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Woord vooraf

Bij het streven naar duurzame ontwikkeling zal economische groei hand in hand moeten
gaan met een verbetering van natuur en milieu. In een dichtbevolkt land als Nederland
betekent dit dat verschillende functies van een gebied gecombineerd zullen moeten
worden. Voor het landinrichtingsplan Groenraven-Oost, waarvan de Lage Grond deel
uitmaakt, houdt dit in dat de landbouwkundige functie gecombineerd dient te worden met
de functies natuurbehoud en recreatie. Bij gebruik van het gebied zal dan ook aan de
volgende voorwaarden moeten worden voldaan:
• essentiële voorraden, zoals water, grond, planten en dieren zullen op een duurzame
wijze moeten worden gebruikt.
• planten, dieren en karakteristieke biotopen zullen moeten worden beschermd.
• het gebied moet kunnen worden beleefd zonder dat dit afbreuk doet aan zijn
kwaliteiten.
Kortom: het gaat hier om de bescherming van natuur en landschap voor en door mensen
(Ministerie van LNV, 2000).
De Lage Grond ligt tussen Utrecht, Bunnik en Zeist aan, maar is tot nu toe ontoegangelijk
voor recreanten. Het gebied heeft hoge (potentiële) natuurwaarden en heeft een functie als
ecologische corridor tussen Noorderpark, de Kromme Rijn en de Utrechtse Heuvelrug.
Het Wageningse onderzoekinstituut Alterra is gevraagd om de effecten te onderzoeken
die de aanleg van een wandelpad en een fietspad kunnen hebben op de natuurwaarde
van het gebied en het functioneren als ecologische corridor. Om een goede afweging te
kunnen maken omtrent tracés en inrichting is het tevens noodzakelijk na te gaan in
hoeverre ze bijdragen aan het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden. De
resultaten van het onderzoek zullen in de landinrichtingcommissie worden besproken,
waarna besloten zal worden of, en zo ja, welke tracés uitgevoerd zullen worden.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de landinrichtingscommissie GroenravenOost. De Dienst Landelijk Gebied Utrecht (DLG Utrecht) is als gedelegeerd
opdrachtgever opgetreden. De heer ir. J.M. Keestra en mevrouw ing. D. Spanjers
hebben de begeleiding van het onderzoek gedaan vanuit DLG. De heer ing. W. Altena
van DLG heeft informatie aangeleverd ten behoeve van het onderzoek, met name met
betrekking tot de inrichting van het landschap.
Het onderzoek is uitgevoerd door dr. A.A. Mabelis (ecoloog), mevr. T.A. de Boer
(recreatie-onderzoeker) en mevr. ir. N.P. van der Windt (planoloog).
Onze dank gaat uit naar de deelnemers aan de werkbijeenkomst, die allen bruikbare
informatie hebben gegeven.
Tineke de Boer
Bram Mabelis
Nicoline van der Windt
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Samenvatting

