 
ge"'Oro.!}o i! '1oo9i:.m<1 nummcr ~29 1<n ,u~lc-n '''" he, plong<bic-d. Ook hi .. "~in door d. II WN .fd: 
u.«ch.f.o. Nim J-W ~~.,. .. nI""..".koch<,,'en "ng<'roff<n 0"" """ "PP""'bktc '''I''' 150 hii 
100 ~ bng> ok l''''b\'C~.-'''''''''''' 

Eon , .. .;Q. ,-iooplo." ....... ruim 100 ..ro<"",k",h<1,·<n 'i.i" o"'g<.",ff<n • ."."' g«n AMKU·,.moin i •• i. 
d< Ioeati< ~ numm<t lO54J ten "..,.,..]<n ,' .. , "". plang<bi<d. D< "indpl ..... b<k<OO nn de .. lfd< A \\N· 

<""'J"8"<. W, .. " "'.",eins< 'iid_ 

0. .. , "", g<h<-<I b1iik' J" ui, he, g<htcJ ' .. n d< .,.,.,.hike uttbKiding '''It" de goIlb .. n <n ,Ie >ooe d .. , di=, 
om"""" 17 ,·; .... 1'1""'''''" d<~" de A \XN <iin g<1o,..,,,,,nJ. n .. ,..n <f 15 1<.>.; .. ." hin""n de AMKU-", ... ,,""'" 
Iigg<n <n .... « d .. rbW, .... I le. gcbi<d " , ..... f de 1 .. ,..IJz<ni,d in1<""d bc>o-oond <n dtt hod, 0'''' grot< 

d<kn "on he, t<-=in on .ponn ochteq:<bten_ 

"Ii!,.,.,,,,,. " .• _ A,.· ... ~ ¢- ,.JJ'--;' 

R.oppotr,,: 1"111. C"fNaIt·o. H_.I.I. J4.}I)()? " 
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U? ... kIi~ ",1bmJi"ll!ftitJ 

In h<t " ...... liiko pL>"g<bi<d zijn On to.ul 47 boring<n g<pL> •• SI, Or grond , .... d< opbou'" ,-,0'1 d< 

bOOompror",.,n ziin de boringon g«1u".ru ;" o,""",enkom"ig< gro<po" en ,,"Orden ook w zod..,ig 
g<p.-n'=ru_ 

lloring 1 .00 <0'1 """ 18 (..jlwltli.tt 6) zijn op of roOOom h<. f'O,kun<""On g<><' or 1><, ".,,,<lijko 

ui.brciding>g<bi<d, Ix.o.- de •• nI<g ,-,0'1 dit •• ""in Zlin de bodemproC",Ie" ",,...ooru '00 minj",,01 «0'1 hoI\., 

ffi<t.,_ I:Iorirtg 1. 2 .n 3 zijn d;"p'" ,..,,..,ooru_ lloring 3 "u;tle Ju.o. d. .. m • ..,zi~ , .. '" f'UOn up 130 em 

dio<pl<. lloting 4 i. """<""P 1><, .00ud g<><1 d .. d< ,,, .... hili<nd< f'O,k""""""'en ?nod. i)i, .0100 i. eimo 

130 em d;k <n d""rond« " «n ;n'",,' bOOemproC",) .. ng<Troff",,_ Ix "'" l><:>demp<!>C"'kn zijn on'OC'. op 
"-" rocrirtg in ok bou,,~"QOt M, en zuli<n ,.-onlcn be",I=, .. ",.un dc.h.nd Vllft h\lll I.nd'd"pp<~ik< pooiti._ 

BodcmproC",II. Z. 4, 5, 8. 9 <ft 1 I tot <n me< 14 "<n"""n m; ':'\.~.}<'ffi ,fnom< '-.n de kom:lgrooll< 

0'1"1' "", . .., '0<. l\et>«l<n de g<roeru. of opgcbfl«hl< grond; JiO "uk be ...... ci, undig< kl<;<n. ,,·oru.n 

z,,-.k ,;IIIg<. in de dicpte o"«pond nu. ,te.k ,il'tg< k! ... m ... ngct ffat. IIJnDOn dn ","e. di<p<e ,,"Orden 

m .. ig Ul'ig<, hoofdzokolijk f'jn .. ndig< .f,,"ing<n .~ dio< ~O<dim<nI«td .1. 
bcdding>.fze"ing<n (~fo«IJi"l!f) nn """ ou<k r ""'. de 0UiIe Jlj jn. 

Boring 3, 6, 7, 10, 18. 15, 23 en 24 '..,..."en de "",·.."f"'"Ulg<n ' .. n ck g<"UI J;. ;, •• ngcbootd in he, 

noot<loo>,.lijk <1<.1 ,'On he. """<lijko + idiffbi<d. 1)0, S""I. . ...., \><,-<",f><"Ong<n .. n d. bo\"nk""t 

,= I-K1 prof .. 1 zijn .fg<Z<I or de oOOerli~><k Iminkl<i, .on cij.Je <Lt, d. ri,-i<. buil<" zijn .,." .. " trod 

(#Wld;"!;!f) H .. """',I< ",.""'; •• 1 t..>inkt ,,6It,M'" de b<dd;"g;'IIio=!oo.r """'''' .,.,0'1 ,""'<,,,·.l ,I;. bij 

<Ik. "'''''''mming ,·.ru.t ,,-otdt opg<~. Nunn". d. "I'hoging ,-<ru« gaot, ,,-otd, "..-.I. f~nko"<Iig<t 
m,,<,;001 op de 0<"<"'-'\ .fg<'" <n OIl''' ... ' ... n ~"amd .t'\op<nd prof1<l ,,-.. rbij ck komlgrooll< '-.n 
0000. n ... """en '1"""" 
Op e;",. 100 em d1\pt< ~'<>«I, On ~ 1, lO en 16 «0'1 donketgrij»< ho.-i>x>n, me, «n ... ·. khum<u><, ""'Lg 
'01 "«,, ,il'ig< l<I<i e:"g<,roff<n, '~.nd In dikl<,..n 10 .," 20 em. I.x>< laS"" .""'ko«n «0'1 p<ri<xl< d .. 

or g<0<l ~''' .... -.s; dootdo. op~bbin~ In Jo I:om 1til !.& kon nch ,-og<"'" "",,,-ikl:don, Du • 

• ogrnk I'!:Log<n rip> ~ 0"« g.-irl.of"ond. I< ,"<,jgon. In boring 20 '''' en """ 22. 33.0'1 301 "",nl<n 
or kor..k.ro.« d><pt< 00k Oude~ung'horuon1<n of pL>ntrnr<"en .ong<1rofkn, 1 .. 1<, .,1 bli,ken d" 

d< ;""Io<d '-'0'1 d.-"" f ... ~ h«k<nboar i, in he. oool<lijk. <1«1, 1:>< bkwg On h<l ""'I<~jko <l«lg<bj«l lijk. 

ge>;"n de ~ .r".nd rue' "''' do doo, RAAP gc,j<fin>«we ,-,,,d[>l"" in ' ·<fh.nd 'e "\IIl""n ""'wen 
g<bt"ch •. 

I:Iorirtg IG, 17 en 25 .ot en met -16 be,,,.,, .ot .d:e, 120 ern dicpl< "it ..... k oiI.ig< '01 "ori< oiI.ig< komkl<i 

(1'fI-1di,,!; I) . liming 30 ",il<, '''' 2(,(1 em <n or 230 em di'1'l< ~.,><d, ........ ng<'roffen_ In '·e<g<lijl:ing """ 

de b«Idingll.fzcnmg<n UII ok "oonl • .-e".~jko hock '-.n h<. "'es'cujko plltng<bi<d behor<n do .. zor.d.ig< 

.f"ning<n ,00 C<'ft oOO<rc loop ' .. n de 0,,<1< Rijn. IIoring 38 <n ~Z mken rap. ,ot 500 ern <n .J.ro em 

d;"pt<. In b<id< horing<n zijn~" b<ddi.'II"f'<lting<n ... ,,,,,.roffen. 

In 1><, "" ... lijk pl.ng<bi«I zijn "",,-<I hi; de ,·<ld,·.rk<nning. ,'00<01 g<hind<td doot «0'1 g<.Io>t<n gnood<k • 

• 1> in do boorken.<n g<en .",heologi",he inJi<>'Or<n .. ng<'JOffen. 

"Ii!'''-'''''' ".'- A,.· ... ~ ¢- ,.JJ'--;' 
R.tppotr,,: 1"111, C"fNaIt·o. H_, '-'- J4.}I)()? " 



o.m/ij~ 1Ii1j",iJi"l,,!!WJ 

1:><- 1xxI<m. \"On t.., oo'to~ik uithr6dillg'l!"bird nit> .lkm .. l ill'""'. Of' ~ .. , ","ring ill de- boo" .. ,,,,,,, n •. 
Boring H 101 ~n m<t 58 zijn Of' gt>;Iand g<zot. boring 59 101 ~n m." 76 in <en boomgaard ~n boring 7'1 ,ot 

on mot 87 Of' .k);rrUnd (~~l. 7). 

1:><- .fulling<n dit "-.:ltg<"",,,on ';i" ill boring 51. 52. 54 tot ... met 58 ... 7'1 tot ... me' 81. r<pr«<" .... " 

d~ bedding , . ." ",n 000. hop , .. n d. Oude Ri jn (~"t 9; , In h<t ruid." ,= h<t pbng<biod ;. oIOg....,n 

oudc ri,Yn.k .. ngetroff.n (boring 61 .01 <n met 66. 69 tOO <tl met il .n i3 '0' <ft met i5) " .. "",.n d. 

"""e",r","ing<n "'''<gO'''' in t..t noonlehik .)~t..,m" I" t.., ",t..tp.1< .Jul , .... de bui1<nbocht. d."" " ..... de 

""it, t..t .,.,..., ~..,.;.r i •• ,,-oni.n o<,· ... ru"ing<n m<t..,,, ~...,. 10 •• =1 g«'roJ<e'" doo< hot me....!.",,, 

, .. n d. ri,Yr. 1)01ttdoo, g«nz~n Of' d<z. plokke" do bodd;" ..... fz~'ting<n .Ii""" •• ,n de h:.n.fz .. hngcn. De 

brodongofuningm "'In oOOorin het pror,d "!! z....Jig. I . t 
nnd en grind be,· ... ,\b boring 57. 7'1. 7<J en 81 wt het 

on 75 ui' he, zuode~ik •• ) ... ""'" "-onl, '-.,gd.k" , .. h met«n 

" (~2). 

1:><- grofh<id '"On d< .r"".ing<n ><g< m 
h"",-.,.,Ih<iJ ", .. ,U dO. 1"" k(Orok ..-<nI 

<on duidc~lk< .rlUm< m d. ko<Tdgroottc".< h"knnrn ''On 

"'-u in m'''g grof of f' ln ,,00. I)" 

"'''', moa, Longzum "'>0< ",k.""riondde, 

.)~t«m "'" ..... ""hiinhlk , 
d.n in he! 
h .. f, de noo,ddii~< ",,.,,.k ,-.,.,1 '"On , 

tot en met " 

'I he, >;uode~ik 'r"<=> 
<n grind gut 

"""d 
, Il<t nooruo~ik 

nnd ondiep<, Lg1 
beide .)~'.m<n ""tief ...... n 

, Olt ""nI, 

het n",," 

dt<pt< ..-onl. ""'tlg grof "'00 un getroffcn d., op 110 

" 

" 

65 mOl , 

de ri,-iet\oop bliikbo ... "00' «n p<00<k zijn .f,..,., 
'";l.n ,·oIg<OO. hoge ..... , .... , .. td i. d. ri'Ytb<dding , 

90cm <li,pl< "dr," " .. ", .. rtin .. OO .. n, Di, gttft •• n W, p i 
ble<f mllM he, n .... 1< .... tor,...,rd ";" het zuidclijk< 'p'rem 

mot;g " OO op 3Q fm ditpl<. M« .00« .. 'OOt'den de 

i oot'1<lo, hoI zuidcliil« .\~.«m ~'onl ""loten (' .. <g<~ik boring 

E""'.'";'"".~~;;;' """ """ plllngobt«l I .. , ",en ru' hot materi .. 1 in he! OO.te~lk pl'llg<biro ",'or 

het .lgem«n .. n "uk gro>'« i •. [)" be"k<n' d .. in het .,.,.,diiko rhng<1Md ooi' .. n .. !'tid grot. uk '"On 
d< 0u0.I< Ri i" "roomd< ,-.nu;1 m,..,..,l<" ",<6ik nch l;"g n ... he, <uid..-"""" . l)il houdl ,X)k ;" J., ,·",,1 ,."" 

d< ou<k ... fz«tlngen z~n g«rod..ru, ro,d. d< "' ...... nkorn"ig< '-.ge, .. ithonzont<n d .. lIIn .. ngetroffen 

In he! "·.,,.1'11« do,1. \X'el " he. "" dot op "<fgohlkbo« d"'p'e tL.MI I4g (booing 81) "..,ro.n ungo'r<>ffen_ 

n it gnnJ 10,,10. 7.oot1. «,,1<1 "<rmdd,. ho, hogu, .. n '"Oil <en nieu .. " ""tI.n fu. ,-'" de "',« (iJfo«lJi"!. 1). 
U<'<",<nkorn"tgc '"cntg< loge". Iokl.g<n <n "", ... 1 "w' . .. ,,!de" "ngel",I '<n In """mg 61:1. 6Y. 72. 7l>., I>J. 1j.oI. 

86. Of' cen Jiept< ".Il ortg<,-", 100 em ditpt< benod<n m.";"d,l. 1:><- o<gOnill<h riik< lagon kunn<n 

gcJ"«ro ""ro,n met bchulp '"On "c. I !ierdoor ~unn<n ui"p"k<n ,,-onion gcJ,.n ",-n de .",hcologiKhe 

p<noo. ...... rin de Oud< Riin ;" bcid. plong<bioden ""titf ..... , 
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Bii de '-ckh..,rk<nning .n dc grondOOMg.<n "In di'-en< ot<hcoIogi><hc ,-ond"<n g«t .. n (~"!, 7). In 

{<>I.ol"in or 'iif looui<, mll.ri .. 1 ' .. ",.meld. \..,..,.., ....... ~ik in d. ooordrlijk< helf, \"1" dil 
oitbrcid ing>gl'tM.d , 

In de u"'" tit" .<ntime .. , ''''' bonn! ;s ,,-.rd Un ",herf ung<' roffrn oil dt Nitu,,-. lijd (,'Ond,,"umm<r 

1). I te, lqkt «on frogmen! 'WI «fI roodbakkrn t<g<h", m<! ,..",. g\ozuor. t ie< ffllgffiCnt .. I hict ,..,rrno«I<~l k 

in comb. ,..., mt1 ,1'. .. 1 of pu;,w«lurdiog "O<'Jt de inn' ,...., htl p .. , :«1 ,ijn I<t«h'gok"",<" on ,lui, 001; 

n;'t .. " op de L .. ,.. I),.r1ijd en/ of Rome",,,,, tijd, de d.,.ring ,"On de hi<r ",,!<go' ,·indpl .. ,., 

T "" .. ," bo<ing i8 en ;9 w,rd op he, _"'lak «n ,-,,,,"«nlc grij,bokkcnJ< ",herr '''''I\<troff<n 

(,-ond>lnumm« 2). AonS'";,," dc buit<nlijd< , .. " de "' ....... r ontb",k ;, «n <'X.d.", d .. <ring d.n 

middel«u,,~ ru.t mog<~ik. Op h<t AM f.: l]·'e""in. " .... rop de "000,, g<J .. n;'" zijn~n .nde", 

fNgm<nl<n n" dit soon "NN"<,k b<kend. "' 
N,bij bonng 81 ~.,rd ",'<""en> .on he, opp<,,{'k ,«n f .. gmalt g<giazuurd .~ •• .ro.""'k 

"""8""off,,, (\"Ooostnum""" 3). O oo.nk, h<' kl<lll< r"gm<n, klI" <t " .. 1 .... oLt<rinc nit h<t b<gin ,= d< 

N,,,,,,,", ",.J >In ~..,.dcn g<k"ppdd_ 11'1 oonng 82 " <>ok """ g<gio'uUid ~ urd"",-e.k . ,-.).-.Icn 

(,-ond'tnumm<t 4). 0 " f .. gma" i, "ct'fl .. o«l<~ jk ," n «n poo go_t.n h.<I oaJ1 de bui .. ~e <en 

ondu~le~ik I"troon '-.n liin'·mi<ring. AI, d>t.ring kan rue, m= g<~ .. ".-.I ... d.n Ni<u,.-e 'jiiI. IkiJc 

,:onJ"rn .!u".n ruct un bii de .,OOpb'" d", 'oeh OJ> nct ten-cin 1"',00' ~ .. IJ ><'u,.J .n/ of Rom<,nsc 

",.J) cn 'nikn ,-e"""«kliik .1, ."·",f"", .. ",,.1 h"" .. «<hI .. in g<~. ..... 

T n,,,," boring 86 .n 87 " OJ> <k .kh. op «n ' ........ llot.Ii< • • rchcliloglKh m""'''; "n h<t m ... i,-dod 

"rtg<troffrn (i!fo«lJi"!. 7). 1--<><"", A oo',oot '",h~ t<n oMCel\("" dc ~In '",,,,,,,\,86 <n 87, op <iroo .J.Om 
,= boring 86. Loc"" 1I ~!l' lO m "<Nor, '" ~nchtJng ,-." ~"t 87 (~i"l. 7). De ru'"" loa,;.. 
Iigg<n zo dicht bij .Il<.o ... dot rii brod. tot d«df<k ,,001'1..,, knnncn "'0.-.1 ... g<<<krod, ,.-<Ik< o ,,, ... nkomt 

met h<t AM" U·t<rrr .. 11895 d, .. «n<l t i, Ijzoil.td .n/ of Romcin", tif!. Dr gIobok coOrdinat<n ".n 

100;"",. A rn n ';In Kop«,;""-.:hi k 128,236 ~58J&;, rn 128.238 ) 4sS,lW. 
11<-, I"'rc..,1 """top h<t m>.«riul i, OOl,dek. ~" ... , !:<p~ . U eriand. ,,_rbij ,'<nnordeliik in he, 

n'I'" of de """t« '"n ~~ bet Iu"t .. . ~. Ilii loc"i< ,\;. «n ,-;.,,,,1 orgoni>ch gcmagcrd, 
h.ool;<',......".] .w<,,·<tk ""I;<'tro"ff<n, " ... mij I"'?' .... ndf<>gm<nl .1. ,,,t>.i<ru>g .,nl;<'"fdrukkrn op dr 
,and hed. (,,,,,,"t~,, ... , ~O"",-, ;. <t ook <= likin. ruet del<nninecrt..., stukj< ,,,rIxw>d bot 

~"OffOfi. llet 4N<~"rk d.' ..... ,'...."O«ldiik ni, Jr IJ..,,,ij..l_ 

Enkdc mc« .. '''''\".r'' ~"Norn d~gmcnt<n dirrliik bot (.Urn N<t ,,,,,, .. nd) rn "'If stu"". luool;<',-ormJ 

.. .w:",l,:"'W'lro(fm (,-und>lnum mcr 6). Yk' h ... "-.,, ""' 0" nitl <It .. rrni"..,h .. ,. ,Ie "Ifd< brlrof ern 

,,-.ndf . ,,' me' ",n \ lle'm<1<""' .fp,,!> op d< bui«nzijdr. De d.t<ring i. 0\'<"""'" IJ".nijd. 
In de nabii]1<id ' '''' boritig~.'n 100 boIf"gm<m (,-undstnummr. 7). dat ondmk> Zlin lich« kIru, 

"i<t '''''~ i .. Voot rr" 100 fragm<nt i, .h<' morilijk ..,,, d,,<nng t< 1;<""". m .. , go ... " de ""n, .. , rou 

hrt 001: wt lJ.."""i,.J <,,/ll R""",,,,,,, 'i,.J ku",..," illo' ..... n. 

lIet \'Imd"m .n..l " ''I' aIIc],,,i ,1< 00';" 0"". «n Icng« ,-m ei.e> 10 m on de p\oeg.-i<h'ing. ok 
Icngt<rir:h.ing \~I p<rcrd. u"grn:tlrn . II"rdoor" ook «n gril,klruring ,.." de grond """rgct>Offi<n. 

"".""n «n mo""'<,,, m«gr<>m<n. n 'l dr b .. ,uJrnng bkkrn hi<rin gcrn me' hr' ""I! :Dcb,b.", 

.n;hro~>gi><;"" indi .. " ""n in '" '; LL<n_ D< grii'. "'unng I-.n "'" ''1'1''''' ..... I'on de .kl.,,, i. "". in 19901 <n 
1995 door d. omat<u""",hrologrn ,.." ok A \~ 'N ' ·"'I;<'. t<Id." 