De Lage Grond, een gebied gelegen tussen Zeist, Utrecht (De Uithof) en Bunnik,
maakt onderdeel uit van het landinrichtingsplan Groenraven-Oost. Het bestuur van
de provincie Utrecht wil het gebied zodanig herinrichten dat zowel de natuur- en
milieukwaliteit van het gebied worden verbeterd, als dat mensen beter in staat
worden gesteld de waarden van het gebied te beleven. De Landinrichtingscommissie
Groenraven-Oost heeft van Gedeputeerde Staten van Utrecht de opdracht gekregen
een plan te maken waarmee deze voornemens kunnen worden uitgevoerd. Natuur en
milieu verdienen daarbij bijzondere aandacht omdat het gebied deel uitmaakt van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Voor het gebied is in 1998 een Ontwerp Landinrichtingsplan opgesteld. In dit plan
zijn ondermeer een wandelpad en een fietspad (annex wandelpad) opgenomen die de
ecologische corridor tussen Zeist en Bunnik loodrecht doorsnijden. Het wandelpad
zal vooral een recreatiefunctie kunnen hebben voor bewoners van Zeist-West. Het
fietspad (annex wandelpad) zal zowel een recreatieve functie, als een utilitaire functie
kunnen hebben, namelijk voor het woonwerkverkeer tussen Zeist en het
universiteitscomplex De Uithof. Op het plan om paden in het gebied aan te leggen
zijn positieve reacties, maar ook veel bezwaren naar voren gebracht. Deze hebben
vooral betrekking op de te verwachten effecten van de paden op het functioneren
van het gebied als ecologische corridor.
Om de landinrichtingscommissie een zorgvuldige afweging te kunnen laten maken
over de uiteindelijke keuze en inrichting van de tracés is onderzoek uitgevoerd naar
mogelijke effecten. In dit onderzoek staan drie hoofdvragen centraal:
− Wat zijn de ecologische effecten van het in het ontwerp landinrichtingsplan
geprojecteerde wandelpad tussen Zeist-West en landgoed Niënhof en het fietspad
(annex wandelpad) tussen Zeist en De Uithof?
− Wat zijn de ecologische effecten van een aantal alternatieve tracés?
− Welke inrichtingsmaatregelen zijn nodig om de padtracés met de minst schadelijke
ecologische effecten zo goed mogelijk landschappelijk in te passen?
Tevens is onderzocht in hoeverre de verschillende tracés bijdragen aan de
verbetering van de recreatieve structuur van het gebied voor wandelaars en fietsers.
Bij het onderzoek is gebruikt gemaakt van publicaties en de gebiedskennis van
verschillende belanghebbenden.
Ecologische waarden en randvoorwaarden
De Lage Grond heeft, als overgangsgebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en de
Kromme Rijn grote ecologische potenties. De weilanden zijn van belang als
broedgebied voor weidevogels. Verder zijn struwelen en grienden van belang als
broedgebied voor struweelvogels. Oude bomen bieden nestgelegenheid aan
roofvogels en uilen. Grienden en bosjes dienen bovendien als schuil- en rustgebied
voor foeragerende zoogdieren en als plaats waar ze hun jongen kunnen werpen. Van

Alterra-rapport 340

9

de drie weteringen die het gebied doorsnijden is vooral de Zeister Grift van belang
als broedgebied voor een aantal watervogels en tevens als foerageergebied voor tal
van vogelsoorten, zowel in de zomer, als in de winter. Het gebied is verder van
belang als ecologische verbindingszone tussen de Utrechtse Heuvelrug en het oude
stroomgebied van de Kromme Rijn, ondermeer als looproute van reeën. Dwars op
de richting van de verbindingszone lopen echter een aantal wegen en weteringen die
als een barrière werken voor diersoorten, die zich uitsluitend lopend of kruipend
kunnen verplaatsen.
Voor zover deze barrières leiden tot isolatie van lokale populaties van soorten heeft
dit gevolgen voor de overlevingskans van de betreffende soorten in het gebied. Voor
soorten die kunnen vliegen zoals vogels, vleermuizen en vlinders, zijn niet al te brede
wegen nauwelijks een belemmering om van de ene habitatplek naar de volgende te
komen. De regionale overlevingskans van deze soorten kan zo groot mogelijk
worden gemaakt door te zorgen dat de habitatplekken die in het gebied voorkomen,
bereikbaar blijven. Daarom is het van belang dat de habitatkwaliteit van die plekken
op peil blijft. De overlevingskans van een soort kan worden vergroot door de soort
meer leefgebied te geven.
Bij de inrichting en het beheer van het gebied de Lage Grond zal ingezet moeten
worden het behoud van een aantal doelsoorten van kleinschalig mozaïeklandschap
op vochtige, voedselrijke grond: graslandsoorten, water- en moerassoorten, struweelsoorten en soorten van vochtige loofbossen op voedselrijke grond. We beperken ons
in dit onderzoek tot doelsoorten die nadeel zouden kunnen ondervinden van de
aanleg van een wandelpad en een fietspad door het gebied:
Zoogdieren
Vogels