Do .rchrologr"' .... ,.....d .. <n li ik<n m<1 no"",,, ,..,." I< !tom<n op di< ok"", "on hrt t<"", .. ,,'U' :Dch in <I< 
ond.rgroOO o<"c",'Obf««ingrn OO-,ndrn, [k>< gronokn "'Orrn in be, \'<rl«kn binn.n dot I;<'boed 

,-enrnx.kblk go>td< """-on"lI'gr<>r<lrn . \'on~'''go <k>< « ... ,'" ,u" "" g«>Iog>< <n .rchcologo;: . unnen du, 

binnrn het pw,l;<'bKd ,« 1' ..... '" ' .. n d. o<, ..... · ... fwUtlgrn .rchrologiKh< ,,oopU"><n ",.,Norn ",,,,,,,,h,. 

Or grond .-an de ,-onJ"cn die """"I doo, de A \\"1' 'iin p •• n . 1. d< " .... ",rming<n ni' ,1< ,-dJ ,-.rkrnning 

door V<stigia z.i~ bride AM"'1<""i""" bin",," het pb"gcbi<d "".Normll< Ioati ... 11<1 blqf' «h, .. op ,lit 

" C...r.toI lffl . 
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mom<n' ni<, duiddiik wdk ')lx ,-.oopb." « z",h ru« '" <k bodan b<vind, .• 1 ;, "..,1 <k '"< ... ""h,inol d" 

zich ru.r "..,, archtologi"'t.: '''''''''<n 00« gron,!,por<n kU'lIl~n b<-t·ind~n. 

, 
, 1\00.'( ~ '\'u,h ... k ~ ~;..,,~ bj<I ( """" ... 1,.,,,10.., , , , , 
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INLCIDING 

1. INLEIDING 

Golfoaan "de Haar" heet! het voornemen de huidige 9 holes golfbaan uit te breiden tot 
een 18 holes golfbaan. De uitbreiding van de golfbaan wordt mogelijk gemaakt door 
middel van het bestemmingsplan Haarzuilens aangezien de voorgenomen uilbreiding 
deels niel past in de vigerende beslemmingen van de uilbreidingsgronden. 

Het bestemmingsplan Haarzuilens maakt tevens een ontwikkeling mogelijk die zijn 
beschreven in hel "Landinrichtingsplan Haarzuilens". Voor het Landinrichtingsplan is een 
MER opgesteld in 2004. In dit MER (MER Groengebled Utrecht-West en aanvulling 
daarop) is dot Gollbaan ni"t m""g"nom"n als ontwikk"ling, Voor d"z" ontwikk" ling is dus 
nog niet voldaan aan de m_e_r.verplieh ting_ De te volgen m_e_r_procedure is geen vervolg 
of aanvul ling op de in 2004 opgestelde MER_ 

De gemeente is VOOrnemens door middel van het bestemmlngs~an Haarzuilens de 
ontwikkelmg van (Ie HI Mles golToaan mogel lJk. Sesloten is (lerMlve om voor (Ie moe_roO 
procedure op te Treden als ini~at i efneme,- Daadwerkelijke real isatie van de uitbreiding 
van de golfbaan zal natuurlijk door Golfbaan "de Haar" zelf gebeuren 

Sinnen het besTemmingsplan Haarzuilens wordt een uitbreiding van de bestaande 
golfbaan -de Haar" van 9 naar 18 Mles mogelijk gemaakt. 
De golfoaan wordt uilgebreid mel 9 holes. Een deel van deze holes va lt binnen de 
bestaande klcatie. een aantal buiten de bestaande locatie_ De activ iteit valt onder 10_2 
Aanle9 golfbaan_ "Aanleg. wijziging of uitbreiding golfoaan. indien het opperv lakte meer of 
gelijk aan 10 ha in gevoelig gebied bes laat. Tevens is categorie 10. 1 aanleg 
reereal ievelloeristische voorzieningen van belang, aangezien de uilllreiding van 
voorzieningen meer dan 10 ha in gevoelig gebied beslaat 

De gronden liggen in het Belvederegebied 'Nieuwkoop en Harmelen' en is door zijn Mge 
culluurhistorisehe waarden gekwal ificeerd als gevoelig gebied. Hel gebied van de huidige 
golfoaan vall onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
Op grond van heT initiatief voor uitbfeiding van de golfoaan is het bestemmingsplan 
Haarzuilens m.e _r ·beoordelingsplichtig_ 



2. M.E.R-BEOORDELING 

2.1 Inleiding 

Nagegaan is of er sprake is van belangrijke nadeliae milieugevolaen die de activite;! kan 
hebben op grand waarvan hel opstelien van een mitieueffectrapport {MER) nodig is. 
Aangezien hel inilialiel! onlosmakelijk geheel is, is zowel de herinrichting van het 
beslaande gabied als de uitbreidingsgebieden beschouW(l. 

0" 1lI,,, .I-t....uu"j"'i"u is ui1U"vu.",j "'''t'' 's l><rsis ,,.,,, d a,,,,,,,,<.Ji!lYSIIUli,ftt <.Ii" up 4 r"LJ(u .. ,j 
2007 is ingediend bij de gemeente Utrecht. In de aanmeldingsnol il ie word ! de uitbreiding 
naar 18 holes omschreven. In 2003 zijn 9 varianlen onderza<:ht. De huKlige variant 
waarvoor gekazen is na bestuderi ng van de aisen van de betrokken partijen (Goi/club de 
Haar. Vereniging Natuurmonumenten, Raamplancommissie Utrecht·West en de 
gemeente Utrecht) is een variant waarbij de uitbreiding VOOr een deel wordt gerealiseerd 
op het bestaande terre in. De gemeente is nu initiatielnemer gezien dat de ontwikkeling 
wordt mogelijk gemaakl in hel beslemmingsplan Haarzuilens, De onlwikkeling waar het 
om gaal blijl! echler de uilbreid ing van de Gollbaan en dus Is len behoeve van de m.e.r,· 
beoordeling gebruik gemaakl van de aanmeldingsnotilie, 

Het lotaal van de uilbreiding heel! een oppervlakle van 21.7 hectare. De 
uitbre idif\Qsgronden liggen In het Belvederegebied 'Nieuwkoop en Harmelen' , dil gebied is 
door de hoge cut\uurhistorische waarden gekwanliliceerd als gevoelig gebied. De 
gQj fbaan ligl binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS). 

2.2 Conclusie m.e .r-beoordeling 

Er worden de volgende bijzondere omstandigheden geconstateerd: 
• potentio'ile verstoring van de beschermde plant- en diersoorten 
• zich bevinden in de Ecologische hoofdstructuur 
• onlbreken van afdoende compenserende en mitigerende maatregelen 
• pOlentitile versloring op de archeologische vindplaalsen 

Hieruit volgl de conclusie dal er zich tIelanllrij ke nadelille lIevolllen voor het milieu 
kunnen voordoen die noodzaken 101 het opSlelien van een mHieueffeclrapport Het 
mil ieueffectrapport zal zich mel name moeten richten op deze aspecten. 

2.3 procedure me.r.-beoordeling 

Gezien dal de gemeenle optreedl als inilialiefnemer is er voor gekozen geen separale 
m,e.r·beoordeling beSluurlijk Ie lalen vastslellen. maar direct Ie slarten met de MER 
De m.e.r-beoordeling wordt vastgesteld door het College van Burgemeesler en 
wethooders gezamenlijk mel de StartnolitielMER en de richllijnen . Vervolgens worden de 
Startnoti tielMER en de riChllijnen behandeld door de Gemeenteraad 



3. PROCEDURE 

Oe gemeente heaft besloten n iet met het vaststellen van de richtlijnen Ie wachten tot de 
inspraak op de startnolitie m.e.r . en het advies voor de richtlijnen van de COmmissie vaor 
de milieuetfectrapportage, maar deze voorafgaand aan de startnotilie m.e.f. al op Ie 
stel len. Oit omdat nu al duidelijk is waaraan het MER voor de gollbaanuilbreiding moet 
voldoen. De ranl:lvoorwaarden en aandachtspunten vanuit milieu zijn beken(! Het ontwerp 
is opgesteld op basis van de:ze randvoorwaarden en aandachtspunten. Hel aantal 
vrijheidsgraden In het ontwerp is beperkt. Oaarnaas! zijn in de planvOfming voor 
Landinrict1ling Haarzuilens oak de loka le gevoeligheden voldoende in beeld gakomen. 

De yolgende procedure word! nu gevolQd: 
1 vaststelling door Col lege van Burgemeester en Wethouders van de volgende 

slukken: 

2 

, 

, 

5 

m.e.r-beoordeling Gollbaan de Haar 
riChtl'lnen MER HaaQuilens 
StartnotitielMER met bijbehorende aanvaarding 

vaststeJling door de gemeenteraad van de volgende stukken: 
richtlijnen MER HaaQuilens 
SlarlnolilielMER met bijbehorende aanvaarding 

Inspraak op StartnotiHel MER 
Het betreft dan de wetlel ij ke vooQiene procedure van inspraak op de 

slartnoti lie 

2e maal Inspraak op Slartnotilie/MER 
Het betreft dan de wetlel ij ke vooQiene procedure van inspraak op de 

MER 

Behandeling door Commiss ie MER en weltelij ke adviseufS 
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4. RICHTlIJNEN 

In de richtlijnen zijn de eisen opgenomen die de gemeenteraad als bevoegd gezag stell 
aan hel milieuetfectrapport bij hel bestemmingsplan. De richllijnen z ijn in gebaseerd op 
de aanmeldingsnotitie. de resultaten van de gesprekken gevoerd tussen gemeente en 
Golfeaan omtrent de realisatie van de Golfeaan en op de randvoorwaarden die vanuit 
mil ieu, naluur, landschap, archeologie en cu ltuurhistorie worden gesleld. 
NaaSI de genoemde aandachlspunten dienen de verplichte elemenlen voor een MER, 
zoa ls benoemd in arti~el 7,18 Wet Milieubeheer Ie worden opgenomen. 

4.1 Achtergronden en besluitYorming 

Beperken tot Golfbaan 
ren behoeve van hel Landinrichlingsplan Haarzuilens 2006 is in augustus 2004 een 
mil ieueffeclrapport gepubliceerd (zie voor de inhoud paragraal 4 II) en in auguslus 2005 
naar aanleiding van een reaClie van de oommissie voor de m.e.r . een aanvulling op hel 
water_ en verkeersdeel in hel MER). In het MER is de voorgenomen ontwikkeling van 
Haarzuilens en omgeving als ~en van de vier deelgebieden beschreven en beoordeeld op 
effecten. 
Hel Lafldinrichlingsplan Haarzuilens is nu de basis is voor de planologische vastlegging 
In het Vonrontwerr>he"remmlno"p"n HIIII",ullen~. Het MER GfOengehled Utrecht We"t 
bledt vo ldoende beschrljving en beoordeling van de effecten van Lafldinrichtingsplan 
Haarzuilens en daarmee ook voor het Voorontwerpbestemmingsplan Haarzuilens. 
Echler hel MER Groengebied Ulrechl-West bledl onvoldoende basis voor de 
voorgenomen uilbreidlng van de g~feaan . De gollbaanuilbreiding is onvoldoende 
beschreven in het MER. Vandaar dal voor de golfeaanuilbreiding apart de m.e.r.' 
procedure wordt doorlopen. 

In het MER moet de nadruk liggen op de mllieueffecten van hel m.e.r.-pllchtlg beslui!. mel 
aandacht voor dOl OlVOlrigOl ontwikkeling,m in dOl OlmgOlvlng. 

Localie 
In 2003 is door de inilialielnemer in oveneg mel de gemeenle Utrecht een 
locatieonderzoek uitgevoerd waarin diverse mogelijkheden voor uitbreiding zijn 
onderzoch t [Alan Rlj~s, Van Empelen en Van Aalderen Partners en Van Gessel, 2003). 
1 van de varianlen kan op hooldlijnen rekenen op steun van aile in het gebled betrokken 
partijen. Vanwege dil reeds uilgevoerde localieonderzoek is het nlet nodig om In hel MER 
locatiealternatieven te onderzoeken en kan worden volslaan met ean korte loelichting op 
de locatiekeuze. 

Doelslelling 
Hel voornemen balrelt de huidige 9 holes gollbaan uit Ie breiden 101 een 18 holes 
g~feaan . Aangezien uil de mer·baoordeling naar voren is gekomen dal mel name naluur, 
Cul1uurhistorie en archeologie nadel ige milieugevolgen kunnen opleveren kan het MER 
daar mel name op worden gerich\. 

Beleidskader en besluilen 
Ter onderbouwing zal in hel MER weergeven moelen worden 01 de real isalie van de 
uitbreiding past binnen het rulmtelijk en recreatieve baleid van gemeenle en provincle, 
Vocr het beleidskader kan het Raamwerk van hel bestemmingplan Haarzuilens als basis 
dienen. 

De volgende punten dienen Ie worden uitgewerkt: 
a) naluurbeschermingswetgeving 
Geel in hel MER navolgbaar en gemotiveerd aan 01 hel voornemen gevolgen zou kunnen 
hebban (inclusiel ed erna werking) voor beschermde natuurgebieden, Mal nama de 
Ecojogische Hoofdstructuur (EHS) is daarbij van belang, Geel concreet de naam van de 
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gebieden aan, de grondslag voor de bescherming en de begrenzing op de kaart De 
ligging van de Gollbaan (alstanden) tot deze Qebieden moet duideliik ziin. 
In de Natuurtoets is aangegeven dat aantasting van diverse Flora en Fauna plaats vindt 
Ga speciaal in op de beschermde fiora en fauna. 
Ga in op de mogelijke maalregeten om de natuurwaarden Ie beschermen en evenlueelle 
versterken. Geel aan welke companserende en mitigerende maatregelen worden 
genom en. Geel 33n hoe beschermende, compenserende en miligerende mQ3tregelen 
worden geborgd. 
Geel aan of er voor het voornemen een onlhetfing van de minister van LNV vereisl is op 
grond van artike l 7S van de Flora en launawet Geel aan 01 grond waarvanv erondersleld 
wordl dal de ontheffing evrleend za l worden. 

b) l<tndschap en cultuurhistorie 
Haarzuilens is voorgedragen als beschermd slads- cq dorpsgezichl door hel rijk. De 
gemeenleraad moel in 2007 een advies uilbrengen in de aanwijzingsprocedure. Dan zou 
in 2008 de stalus een leil zijn als de minisleries van VRDM en DeW de finale beslissing 
nemen. 
Belangrijksle gevolg van deze beschermde status is de verplichting een beschermend 
beslemmingsplan Ie maken. 
Naasl de bescherming als slads- I dorpsgezichl zijn diverse onderdelen van Haarzuilens 
beschermd als rijksmonument Oil dient opgenomen Ie worden in hel MER 

c) Archeologie 
Ga in op de vindplaalsen van archeologie en de regelgeving daaromlren1. 

Voorgenomen Activiteil 
Beschrij f in hel MER de aclivile i\. Besleed daarbij aandacht aan hel volgende: 
-da totala opparvlakla van hal plangabiad voor da golfbaan 
-da landschappalijka inpassing 
-locaUa en beoogde lorlchtlng en beheer van de nleuw aan la laggen naluur 
-Toakomslig beheer van de gollbaan 
-walerbeheersing en grondbalans 
-OOls luilingsmogalijkhadan in ralatia 101 va,kaarSinlansilailan an wegcapacitait 
_ooderbouwing v~n hel aanlal parkaa,plaatsan 
-verl ichting van de driving ranga en 01 andare delen van de golfbaan an evenluele 
lichlhinder daarvan 
_voorzianingan Ian bahoeva van da va ilighaid van spala,s. omwonandan an passanlan. 
Hoe gaborgd. 

Alternat ieven 
Er is gaen raaal nulalernatial. vOlsta mal hal baschrijven van da huidige situatia an de 
autonoma ontwikkalingan 

MMA 
Er behoefllleen separaal MMA Ie worden opgesleld. Ga uil van een oplimale invulling 
van da doelstallinllen mat betrakk inll tot landschap, culluurhistoria. archeoKlllie en 
naluur 
Geef daarbij aan hoe hel beheer van de baan, roughs en naluurelementen zal zijn. 
Geel aan hoe het grondgebruik {aangevoerd. gebiedselgen) van invloed is voor de 
toekomstige vagetalie van de roughS. 

Bestaande situatie, aulonome ontwikkeling en e!fecten 
Het volgende verdient de aandachl 
Ruimregebruik 
Geel in het MER de huidige siluatie en au tonome ontwikkeling van het ruimtegebruik 
weer. Ga in op de landbouwstructuur en de verwachte ontwikkelingen daarin. Besteed 
tevens aandachl aan het huidige recrealieve medegebruik van het gebied en de 
verwachte ontwikkelingen daarin. 
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Bodam an watar 
Geel" in het MER inzicht in, zowel voor bestaande situatie, autonome ontwikkeling 
als na aanleg van hel initiatie/: 
- peilbeheer: 
- onlwalering; 
- wateraan- en aNoer an waterbarging: gevolgen voor het aangrenzende gebied 
en de best:l:lnde n"luurelementen; 
- waterkwaliteil : 
- evenlueel aan Ie leggen kunstwer1len voor hel kruisen van slolen: 
- eventuele ophogingen 
Natuur 
Voor naluur dienl speciale aandacl1t Ie worden besleed aan: 
- beschermde nora en fauna 
- mogel ijke companserende en miligerende maatregelen. 

Lendschep, cultuumistorie en efcheologie 
In hel MER dienl nadrukkelijk aandachl Ie worden besleed aan de effecten op de 
monumenlale slatus, de landscl1appelijke en culluurhislorische waarden en de effeclen 
op arcl1eologische vindplaalsen. Geel een beschrijving van de huidige 
landschapsstrucluur en culluurhislorie van hel gebied. Ga daarbij nader in op 
kenmerkende structuren en elemenlen. Ga in op de gevolgen vOOI hel beschermd stads
cq dorpsgezichl, hel monumentale karakter. Ga in op de gevolgen van de uitbreiding voor 
.. rcheokJgie. mel n .. me op hoe mel de arcfleologische vindpla .. tsen fekening is gehouden 
in hel ontwerp. 

Woon-, wark · en leefmilieu 
Geel" de effecten Mn van hel baanonlwerp en mogelijke aanvul lende mMtr8{lelen op de 
veiligheid van spalers, bewoners en voorbijgangers. In hoeverre treedt over last op bij 
normaal gebruik en bij evenemenlen? 
Geel" aan of er overschrijding len aanzien van de luchlkwaliteitsnormen is, 20 ja moel 
aannemelijk worden gemaakt dat qua luchtkwaliteit per saldo minimaal sprake is van een 
stand-sti ll situatie. 

Ontsluiting en verkeer 
Bij de ver1leersetfecten dien! inzicl1t te worden gegeven (huidige situatie en 
eulonomo onlwikkeling en offoolon ne aonl09 van het tnibetief) in: 
- parkeerbehoefte 
- intenSiteit gebruik wegen. 
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1. 

2. 

HOOFDPUNT£N VAN RET AOVIES 

De gern.,.,nle UI~ht is voomemens Haarzuilens en omgeving Ie herinrichten. 
Hiervoor is reeds een m,e,r.-procedu~ doorlopen, I De herinrichling van HasT_ 
zuilens .m omgeving word! planologisch vastgelegd in een wijziging van hel 
beslemming:splan. £en van de onderoelen van dit bestemmingsplan is de uit
u,eidiJJI'; VdU Oulfduu ,It: H<1ill u .... , <xu 18-"ul,,~ \.0" .. " . Hi",vuul £iju UJ' uil
breidingsgebieden ten nOOrdoosten, xuidoosten en westen van de huidige golf_ 
baan een nieuwe driving range en vier holes gepland. 

Omdat he! project wordt meegenomen in de herziening van hel bestemmings
plan treedt de gemeente Utrecht op ala rowel (formele) inihatiefnemer a1s be
voegd gezag. 2 

De Commissie beschouw\ de volgende punten ala essentiel., informali .. in he! 
milieuelTect rapport. Oat wil reggen dat he! MER onvoldoende basis bkdt voor 
het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, ala de volgende in
[onnat;e ontbreekt: 

Een goede beschrijving en onderbouwing van de onde~hte altematieV<!n en 
varianten met speciale aandacht voor: 

• de begrenzing va n het plangebied: 
• de locatie van bouwwerken, toegangsweg en parkeervoorzieningen: 
• de wate1'V<>Orziening; 
• openstelling van het gebied voor andere recreanten. 

De effecten van de voorgenomen heraanleg en uitbreiding van de golfbaan op: 
• het historische ontwerp en de cultuurhistorische kwaliteit van het 

park en d e beleving daarvan; 
• de in het park aanwezige natuurwaarden. tevens voort komend uit ef

fecten op de waterkwaliteit. 

LEESWIJZER 

Met d e aanduiding 'stanno!itie I MER' (en de procedurele stellingname hier
<)V<!r op p. 23 van hel rapportl ontstaat enige onduidelijkheid over de status 
van dit documenC De Commissie beschouwt hel document als (uitgebreide) 
Slannot;lie en geeft. op basis hiervan haar advies voor richtlijnen voor het 
definitieve MER. Daarbij zijn uiteroard weI de effectbeschrijvingen en beoorde 
lingen in hel rapport belrokken. Om verwa.rring Ie voorkomen spreekt de 
Commissie in he! vervolg van dit adviee kortweg van 'star1notitie· waar de 
stannotitie I MER bedoeld wordt. e n wordt met 'MER' het nog op te stellen 
(delinitievel rapport bedoeld. 

In de volgende hoofdstukken geeft. de Commissie aan wel ke milieu-informatie. 
aanvullend op de MartnOlitie, nag nodig is voor het besluit over het bestem
mingsplan. Dat wil reggen dat di! advies nie t zelFslandig leesbaar is. maar in 
=mbinati~ mel d .. "Iru-Inolili~ moe! worru.n gelezen 

M .• . <. (l""'nsob;ed Utro<h, _"'. 2004/2005. 
> Voor verde.., technioc'" inlOnna,ie OV<T do pr<><:<du..,. zie bijh.ge 1. 

.,. 



3. 

4. 

4.1 

4.2 

BELEIDSKADER 

De startnol;ti~ ~ft "en goed ~ld van he! relevante beleidskader voor de 
verschil1ende mi!ieuMpeden en de randvoorwaarden die deu vOOr he! voo<
nemen !l(:heppen. Oa in het MER (evens in op de knelpunten die ontstaan 
vanui! de verschillende beleidskaders en perspectieven. Hierbij denkt de 
Commissie "ooral aan de wensen I slreefbeelden vanui! he! natuurbeleid en 
cultuurhistorisch beleid. 

VOORGEHOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Algemeen 

Voor de Slartnotiti" is at veel onderzoek verrichl. Ook geeft de SlarlnOlitie een 
duideiijk beeld van achtergrond, aanleiding, doel van het voomemen en Ie 
nemen bes)u;len. 

Alternatieven 

Uit de ~!a,nnolilie (par . 5 .2 .2) en d e tijdens hetlocatiebuoek verk .... gen mon_ 
delinge informal;" blijkt da! de Ie beschou......,n vorm van herinrichting en u;t
breiding van de golfbaan. hel ~sultaal is van een lang onlwikkeling>lproces. 
In 2003 zijn verschill .. nde varianlen onderzochl. Hieruit zijn vier varianlen op 
basis van landschap en archeologi .. via een 'tussenbalans· gel"",hlerd 101 
twee varianten waarin de invl""d op het buitengebi .. d zo gering mogeJijk is. 
Tussen deu varianten is vervolgens op basis van golftechnische en cultuur_ 
historische moti"" .. n een varianl gekozen als basis voor hel voorkeursmodeL 

UII de beschrijvlng blijkl nlel of In dlt pro<:es overweglngen mel belrekklng 101 
natuur een TOl hebben gespeeld. bijvoorbeeld mogelijkheden om naluurscha
de in hel beslaande parkgebied Ie beperlten door meeT holes in ruimere uil
breiding>llocalies Ie realiseren.> De natuurinventarisalies .. n naluurtoelS zijn 
pas na dit t"",hteringsproces opge6leld. 

Ook wordl in d .. startnotilie niet besch"""'n welke varianten voor de integra
lie van de golfbaan en een openbare wandelpadenstrucluur zijn beschouwd. 
Door uilplaalsing van holes in ruimere uitbreidingslocalies zouden er moge
lijkbeden VOOr een verruiming van de openbare toegankelijkheid van de golf
baan en vennindering van effecten op natuurwaarden kunnen ontstaan. Zo
wei behoud len onlwikkeling) van natuurwaarden als openstelling van het 
park zijn vaatgelegd in het vigerende beleid. · 

In het MER dienen altemalie""n op basis van de twee varianlenparen alanog 
inlegraal. met me""""gen van a lle informalie. I .. worden i><:-oord""ld. Besleed 
hierbij mel name aandaehl aan de aspeclen 

• schade aan beslaande natuurwaarden in hel park; 
• r""reali"" .. loegankelijkheid van het Zuiderpark. 

• Ock ;n.pBak~"";' 9 jVriondon va." d. J""'~I&an) SUrt..an d .. , d. """"Iijkh_n Om hot.. u;, ... plutoe n 
n .... TUi..,.~ u;,brh:lirtploca.'; .. Mud"" """"On _n h.".",.""OS"n. 
S ..... kplan utrech, 2OO5·2Ot 5. par. 9. 1 p. 123: l.ondinrichtingspl. n HUdZUilen. ""T. 3.3. t p. 22 . 

. ,. 



4.3 

4.4 

5. 

5. I 

5.2 

Referentie 

In de beschrijving van de ,."ferent;es;!uati" zoals die in de startnoti\ie wortH 
Regeven ontbTeekt de herinrichting van het Noorde,-park Ills aulonome ont
wikkeling. Deze herinrichting resulteert in hel uitwijken van diergroepen naar 
he! Zuiderpark. 

Mcci'lt milicuvricndclijk altcrnaticf 

Op p. 104 van de siannotil;e word! aangegeven dal he! mees! milieuvriende
lijke altematief (mma) niel heslaat uil <!en inricMingsaltemlllief maar uil een 
set van maatregelen waarrnee negalieve milieugevolgen worden beperkt. De 
Commissie is van mening dal. in relatie tot de onderbouwing en ! of herover
weging van de begrenzing van de uitbrdding, ook de locatie van he! dubhuis 
en de parkeeTVoor:rieningen nader onderbouwd moe!en worden." Werk indien 
mogelijk een rnma uil waarin 

• clubhuis en parkeervoorzieningen niet naas! he! 'kemgebied voor 
vleermuizen' liggen: 

• meeT nlimte i~ V<>01" niet_golfende w .. ndel ......... 

Ga in het mma levens in op de mogelijkheden om v<>or de uitgebreide water
partijen een alternalieve aMvoer van water Ie realiseren, bij voorkeur &choon 
(kweliwateT vanuit de Haarrijnse Plas via hel Noorderpark. Ga bovendien in 
op kansen om bij herinriehting van vijverpartijen de inzijging en daarmee de 
aanvoerbehoefte Ie verminderen. Seide maalregelen !runnen poo;ilief bijdragen 
aan de kansen voor beschermde amfibieen als de kamsalamander. 

MILlEUASPECTEN 

Algemeen 

Besehrijf in het MER zowel de posilieve (kansen) "Is de negatieve effecten. 
BcBehrijf de effeclen zovc<:\ mogdijk kwantilatief. zo mogdijk .... ngevuld met 
kaartbeelden. De aspecten 1.>odem·. 'hinder', 1andbouw' e n "$ociale effeclen' 
worden in de slarlnotitie voldoende beschreven. 

Cultuurhistorie en landschap 

Geef "an "",Jke loet"ingscri!eri" gehanteerd worden voor de effeclen op boven
en ondergrondse aanwezige cultuurhistorische waarrlen. 

Een grool deel van de effeclen op de (bovengrondse) cultuurhislorische waar
den in hel pl .. ngebied ~ijn .. 1 beo-chreven in de 8la",noli tie en hel rapport over 
de hislorische analyse van hel park. · Neem in hel MER kaartmaleriaal op. 
waaruit duiclelijk blijkt in hoeverre het onlwerp voor de (uitbreiding van) de 
goJlbaan aansluil bij he! oorspronkeJijke ontwerp en aanleg van hel park . 
Maak voorts duideJijk hoe de vormgeving van de uilbreidingen zich zaJ ver_ 
houclen 101 het oorspronkeJijke park. IUUSlreer dit zo nodig mel visualisaties. 

• In ;n.praak~a<'t" 9 jVriond. " .a." d. J_~I&.O") ~ h;.,·..,'''· ...., &.Ontal , uW"'" 8"'1&.0,,_ 
• 'Ka ..... l d. Hu.,. ZUid.'POo .... ruimtelijk< hiotorioche an. lyseop hoofdlijn.n'. M. van C ...... I. 2005. 



5.3 

Onderbouw in het MER de aanname dat er geen ar<:heologische waarden in 
het park meer aanwezig zijn _ Beschrijf in het MER kwalitatief en kwantitatief 
de aantasting van archoologische waarden in de uitbreidingen van de golf
baan buiten het park. 7 Tijdens het locatiebezoek is door de RACM aangegeven 
dat er twijfels bestaan over de volledigheid en kwalitei t van de archeologische 
rapportagt' waarnaar in de startnotitie wordt verweun. Betrek daarom bij de 
efTectbeoordeling voor archeologie ook overige beschik bare gegevens. 

Maak in het MER duidelijk h"" de nieuwe ·driving range· bel""fd zal worden 
vanaf de Bochtdijk en d e Eikslaan. Ocef aan of deze verlicht zal worden en 
geefvisualisaties vanaf de Bochtdijk en de Eikslaan, 

Natuur 

SuehrlJv1na: huldlfle . Ib ... tle 
De starlnotitie, in combina tie met onderliggende documenten als de Natuur
t""ts Oolfclub Oe Haar_Ut~ht, geeft cen tamelijk uitgebreid beeld van de 
natuurwaa.-den in de huidige aitu,,!ie. In deze beschrijving ligt de nadcuk te
recht sterk op d e betekenis van het gebied voor vleermuizen. Voor sommige 
SOOTten (onder andere Rosse VJeermuis) is het park een centrale locatie voor 
cen vee] groter landscMp$areaaL Beschrijf in het MER de functie die het park 
h""ft voor beschermde diersoorten. 

Andere natuurwaarden wals amllbieen, bosvogels en bosflora worden veel 
globaler beschreven. Hier b iedt de natuurloets gefragmenteerde informatie; 
cen samenvsttende beschrijving van de actuele situatie op basis van litera_ 
tuuronderzoek. bestaande oude verspre,dingsgegevens, een qu,ckscan en ver
volgonderzoek. De onderzoeksmethodieken van due laatste, meest recente 
inventarisatie-s zijn nau",-elijks beschreven. Daarmee is de waarde en voUedig
heid van de gegevens niet goed in te schatten. Deze ontbrekende informatie 
dient in het MER te ,,-orden opgcnomen. 

Voor een aantal beschermde soorten (wals Keverorchis, IJsvogel, Oroene 
Spe.;:hl en Steenuil) is de precieze standplaats of nestel- I f""rageer- I rustlo
caties essentieel voor efTedbepaling en optimalisatie. Geef in het MER duide
lijk op kaart aan waar de beschermde soorten zijn waargenomen en wel ke 
functie deze locatie voor de soort beeft. 

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 

hct al dan niet voorkomen van cen struiklaag; 
• Een bo$typen/bomenkaart. waarop soortsamenstelling en lceftijd en vita_ 

liteit van de verschillende bosvakken en boomgroepen is aangegeven. 

Eff .. <>tbe • .,hrljrinfl 
De efTectbeschrijving op het aspect natuur is in de startnotitie nog globaal. 
hoewel natuurwaarden (rowel flora ala fauna) in het plangebied juist zeer 10-
catiegebonden zijn. Beschrijf de effecten op natuur met behulp \Ian barten 
van een ""Ifde orde als in d., beschrijving \Ian de huidige situatie wordt ge
vraagd; bijvoorbeeld een kaart met daarop de kap van monumentale bomen. 
averige boskap en het verwijderen van struwee!. 



5.4 

5.5 

6. 

Bepaal mel deze informalie de effeclen van de verschiUende inrichlingsvarian
len (of allemalieven! op beschermde soorlen of leefgoebieden Belrek hierin de 
effeclen van rowel aanleg als gebruik van de uileindelijke gollbaan, dill""lsle 
inclusief verkeersbewegingen. verlichling en onderhoudswerkzaamheden. 
Ceef in hel MER ook een beschrijving van de effeclen op beschermde soorten 
builen de golfbaan.8 

Water 

De plannen voo,.,.ien in een nieuw clubhuis, een loegangsweg en een mogetijk 
len dele verharde parkeerpJaals. Hierdoor komI er meer verharding in hel 
park. Geef kwanlitatief aan wat de loename van verharding is en wetke effec
len dil heefl op de waterhuishouding. Coof daarbij aan welke uilbreiding van 
opperviaklewaler in hel park voorrien is om dille compenseren. 

Uitbreiding van het oppervlak open water belekent naast een l<legenomen 
bergingscapadleit dal er meer inzijging en verdamping van waler zal plaats_ 
vinden. Daardoor zal in de zomermaand"n meer waler nodig zijn om de wa_ 
lerpartijen aan Ie vullen om ze op peille houden. Ceef aan waar dil extra hoe
zemwaler betrokken zal worden en wal de effeclen hiervan zijn op de waler
huishouding in het studiegebied. 

Voor de wijziging van hel beslemmingsplan zal in overleg mel de belrokken 
waterbeheerders een walerloels moelen worden uilgevoerd. De Commissi .. 
adviseert om gegevens die nodig zijn in het kader van de walerloels in hel 
MER op Ie nemen. 

Recreatie 

Ged voar de vcrschillcnde ailcmalicven I varianten duiddijk op bart aan 
welk deel van het park openbaar loegankelijk zal worden. Coof levens aan 
goourende welke periode van de <lag dit deel loegankelijk zal zijn en welke 
maatregelen genomen worden om onveilige siluaties door rondvliegende golf
h"n"n ,,, voorkom"n. ~""hrijf hOI! h"l "P""ha,..., gMl""U" v,"n h,,' I"'rk ""n_ 
s luit bij de recrealieve slrucluren in de omgeving. 

OVERIGE 

VUOI· ue u",.Jen.Jdell \i"'"l\dijkil.g VWI wl""". I;"vell" 1""",1"11 ill mil;" ... -
informalie' en ·samenvatting van hel MER' heefl de Commissie geen aanbeve
tingen naaSI de wettelijke voorschriften. 

• In do ;n.p.-.ak ... ..,.;., van Na,uunnonu""'n'." Ib;jl.2. "t. $) word, .... "8"_n d. , d;, I" do "''''UWndoo 
roppon. nog "",bfoe,r,kt. 



7. VORM EN PRESENTATIE 

Maak in he' MER gebru;k van rowel recent kaartmateriaal met een duidelijke 
le!l;enda en goed leesbare 1000grnfische namen. als van he! historische kaart
maleriaal van het park dat be$Chikbaar is. 



BIJLAGE 1: Projeetgegevens 

1"ltlatlef .. e me r: College van burgemeester en wethouders gemeente Ut recht 

Bevoe,d ,eu,: Gemeenteraad gemeente Utrecht 

Be.lull: Va~t~teUen beMemming~plan 

Categorie GewlJ:tIgd Bealult m .e.T. 1994: 010.2 

Actlviteit: Het betref! het vaststel1en van een bestemmin8'lplan, waarin In 

een uitbreiding en herinrichting van een reeds bestaande gollbaan in Park 
Haarzuilens word! voorzien. 

Betro"e n documenten: 
De Commissie heef! de volgende documenlen belrokken bij haar advisering: 

• Ontwerp Landinrichtingsplan Haarzu.ilens, Dienst Landelijk G;.bied 

'''''' • $treekplan Utrecht 2005·2015 

De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakr"acties en adviezen, die 
zij van h"l bevoegd gezag heef! ontvangen. Di! adv;"s verwijs! naar een reactie 
als die nieuwe inzichten naar voren brengt over s))e<'ifieke lokale milieuom. 
slandigheden of Ie onderweken altemalieven. £en hjs! van insprekers wordt 
gegeven in bijlage 2. 

Procedurele ,e,eve ... : 
aankondiging start procedure in 'Ons Utrecht': 7 november 2007 
advies aanvraag: 14 november 2007 
leT inzage legging: 7 november 2007 101 6 december 2007 
rkhtlijnenadvies uitgebracht : 22 januari 2008 

Werkwljze Commlnle hlj rlchtlljuenadvln: 
In dil advies geeft de Commissie aan welke onderwerpen naar haar mening 
behanru,ld dien,," t" worden in het MER "n met "",Ike- di"pgang. De Conuni,,· 
s ie neemt hierbij de slartnot;l;e a ls uitgangpunt. Oit belek"nt dat hel advies 
in combinatie mel de sta rtnotitie moet worden gele""n . 

Bamena telllng "an de wed<gx-oep: 
Per proj~1 stell de Commiss;e een werkg:roep samen. De werkg:roepsamen. 
stelling bij het onderh"vige project is als voIgt: 

drs. G. Korf Iwerkgroepse<:relaris) 
prof.dr.ir. r.M. Maas (voorzitlerl 
dr. J . Renes 
<In<. K. W~rrl..,n~~ r 



BIJLAGE 2: Lljst van inspraakreaeties en adviezen 

I. Landinrichtingscommis. ;' Utrecht Weot, Utrecht 
2. Dhr. H.S. van Kippersluis en mw . S .M. Slrietman, Vleuten 
J. Natuurmo'lUmenten, ~·GnlVeland 
4. RACM. Amersfoort 
5. Sbchting Vrienden van de Joos!enlaan, Vleuten 
6. Veren;g;ng voor Landschapsbeheer Vleuten - De M~. Harrnelen 
7. Actiegroep Jooatenlun lnrichting, V\euten 
8. Provincie Utrecht, Utrecht 
9. Stichting Vrienden van deJooatenlttan, V\euten 





AdviH voor ric:hllijnen voor he! milieueffedr.pport Uitbreiding 
goltbNn d. Hu r 

De gemeente Utrecht i$ voomemens HaamIiIens en orngev;ng Ie 
t.." i liclilefl. Hiefvoor is reeds ten m.e.r . ..pooedure doorIopen. De 
herio.il;hling van Haarzuilens en o",ge.ing word!. pIanoIogisd1 
V3Stg~ in een wijziging van he! bestef"l"\llWlog$plan. E6n van de 
onderdelen van dit beslemrningsplan is herinrichting en u~breiding van 
GottDiub do HOOf 1\;)(1( een 18 hole<: bo"", . Hlortoo WOI'd1 opniouw een 
m.8.r . .procedure door1opeo. 

ISBN: 978·90-421·2288-8 
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1 Inleiding 

1 .1 Mnleidjng 

In het k~der ~~n de l.;Indinridting Utreo;ht Wl!'$t is de gebiedscommissle IIOOrnemens 
Haarluilens en omgmng her in Ie richten. In hd MER Groengebied Utrt(ht West (2004 / 
~"l!Ievuld 2005) is de ~oorge,omen ontwikkeling van Haorzuilensen omgmng als een 
van ~ vier d~lgebil!den binnen landinrichli ng Uir<'"Cht West beschreven en beoord~ld 
op eifeden. Mede OIl b<lsis van hd MER is de voorgenomen ontwikkeling van HUrluilen. 
verder ultgewerkt en vastgelegd In het Landlnrlcht!ngsplan Haarzullens (2006). 
De herinrichtingv,n Hnrlu ilensen omgeving wordt pl,nologisch viOStgelegd in het 
be!.lemmlngspla n HaarzuilenL 

E~n van de onderdelen van he! beslemmin8~an Haarluilens is uilbreiding van GoIfdub 
De Hur. Het VOOmemen is de be!.taande golfb.aan gedeettelijk her in te richtetl mel 
nit......, holes, eetl nieuwe ctubhuis en parknrgelegen htid. l)aarbij is Gollbaan 0.. Haar 
voomemens op uilbreidingsgt bieden te n noordoosten. luidoosten en westen van de 
huidige gollbaa n een nieuwe driving rangt en vie. holes aan Ie !essen. 

De uitb.eiding en herinrichting van de golfbnn is m.e.r.·beoor~lingsplichtig conform hel 
81!'$Iuil m.e.r. omdal hel mee. dan 10 h • . ge legen in ge_lig gebil!d betreft. Hel 
uilh<eidi ngsgebied is gevoelig vanwegt de Slatus als 8elvfderegebled Nieuwkoop en 
Harmelen en voo'ledragen btschermd dorpsgtli<ht. de bestaande golfbaan is g~lig 

gebied vanwege de stalus a ls Ecologische Hoofdsuucluu. (EHS), Ri jksmonu menl, 
8e1vederegebied en voorgedr'Jlen heschermd dorpsgelicht. 