Amfibieën
Reptielen

haas, ree, bunzing, wezel, hermelijk en vos.
weidevogels (kievit, grutto, tureluur, scholekster, veldleeuwerik,
graspieper), rietvogels (kleine karekiet, rietzanger, rietgors),
moerasvogels (kwartelkoning, watersnip, waterral), watervogels
(zomertaling, slobeend), vogels van lage kruidenrijke begroeiïngen
(patrijs), vogels van hakhout en struwelen (bosrietzanger, tuinfluiter,
grasmus, nachtegaal) en vogels van oude bomen en bosjes (uilen,
valken).
groene kikker, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander
en kamsalamander.
ringslang

De herinrichting van de Lage Grond zal voor veel van deze doelsoorten een
verbetering van het leefgebied betekenen.
Om een keuze te kunnen maken tussen verscheidene tracés voor een wandelpad en
een fietspad zijn een aantal criteria gehanteerd, waaraan paden en bezoekers van het
gebied zullen moeten voldoen om de natuurkwaliteit op peil te houden en de
ecologische verbindingszone zo goed mogelijk te laten functioneren. Basisvoorwaarde is dat een eventuele barriërewerking van de nieuwe paden geen effect mag
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hebben op de overlevingskans van de soorten die in het gebied voorkomen. De
criteria voor de ecologische beoordeling van de tracés zijn de volgende:
− zo min mogelijke aantasting geomorfologie
− zo min mogelijke verstoring van vogels van open terrein (kievit, grutto, scholekster, tureluur en patrijs).
− zo min mogelijke verstoring van broedende en foeragerende water- en moerasvogels (slobeend, bergeend, visdief, aalscholver, watersnip).
− zo min mogelijk verstoring van uilen en roofvogels (steenuil, kerkuil, ransuil,
bosuil, torenvalk en boomvalk).
− zo min mogelijk verstoring van (potentiële) schuilplaatsen van reeën en andere
middelgrote zoogdieren
Recreatieve waarden en randvoorwaarden
Bij de afweging van de padtracés speelt ook de betekenis van de paden voor de
recreatieve beleving van het gebied een rol, met name voor de bewoners van ZeistWest. Het gebied de Lage Grond is in de huidige situatie niet toegankelijk voor
wandelaars en fietsers; het gebied kan alleen vanaf paden, die langs de rand lopen,
worden beleefd. In de directe omgeving van het gebied zijn echter betrekkelijk weinig
wandelpaden. Er moet gebruik worden gemaakt van fietspaden of plattelandwegen,
hetgeen onveilige situaties oplevert.
Voor de beoordeling van de paden zijn de volgende recreatieve criteria gehanteerd:
toegankelijkheid van het gebied
− aansluiting op herkomstgebieden van wandelaars en fietsers (woning)
− aansluiting op bestemmingsgebieden zoals Niënhof en Oostbroek
− aansluiting op het bestaande wandel-/ fietspadennetwerk
− mogelijkheid om een rondje te lopen zonder dezelfde route af te hoeven leggen
− afwisseling van de route
− verkeersveiligheid van de route
Beoordeling wandelpadtracés
Naast het tracé uit het ontwerp landinrichtingsplan, zijn zes alternatieve tracés
onderzocht en een alternatief waarbij gebruik wordt gemaakt van het bestaande pad
over de Kouwenhovenselaan (de zgn. 0-optie) (zie figuur 4.1). Voor beoordeling van
de effecten van het wandelpad wordt uitgegaan van een onverhard, smal pad,
overeenkomstig de wensen van natuurgerichte wandelaars.
Advies
Tracé over Kouwenhovenselaan (0-optie) en langs de noordzijde van de Nieuwe
Hakswetering (tracé I) komen het meest in aanmerking voor de aanleg als wandelpad:
0-optie: openstellen Kouwenhovenselaan onder stringente voorwaarden (geen fietsen,
geen honden). Voordelen: pad is reeds aanwezig en sluit logisch aan op de
groenstructuur van Zeist en het landgoed Niënhof + geringe verstoring van de fauna.
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Tracé I (langs noordzijde van de Nieuwe Hakswetering).Voordelen: perceel is destijds
reeds opgehoogd met grond (bij het graven van de Nieuwe Hakswetering) + geen
kwaliteitsvermindering langwerpig griendperceel als refugium voor zoogdieren (als bij