B~gd !el"g, de gemee nteUtre<: hl, heeft be:lloten dal een m.t.r. prO(:edu~ matt 
worden doo.lopetl. Momen!etl word! het miliweffedrapport (MER) opgesteld. 

1.2 EHS en nee, tenzij-toets 

De bestaande gollbaan heeft .... status van Ecoloilsche Hoofdsuucluur (EH S). De EMS Is In 
he! sl.~kplan begrensd mel ten l ogenoem .... s.oene contour. De g.oene conlour bevat 
be!.lemmingen en rese ls die ziin gerkhl op de beschermlns van n nwezige wezenliike 
kenmerken en ......... rden (Provi ,cia le Ruimtelijke Vero.dening. 2(09). Nleuwe proj<'"Clen 
binnen de EHS lijn nitt toegestaan indlen dele de wtzenlijke kenme.ken of .............. n van 
hel gebled sisnffinnl aanlaSlen, tenlil t. gnn r~le .lIetnali~n liln ~n e. sprake is ~a n 
redene" van groot openbaat telang. Oil wordl heilOgenaa mde "N~, tenlij.regime" 
Jlenoemd. 

In het kader van ~n lorgvuldige nee. tenlij·af'weging wo,dt de uit b.eidlng~an de 
be!.taande golfbun als nieuw projl!1:t beschouwd. Het kappenvan bomen en struiken. 
unl~ Van een ~rO!:er aanlal holn en de bouw/~rplaatsln~ van beboowln~ mel 
onlsluitingswegen ulleiden 101 ~n aanlasting van het gebied. Oaa. legenOVt. Slaal het 
realiseren van nieuwe natuur (o.a ... nieg boombeplanlinsen melloom.fmanle!vegelalle, 
nalou .... riendeljjk oevttS. waltrp.",ije n en blOellltijk g.asl ~nden) op de huidige golfb.aan 
en in twee uitbrtidinsssebieden. Konom. er ulSj>.akezijn nn nn .. an tasting. maa. ook 
van nieuwe nalUu.en optimal saliev.n aa nwtlige natuurwaa.den. Om te kunnen bep.len 
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of d. u;tb'.ld;~S va~ de so lfbaa~. met ,owel ".,11 .. als w;~.t voor d. ~.tuur. d. 
wezenlijke kenme,ken en waa ,den van helgebied al dan niet significanl zal aanlasten en 
een nee, lenzij afweging nodig is, wo,d! een Nee, tenzij ·toets doorlopen. In de 
voorli8gende rapponage is deze \OeIS uilgewe,kt. 

De Nee, tenzij.toets wo,d! als bijlage opgenomen In het MER. De ,apponage Is een 
zelklandig lee.baa, do<umenl. In loels wo,d! wei verwezen nu, lekslen. achle'g,ond 
info'malie ove, de uilb,eiding en diverse naluufOndefloeken uil hel MER . 



-.--_. toIfbo ....... .....,. 

..-- ...... '" 

2 De voorgenomen activiteit 

2.1 Inleiding 

Gollbaa~ De Hu, isyoo'~emt~s om de huidige gollbaa~ uille breide~ van 9 ~aa' 18 
holes. De uilb'eiding gebeurt dnls in helluide,p<rr1<. en dnls in uilb,eidingslo(aties aan 
de west· en oostlijde van het:NrIt (lie Fisuu, 1.1). In het MER. hoofdstuk S. wOfdt 
uftgeb,eid inlegaan op devoo<genomen activiteit. In dele N~. t~ij t~ts wordt 
volstaa n met de in paraS,aaf 2.2 genD<l!mde """",delen van de voo'genomen IKtiviteit. 
In pa,agraaf 2.1wordt Ingegaan op de oppelYbkte 
veraooe,ing door de uitb,eidi_S. o.a. op basis van 
nn ·Plus~n en Minnen kurt· (lie Aguu' 2. 2). 

rrguur 2.1: Huidige en Uifbniding """ GoJfboon De Hoor (im>": Uifbreidi"g5p/t1n GoI/boon de Hoof, 
..... orI20 JO). 
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2.2 Voorgenomen uitbreiding 

0.. YOO'genom.,n uilb • .,iding on h~rin.i(hling van Golfbaan 0.. Haa. ","slaal uil d., vol· 
g~ ond~.d.,l.,n: 

Gedeelteliik~ hmn.ichl inJ yan de beslaande golfbaan zOOal hie. niel 9 maar 14 
holes g.,.eaU~erd kunn.,~_.den; 
R~alisali~ van NOn ni~uw. d.iving .ang~ met: ""e.d~k!~ afsLagpLaatS!'n op .,xtra g.ond 
len noo.doost.,n yan de huidiSe golfbaan; 
Realisalie van 2 holes op exl.a g.ond len OOSlen van d., huidige solfbaan; 
Realisali., van 2 hol~. op u l.a ,.ond I.,n zuidw.,.len van de huidige golfi>aan; 
Rea li.ali., van NOn nieuw dubhui. (~nl.aal op d~ golfbaan; 
Realisali., Yan NOn nleuw. grNOnkeepeosloods nabll de Ha.ar!aanj Parkweg 
Realisali., Yan nieuw., part.ee.gelegenh.,;d. dee!s nabij he! dubhuis, deels op .,~ra 
grond len zuidooslen van de huid ige ,ollbaan; 
Reali.ali., van NOn ni~uw. onlsluiling'wpg ove. d~ gollbaan; 
Reali.ali., van NOn open bu. loegank~l ijk wand~ll>"d; 

Realisali., van wal~.","rging in d., uilbr";ding aan d~ w~.tzij~; 
Slreven naa. heoslel van het: oo.spronk~ijk pa.konlwerp van (opijn. 

0.. ",".Iu nd., golfi>aan lig! op circa 58 ha grond in ~i gendom van Naluu.monum~nlen. 
Het uilb.eidingsgdlied omvalon,eVff' \7 hi . verdeeld ov.,. dRe deelgebiwen: Uf(.l ) ha 
len noo.dOGslen, circa 8 ha. IHI zuidOG.I~n.,n d.ca 6 ha. I~n _.I~n yan de gollbaan. 

2.3 Oppervlakle verandering 

Hu;.i ige .,n to<!kom sl:is:e oppervl.klen gou ...... 
In d~ onder.laande taMI (TaMI1.1) zijn de oppervlakl~n opgenom~n yan de huidig., ~n 
1000komsli,e golfbaan. Hie.bij is ondersch.,id g~maakllus~n h.,! oppervlak 
golfi>aanonde.del~n ~n d., biolop~n fna!uu. op ~ golfl>aan (zi., ook S;ilag~ 1 .,n 2). Ook i. 

_rgeg~en 01 dele l ijn gelegen in alb ui ten de EHS. Onderde lollbaananderdeten 
vaUen. de ,.eens. lees. bunke.s. fai rways. semi·.ou rh. ca.ry etc. Oit zij n de wilte 
gebied~n op d., kaart~n in Bijlag~ 1 en 2. O~l" witte ,~bied.,n lijn aan I~ merken als 
·specifiek ..00. de gollsport· en ~auen weinig 101 geen natuurwaarden. Een .oustr met 
een exlensief {~ai)behee, hteit DVe,igens weI pOlenlies voo, dive,se naluurwaar6en 
(a.iI. inSKlen. Yilatplanten en kleine zoogdieren). 

In d~ Nee, lenlij ·Ioel. wo,dl in ee,.I~ in.tanlie g"k~ken naa, 6e uilb,.,iding in d., EHS, 
u!lf:ezien de uitb,eiding, d ie kin leiden 101 een significante iintast,ng van de wez~n!ijke 
kenmerken of wu,den. zith lie, YOG,doel. Echle,. dao,dal de uitb,eidingtn (d"., 
gebied~n) di'~<1 gel.,g.,n lijn naasl de b~5Iund., EHS kun""n d., ni.,uw., biolopen 
(natuur) een W3ardevolle aanwinsl zijn op de 1000komsliSt silualie. In de loelsins/analyse 
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(hoofdstuk 4) wordt gekeken our he! effe-ct van de uilb'elding op de oppervlakte 
bi01open/natuu. blnnen en beilen de EHS en de verande.lngen die dil melli(h 
~brengt. In Fisuu. 2.2 Iijn voo. de uitb.eiding golfbaan De Hu. de ·ptus~n' (grooen) en 
·minnen· (rood) weergegeven. Hlerblj lijn lowe! de EHS ~Is de uitboeidl ngsgeblede<! 
met'senomen. Hlervoor Is gek",en omdat de uitb.eidlng,sebieden e<oiogl"h onderdeel 
gut uitmaken van de robuuste eenheid De Hur. Voor de ultleg ·plussen·. 'minne<!' en 
Ionia! wordl verwe,en n.ar § 4.5 . 

• 

• 

+ 

--~-.. .. ------
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3 Beoordelingskader Nee, tenzij-toets 

~onlwikkeliO!eO OIl Rolfbaan Oe Haar kun~ MO!eliik (elden 101 si!nllicaole 
aantasliog "a ~ de EHS. SltOif""ole aaolaslint is eeo aanUSlins: van de wezeolijke 
waarden en kel'n~rken. Wezenlijke waarden en kenmerken m .... ten ,oveel mogelijk 
worden oOlzien. Ooor (;e-dep~lee<de Slaten (GS) van de P<cwlncie Utrecht zijn vier 
hoofdnpeden aanl!ewezen (december. 200n die bepalen welke waarden en kenmerken 
bin~ de EHS Oils welenlij k ,"oelen waarden aan!emerkt: 

I. De aan_lisheid van lonH mel bljzondere kw.lileil; 
2. Gebleden die bepalend l'lJn VDOr de ~~M-enleslolenheld en ro.buuslheld Vin de EMS; 
3. De aanwezil!h~d van bij.ondere ,oorrell; 
~. De unwezis/leid v'o es!ellti~(e verbindinsen. 

Als Ik> £HS op een van de hoofd" SIle{len wonlt ".nget. st, dan is spr~ke v~n signifiunte 
aanl. " inB van de £HS en ka n de inBreep niet plulsvindtflloats beoogd, lenlij er geen 
rtf'le altern.lj~n lijn ~n er spr.ke is van r~nen van Brool openbaa r belan! (nee-Ienzij 
rqi~). Om Ie t .... t~ of bij ~e uilbreidinl! v"n l!olfbaan De Haar "I of niet een 
sisnifiunte aanla~nB plaals·.rindt, is gebruiksemnkt va n M ' ScMm. "(riteri. en 
hulpmiddelen vOO< I~sing significaotie "nla.rint van IWzenlijke wllrden en 
kenmerken" (l><on: Provin<ie Utrecht, 2008) (lie Bijlagt ). 

Tobel 3. J : Hoo{dospeden en I_speden signipconlie uit her uhe,.,.. "Criteria en hulpmiddelen va"," foetsing 

t<ologische kwaliteil 

u legorie "bed reisd, ·em~ti s 

Ii worden 
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Hd schema Is Van l<>epa-ssing OJ) .. lie funclies in of nabij de EHS, indusief ec:aloSische 
_bindingS!"""$ (provinde Urec:I\!, 2008). He{ schema beslltat ult de bavenstaande 
hoofdaspecten, uitRewer kt in gedetaTileerde beoordelingS(rileriiil per (toelslngs)~t. In 
hoofdsluk vier worden de vier hoofdaspec:len gd""t.1 33n de voorgenomen acl .... ile~. 
De!e IMlslng vindt plnlS aar de hand van de gdormuleerde (Ioets)aspec:len 
>igniflCanli., .oais weergeg ..... en in Tabel 3.1 (lie Bijlage 3 voor loelichling). 

Aange.ien del e Nee, lenlij·la!ts.ing ond.rdeel uilmaakl va n hd MER en er een grale 
_lap beslaal mel hd milie""spe<1 Naluur WOI'lIt, waar mogelij ... volslnn mdeen 
vrfWijling naar relevanle hoofdstukken / parasrafen en blad lijden in de MER·le~t. 
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4 Nee, tenzij-toets 

4.1 Zones met bijzondere ecologische kw .. liteit 

I JI'roI/Ind ale naluurwaardertng 

In fisum 4.1 is _ kurt van Mll~ndgo~d ~ Haar w~~rg eg~n, loal. we~rs~~n op 

d~ p<oyintlal~wt'b.il~ ·Builu in ~eld". op wslsnn m~1 l\am~ Horageg~~n. 

(fIo<a~.land 1994.1(04) i ..... n n~luurwaar~rtng 'b~rek~nd '. 0.. naluurwurdering van 
hd ptangebied wordl gedefinlH,d als de matt van voorkomen van brakteristi~kt 
soonen, uilgedrukt in ""n schaal van "Uilslekend _ laed . rtdelijlr. _ mali g·. TOttSollspecl 

YOGI significanHebtoo,deling 2i jn gebiede n md de nawurwaa,den "uitsteltend" en 
",aed". Uit onderslaande Figcu, 6.1 blijkt dat m~1 name hetl""fgebied bossen (wxhrig 
tmedselri;k bos) md de kwalileit"uimekend- en -go.,d - aanwt'lilliln op de got","a n. 
Hd ~tr.,ft hie, voomamelijk de bosstn u n de w~.lzijd e en in de noordoosthoekvan hel 
plangebi~d. fen aantastin g v.n ~le bo .. .,n ltan leiden 1M .... n beoordeling ''';gnirK~nt 

~g~tkf effect. -
til ~nd" 

NA1tJU!VI10TOPfN 

k •• lit elt ~eloe"'~d 

/u' ... 
. . . . ... k_ ••• • M._ ... .. ... ,.... -_..... - .. -..... -

Ii!}"", 4. J: KlIOrt WIn IDnd!}otd de HtIOr m« provine;"le tID/uulWOO,de,ing /btun; ~Buiten 

in Sft/d"'). 
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Hie<bij dient te worden opgerre<!<t dat Schenkeveld (2010) conr;ludeert dat OIl grond van 
de re.:ente invtntariSiOtiesege~ns de provinc:;,le natuurwurdering geen stand IIoudt (zie 
8ijlage 4). Met name het bosg.ebied aan de westzijde van degolfbaan IOU minder 
.... aardevolzijn dan is voorgesteld. In de huidige p<(WinClale natuurwaa,dering Is deze 
bNIordeeld als · uit.tekend· !otd". De bosgebitden in het midden· en oostelijke deel 
durentegen worden door Schenlteveld juist als ........ rdevoUer ungemerkt. In de huidige 
natuurwaardering he-bbtn dele bossen een "rtdelijk' matig" .... urdering. 

NUr aanleiding van bovenstunde <onclusie IIHft de provincie Utrt<:ht gevraagd om de 
bosopstanden in het Zuiderpark botanisch te {her)waarderen, gebruikmakend van 
dezelfde methode (proYincie UtJrcht) als is ge-bruikt VOOr de eerste waardering, maar dan 
met iKtutlere gegevens (zie 60K I), Hierbij is gebruik semaakt v'n de floristisdle 
irlYenlalisalie ui12005 en d@reunl@nOra8"il?W"l1suiI1009(S(henktll@ld1009), H@1 
res .. llaat is de ondtrsl .. ande figuur 4.2. 

- 0_-
fig"", 4.2: lhIlonis<ht mI/uurilwoliteit houlopslf1nden ·De HIIOr" tIP bosis VIIn de 
"pn:>~n€iale melh(>de', Gebru,")rf ~jn de (loris6sd>t invenfor;solits 200S til 2009 (bn:>n: 
Schenk~ld, 2010). 
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figuu' 4. ~ !00!1! de _spreidin~ v~n de bo!itrnsche n~!uurwila,den volgens de ptowinciale 

methode. He! pa'*'bos !ussen hole 4 en 6 hed de hoo,s!e na!uu ...... aarde. De Ia~S! 
Bew~ardeerde ops~anden be!leffen gersol~rde bosjes op de solfbaan en de g.~suook 
In he! noo,dooslenvan hel plangebied. 

~ ~rsp.eiding van de naluurwaa.den (schaal ·uilslekend . glMed •• edeliik . mati!1 wiikl 
oo,al ar van hel hartbeeld ui! figuur 4.1 (website 'Buiten in Beetd1. Schenkeveld 
(201001) Beef! aan dal dil waa,schijnlijk Ie maken heef! mel de grolt.orreligheld van de 

YOOr de websile , ebruik!e ver>preidingsgegnens. Verde, geefl Schenkeveld aan da! ook 
de schul waa.op beOCKdee ldwo<dl van invloed i. op de ciauifKatie. Immers 11M hoge. 

de bffiordeelde ~nheid, h~ hoIer de score u n zijn. en dus ogf11schij nlijk waardevoUer. 
10 zou het zuldeiiike dul van hel Zulde.park "Is geheel Un 128 scoren, dat is v,", boven 
de maxlmale score yan 80 (l i~ Bo~ 1). VOOI ten juiste velgeliikill¥ moel worden uiljega an 
Viln ~rgeliJ~bare ,rootte Vitn !-enheden. 

Citarnust wo,d! opgemerkt dll tf gffn rel"ie lijkt!e bes!ititn met de vegelalles!n.ocluur 
loals beschreven in 2009 (Schenkeveld. 2010). Veel NWK·soonen (kenme.kende soonen 
YOOf een bepaald bioloop) hebben optlmale siandplaatsen in enlgsrins gU loorde 
bo$landen ert mijdetl dlchl bos. Mdetlijds karl ffn open bo$ in (ombinatie met 
¥hte.gelaten organisch materl»1 (o .a. maaiseO leiden lot dominan!ie van .vigte soonen 
en de ~'d.inginl Yan meet bljzoode'e (kenmelt.ende) sooneR. 

_ t : Method. ptOWIlld.llo """,. rwurd.,ln, 
De _~in, vu ..., bolanl",he tlltuurkwalit.it _ Is door de p,"';"'ie lItrKht ,ehanl_ i. 
",b"Hrd op d.lalrijkMid van d. k.rrrakt.tiotil>k. pIonl.""",,, •• r", felt • ..., 'ide~II>° II~ _ dl> 
betreff.r>de bioi""". De ""uu,k ... .t~.~ van ..", biotoop w<>rdt ""paM op ,ror>d .an de trW. van 
_,,/O.lemmi'l mol de,. _1'ooP i. combi""tio mot ..., t.lrijkhoid .... n d • • anwOlil' 
_.n uil d. kon....,kon..., """onlroop ...... dat bioIoop.n hun tIIl""lWurd.n,",at NWI( (oen 

"'"' wn tin 0.'. ~ nld", m~,i~ _rIi;t i~). ~n ~t\IUrkw,Ut,~ word! uiIS~f\lkl in .. 
klio .... n: '"~".k",,"', '100<1', ',odolijko of ·mati(. H;ortIij w<>rdt """ IHfcebied.n-/ bioiopen",homa 
""",nlftrd . ~I ~ ""stUI " it 'os loo/! • .,....., .., II ~iolopon. De .. Uluurlrwolitoit _rdt op 
1"",;"" ,,01 .n ,.,..,....1 .iYe.u " _I"""n op d. _boil. ·Suil •• in 8oe1d' (o.I.racl"'" u .rt). In 
IwC ~rkbos De Hur komi ,Ueen d. biotoop "'«hliS votdselrijk bas" 000t. 

VOOf d. tat,ijktJe;d IItIdt d. votllend. abundantinctlut, 
1. _ komi .IKIlt """ ... kol ... ul voor 
2. """" komi w.lnil- _'I',.ld ........ lokul wat Ir.quettlet. VOOf. 

). _ komi ...... ..", ,,001 deelwan hel po".01"-", Y<>Or.n io ...... ,Iobul aspo<t boparl.nd. 

t. """" komt .H'..eeI VOOf. oIluspect bopalo ..... 