IIIa) + minder kans op verstoring van moerasvogels. Nadelen: verstoring foeragerende watervogels + kans op verstoring weidevogels.
Tracé VI langs het veeteelt- annex fruitteeltbedrijf naar de Tolakkerlaan is alleen een
goede optie indien de Tolakkerlaan en de Bisschopsweg zouden worden afgesloten
voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Tracé’s II – IV zijn ongunstiger, o.a. vanwege
verstoring weidevogels. Vanaf padtracé V kan het gebied alleen van de rand worden
beleefd; voor een rondwandeling zou aansluiting op de Wulpenhorst een oplossing
kunnen bieden. Over het algemeen is het gewenst te bezien welke bestaande paden
verbeterd kunnen worden ten behoeve van wandelaars uit omliggende gemeenten.
Momenteel ontbreekt een goede padenstructuur voor het maken van kleine
wandelingen.
Beoordeling fietspadtracés
Voor het fietspad (annex wandelpad) zijn naast het tracé uit het ontwerp
landinrichtingsplan ook 4 alternatieve tracés op hun effecten beoordeeld, alsmede
een zogenaamde 0-optie waabij gebruik wordt gemaakt van de bestaande
plattelandswegen Bisschopsweg en Tolakkerlaan (zie figuur 5.1). Voor de
beoordeling van de effecten is uitgegaan van een recreatief fietspad (dus smal en
zonder verlichting) omdat dit de minste verstoring oplevert.
Advies
Tracé over de Bisschopsweg (0-optie) en langs Bisschopswetering (tracé Ia of I)
komen het meest in aanmerking. Deze tracés sluiten elkaar niet uit.
0-optie: Bisschopsweg en Tolakkerlaan afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd
verkeer.
Voordeel: deze wegen worden rustiger en veiliger voor wandelaars en fietsers +
minder sterke barrièrewerking voor fauna.
Nadeel: langere route voor bewoners van Zeist-ZW naar De Uithof (woonwerkverkeer) dan tracés I - IV.
Tracé Ia langs boerderij van van Eekeren en langs Bisschopswetering naar
Bisschopsweg.
Voordeel: tracé loopt voor een deel over de reeds aanwezige grindweg en vormt de
kortste verbinding tussen Zeist-ZW en De Uithof; kans op verstoring water- en
weidevogels is minder dan bij tracé I.
Nadelen: tracé sluit niet aan op fietspad langs Kromme Rijnlaan in Zeist, zoals tracé
I.
Advies inrichting voorkeurstracés
Voor de paden gelden een aantal (technische) inrichtingseisen, ten aanzien van
breedte en type verharding. Daarnaast dienen er preventieve maatregelen genomen te
worden om ongewenst gebruik zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de uiteinden van
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het wandelpad kan brommers, fietsers en honden de toegang worden ontzegd, bij
voorbeeld door middel van een verbodsbord, een wegrooster, een
voetgangersbruggetje, een klaphekje, een overstapje of stapstenen. Tevens kunnen
bezoekers worden geconformeerd over de kwetsbaarheid van soorten die in het
gebied voorkomen. Regelmatige controle door toezichtshouders blijft echter
noodzakelijk.
Verstoring van zoogdieren kan middels inrichtingsmaatregelen worden gemitigeerd
en/of gecompenseerd. Voorgesteld wordt ondermeer de oversteek over een
fietspadtracé aantrekkelijker te maken voor reeën door bosjes aan weerszijden van
het tracé met elkaar te verbinden. Tevens zou de voorgestelde faunapassage bij de
Koelaan van een geleidende groenstructuur kunnen worden voorzien. Door in het
hele gebied overbodige rasters en hekwerken te verwijderen kan de corridorfunctie
van de Lage Grond voor zoogdieren worden verbeterd.
Nadelige effecten van het recreatief gebruik van de paden op de overlevingskans van
weidevogels kan niet met inrichtingsmaatregelen worden gecompenseerd. De
oppervlakte geschikt natuurontwikkelingsgebied is daarvoor te klein. Met de keuze
van padtracés is dan ook rekening gehouden met (potentiële) broedgebieden van
weidevogels. De overlevingskans van weidevogels kan overigens wel worden
verbeterd middels aangepast agrarisch beheer.
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1