De ",,,,,«I,,,ols <Iot .... n ten I"rrolndeol Hn _"'~ist met .bu ..... ntie _"stold wordt. Per soon 
WOIdI het naluu<wurd"", ettol .erm""i"",tdi Jd mol do abundantie "" du" .etaU.n worden 

• ..-..mterd 101 """ ,",.1 VOOf <IoIYl.ok. Door d. _ ,an." ... an .. "' .. 'fOO, dat biotoopVOOf do 
p<"';r><'" UlrKhl l, bok.ijk"n 'n " bepalen h.,. Vef de ....... <11> <cor .. afIi"en van d. m_1 id"a le 
_"nsamenstemn, voor dil blotoop. 'iin d,empets boparald voor ..., -..hiU .. ..., 

kw.tite-it.klo ...... V"'" de biotoop "voclltll _dsd.ijk bo." "Id"n VOOf ..t..kvormi,. e!oJDOftI •• d. 
""",.r>do drempo\so De lOP van d ...... lIat 10 80. UiIsI.kond _ > 48 _ ""'I.kend. Good _l9<>20. 
R«ItIiik _ 2108. MatiS _ , 9 

Er val! veel Ie zq:![tfI ove, de leko.en (provi""iale) melhode om de bosops!anden op de 
801~an botanisch Ie (her)w"""deren op biOSis Viln recenle fIor-"sq:evens. feit is dat vit 
de (her}waafderins blijkt dal !ammiSe delen waardevolier en andere delen mind .. 
waardevolzijn dan aa.genomeR. Ui! hel onde"oeIt van Schenkewld (2010a) blijtt dal de 
botanisch natvult.waliteiten Viln heI1vid •• pa.k waa,devon .. ziin dan gep,esentee.d op 
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de "Builen In SHld" .kaa'l. I~ he! kad ... vao de Nee, lenlij·loetSinl vall hl"'ui!lt 
(ondude.e~ dal. Oil ~sis van de [l.oviociale loelsingscrile.ia. bosseo mel naluulWu.den 
"uilStekend" en "!(ltd" wo.den nngela~t. fen ~rlelijkunlastins krijgt een beoordelinS 
'siloificanl oelalier. 

Hoewel de ka[l van bosopslaooen In he! Zuiderparl op basis van de provlnciale 
btoordellng silnificanl Ie nOftOlen Is, zijn uil de onder.meken van 5<henkeveld en ~ze 
loelSinl (ecolollsch) inhoudPlijke a .sumen len Ie halen die den beoordelins minde. 
zwaar aanzetten. 

I Oude boskemen 

Oude boskern"n lijn .clutlt poeipl,,"IStn vin luloc:htone bomeo tn 'I.uiktn _Ik" 
afstammelingen liin van oorsp.ookeliike inhHmse flora die na de iisliid op eig"o krachl 
Nederland heeft ""relkl. Oe provlnele hHft VOO. ~ Heuvelrul de oude boskemen "9 
B.ood van oude uarten en ",, ~donderzoek in ~Id I"bruhl. De boske rn .. n liin in drie 
waard .. kla~sen in&edeeld. Toebaspec\ VOOf silnifiunlie i. ~ ""ntasting van oude 
boskernen van de aleso. ie "lee. waa.devol" en "biilonde. wa".devol". 

Dia.nuSI Is nalegnn of in hel wrleden bossen nnwelil wa.eo in het plangebied. 
Hitfbii is niet aileen de leeft ijd van de bomen relevanl. maa. ook de ' IHftiid' van de 
bosbodem.lndien opeen loc:aUe meer dan 100 iu, bos nnwelil Is dan Is dele .... n It 
merleo als "IH' en biilonde. waa.devol". Oil basis van de HistOJische Allassen 
Ned ... land en Utrecht (ci,ea 1850 - 1900) is ""!tsnn ofbossen unwelis w ...... in he! 

[lIanl ebied. De I.ond wU'O[l ~ lollb""n is gelelen beslond begin 10" eeuw nog uit 
landbouwgebied. Oude bosk .. nen tn bosbodtm komen nitl 1100. in hel plan~bitd 
sollbaan De H.a.en liln dus . iel 'elevant VOOI de toelslns. 

PoltnUile w .. ,de-n 

Natuurdoelen e-n Abiotisc:he omstlndigtltde-n 

Om met. eenduidilhtid Ie ... e.krijlen in de niluu.doelslellin! van .ijk, p.ovincit en 
lerreinbehee,de,,., is een s lel .... VlIn naluu.doeIlypen ontwild<Pld (Bal d al-, 2001). 000. 
de p<cMneles liJn dele Iindel ike Nlluu.doeltYfitn verfiind en op kurt geltl. In de 
provintie Utrecht _rden dele ungeduid als UNATs, Utrecht.e Naluu.doeltYfien (2001). 

,,'"' ." U~, .. ~ '.0'""''-' ..... (,'"'.,~'o.,.) WHH dee/g~biM D~ Hoar (18) 

" 
Voor he! plangebied sollbaan De Haarwe,den ~le UNATsWterxeseven in hel 
Naluu '!ebiedsplan ZuidWt!.I iJ(.echl (2001). De """Iunde natuulWaa.den in hel 
deela;ebied De Haa. (I B) belroffen landgoedbo ...... en d'IIIe,e I .... landen in 
p.1Irlland$<:hap. In hd deelgelHed De Ha3. werden UNArs gefonnul<"efd loals 
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Wffrgegeven in label 4.1. Golfbooan De Haar w.s hierbij volll!'dig gelegen In het 
nootuurdoeltype Muiti/unctiontel bos. 

Op 14 september 2010 Is het Natuurbehterplan prcwincie Utrecht 2011 vast.gesteld door 
Gedeputeerde Staten van Utruht. Het Natuurbeheerplan pro";nc;" Utrecht 20t I \lefVan gt 
du.mee het 09 29 septembe, 2009 vastgeslelde Natuurbehee<plan prcwirn;ie Utrech! 
2009. Oit natuurbehee'1llan rr ukt sub.idie. VGOr nootuurbehee<, agrari5Ch natuurbeheer 
en land5Chapsbehee< volgens de ·Subsidievefordening Natuur· en lands.:hapsbehee< 
provintie Utrecht· (SVNl) en de 'Subsidi erege~ng kwaliteitsimpuls natuur en lands.:hap 
provIn<ie Ut,echt' (SKNl) mO!"lij1<. 

In het Natuurbehet'flltan 2011 wo,den de (natuur)beheertypen en ambitie. 
gep,esentee,d. Deze beheertypen en ambitles _men de basis 'IOO, he t 
nituurbehee,plan en Iijn af\l;emstig uit de Inde. Natuu, en linds.:hap (ve,sie 2009). Oit is 
een uniforme ·natuurtul· die in gemeenschilPpelijk overleg tussen beheerders en de 
_ ..... eid tet st.ind is gekomen. 

-
4 

-
I 

figuu. "'3: 8ehft.· en flmbifidlHlrt in hd plflngebied (.ode drl<e(l (bron: 
flkltuu.bf!hee.p"'" p«>vincie lJItechf 20 J J). 
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Met d. InoJOering van d. Ind., komen d. U1<.e~I" natuu,",ypen (UNA"!'.) oJOO' ~.I 
Naluurbeheerplan 2011 Ie vervallen en worden weergegeven als beheertypen en de 
ambilin. Voorde Nee, tenlii toe!sing liin dele ~heertypen e n ambities mlndervan 
belang, aangellen hie , geen sprake Is van een subsldleaanvraag. On,om wordl len 
un,i.n van d. (noluu,)pol. nll • • I ..... n. S. lo. I.1 nn d. UNA ro. D. b •• lund. 

n3luurwaarden op de beheertypekaan llin: N 17.03 Pa,k· of Stlnze nbos en N04.02 Zoete 
plas (lie Figuur ~.3 en Box 2). De ambltl .. szlin weergeg""en op de ambllle· en 
beheerkaart en belref! vier behee 'typen (lie TabeI4.2). 

IkIx 2: lleheerype N17.lIl P . .... • 0( SII",en_ ... _.112 Zoete plo. (bron: Index N.tuu, en 
.... ndKhlp .... 0I.0. l11 febr .. ri 2009) 

Plrk· ~n stln, ... bo. 
Porkbo ... n zlin aile vo,men Vln boo die villen blnnen un hlSlo"Kh ""Ik· of tuinunlel. 
S~nzenbosun beot.an welal u~ oude bossen bli I.ndlme,en mel een k.r.ktenslieke 
.llnzenno,". v .. k bo1r:wu .. n en k,uld",hlile overb lljvende lewU .. n, In de onde'c'oei. Behee' 
issefiehl op het behouden V.n de bljlondere (. ilheemu) bomen en ",I hlndhlven •• n de 
ka,"kl..,.i.tieke .llUi klul en klUiden. Oit beheertype honrl >leeds .. men met een <ultuurhi'lo,iKh 
waa,devoll'nd,oed. Vaak is de samonhan. ,'001 mel .nde .. tand,oedelemenlen ,oals ten huis, 
luin. I,,"en en ove,lle bos .. n op het landlm. Slin .. nbos .. n kennen een biilOllde,e •• n "Iiel 
be"'''''lekoppet.Je .lin .. npl. nlenll"..a. Pork· en .Iinzenbo •• en kennen lecenwoo,dil vll k een 
K lief behte, ,e,I,h! o~ hel ln s"nd hovden v,. ovde bomen en boomholten en de du,un 
I.koppelde nnwezilheid van broedvol el •• n vleeRnuiun. 

Z""I. pta. 
Bii zoele pla .. en IHI hel om lrole en kleine wate,en met voed.el,ijk. onj helde,. (v,i j_Q 
.!i1.". nd waler. woa,in wale'pl. nten I'oeien en verl. ndinl vanol de _, plnl.vind!. Het loal 
om m •• , om m.,.n. pl .... n. wi" l.n. kolk"n. v •• rt,n en kan.l,n. De vori.li. in ."n pia. h.ngl .1 
v.n "",schillende Il<to .. n; Wind. sUominl v.n hel w.te,. dieple. I,ondooo" etc . PI. nten en die,en 
hebben ook een s'ole invlm. Zoel. pi .. i. van bet.keni. ol.leelgebie<l voo, loosd i.,en (0.' . 
meervlee,muls). vI .. en (0.1. p.lln. en snoek). libellen en .... Ie'pl.nlen. 

Multifunetioneel bos is Ie defini~ ,en als een bosgebie d dat naasl de funelie bos/natuur 
ook ~n inl~nsil!Ve danw~1 exlensil!V~ waardl!Volie r<!<realil!ve funclie h~f!, mel ~~n 
herkenba,e eigen idenlitei!. Mel name partieulie.e bossen kunnen vaak hoge 
naluurwaarden bezillen. Ui! het onder:zoek van Schenkeveld (2009) bli)kl dal dit 
inde.dnd hel gl!Val is in her landgoedbos in hel plangebied. Door de uilbreiding van de 
golfb .. n lal hel landgoedbos ve,anderen doo' kap van bomen. Hierdoo' .,ilv hel bos 
mee, .I,ueluu, (o.a. open karakle,) en gelaagdheid (o.a. doo, aanplanl struweel en 

manlel) wal paSI blnnen eu mullifunClioneel btls. Hellandgoedbtls behoud Il!Vens Iiin 
herkenba,e eigen idenlitei!. De hu idige natuurwaarden w<:>rden hi erbij zoveet mogeliik 
ontzi en . 

In Figuur~.3 is aangegl!Ven dal in de aCluele beh~rtypen op de golfbaan N17.01 Park· of 
Stinlebos en N04.02 Zoele pin liin. De ambities uit hbeI4.2. geven aan dal hel de 
ambilie Is om een Haagbeuken· en essenbos en droog· en nal schrnlland Ie ,ealise.en. 
Hel ~heenype Zoete pia. komI ni el !erug In de ambili es . He! realiseren van droog· e n nal 
sehrnlland vall buiten hel plangebled (zie Figuur 4.3). fen Pa,~· 01 Stinlebtl. bestaal 
v .... lal "it nude bo .. en met een karakle,i .tie .e .tinlen~n,a . Oe nude bomen en 
boomholten in de'ge lijke nude bossen bieden een gesehikt le "fge bied voo, broedvoge l. 
en vleermuizen. Oe bodem bestaat uil jonge rivie'kteigronden, afwisseli ngen V;lO uvet en 
klei. De ambilie, hel Haag-beuken· en essenbos. ziin bossen mel "en vochliglot v,ii nal 
ka,.kl"'. een 'ijke voorja& .. ~ora en veel va,iotle In ",'u<luu, 'Ii k .. n founa. Voiseos 
Schenkeveld (2009) ziin de m .... ste planlensoorten 01' de huidige solfbnn karaklerislie k 
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YOO' het Essen.~penbos, subnsociatie met ~ne sneeuwklokje. Wat een indicatie is 
dat htl actuele beheertvpe rimling dt ambitie .. an her opschuiven is. [chltr. de 
frequentie waarin de soonen voorkomen Is nol gerinl. 

Bil de ul!breidinlvan de lo lfbun wo.dl etn lroot .anlal bornen lekapt. Hie.doofworden 
de lestolen bo~emen meer open van ka.ak!e •. Het Haagbeuken. en essenbo$ behoon 
~Iatlekundillot hel Haagbeukenve.bond. I~enriike Eiken·hsenverbond en Ve<bond 
van £Is en Es Ondu, 2009). Den bostvpen zljn v.ak riik aan structuur (o.a.leluldheld) 
ht1 hebben naut lesloten b""kemen ook rijke stru_len en "!len plekken mel 
ruistekrulden. Den biotopen en lelaagdh~d zijn mel een Sced behetr Ie rnli ... ren OJ! 

de nieuwe lollbaan. De ambitif"S. zoals vangeltgd in het naluurbthetrplan 2011, wOfdtn 
nitl unsetasl dGof de uitbrti~in!!" va n sollba"n De Haar. 

I Condus;e 

Ht1loe!saspect ' proviI>Clale n"tuurwaarderinl' krijst binnen ht1 hooldaspecl "ZOfIH met 
biizondere ecololische kwalit"'l" etn btoo.deling significant ",,!Miel. De OVf'rile 
toetuspeclen 'nude bo.kern ... • en 'naluurdoelen en abiotische omstandigheden' bli~n 
builen de significant negaliew btoo,delins. Dude boskemen tomen in hel plangebied 
nitt voo< en dt pf .... incialt ambitit •. zoals vistStlegd in het naluurbthterplan 2011. 
bliiven haalbaar. 

4.2 Aaneengt slottnheid en robuusthtid 

I Opo.pUblns en ytn" ,,;nins 

Onder dit hooldl'pKt wordl lle! name verstaln hel """nippe.en, 01 beler gezegd hel 
tegensaa n van _snippering ',,,n letlgebieden. Versnipperin!!" hetft etn du,delijk neSaliel 
effect op de leefsebieden van planlen tn die.en. Versnippertn is he! uilee nvallen yan 

letfsebitdtn van SOOllen in ru imttlij k gtscheiden. kltintrt eenhedtn. Vtrsnippeoinssaat 
<netsta l gepaard mel w rklein ns/ op'plils'ns van ht1 oppervlakte un letfgebitd in etn 
landschap (o.a. Opdam & Wie,., 2001). Oit heett tot gevolg dat het let/gebied yan etn 
(s.oep van) SOOllen ruimtetijk zodinis uiletnsevallen is, dat het fuI>Ctioneren yan de 

populallewordt bt'""lced. Dt ~nstaandedefinitits htbben metstal belrekklns OJ) 

1.00e (robuusle) n.luurgebi~en die van elkaar worden gt5<Miden door fysiNe 
ba"itrts. z .... 1s aUIOWtgen. spoorwtgen en un,ltn.ln figu u, 4.~ is he! plangtbied 
_'lies even in het open asrarische land5<hap rond Haarzuiltns. De solfbaan maakl 
ono:lerdeel uit van etn srote (robuust) natuu'Stbied, samen het parkbos .ond kastetl De 
Haar. Ht1 IUI>Ctioneren yan d it naoluurgebied in htt grote't gthetl (macroniytau) wordt 
nitl aanselast dOOf fysieke burii.ts, maar door ~rsnippe.ins OJ) microni""au. 
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~uyefsolpptflng op ml(fonive~u vindt plaals In de butundt bosktrntn op d"'ttSe 
loc.li~sdoo' d~unl~ ~n uilb'~iding van holn.ln FigUUf 4.~ziln d,i~ locarin 
aangeg~ven wu, in d~ huidige siruarie aanef'ngulnren brrske<~n aan;vellg liin die na 
de ui!br~iding GPgesplitsl 'iin. Oil i. nam~ he! pYal bii d~ loekomstige hol~. 7 ~n 9. 
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In h~ve rre een de ,gelijke Opsplilsingvan beslaande boske,nen als een Kologisch 
p.obleem wo.dl gelien ha ng! mede al van de unwelige (flo •• ) en launa . In § 4.5.2 (bll. 
7?) van hel MER lijn de (beschermde) soo"en ~seh.even die In de huidige silualie op de 
gollb .. n voo,kome n. He t goat om l oort. n die d. bo.k. ,n. n S. b,ui •• n al. v. ,blijlpl .. t. 

en I~.agee,gebled. Naasl vlu .muilen en hel . ee komen geen soo"en voo. die 
p.oblemen ondervinden van hel op.plil.en van de boskemen. Mel name voor de 

vI~'muilen worden dive rse mil ige rende maalrege len genomen om he l ve.ande,de 
microklimasl doo, de kap von book<:rnon los<:n 1<: sasn. Zo word"n buffer. On" om 
bestaande vleermuisbomen behouden en hel eiland mel beplanling verplaalsl om de 

wind aIle vangen. Ook wordl op diverse plaalsen nieuwe bos~p lanling aangeplan!. Op 
deze manier wordt een loename va n randlengle (kwalileil Un de ra nd vaak minde, goed 
d. n I" het <en\, um) v. n hel leelgebied doo, de (micro) ver.Il;!>pel ing tegengeg •• ". Het 
,ee is een mobie l soort en ve ,bl ijll voornamelijk in he l noo,dooste lijke dee l van de 
gollbaan. Uit waamemingen en sporen blijkt dat hel ree gebruik ma akl van de 
onderhavige boskernen. Ten behoeve van de belang,ijkewnrden (o.a. vleermuiz .. n en 

reel is de loekomslige hole 7 verse hoven naar de Yisviive r. O.arnaast is hel wandel pad 
zoveel mogelijk buiten de noo.doosth~k langs de .and Van het bos gelegd. De nle uwe 
Sl,uctuu, op de gollbaan zal met name gunsllg kunnen ultpakken voo, de veldree~n In hel 
gebied. Ooor hel .anbrengen van meet mante l/ zoom vegetatie (o. a. nie uwe 
bosbeplanting) Is de overgang tussen bos en falrwaV mlnde. abrupt en biedt 
schuilplaatso. n en foerageergebied voor hel ree. Conciud .. rend kin worMn ge.leld dal het 
opsplilso.n van de boskernen in het gebied dan ook gu n ba rri~re voor vleermuilen, het 
ree 01 andere soorten. Er is geen sprake van een signifinnl negalief effec!. 

Naast de opsplilsing van de bosgebieden wo,dl hel huidige ctubhu is ve,plaatst naar een 
m~, cenl,aal gelegen localie op de gollbaan. Door hel verplaatso.n van hel clubhuis 
zullen de ve,keersbewegingen en he! parkeren langs de Haarlaan alnemen. Hie,door 
ontslaal meer ruSI en openheid (a!wezighe id van bebouwing) in d il deel van de gOllbaan. 
In hel centrale deel wordt een nieuwe cl ubhuls gebouwd. He! clubhuls wordl gebouwd op 
een localie Wair in de huidige silualie ,eeds bebouwing. en dus menso.lijke activile ilen, 
aanwezig is in de vorm van de green keeping. Hel nieuwe ciubhuis wordl zorgyuldig 
ingepasl op basi s van milige.ende maalregelen (o.a. lanso.n ef 01., 2010) om versloring 
voo, mel name vlee.mulzen le voorkomen. De g,eenkeeplng wo,dl verplaa1S1 naar de rand 
van hel plange bi ed nabij de Parkweg. In de huldige Siluatie loopl hi er een pad en is de 
locatie vrij op~n van ka rakle r. fi ierdoor is ~n beperkle kap van bornen nodig en is hi~r 
geen sprake van een extra opsp litsing van boskernen. 

De onlsluiting van het nieuwe clubhuls vindl plails via een nieuw aan Ie leggen weg naa' 
de Parkweg. Ten ~hoeve van deze onlsluilingswegworden enkele bomen verwijderd. De 
weg loopt voornamelijk door open gebied op de gollbaan. Biotopen wo.den nlel 
opge.plil.1 door deze weg. Aan de noordlijde van de onlsluilingsweg wordl ~n 
parkeerplaals gerealiseerd. De weg en de parkeerplaats zo'gen VOOr een I~name van 
verk~r in het plangebied. Hie rdoor wordl de rusl in dit deet van het plangebied 
aangelas!. Aangezien hel hier gaal om Slapvoets rijdend ve,keer zal de versloring 
minimaal zijn. De weg en pa rkee rplaats VOrmen geen barrie re vOOr launa op de gollbaan. 
NegallNe eff""len van koplamp ve.lIchling wordl voorkomen doo r hel pl •• I<en van 
winle'lroene vegelalie (o.a. ,an sen ef 01., 2010). 

aij de uilbrelding van de go lfbaan (o.a. nl euwe holes), hel ve.p laalsen van clubhuls, 
nnles onlsluilinS'weS en p"rkeerpluts vindl een ~perkle aanlastins van de 
aanee ngeslOle nh eid en 'obuuslhe id van hel plange bi ed plaats. De uilbre iding zorgt 
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eo:hte< niet "oor barrie,« e n b,engt het fu ncHone,en als eo:ologisch 8eh.,el nlet in gevaa •. 
Op plnlsen wn. dit mogeliikwel het geval kin zijn word en mitlge<ende maalregelen 
genomen om negMieve elfe<:len Ie voo.komen. 