Inleiding

1.1

Introductie

De Lage Grond, een gebied gelegen tussen Zeist, Utrecht en Bunnik, maakt
onderdeel uit van het Landinrichtingsplan Groenraven-Oost. In het zuiden grenst het
gebied aan de zogenaamde Groene Driehoek. Beide gebieden zijn onderdeel van de
provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het kader van de EHS worden
nieuwe natuurgebieden ontwikkeld en wordt de kwaliteit van de bestaande
natuurgebieden verbeterd (Gemeente Zeist & Provincie Utrecht, 1995; Provincie
Utrecht, 2000). Het bestuur van de Provincie Utrecht wil het gebied GroenravenOost zodanig herinrichten dat zowel de milieu- en natuurkwaliteit van het gebied
worden verbeterd, als dat mensen beter in staat worden gesteld de waarden van het
gebied te beleven (Provincie Utrecht, 2000). De Landinrichtingscommissie
Groenraven-Oost heeft in 1992 van Gedeputeerde Staten van Utrecht de opdracht
gekregen een plan te maken waarmee deze voornemens kunnen worden uitgevoerd.
In het Voorontwerpplan Milieu-effectrapport (Kalkman, 1996) zijn verschillende
inrichtingsmogelijkheden beschreven.
Voor de Lage Grond is in 1998 het Ontwerpplan Herinrichting Groenraven-Oost
opgesteld (DLG provincie Utrecht, 1998). In dit plan zijn twee paden geprojecteerd
die de ecologische corridor tussen het Noorderpark en het Kromme Rijngebied
loodrecht doorsnijden: een wandelpad van Zeist naar Bunnik (landgoed Niënhof) en
een fietspad van Zeist naar Utrecht (De Uithof). Tijdens de inspraak op dit plan zijn
behalve positieve reacties ook veel bezwaren naar voren gebracht ten aanzien van
beide tracés. De bezwaren hebben vooral betrekking op de te verwachten effecten
van de paden op het functioneren van het gebied als ecologische corridor.
In een bijeenkomst met vertegenwoordigers van belangenorganisaties (voor
aanwezigen zie Aanhangsel 1) is gesproken over de doelen en randvoorwaarden voor
dit gebied. Alle partijen onderschrijven het belang van de kwaliteiten natuur,
landschap en rust in de Lage Grond en willen die tenminste handhaven. In het
bijzonder is gewezen op het belang van het gebied als corridor voor reeën. Er is
echter ook behoefte om vanuit Zeist-West korte wandelingen door dit gebied te
kunnen maken, omdat de mogelijkheden daarvoor nu vrijwel ontbreken.
Verscheidene organisaties pleiten voor een kortere fietsverbinding tussen Zeist en De
Uithof, om het woon-werkverkeer per auto terug te dringen.
Om in de landinrichtingscommissie een zorgvuldige afweging te kunnen maken over
de uiteindelijke keuze en inrichting van de tracés is Alterra gevraagd de ecologische
effecten van de in het ontwerp landinrichtingsplan vermelde tracés te onderzoeken.
Tevens is gevraagd om de effecten van een aantal alternatieve tracés te onderzoeken
en ideeën voor inrichtingsmaatregelen aan te dragen, die de inpasbaarheid van de
paden kunnen verbeteren.