I Conelusle 

De uilbfeiding van de golfbu n heeh voo. he! hoo/d .spea 'A'Jneengeslolenheid en 
robuustheid ' geen 5ignificant .... gatief elfe<:1. E. is sp.ake van een .... pe.kte nntasting 

die mel mitige.ende maat.egden tan wo.dl'fl voon.omen. 

4.3 BiJzondere soorten 

.... ""_)0 

In § 4.5.2 (biz. 79) van hel MER Is uitv"".ig .... sch.even welke besc:hennde soorten van 
bbel 2 en) van de Flo",· en h una_t voorl<omen in hel plangebied. tn Ta .... 14.2 (biz. 91) 
van hel MER zijn deze soorteno~rz"hlelijk_.gegevefl. In § 6.S.1 (bIz. 151) van hel 
MER wo.den de effe<:ten van de uitb.eiding op be",he.mde soorten besch.even. Kort 

sormengeval is de beoo.delins dM ve.bodsbeporllngen van de flo.a· en launawet niel 
_.den overt.eden door de uilb.eidlnS van ~Ifbaafl de Ha ••. De fle!.tieve effe<ten 
wo.den voor.1 !emiliSterd en/of !"ompennerd , wallrdoor de fumlion.lilei! van de 
voortpianlings- en/ oA vasle fU!oI- en ve.blijfplaal5en voo. de lo'OOrI<omende besche<mde 
500ften wo.dt gegarandee.d. Deze bevindingen zjjn besproken met het bevoegd zezag 
(DLtrwest) op ) I mel 1010 en 21 junl 2010. 

Bed..,lgde $GOrten van de Roce INI O •• nje Ujsten 

In § 4.5.2 (biz. 79) van hel MER zijn de beschermde en Rode lijstsoorten besch.even die 
voorkomen in hel pw,gebi.,d. tn label ~.l {bI:. 81)van hel MER zijn de aa nwezige Rode 
en O.anjelijst pi.JnteMoort en _"egeven. hbel 4.2 (bl>. 91) van hel MER Seeft......,. de 
besc:he.mde soorten onder ande.e de status op de Rode lijsl weer. Negalleve gevolsen 
voo. bed.eigde soorten uil de ulegoriefn "bed.ei!d" . "emsti! bed.ei!d" of "op he! punl 
van ve.dwijnen" worden door d., p.ovincle unged •• gen al. loeisorspect "00' de 
silnifi.Clntlebepalinl. AII.,.,n de kam.alamande. vall onder de Cllecor!e "ern$lil 
bed.~i,d". De overi,e soort en vallen onde. de <ategon een "kwetsb .... " of ",evoeli," en 
vaU.,n builen d~ IOftISing. 

De kamsalama nde. komi YOO. in Iwee geisol.,.,.de pOttlen op de ,oIfbaan. Indlen de 
Wftfbaamheden WOfden uitgevOftrd volgens de yoo.geslelde we. kwljz., (zi., § 6.~.1 ya n 
he! MER ond.,r ilmlibiein . biz. 161) ziin negalieft effeo:len op de funclionaHI.,il Vin de 
VOO<lplilMlngsplUls en de kamsori.Jmande. niel ila~ de orde. De uilb.eld ing Viln de 

golfl»a~ ~tr8ro.ot !\tllul· e~VOM!lla~ti~8S8tbitd v<J()( de kal'l\ulal'l\a~de. to'! \/OOr1(omt 
aansluiling op v[s. iik wat., .. De uitb.elding van de gallbaan hRit g.,.,n negati ...... gel/Oigen 
voo. deze Rode tijst soort. 

I (ondusie 

Doo< hel nemen van milige.e"de en compen5erende maal'esellNl, waa.doo. de 
funcl;'",alileil yan ".mlijfplaatsen _.dl ge garandu.d, zijn $ignifiun t n.g~ tieve effK"n 
op hel hoofda5P«1 'Bijzonde,e soort.,n' Ie "oorkomen . 
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4.4 EssentiiHe verbindingen 

E/:ololi Kh., wrtlindlnPJ'onH 

Etol<>s'Khe v.,rb'ndinsszon.,. htbben als dOf>! om ke.nsebleden van de EHS mel elua. Ie 
_b'nd~n ~n ba.ri~,es al5 w~g.,n pass~~.bu. I., maken YOG' flo.a en fauna. ~ lolfb;oan 
15 !eiegen 'n un kemg~b'ed (besl.and~ ""Iuur) Viln de EHS en ~Iuit .an op \Wft 

KoIog'sche ve.bind'naszone •• een'n noo.deUike richling en een'n zu'd/we-sleliike 
richl;n! (zle § 4.5.1 van hel MER. biz. 79 en figuu. 4.6). 

(.ode c •• kels) op het Zu.derpa"" (b,on:prov'nde UI'Kht en on'-<p, 2010). 

In fi!",,' 4.6 zl;n de lwee verbindlnanonel " Zlen en wu. Ie unslulttn op he! 
Zu.de'l"'rk (de !oIlbaan). H'e.";1'5 op I~ maken dal d~ 'ngr~p gHn van de lWe., 
verbinding~n "~m5Ij! belemmm" dan wei de ,ealis./ltie daarvan onmogelijk ....... kt. Oil 
,ijn de loelsinssaspeden VDOl , i!nifkanlie. De Kologi""h~ verbindingszones s1uil.,.. aan 
op de b~slaande bo'llemen vln hel Zuiderpark, waa , geen (g,ootsc:halige) kap van 
bom.,.. of ande, wftt..zaamheten voorzien .ijn. De ambiliu, .... 1. Yll.lgel~gd In het 
naluu,beheerplan 2011, worden niel aangeta~1 door de uilb.eiding van gollbaan Of' Haar. 

Oil zi;n de routes binnen de kemgebieden van de EHS die gebruikl wo,den door die,en om 
van rust· naar roerlgHrplaal! Ie komen. Dp de golfbaan snt he! dan met name om 
v\ee,muizen en he! r~. De uilb.eidingvan de golfbaan zal effecl hebben op de 
foe-ragee.sebfeden van vlurmuiun en In min-dt.r male op rotItes. Binnen hel Zuiderpark 
worden bepe.kl roules Van eo naar ruSI· en foe-r.g~.pla aIS aangelasl. De vlieg'O"I"S 
bin""",, de gollbun .ijn wee.! eg ..... en In de figu,en 4.13. 4.14 .... 4.15 va n he! MER (bIz. 
86). 000. de uitb,eidins lu llea beslaande vii"lroule-s ~.dwijnen of ve,ande,"," Gelien 
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de I\e~bili!eil v~n de meeste >'Iee<muissoorten 1~1 dlt echter niet tot p'obleme" !eiden en 
ve,bUjfplaatsefl of foe,~geergebieden raken niet gelsolee,d of minder goed be,eikb"" 
Binnen het Zuide<park blijft ."im voldoende $Uu<;IUu, en opgaande element,... 
beKhikbaar w~~r1angs vlee, .. ullen de foeragetfgebieden kunnen bereiken. Een 
belang,ijke vlieg,oule, net bullen het plangebied, YOG. de gewone dwe.gvlee.muis uit 
Vleuten langs de Parkweg bUjlt gehandhaafd, lada! dele soon londe. belemmering het 
Zuide.pa,k kan be.eiken. ~ .antnling van drie bij,onde.e foe1"asee.gebieden OJ> de 
golfbaan wo.dt YOGrkomen dOOl" het nemen va .. mitise.ende maaUegeten O.n ..... ~QI., 
2010). 

Zoal5 besch,~n in §4.2 'aa~ngeslotenheid en robuuslheid' zal he! plangebied 
ve,.nde,en voo, llet ree. Foeragee.· en mig,alieroutes voo, dele soort ,ullen in belltrkte 
null! w([!ljen ~''1:e~t. E(h!fI, de uitb.eldillClit nle! lOt gewlcllebben d .. t dt! routes 
"emslig belemme,d" wo,den. De kleiM popul.tie rean In het luide,!»,k.,1 op de 
lolflwr.n voldoende I_agee.· en ,uslplnl ... n vinden. mel n,_ OJ> ",stige dagen. ~ 
delen waar de soort nu frequent wordt waargenomen (lie Figuu,4.16 van he! MER. biz. 
89) blijven grotenlieels intut. Oaa.nust WOrdl dool he! aanbrengen Yiln m~. 
"..,ntel/ ,oom ~Se\.iltie de o~.g.ng wssen bos en fairwaV minde< .b,upl en biedl 
sdtuilplul~n en loe.agtertebied ~oor ht! .te. 

I Cantlu ole 

De uitbreiding ~.n de gollbaan heeft geen signillcant negatief effect op de loetsaspecten 
'ecoklsische "".bindinSszoneo;· til ·foe •• gee.· en mis.allemules'. 

4.5 Oppervlakleveranderlns 

I Atsemeen 

Op~"'takte _.nde,ing is geen (lloofd)aSpecl uit het schema "(riteria en hulpmiddelen 
YOOr toetsing signiflcante ain:asting van _lenlijke waarden en kenme,ken" (P"wincie 
Utrecht, 2008) en is daar ook "'el in onde. Ie blensen. Het aspecl op~rvlakte 

ve.ande,i", is te "",Ulen als '",imte beslag' in de EllS. In de huidise situatie lijn op de 
,oIfba.n diverse bIoto~n en golfbunonde.delen unwells. 000, de ~Ub,eldlng lil het 
oppervlak hiefY.n "",andefeIL Aangelien de .. ""fanderin g ptaatsvindt in de EHS wordt 
dil aspect belangrijk yoo, het bep.len van een mogelijke signif..:.nte aantasting van 
biotopen/natuu, in de EHS en de vervangbaarheid van de natuurkwaliteiten. Vandaa. dat 
gekolen is om dit aspect In dele paras .aaf "Pirt Ie ~handeltIL 

I Oppemlkteveflnderin, blot~n 

In tot .. ! verandtr"t ht! o~perVlakte 8olfbunonderdelen (fairW~ tetS tIC) in de EHS ~an 
22,85 hi naa. 26,20 1\.0 in de toekoms!lse $ilual;e (zie label 1.1). Hel oppervlikle 
bioto~n / natuu. gailt Van )),65 ha naar )0,)0 1\.0. Hierbil is .... n belans om Ie kijktll naa. 
de kWinlileit (omvans en oPP"rvlakle) en kwatilelt (kenmerken en aafd) van de 
~rande'ingen. In de onderstaande labellen word! de oppervlakte ve.~nderin, 
_IJegeven binnen en buiten de EMS alsgevolsvan de uilbreidin,. 



-.---.pI/b ........ -
~-

T"HI"3, Bi()IrJPMI""tuu~ .. " P de g~ .. biMen de EHS in Ik huidigt t .. 
fOtMmstigtsitv"tit (bro .. , Sclrt .. *~/d, 2010). Ttw .. s;s IrttwOOi/ i .. 'plusu .. t .. 

" 

Uil bl><ol 4.3 is op Ie maken d31 hel oppervlak biol"pen/naluurtypen binnen de EHS In 
101,,1 ,fnttml mel ruim 6,5 hKIJlt. De b,t,nsnn de 'plusstfl e .. minnen' komi uil op 
Hn .f,"me van 3,35 hi. De svolsle opptrvlakle ve.ande.lng vindl plaal. bij de !wet 
bos\Vptn, Het bos mukl ptaalsvoorgollb .. " .. onderoeten. Het b~oop 
S\.uweel/m"nlel/jonse nnpl, .. 1 nHmt loe met ruim!wte hKtJ.e. Oil is mel n,me het 
gewlg van de .. anltg van meer Slruweel en ;on!t aa"plant om ten met< naluur1ijkt 
~fgang (lOom/ rmonleQ Ie c.~rero op de golfbil;on. Hiefdoor nteml de horlzon!"le 
gl!'l,~gdheid en ,,~ri,tie in bk>l0p0en v~~ he!. gelliN toe_ fen lichte !oen~mt Is er 99k IIOOr 
WMef, ,ulgte/ zoom ero bloemrijk grasland. Ten oplichte van de huidige situatie nHmt het 
w.leroppervl. k op de golfba~n loe met een h«tare. 8eslaande walerpartijen worden 
_Sroat mel undachl voor n.luurvriendelijb oeve,s. DaarnuSl is aa .. dachl voor 
Br:i$Oleerde "'Ate~rtijen al.!eel];ebied vOOr O.a. d" kam..,l.m.nder. MoerUJ;on" met 
~"",getalie. komen binne .. de EHS «hler niel VOOf, Ruigten/ lOOm hn lith op 
~rdere plaal~n onlwikl<e ltn (0,11 ha)en worden .lechlS b per jnr gemnid. 

Mel name de oppe<Vlakte ve"nderinS bij de IwH bo.typen is van I><olang, aanSelien dtle 
I .. de p,cwinci,le ... luUfWU,derinS ,Is 'uitslekerod" en ·Soed" wo,den aan!emeo1r.t. 

In bovenslaand-t 111><01 (Jabel ~ .• ) zijn de biotopen/ natuurtypen binnen en builen de EHS 
_fJeseven. Hoewel de nee.l~ij loetszich primai, ' khl op de EHS .iin de 
ultho-eidingen onlosro,kelijk Y!fbonden met de uitb,eidln! ",n de gollbailn. Met nilme bi) 
het bepalen van de kw~liteits\oeslag voo, 've~nsba,e' natuufkw3liteilen is de.e 
aaf>Sluiting op de EHS van srOO! belan, (zle ~,de,op "ervangbaa.heid1. Oe afname 
(minnen) van bos komi nu op ruim .even he<llfe, Hie. tegenove< staal nu een toeroame 
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(pIusse~) van bioloop/ naluur van 'uim 11 hKliore. Oe bala ns van de 'pl ussen en minneR' 
komI nu ook OJ) een loename'",n 4.98 hi. Hoewel bos ve,dwijnllen behoeve van 
Solfhaanonderdelen, WiI,dt ~QWel binnen als buite n de EllS ,uim d,ie het!a.e struweel en 
jonse unplant se,eatisee,d. Oit bioloop heel'! niel delelfde naluuowa.,de als de biolope" 
10CIfb0s en pa.kbos, maa, heeft wei zijn na luudwali!eil als lee!· en loeragee.gebied \100' 

(~ruweeO vogels, kleine loogdie.en, .ee en vi_mullen. Onde. het kopje 
'vervangbaarlleid' WOIdl hie, oe<der op in gegun. Helloo!· en parkbo. neeml af. maa, de 

YefbUjf;>laa lsen van vlee.mullen bUjven behouden. Het oppe~k ruigte/loom neeml mel 
ruim .... n hecta.e loe. Ook dit biotoop kan gtlien wo.den als een leef· tn foe.agee,s:ebied 
voor vele soorten (o.~. yoge is. kleine loosdie.en en plant en). In de weslelijke uilbreldins: 
is ~I bioloop moe<asruigte «(1,18 hal gepland. Hoewel het SIKhts ten klein aandeel heeft 
in het lotale oppervtakte biedt dit bioloop wei sc:huil· tn poaiplaalSen voo, vissen en 

leefgebied voo, di'RI~ ~rnfib rin. Oi! illnfibirin in ell .o.ld de lollbioin k.ijgell te mdken 
mel ten uilbreldins van het bioloop water met drie hKtare. Met name VOOI de 
kamsalamander biedl dit un fDfse uitb.eldlng van hel leef· en YOOrtplanlingsbiotoop. 

Doo< de walerpartijen veelalg.!'soleerd Ie houden WiI.dl concurrenlie en p.ed"l1e doo. 
vissen uitgesloten. In he! oosielijke uitbreidingsgebied WOIdl 3.50 hectare bloemrijk 
g'ilsland gK,He<d. NUSt de lIo<i~isthe ilspetlen, biedl dit bioloop leelgebied \lOOt 

Irlu.:tM en nit~ (btsthut) Iotfagetr8ebied _ vleermuilen vanar de vel'blijfplutsen 
OJ) huid igegollbun. 

Op basis van he! in yoori>e .eiding lijnde behee.pl.rtn WiI.den de biotopen/natuurtype op 

de nieuwe golfb"an Kologls," behee.d. In de huidige situatle Wilrdt de k.uidtug niet 01 
ulensief beheerd. Ruigte/ lO<om en bloemrijk put.nd worden utensiel en bobnisth 
beh_d. 5chenltevefd (201 0) geelt lOan dal het huidige maa i· en snoeibehee. ",ij 
irltensief is vOOI het Rolfspel. De benodigde oppervt.akte hiervoo. bedlilag! u. 19 hi. in 
de huidige situ.lieis dal biinl1J ha. In het ni_ behn.plan l~ hi~r nldrukke6jk 

aandachl VOOr l ijn, om aileen die biotopen Ie beheren die het solftechnlsch of 

bosbouwkund;g nodis lijn. 

Zoa\$ verwoo<dt In het bovenstunde hebben de biotope" niel dezellde natuurkwa6tell. 

Een oud bos is niet Ie 'vervanserl' door bijYOOrbeeld een jong StrvWHl. Om hie .. "n 
legemoet te komen en deze nltuu,kwllileilen Ie kwanlillce,en is setrruik semukl Van de 
kwaliteitstoeslag uit de P.ovir ci.le Ve.o.dening Ruimle (2009). tn .rtikel 5.2 lid 3 wordt 
vel>ftlen naa, de bijl"gen var de VR wa",. de kwaliteilsloeslag bij (ompensatie wordt 

besthreven. In de onderhavig. toets w<>rdl gepoosd Un te lonen da l geen sp.ake is va n 
slgnil\(:"ntle en dus geen compensalie . E(hte., de methode die hitfl/OO1 geb'uikt Wilrdt is 
leer b.uikbaaf. De hoogte Vln de kwaliteitSlOHlag is afh.nkelijk van de vervangbaOimeid 
van het ecosysteem. Op dele manie. kan in naYOigins van het (pmvin(i ale) beleid bepaald 
wo,den welke natuu,kwaliteilen (in hectares) de biolopen/nalUU1lY1len hebben. Tevens 
kan bepaald WiI.den wal de 'vtfVangbaarheid' van de naluu.k_liteiten is. Op dele 

manle< wo.dt!le netto 'pluss,," en minnen' in balans gebracht. Met be!.ekkins tot de 
vefV1!ngbaarheid wo.den drle cal!!JIor,",n onde'5<:heiden (lie Tabel4.S). 

Op bUis van T,!)o:ol 10.4 en het Uitb.eidingsplln, 2010 is de w"'~ns:bu.heid beJl'ltald vln 
de biotopen/natuurtypen (lie bbel 4.6 en firuu, 2.2. bll . 8) op de golfbaan. De ' nieu ...... · 
naluu. heel'! in Figuur 2.2 een lichl g,oene kleu. sekregen aansezien het hie. BUI om 
n;"uw Ie onlwikkelen biolopu/ naluu •. 
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Catq:orie factor Voorbeelelen 
1. Snel vervingba.e n .. lUu.kwalllellen Toeslag Yin O,}, · weidevogelgebieden 
. n"uu,kwilitellen dle binnen n li ar ~ enlil he! nieuwe · bossen jonger din 25 ' .... r 
Iijn levervan~n gebied .. anslull op · aanleg op voo"""lige 
. gebieden me~ n;uuurkwili~eilen die de EHS. Din geldl IOIndbo..wgronden 

oos: gttn 25 jn. oud :iln ttn toesla! Y~n 0.1 

1. VelVangbur bin~n 2S tOll00 j .. ar Toes!;'g v .. n 0,7, ·iaagveemnoeras~n 

tenlii he! nieuwe · stuifzanden 
,ebied lansluit op · schraaU .. nden 
de EHS. Dan geldl · bos n· 100 jaaroud 
een toeslag van 0,) 

). Moeilii~. resPKtieyeliik nlet ~rekeningv .. n de · schrnlgrasianden 
velVangba.e nalUurkwalilelten toesla! is maalwerlc · kalkg.aslanden 

· bos > 100 jur oud 
· hoogvenen 

~ ·nieuwe' naluur hee ft un ,.tus geluegen vanwege de .""Uevervangbaarheid. Onder de 
'nieuwe· naluu. vallen de biol"4len: 51..uweel. rui~e/ loom. moeruruigte. bloemriik 
g.uland en wate •. Het mag dMideliik ziin dal de Itw.liteilsloesl.g op de 'plussen' niel van 
loepassing is. ~ ·minnen' lija tcesekend aan de biotopen doe v-e.dwijnen alsgevolgvan 

de uith,eidinlln de EHS. Hel sa.1 hie.bii om de biolopen: loofbos en p;ukbos. ~ bossen 
op de gollbaan .iin in de Hi'I~.iKheAlIa .. en Nederland en Ut.Khl (circa 1850.19(0) 
n~1 unwezig. De grond w •• rop de gollbaan Is gelegen bUlond begin 20" eeuw nO! uil 
i<lndbouwgebied. ~ze biotopen hebben daa .om twtt minnen retuegen en vallen in 

catq:orie 2 (bos 2 5 . 100 laa . oud). Hel verlips van deze bossen dOOf de uilb,eidiO! van 
tJ" golfLad" ." ... 11"",1 ill """ tw .. UI"ibl",,~lag V~II 0,3, aallg",i"" d" '"i"u ... ,,' ,,,,Iuu. 
gtfuliseerd word! unsluilend op de EHS. Voor de gollbaan is In label 4.6 een 
oppervlakleana lySf' uitgevMd me! de kwalileit~ceslagen. 

Uil bbe14.6 bliikl <lal bii de oppervlakleanalyse mel de kwatileitslOl'slag he! opperviak 
'nleuwe' natuuf voldoende Is om de ¥erio.en gegu,e nat uurk-waU~ eiten Ie 'yef\lansen' , De 

ptussen en minnen liin netto in balans. met etn su.plus v~n 3,04 he"'a", dat wo.dl 
1000gevoegd .. ts 'nieuwe' biotopen / natuu' OP colfbun De HUt. 



_ .... " .... ........ ,-
11)0 ... ,;,." ............ pII'b ... -.. H .. ~ ..... "" .... .... 

.... '" "" ,., 



_ .... " .... ........ ,-
11 )0 ... ,;,." ............ pII'b ... -.. H .. ~ ..... "" .... .... 

5 ConcLusie 
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In de " .. 'g~~nde p~'~g'~kn z;jn de ~ie' hoofd~.pec!en getoet.t ~.n de ""'genomen 
aCllvltel!. Ult de IOdslng IS gebleken dat aileen blj het tOdsaspecl "provlnclale 
n", uurwaa.de.lng" sp.ake Is Van een beoordellng ·slgnificant negatl ef. Op basis van de 
(her)wn,de,;ng van de "Su;ten In ~eld· ·kaarl Is Immers sp'ake van ee n nntasting van 
bo •• en met de n~tuurwurde n · uit.tekend" e n ·~d". Dlj dele "'fl'l~terins kunnen de 
\/{Ilgende hnne ke nlnge n worden geplaatst: 

J. Aml>ities l>Iifven lrao/lHlor 
liet bos op In het lulde 'pa rk Is In het natuu.doeltype Multllunctloneel bos en behee nype 
N17 .03 Pa.k· 01 Stinzebos ge legen. Ult de IOdslng bllj kt dat de amb itle voo. het bos, het 
Haagbe uken· en e .. enbo$. oo k na de uitbreldlng mogelljk IS. Momenteel bestaat hel bos 
op de gollbaan, zo bllj kt uil Sche nk"",e ld (2009), ult een planle ngemeenschap die 
karakte. lstiek Is VOO' een Essen.lepen bos. Hoewel de frequenlie waarln plantensoorten 
voo.komen nog ge ring Is, Is dll een Indicati e dat het huldlge be hee rtype op...:huift naa. de 
ambitie di e door de p.ovineie is gesleld voor hel bos op de gollbaan. Momenleel wo.dl 
g_erkt aan een be heerplan waa.ln onder ande re hel bos op de gollbaa n .i<hllng de 

ambilie behee.d gaat wo.de n. 

z. Somenlrang bUilt ~Irouden 
Hoewel vee l gnt ve.anderen op de huldlge golfbaan wo.dl de " .. neengeslotenheld en 
robUUSlheld" bepe.kt ungeta.!. De kap van de houtOpst anden heeft nlet 101 g"",olg dal 
on""e,koomba,e I>a,,'~,e. ontslaan en b,engt he! ecologisch /unctionere n al. geheel nlet 
In g""''''. Daar waif (negati"",e) effKten door hel ve rpl .. tsen van het clubhulS en 
ontslullingswegen worde n "erwac ht, worden passende mitigerende maatregelen 
loegepas!. 

3. FundH>noUteit voor SDOrten l>Iii{t ~Irouden 
In diverse ""erleggen met het bevoegd gelag (DLG) e n betrokken parlljen zljn de 
ml!igerende en / of compense rende maatregele n VOOr beschermde SOOrlen besproken. 
Hi eru'l is naar VDren gekDmen dat de funclionaliteit van de vaste rusl· en verblii fplaalsen 
wordt gegarandeerd (behoud bomen met verblljfplntsen \/(lOr vleermulzen). Het kappe n 
van de houtopsland leldt niet 101 hel overtreden van verbodsbepalingen van de Flo.a. en 
Fa unawel. 

.. Nieuwe notuur (minnen 1'5. plunen) 
Naast hel verdwlinen van bosopstanden ('mlnnen') DP de gDtlbaan wordt nadru kkellik 
Ingezel op het reallseren van nleuwe natuur (,plussen·). Ult de oppervlakleberekenlngen 
blljkt dal het oppervlak nie uwe natuur rulm In de ·plus· komI, ook na het toepassen van de 
p'ovinclale kwalite itstoeslag. 

[ CDnclusle 

Hel vall nlet Ie Dntkennen dat de uilbrelding van gDlfb<tan De Haar ee n behoorllike Impacl 
zal he bben op de huidig e siluatie. Een de.gelljke ing.eep In de EHS vraagt ee n grondlge 
toetslng. Voor de Nee, lenzlj heeft de provlncie UlrKht vier hoofdaspecten aangewezen 
di e bepalen we lke waarden e n ke nmerken binnen de EHS als wezenlljk word en 
aange merk!. De EHS wordl met de ultbre ldlng van golfbaan De Haar nlet aangetast op 
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de,e "i., hoofdao.,..:ten. slechts oMn to<lt ... po-ct (de pr""incial. nat~utwaa,d .rins) krijgt 
ee~ 'ig~ifica~t ~egatitve beoordeli~g. De integrale (ecologische) tOd,ing op deze vier 
hoofd.specten, ~oals gepresenteerd in dit r.ppon, blijft builen de signifk.ntie . De~e 
conclusie wordt ondersteund door de gekozen l orgvuldige Inpass ing, het on\Wikkelen 
von ni euwe no tuur en het nemen "an mitise rendeen compen.erende mut,ese ten, 
waa rdoor de uilbre iding neno mee. winS! opleven voo. de naluur(wa.,den) op de 
toekomslige gollbaan. Het behee,pian wordt daarbij ten essentieel document waarmee 
de bovengenoemde 3SpKten du urzaam worden geg.randeerd . 
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Kaart Golfbaan "De Haar"" Huidige situatie en gebruik 
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Bijlage 2 
Kaart Golfbaan "De Haar"" Uitbreidingsplan 
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Bijlage 3 

Schema "Criteria en hulpmiddelen voor toetsing significante 
aan(as(ingvan wezenlijke waarden en kenmerken" (Provincie 
Utrecht, 2008). 
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~nvuUlngellaprl( 2010 

1. Oeze IlIbel passen we loe voor ane luncties in 01 nabij de EMS Ondusiel ecologische verbindingszones), dus NIH ALLEEN VOOR 
VERBLllfSRKREAnE OP OE UTRECHTSE HEUVELRUG. Oeze label is door GS 1000gezonden un ane gemeenl~n op de Heu,elrug als bijlage bij een 
briel oververblijt$re(realie. De label is ler kenniS gebrochl van PfOvinciale Sialen maar niel door hen vaslgesleld 

2. TO('lsaspecl 3 onder aCluele waarden (biodivers~eilsgebie<len) ;s ges.:hrapl vanwege hel cmlbreken van loegevoegde waarde ~n he! leiden 101 
verwarrende inlormalie. 

3. lndien u een papieren versie van deze label gebruikl dan kunl u uileraard de linken naar informalie op onze websile niel gebruiken. Via de 
loeklunclie op de websile 01 via hellhema Naluur en landS{hap vindl u dele inlormatie ook. 
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Bij lage 4 

Vegetatiestructuur en Natuurtypen De Haar 2009/ 2010 

Inl~ldlng 

In hel kade. van hel MER en de Nee, len,i) afweglngvoor d~ uilbreldlng van de golfbaan heef! 
Buruu Sehenk .... eld in de lomer van 1009 de "",elatie,lructuur en naluurtypen onderlocht. 

Method~ 

In juli 1009 i. het terrein 5x beloeht. In het veld lijn all~ vakken met un houtarhlige 
v~g~t~ti~ ~n .... n ong~m~~i<l~ krui<l l ~~g b~gr~Md . Rlnn~n d~'~v .. kb" I. op va"g~.t~IM 
punlen de vegelatlest.uctuu. bepaald. De dichtheld van d~ m~etpunten bedraagt onge_. 
1/400m2. De oppervlakte van elk meetpunt is 50 m2 (diameter 8 mi. Per meetpunt is de 
bedekking Van de aehte.u nvolgende lagen ges<:hat. Del~ lagen lijn: 

boomlaag: > 6 m 
Slruiklaag: 1.5· 6 m 
kruldlaag: 0 - 1,5 m, londe. O .... e.)mossen 
moslaag: 0·0,05 m; aileen uil O .... er)mo.sen bestaande. 

De po.itie (coOrdinaten) van d~ meetpunten is vervoigen. In Auto(ad vastgelegd. Met behulp 
van dil prog.amma is vervolgen. per laag het vetloop van de bedekking geealeul ..... d en 
g~t~k ~nd . 

RHultaat (De genoemde figur~n lijn niet opgenom~n in del~ biilage). 
De flguren 1, 2, 3 en 4 lonen de Ilgg ing Van de van de ve rsehillende geealeul .... rde 
bedekkingsklusen v~n respedievel ijk de boom·. strulk·. k.uid· en mosl .. s. Fisuur 5 loonl 
de bedekkingvan de boomlaag en de dlam ete.klasse van de bom~n (figuren niet opgenomen 
in dele rappotlagej. Figuu, 6 toonl de verspreiding van de naluurtypen geba.ee.d op de 
vegelatiest.uctuu •. Dillljn loolbo., pa.kbo" struwul, ruigte, bloemrlik g.asland, waler en 
moer. s. 

Loofbos i. bos mel een ~ekking van de boomlaagvan tenminste 40"4 en van de .Irulklaag 
van lenmlnste 10"4. Hel oppervlak is 18,28 ha Parkbos heeft een ~ekking van de 
boomlaagvan tenmln.te 10% en van de slruiklaagv.n maximaall0%. De kruldlaagwordl 
niet of extensief (maximaal! x/jaar) gemaaid. Het oppervlak is 8.34 ha. 
Bii jonge aanplant, st.uweel en mantels Is de ~ekking van de booml .. g maximaallO%. 
Hel oppervlak I. 0,)4 ha. Ru igte/ ,oom wordt exten.i~f gemaaid (max imaallx/jaar). De 
bedekking van de boom· en .I.u iklaag is maximaall0%. Het oppervlak isO,64 ha. 
Bloemrljk grasland wordt bOlanisch beheerd (maalen en afvo.eren 2x/jaar). Hel oppervlak is 
.Iecht. 0,06 ha. De .Ioten en wate rpartljen slaan pe.man~nl onder water. Het oppervlak i. 5 
ha. Moeras ontbreekt. Het o~r;ge deel van het terrein wo.dt inlensief gemaaid (> 2x/jaar) of 
geklepe ld. Dil deel is niel als naluur onderscheiden. Het oppervlak hiervan is 22,85 ha. 

Dlscunle 
Er ziin relatlef w~inig pl~kk~n mel ee n .iike horlzonlal~ gelaagdheid. rlet a.eaalloofbos 
bedraagt )3%. Op "eel pl~kk~n is 'ecentelijk Ingegrepen , waa.door een zekere unifo.mltel( Is 
onlslaan. Hierdoor i. e. ru;mtelijk !e,ien (In het platte vlak) wei veer varl.lie. 
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S,.ndnetel"eld.n meteen .nkel. W"lk soon dl,.et 0".' In dle~t. jons_ oonplonten of open 
opslanden va n oude bornen en een die hie slruiklaag. De bet,effende ins.epen ziin: 

de kmidlaas is de afgelopen ia'en een kee' gemaaid; 
de st.uiklaa! is .ecentel iik terugge,et; 
de slruiklaaa is .ecentel ii k verwiiderd / aeklepeld; 
de bornen ziin gekapt en de ni euwe opsland is nog iong. 

De ing<epen ziin ingegeven door go lfteo:hnische eisen (de 1»1 moeten k"nnen wo,den 
le,uggevonden) of hebben een landschappeliike of b",bouwtechnische ,eden. Hel huidige 
maai · en snoeibeheer is intensiever dan vanuil het golfspel zelf nodi g is. De benodigde 
opperviakle hiervoo, bedrugl ca. 19 ha (nu duo biina 2) hal. Een untal soorten ziin op hel 
schaalniveau van hel plangebied speo:iflek nn riik geslruclu<eerd bos gebonden. Oilliin Ree 
(verbliifplaals ove.dag), Gewone grooloorvieermuis (verbliifplaats en iachtplek). Slruikmos 
(groeiplaat.) en een nnlal struikla.gbewonende broedvogels al. Winlerkoning, Heggenmu •. 
Het parkbos kent meer specifl eke bew<>ners. Oil ziin Watervleerrnuis (ve ,bliifplaats), Ruige 
dwergvleermuls fjachlplek), Gewoon sneeuwklokie, Grote keverorch is, Elz enzegge, 
BOSlegge. Gevlekllongkruid (groeiplek). Nag meer .oorten liin ove ,igen. gebonden aan 
bosranden en oude (en holte) bornen. Oak dal is naluutliik spedfiek voo, landgoederen als 
die van kasteel de Haa •. Voo ,bHlden hiervan zijn de diverse holtebewo nende en 
bosrandbeiagende vogel. en vleermuilen. Maar verder ook loompl.nten .1. 
Hartzonnebloem, Bloedzuring, Bosaardbei, Gewone agrimonie, Br~e wespenorchis. 

Op s,ond van de ",eente inventarisatiegeseven. (broe<!>;ogel., vaatplanten. vlee,rnuilM, 
vegelatiestruetuur) houdt de provineiale naluurwaardering geen stand. Met name de slrook 
Iussen de Haardijk en hole 1 is rninder waardevol dan voorgesleld, terwijl yoor he! bos In het 
midden. en o"'te liik deel het tegenove rgeSlelde geldl. 
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GolfciUb De Haar 
LC.J.M . Spigt 
Postbus 104 
34S0 AC VLfUTEN 

O~tum 4 ma~rt 2011 
Setreft Seslult 

Ruimtelijkt ingrepen 

Geachte heer Spigt. 

Diensl Regelingen 
Mini~tP';" 1117n ~rtlnnmkrht lDt en. 
landboulil en JnnollOlie 

Naar aanleiding van uw verzOl:!k van IS september 2010 en de aanvulling hlerop 
van 10 november 2010, gereglstreerd onder aanvraagnummer FF/7Sq201O/0363 
om een ontheffing als bedOl:!ld in artikel 75 v~n de Flora- en faunawet te krljgen, 
deellk u het volgende mee. I k kan u de gevraagde ontheffing niet verlenen, 
omdat er geen sprake Is van overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en 
fauMwel. Oil houdt in dat he! tOl:!gestaan is de voargenomen weri<zaamheden 
zonder ontheffing ult te VOl:!ren, mits de in deze brief genoemde maatregelen 
worden uitgevOl:!rd. Verder In deze brief staat vermeld wal dallrvoar de redenen 
zljn. 

Oe • • nllr~Ii'" 

De allnvrll"!! heeft betrekklng op de reallsatle van het project 'Golfballn de Haar 
ultbreidlng-, gelegen aan de Parkweg S In Vleuten in d" gem"enle UI .... chl, ~~n en 
~nder loals is weergegeven op de kaart op pa.glna 2 van het bij de aanvraa.g 
g"v""!!d,, rapport 'Actlllil eitenplan Golfbaan De Haar' van S november 2010. Het 
project bel reit de uil breiding van een 9-holes golfbaan naar een IS-holes 
wedstrijdbaan. Hiervoor Is uitbreiding en reUlflstructle van de huidige baan 
noodzakelijk. De reconstructle besl aal uil de bouw van een nleuw dubhuls, de 
""nl"g v"n "en park""rplaats, het realiseren van een nieuwe "nt5luiting over de 
huldlge golfbaan naar het ni .. uwe dubhuis. de aanleg v~n een openbaar 
wandelpad in de randen van de huldige golfbaan, de "anleg van waterpartijen en 
het ve"eggen van holes. In totaal lullen voor deze weri<zaamheden 750 bomen 
worden ge""pl. Tevens worden OP dive~ locaties nieuwe bomen en struiken 
aangeplant . De uilbreiding betreft de aanleg van een driving range en 4 holes op 
landbouwgronden ten westen en oast .. n van de huidige golfbaan. Ontheffing wordt 
gevraagd van de verbodsbepalingen genOl:!md in IIrt ikel 11 van de Flora- en 
faunawet voor wat betreft exemplaren van de gewone dwergvleermuis. gewo"" 
grooloarvleermuis, rosse vleermuls, rulge dwergvleermuis, watervleermuis en de 
kamsalamander. 
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averweglngen 

Wetteljlk kods::r 
8esche~ soorten 

L>e gewone dwergvleermuls, \Iewone grootoorvleermUJS, rosse VleermUIS, rul\le 
dwergvl~rrnuls en de watervl~rmuls zljn beschermde Inheemse dlersoorten als 
bedoeld In ort ikel4, lid 1, onder 0, V~n de Flora- en f~unowet. De 1«Imsolomonder 
is een l>es<.:hermde inheemse diersoort als I:>edoeld in artlkel 4, lid 1, onder C, VAn 
de Flor"_ en faunawet. De gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermu~, 
rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis en de kamsolamander l iln 
tevens opgerlOmen In bijla\le IV van de EU·Hobitatrldltlljn, dier- en 
planten500rten van communautolr belang die strlltt moeten worden beschermd. 

VerlJodsbeP8lingen 
Op grand van artlkel 11 van de Flora- en fauna wet is het verboden om nesten, 
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verbllj fplAat,..,n van beschermde 
Inheemse dlersoorten te beschadigen, te vern lelen, ult te halen, weg te nemen of 
te verstoren. 

Vaste ,ust- en t{e"blijfplaa~ 
Tot vaste rust- en verblljfplaatsen als bedoeld In artlkel 11 van de Flora- en 
fauni'wet worden locatles gerekend wi'orln zleh kroamkolon ies, poarverbllJven, 
overwlnterlngsploatsen en verblljven van groepen mannetJes bevlnden, 
afhankelijk van de 5OOrt. II<!langrijke migratie- en vllegroutes en 
foerageergebieden die van belang lljn voor de instandhoudlng van ~n vaste rust
of verblljfploats VAn de 500rt op populatieniveau, vollen hler ook onder. Ooarnaast 
vallen ook t ljdelljke, selloensgebonden, verblljfploatsen (bljvoorbeeld I>olen) of 
standpl"otsen die vAn belong lijn vocr de gunstige sto"t von Instandhoudlng von 
een 500rt OJI populatlenlveau of per exempli'ar hleronder. 

functlonalite!t van de voste rust- en verbliJfDlaots 
De verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora - en fauMwet worden 
enkel overt[f!(!en WAnneer de door dit artikel besdlermde vaste rust- en 
verblijfplaatsen hun specifieke functie niel mf!f!r Mar bel>oren kunnen vervullen. 
De functlonaliteit van deze beschermde vaste rust- en ve rbliJfp laatsen g""t door 
he! uitvoeren van de werl<.laamheden achteru lt of wordt (volledig) ""ngetast. De 
yaste rust- en verblijfplaats kan hierdoor nlet meer delelfde functle aan de 
beschermde dler- of planten500rt bleden als voorheen. Onder bepaalde 
omstand igheden k"n llel zelfs IO Iijn dat "anlastlng van cen - op lieh zelf niet 
beschermd - gebied dele fur,ctionA liteit van de beschermde vaste rust- en 
verblijfplaa ts aan\(lst en demalve leid! tot overtreding v"n de verbod5bepalingen 
genoemd In artlkel 11 van de Florill- en faunawet . 
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He!: pla~bIed hoeeft voor de gewone dwergv1eermuis de functle van 
foerageergebied en v1legroute. Vlak bu lten het pla~bIed . Ijn 2 kraamkolonles 
unwezlg. De gewor"H! dwergvleermuls jaagt ~ wlndbeschutte, dlchte delen van 
llet goUte ...... ln: vooral In het zu ldelljke m lddendeel wordt Intensle' geJ~agd. 
o..a,..,...,st dIn de hIolfopen besdlulle lanen en '"nden van hel pillngebled 
belangrlJk foera~rgebled. Vllegro-utes bevlnden zlch vooral aan de randen van 
het pillngebled, ook de slngels aIIn de oosal.lde wall, de ultbreldlng wordt 
get"ealiseerd. 