Alterra-rapport 340

15

Fig. 1.1 Zicht op de Lage Grond (links) vanaf voetpad langs wijk Brugakker (Zeist)

1.2

Probleemstelling

In dit onderzoek staan drie hoofdvragen centraal:
1 Wat zijn de ecologische effecten van het in het ontwerp landinrichtingsplan
geprojecteerde wandelpad tussen Zeist-West en Niënhof en het fietspad tussen
Zeist en De Uithof.
2 Wat zijn de ecologische effecten van een aantal alternatieve tracés voor een
wandelpad en een fietspad ?
3 Welke inrichtingsmaatregelen zijn nodig om de padtracés met de minst schadelijke
ecologische effecten zo goed mogelijk landschappelijk in te passen?
Tevens is onderzocht in hoeverre de verschillende tracés bijdragen aan de
verbetering van de recreatieve structuur van het gebied voor wandelaars en fietsers .

1.3

Werkwijze

Het onderzoek is gestart met een veldbezoek. Vervolgens is een bijeenkomst
gehouden met belangenvertegenwoordigers van verschillende groeperingen uit Zeist,
Utrecht en De Bilt. In deze bijeenkomst is geïnventariseerd welke doelen en
randvoorwaarden er volgens de actoren voor het gebied de Lage Grond en de paden
zouden moeten gelden. Er is ook geïnventariseerd welke ideeën er omtrent de tracés
leven.
Met deze informatie, en op basis van literatuur, zijn een aantal alternatieve tracés op
hun effecten beoordeeld. In dit onderzoek worden dus voor zowel het fietspad als
het wandelpad een aantal mogelijkheden met elkaar vergeleken: het tracé van het
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ontwerp landinrichtingsplan, een aantal alternatieve tracés en een zogenaamde 0optie. Deze laatste optie houdt in dat voor wandelen en fietsen gebruik wordt
gemaakt van bestaande infrastructuur.
Zowel vanuit het ecologische functioneren als vanuit het recreatief gebruik van het
gebied zijn vervolgens randvoorwaarden en criteria geformuleerd. Er is aangegeven
welke kenmerkende soorten het gevoeligst zijn voor verstoring door recreatief
gebruik van de paden en in hoeverre doorsnijding van de corridor door paden
invloed heeft op de overlevingskans van kenmerkende soorten van het gebied.
Tevens is aangegeven welke mogelijkheden er zijn om de recreatieve structuur voor
fietsen en wandelen te verbeteren.
Aan de hand van een afweging van de criteria is het advies opgesteld voor het meest
gunstige tracé voor het fietspad en voor het wandelpad. Voor die twee tracés worden
inrichtingsmaatregelen voorgesteld om een betere inpassing te kunnen realiseren.
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2

Gebiedsbeschrijving

In dit hoofdstuk worden de ecologische en recreatieve waarden van het gebied de
Lage Grond besproken en welke veranderingen er te verwachten zijn na uitvoering
van de landinrichting.

2.1

Ecologische waarden van het gebied

Deze paragraaf beschrijft de huidige situatie van de ecologische waarden in het
gebied de Lage Grond (subparagraaf 2.1.1) en de te verwachten situatie na
landinrichting (subparagraaf 2.1.2).

2.1.1

Huidige situatie

Het plangebied (figuur 2.1) maakt deel uit van de overgang van de Utrechtse
Heuvelrug naar de Kromme Rijn.

Figuur 2.1 Het plangebied de Lage Grond (bron: DLG Utrecht, 1998)
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Geomorfologisch gezien is er weinig verstoord: de oude meanders van de Kromme
Rijn en de daarbij behorende stroomruggen en kommen zijn nog in de bodem terug
te vinden (figuur 2.2).

Figuur 2.2 Geomorfologie van het gebied. De donkere banen geven de stroomrugafzettingen weer (bron: Stiboka,
1977)

De stroomrugafzettingen bestaan uit zand, zavel en lichte klei, terwijl de kommen te
herkennen zijn aan de zware klei, die indertijd op het pleistocene dekzand is afgezet.
Loodrecht op de huidige loop van de Kromme Rijn lopen een aantal lanen en
knotwilgenrijen, die de middeleeuwse kavelstructuur accentueren.
Het noordelijk deel van het gebied heeft landschappelijk gezien een betrekkelijk
kleinschalig karakter: temidden van de grasland- en bouwlandpercelen liggen
grienden, bosjes, erfbeplantingen en laagstamboomgaarden. Het zuidoostelijk deel
van het gebied (tussen de Koelaan en de Kouwenhovenselaan) vormt een relatief
grootschalige open ruimte.
Als overgangsgebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn heeft het
plangebied grote ecologische potenties. Weliswaar is het gebied enigszins verdroogd
als gevolg van agrarisch landgebruik (peilbeheer afgestemd op de landbouw),
grondwateronttrekking en nieuwbouw in Zeist en Utrecht (De Uithof), maar
desondanks is op sommige plaatsen nog invloed van kwel merkbaar (onder andere
tussen de Kouwenhovense laan en de Nieuwe Hakswetering): plaatselijk komt hier
de kwelindicator waterviolier (Hottonia palustris) voor (Bureau Waardenburg, 1991). In
de randsloot van Zeist-Zuidwest komt de invloed van kwel echter onvoldoende tot
uitdrukking in de onderwatervegetatie door de afwatering van voedselrijk water van
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de afvalwaterzuivering. In het landbouwgebied komt de natuurlijke potentie op het
ogenblik vrijwel niet tot uitdrukking in de vegetatie door bemesting van de
graslanden en het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de boomgaarden. Door over te
schakelen op een duurzaam gebruik van de grond, kan de natuurkwaliteit echter
aanzienlijk worden verbeterd.
De weilanden zijn van belang als broedgebied voor weidevogels: kievit, tureluur,
grutto en scholekster broeden er vrijwel jaarlijks. Het open gebied is tevens potentieel
geschikt als broedgebied voor patrijs, watersnip, veldleeuwerik en graspieper. Verder
zijn struwelen en grienden van belang als broedgebied voor struweelvogels
(ondermeer grasmus, bosrietzanger, tuinfluiter en nachtegaal). Oude bomen bieden
nestgelegenheid aan roofvogels en uilen (ondermeer torenvalk, boomvalk, buizerd,
sperwer, bosuil, ransuil en steenuil). Grienden en bosjes dienen bovendien als schuilen rustgebied voor foeragerende zoogdieren (ree, haas, bunzing, hermelijn en wezel)
en als plaats waar ze hun jongen kunnen werpen.
Van de drie weteringen die het gebied doorsnijden is vooral de Zeister Grift van
belang als broed- gebied voor een aantal watervogels (waaronder knobbelzwaan,
waterhoen, meerkoet) en tevens als foerageergebied voor tal van vogelsoorten, zowel
in de zomer (onder andere bergeend, oeverloper, witgatje, visdief, aalscholver), als in
de winter (kuifeend, tafeleend, krakeend , grote zaagbek, dodaars, ijsvogel).
Het gebied is verder van belang als ecologische verbindingszone tussen de Utrechtse
Heuvelrug en het oude stroomgebied van de Kromme Rijn: door het gebied loopt bij