Het plangebled Ileel\ (Ie functle vlln .omerverblljfplaats en foe'ageergebled voor 
(Ie gewooe grootOONleermuis. In het nabljOeJegen Qsteelbos is een kraamkolonie 
unwezlg wu",an de dleren w"",,t5ChllnliJk komen roera!lf!l"en ~ hoet rIOOfdeijjke 
deel van het goll\erreln. Oallmaast .Ijn foer~rende dleren wurgenomen ~ llet 
cent'ale deel van hoet goll\e ...... ln. Hie, .Ijn e~neens drle bornen met 
verblljfplaats<!n lIanget:roffen. Jagende dleren zljn \looral waargenomen boven 
rulgtevegetatles lan.gs ~cie n en onder bomen, voo,al daar wlla r een strulklll&g 
""n~zig IS. Gewone grootoo",leermulz"n overwlnteren In gebouwen In de 
omgevin.g vlln llet gOll\e ...... in . Het plangebled It van groot (regiorlalll) belan.g voor 
deze soon ge.zien hoet klelnsdwllige Qrllkter met dk:ht" ~ en de 
bepefkte uitWljkmogelllkhe<;lt:n in de omgevlng. De populatie Ileelt aI moelen 
lnaosseren gezlen de sloop van onder meer een wlnteoverblijfplaats. 

tiel plangebied heeft de funetie van krum~rbliJfplHts, PH<VerblljfpllllltS en 
mogelijk o~rwlnterin.g, foerageergebied en v1lt11route voor de rosse vlee<muls. In 
hel plangebled .lln In leder geval 10 borneo In gebruik door krumkolonle(s). 
[}eze bomen IIggen vooral In hel midden en zulden yan hel lerreln. Hit 
zuldoostellJk deel v,n de go/fbllan vormi een belMgriJk foerllgeergebled, omdat 
hler de meeste dleren zlJn waa'genornen. Ook zlln er enkele baltsende mannetJes 
waarg"nomen. Het It lIann"m"lljk dal rosse vleermuizen ook In boomhollen In het 
pla~ ~interen. He!: plangebleclls van groot belling voor deze 500ft 
g",I"n de aan~zlgheld van oudere bosopstanden met holten, welke In de 
O"'9l"'ing leer beper1ct IIIHl_lig lljn. 

~I plal"l9flbied heel't de functle van ilH",erblljfplaats, en mooetljk OIIe<Wlntertng-, 
en foerltgef!'9eb1ed vocr de ruig<! d~lt:ermul$. Er zljn dl~rse paarlocatles 
..an"""zlg midden op het lerreln en langs de randen. De essentlele 
foeragee'gebleden IIggen nablj walerpartljen. 

Het planJ1f!blt:d heefl de funetle van kraam~rblljfplaats, ro..ragee'gebled en 
vhegroote voo< de watervleermui5. In Ilet plangebied zljn 3 koloniebomen 
aangelrol'fen op Ilet eenlrale,1zuidelljke deel van de goll'baan. foer~e dieren 
zlln vooral waar\ll!f>OfTlen boven d" vijv_ ~ hoel goIIterrein. Paarvefblij~n en 
winl"rvefblij~n Ilggen W:rmoedeIijk nlet In de omgeving. He! plangeblt:d Is van 
groot belang voor deze soort gellen de /llInwellgheid van oudere bosopsI.anden 
met holten, welke In de omg-eving z ...... beper1ct aan"""zlg ,Ijn. 

FO<!rage<!rplnt .... n "n vllcllroutes . ijn enkel ontl>effi"!!splichtig Ind len zlj van groot 
~'ang zlJn voo< de functlonalltelt van de verblljfplaatsen van de betreffende 5OOrt, 
doordat er onvOldoende alt~rnBti even yoorhanden zljn. 
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Door de g.eplande wer1<zaamheden worden vUle ruSI- en verblljfplaalsen van de -.._~ 

gewone dwergvleermuis. gewone grooloorvleermuls. rosse vleermuis. ruige 
dwergvleermuls en de wa!ervleermuls beschadi!!d. vernleld en vel"$!oord . Om de O •• u .. 
functlonalileil van de ruSI- en verblljfplaalsen v ... n de gewone dwergvleermuls. ."'"" 20" 
gewone grootoorvleermuis. rosse vieermuls. ruige dwergvleermu is en de o.u. "--nlle 
walervleermuls Ie waarborgen slell u de voIgende m ... alregelen voor: ....... >gnu""""' 

• De bomen met paarverbliJven van de rul1le dwergvleermuis worden aileen "'?~20 'OI(>o9< 
bullen de pa ... rperiode (15 jull tal en met 1 november) gekapl worden. 

• Ten behoeve van de herinrichlinll wordt biJ zowe! hole 15 als hole 5 (In he! 
lK.tivi teitenpl ... n wordt ho le 16 lIenoemd. dil Is na overieg Incorrect gebleken) 
~n boom met een paarfunctle voo, de rulge dwergvleermuls gekapt. 
Minlmaal een half tot een heel jnr v6{)r de kap van de bomen met de huldlge 
paarfunctie worden een zesta l vleermuiskasten (Waveka. Plat model type IFF) 
geplaa!st in de bomen In de direct!! omgeving van de Ie kappen bomen. Een 
half jaar is mogelljk wanneer de kasten worden gepl ..... tst v66r het voorj ..... , en 
er aangetoond wordt dat de gepl ... atste kaSlen worden gebuikt. Plaatsing van 
de vleermu lskaslen gebeurt onder bl!gelelding v ... n een deskundil/e' op he! 
geb~ van vleermuizen. 

• SiJ hole 1 word! ervoor gezorgd dat de vier bomen me! 
vleermuisverbliJfpl ... atsen in de beschutting komen I e IIggen (In de derde rlJ). 
Bomen in de bosochag •• r achter worden gesp"ard. 

• Om Ie voor1<omen dat door de wer1<", ... mheden de vier bomen met 
vleermulsverblljfpl ...... tsen blj hole 11 mee, ... an de rand van het bos komen Ie 
slaan. wordt het pad dat door de hole loopt verlegd n ... ar het westen. zodat er 
twee rijen bomen kunnen worden I/esp ...... rd die de vleermvlsverblljfplaatsen 
beschuttlng Dleden. 

• Voor de aanleg van hole \I wordt het eiland (zo ... ls weergegeven In flguur 3 op 
paljine 6 van het biJ de ... anvraag gevoegde rapPOtt 'Attlviteitenplan Golfbaan 
Oe Hllar - bij de onlheffing~nvr ...... g ex ... ttil<el 75 van de Flora- en faunawel, 
versle 1.2' van 8 november 2010) in rooordel ijke riellt ing verschoven en op hel 
eiland worden oude bomen, die meer wind vangen, geplanl. Tevens worden er 
minde< bomen aan de rooordwest kant van de hole gekapt (evenlueel is kap 
alsnag mogeJijk wanneer de bomen op het ell ... nd volgroeld lljn). Aan de 
zuidweslelijke kant van het p ... d d ... t door de hole Ioopt wordl Un boom 
gcspurd. Op deze wljze wordt de koude wind u it een nOOrdwestelijke rlchting 
optimaal legengehouden, lloor wat betreft de bomen met 
vleermulsverblijfplaatsen. De aanleg en beplanling lIan het eil ... nd worden 
uitgevoerd en zijn funct ioneel V66rdHI de bomenkap len behoeve lIan hole \I 
word! ui!gelloerd . 
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• Voor het verd .... ijnen van drle essenlii!~ foerageergebleden worden de ........ R .g 'N"~" 

volgende maatregelen getroffen: 
o Ten noorden van de half open bosfand bij hole 18 (rulgl! ........ 

dwergvleermulzenl wordt !!fln bosschage aange plant. hierbij wordt de • mol" 201 1 

open structuur van hel huldige Jachtgebied overvenomen (In verband met Oft ......... _ 

he! insecten aanbod). De bosschage zal bo!staan uit opgekroonde bomen -",''-
met een rulg" ono:lergroei van kru iden. Deze Iocal i" is geschikt door de rmSCIlQUl1049< 
nablj held van water, wat ook blJ het hulellg" Jachtgebled zo Is. 

o Het Oroot1:te dul van het foerageergebied van de gewon .. 
grootOONleermuis blj hole 7 blljft behouden, loci .. ! de functionaliteit van 
dit gebied gewaarborgd billn . 

o Aan beide zijden van de centrale jaan van de krakellng wordt "en 
zoomvegelatle 8angelegd. 

Dele maatregelen worden v66rafgaand lIan de kapwei1aaam~den 
uitgevoerd. 

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

• Op de driving range wordt een bomengroep ;,angeplant. 
• De ;,anslultlng op de overloopparkeerplaats loop! via de nleuwe 

ontslultlngsweg 
• De foera-geergelegenheld voor vleermulzen wordt ultgebreid door de aanplant 

van nleuw bos en de ontwikkeling van mantel-/zoomvegetatle, bloemrijk 
grasland, water en moeras. 

• In het flOg Ie maken naluurbeheerpilin worden specifieke 
vleermuismaalregelen opgenomen loals het maken van een open lolder voor 
de gewone grool ooNleermuis In de greenkeeperloods, hel ophangen van 
vleermuiskasten en ~I ontwlkke len van bosopstanden met bomen mel 
holten. Door een goede sluring vlln recreanl en en een gerlcht belleer van de 
I.><Jsuj.>St~lI<le" ku''''en <Ie nt"9~lieve erre<;\en ste,k wQfden bepe,kt. He! 
beheerplan dient v66r de afronding van de wei1aaamlleden l er goedkeuring 
naar Dienst Regellngen Ie worden gezonden. 

De door u voorgestelde maalregelen zijn grote lijnen voidoende. Om de 
functlonalitelt van de vaste ",st· en verblljfplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis, gewone grootooNleermuis, rosse vleermuls, ",ige 
dwergvleermuls en de wateNleermuis volo:loende te waarborgen, dlent u echler 
ook de volgende maalregel uit Ie voeren: 
• De populatles van de gewone dwergvleermuis, gewone grootooNleermuls 

rosse vleermu ls, ",Ige dwergvleermuis en walervleermuis dienen lot 5 j llar M 
ullvoering van de verslorende werkzaamheden te worden gemonltord. 
Monltorlngsrcsultaten dlenen j"",,rlljks v66r april ter goedkeurlng te worden 
toegesluurd naar Dienst Regel ingen. Indien uil de monitoringsresullalen blijkl 
dat onverhoopl negatleve effecten op de beschermde soorten optreden, dient 
u door middel van aanvullende malllregelen eNoor lO<"g Ie dr"g.,n da! een 
overtreding wordt voorlo.omen. 

Voor aile vleermuissoorten neeml de kwaliteit en de omvang van hel 
foerageergebied af. Er worden echte, op diverse pl;,alsen bosscha-ges, 
zoomvegetatle en singels aangeplant. Met aan zekerneld grenzende 
waarschljnlljkheld kunnen deze maatregelen de functlonalltelt van de vasle ""st
en verbllJfplaatsen behouden. 
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Vocr de rosse vleermuis, gewone dwergvleermuls, gewone grootoorvleermuls eo -" D ,~, .. " 
de watervleermuis wordt aaotastl"" vao vitSte fUSI- eo verblijfplaatsen voor\l;omeo 
door borneo mel (potenliele) vaste rust- eo verblljfplaalseo Ie sparen, evenals "" ... .. 
door Ie voor1<omen dat bomen "an de rand van ef!0 bosschage komen Ie staao en ........ 20" 
een verblijfplaats door indlrecte effecten ongeschlid word! . Vocr de ruige o..z .... _ ... 
dwergvleermuis worden alternatleve paarverblijfplaalseo aa""ebodeo die direct io _. __ 
gebrulk genomen kunnen worden waardoor aMtasting van de functlonalltelt van ro/1$C120Hlill49" 
de vaste rust- en verbl ijfplaats wordt voor1<omen. 

De functlonalitell van de vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone 
dwergvleermuls. gewone grootoorvleermuis, rosse vleermu is, fU>ge 
dwergvleermuls eo de walervlef!rmuls komt met bovenstaaode maatregelen niet 
In het gediog. Een onthefflng is dan ook niet nodig. 

Kamsalamander 
De kamsa lamander is in hel plangebied aangetroffen. Hel t>elreft een gei$Oleerde 
populatie en dill maakt de 500rt op deze loeMie erg kwetstlaar. Hel plangebled 
heeft de functle van voortp lanllogsbiotoop, overwinteringsbiotoop en 
foerageergebled. Foerageerp laatsen zljn enkel ontheffingsplldltig iooien liJ vao 
grool belaog zlln voor de functlonalitelt vao de verblijfjllaatsen van de betreffende 
5OOrt, doordal er onvoldoeode allematleven voomanden zijo. Door de 
werl<zaamheden worden vaste rust- en verbliJfplaatsen van de kamsalamander 
verstoord en vernleld. 
Om de functionalit" it van de vaste ruSI- en verblijfplaatseo van de 
kamsalamaooer Ie waarborgen, slelt u de volgende maa!regelen voor: 
• He! vergroten VM de poel en hoet verbreden van de slool waar eli! 

kamsalamander is aa""etroffen gebeurt In de winterrustperlode van de 
ka msalam a nde' (oktobe, - rebrua ,I). 

• Hel voortplanU""swaler van de kamsalamaooer word! nlel gedempt maar 
aileen uitgebreid. 

• Het nieuwe voortplantingswaler is vanar de 'krakeli",,' (vocrbiJ de nieuwe hole 
15) met een damwand (plus overloop) geisoleerd viln het ~Iolenstelsel en 
wordl visvriJ gehouden. 

• Het te kappen bos op hel weslelijk deel van de besl aande baan (Ier plekke 
van de nleuwe holes 7, B, 15 en 16) wordt In eli! zomer (vanaf 1 juli) 
v66rafgaand aan he! kappen met een scherm ootoegaokelijk gemaakt voor de 
kamsalamander. 

De door u voorgeslelde maalregelen 111n voldoeooe. De wer1<zaamheden ""n hel 
voortplantlngswater worden ultgevoerd bulten de kwelsbare 
(voortplantingsjperlode vao de kamsalamaooer. Het voortplantiogswater wordt 
beper1<t aangetast docrdat allef!n de oevers word"n vergraven. Het biotoop is 
tijdens de voortplantiogsperiode beschikbaar vOOr voortplanling . Bovendien wordl, 
door de plaalslng van een damwilnd, voorkomen dat na de graafwer1<zllamheden 
vis het voortplantlngswaler kan bereiken. De aantasti"" van het 
overwinteringsbioloop is marginaal. Er wordt namelijk sled!ts op Zeer beper1<te 
schaal vlakbij het voortplantingswiller beplanling verwijderd. Er blijft voldoeode 
voortplantingswater en overwinleringsbiot""l' beschikbaar. De functionalitelt van 
de vnte rusl- ell verblijfplaat,..,n van de kamSlllamBnder komt mel bovenstllande 
maatregelen niel in het gedln ... Een ontheffing is dan ook niet nodig. 
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Zoropljchl 
VPOr aile soorten geldt de zorgplicht eK artlkel 2 van de flora - en faunawet, die 
van loepasslng ~ op zowel beschermde als onbeschermde dler- en 
planlenooorten, ongeachl yrijslei ling of ontheffing. Op grond hie",,,n dien! 1,1 

zoyeel als redelljkerwljs mogell)k Is sch!>de aan deze soorten te YOOr1<omen. 

""" U dienl gedurende de weooaamhoeden rekening Ie houden mel hel broedselzoen 
yan vogels. Verslorlng yan broedgE!'lalien yan yogels dlenl Ie worden voor1<omen. 
Voor de In hoel plaOQebled te verwachlen yogelsoorten kan dll plaatsvlnden door 
wemaamheden builen de broedperiode Yan aanwezige soorten uil Ie YOeren. 
TINens kunnen YOOrbereidende milalregelen worden getroffen om Ie YOOr1<omen 
dill vogels tol broeden kunnen komen blnnen hel plangebled. Ik wlJs u erop dat 
YOOr hel broedseizoen geen slandaardperiode wordl gehanteerd in hel kader van 
de rIor,,- en f"unowel. Von belling Is of een broedg",,"1 allnwezlg Is, oOQeachl de 
periode. Voorts wljs Ik u erop dal verblijfplaatsen van standvogels die hun 
verblijfplaats het hele jaar gebrulken, z~15 holen van spechten, )aammd zijn 
beschoermd. Voor het verwlJderen van dergelijke verblljfp laalsen is Ie allen tljde 
een onlheffing verelsl. 

a"",lu ll 

Gelelop hel yoorgaande wi)s Ik uw aanvraag voor een onlhoeffing eK artikel 75 
van de Flora- en faunawel af. 

Canelusle 

Oil houdl In dal het toegestaan Is bovenslaande wer1<zaamhoeden zonder 
ontheMng ull Ie voe",n, mils de daor u voorgC"Stcide m .... tregclen z=ls genoemd 
In dil beslult worden ultgevoerd. 

Ik wl)s u erop dal als u de maalregelen zoals genoemd in dit besluil niet uitvoert, 
,,(mogeliJk) toch ontheffing van de Flora- en faunawet nodig been. 

Als u toch een ontheffing nodig heeft vOOr een soort die genoemd Is op bljlage IV 
van de Habltalrichllijn dlenl u voor hel ver1<rijgen van deze ontheffing voo, hel 
project een belaOQ, genoemd In de Habitatrichtlijn, aan Ie tonen. Intllen dit belang 
niet kan worden aangeloond, wordt de aanvraag afgewezen en mag U het ptoject 
nlel ultvaeren. De belaOQen ger.oemd in de HabltlllrichttiJn Iljn: 
• 6eschoermlng van de Wilde nora en fauna en Instandhoudlng van natuurilJke 

habitats. 
• De volksg.ezondhoeid, de openbare veillgheld. 
• Andere dwingende redenen van groat opentlaar belang. met inbegrip Vim 

redenen vDn sociale of ea>nomische Dard, en voor het milieu wezenlij" 
gunstige effecten. 

Da"",,,ast wijs ik U !!rop dat Dis u "fwi)kl vIm de mD"tregelen zoals genoemd in 
dil bes!uil, zonder onlheffing of go<!dkeuring aan Ie vragen, u zeer waarschl)nllJk 
in overtreding bent van de Flora- en faunawet. Ik kan dan door 
bestuursrechlelljke dwang toe Ie passen de strijdige situatle alsl109 bet'indlgen. 
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Dat kan betekenen dal een last onder dwan\lsom wordl 0P\lelegd, of dat 
bestuursdw~n\l wordt toegepasl. Ook kunnen strafrechteliJke s.ancties worden 
opgeleg-d. Dit kiln In uw \Ieval bel ekenen dal de weri<zaamheden ten behoeve v~n 
bovenger>O<lmd project geheel of gedeeltell)k worden ~lilge l e9d IOld~1 W",,' word! 
volda~n aan het bl) of krachtens de Flora· en faunawel bepaalde. 

Wan~er U ~I leges heeft betaald dan betalen wi) U deze zo spoedig mogeliJk 
leru\l. 

Bezwaar 

Als u het nlet eens bent met deze beslisslng, kunl u binnen zes weken n~ 
ven.endin\l van deze brief een bezwaarschrii'l: Indienen. Stuur het ondertekende 
bezwa~rschrift naar Dienst Regelin\len. afdelin\l R""ht en Rechtsbescherming, 
~tbu. 20401, 2500 EK Den H~a\l. 

Vermeld in uw bezwaarschrift In ieder geval het aanvraa\loummer 
FF/75C/2010/0494 en de datum van de beslissinO. 

Op onze Internet$l!e hetlnyloke!.nllbezwoor vlnd! u me<:r bclangrijke informatle 
Over het IndieDen van een bezwaa~rift. 

De 5taatssecretaorts van Economische Zaken, landbouw en Innovalie, 
namens deze: 
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I. Veltlluis 
De Teamm~n"!1I!r Uitvoering DieM! Regellngen 
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