voorbeeld een oude looproute van reeën (via de Groene Driehoek bij Zeist richting
Amelisweerd en Vollenhoven; figuur 4.2). De toegang tot Vollenhoven voor reeën
(en andere zoogdieren) wordt mogelijk gemaakt door een tunnel onder de A28. Voor
amfibieën en de ringslang is hier ook een natte verbinding gerealiseerd. (Witte, 1998;
Ottburg & Smit, 2000). Dwars op de richting van de verbindingszone lopen echter
nog een aantal wegen en weteringen die als een barrière werken voor diersoorten, die
zich uitsluitend lopend of kruipend kunnen verplaatsen.
Voor zover deze barrières leiden tot isolatie van lokale populaties van soorten heeft
dit gevolgen voor de overlevingskans van de betreffende soorten in het gebied. De
kans op herbevolking van een leefgebied (habitatplek) waar een lokale populatie is
uitgestorven neemt immers af naarmate de habitatplek meer geïsoleerd komt te
liggen van andere habitatplekken. Van veel kenmerkende plante- en diersoorten zijn
de lokale populaties in Groenraven-Oost te klein om levensvatbaar te kunnen zijn.
De bereikbaarheid van habitatplekken is dus essentieel voor het duurzaam
voorkomen van deze soorten. Voor soorten die kunnen vliegen zoals vogels,
vleermuizen en vlinders, zijn niet al te brede wegen nauwelijks een belemmering om
van de ene habitatplek naar de volgende te komen. De regionale overlevingskans van
deze soorten kan zo groot mogelijk worden gemaakt door te zorgen dat de
habitatplekken die in het gebied voorkomen, bereikbaar blijven. Het is daarbij tevens
van belang dat de habitatkwaliteit van die plekken op peil blijft. De overlevingskans
van een soort kan worden vergroot door de soort meer leefgebied te geven.
Vergroting van het leefgebied van een soort (bijvoorbeeld een weidevogel) gaat
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echter altijd ten koste van de oppervlakte van het leefgebied van een aantal andere
soorten (bijvoorbeeld bosvogels).
Voor de inrichting en het beheer van het gebied de Lage Grond zal dus voor een
bepaalde groep van soorten moeten worden gekozen. Het gaat hier om soorten die
kenmerkend voor het gebied zijn. Dit zijn soorten van een kleinschalig
mozaïeklandschap op vochtige, voedselrijke grond: graslandsoorten, water- en
moerassoorten, struweelsoorten en soorten van vochtige loofbossen op voedselrijke
grond. Van deze soorten kunnen een beperkt aantal doelsoorten worden gekozen,
die richting kunnen geven bij het maken van een keuze tussen inrichtingsalternatieven of beheersmaatregelen. We beperken ons hier tot doelsoorten die
nadeel zouden kunnen ondervinden van de aanleg van een wandelpad en een fietspad
door het gebied:
Zoogdieren
Vogels

Amfibieën
Reptielen

haas, ree, bunzing, wezel, hermelijk en vos.
weidevogels (kievit, grutto, tureluur, scholekster, veldleeuwerik,
graspieper), rietvogels (kleine karekiet, rietzanger, rietgors), moerasvogels (kwartelkoning, watersnip, waterral), watervogels (zomertaling,
slobeend), vogels van lage kruidenrijke begroeiïngen (patrijs), vogels
van hakhout en struwelen (bosrietzanger, tuinfluiter, nachtegaal,
grasmus) en vogels van oude bomen en bosjes (uilen, valken).
groene kikker, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en
kamsalamander.
ringslang

2.1.2 Verwachte situatie na landinrichting
Volgens het ontwerp landinrichtingsplan Groenraven-Oost (DLG Provincie Utrecht,
1998) zullen er beheers-, reservaat- en natuurontwikkelingsgebieden worden ingesteld
die de natuurkwaliteit van het plangebied moeten vergroten. In een deel van het
natuurontwikkelingsgebied waar de grondwaterstand relatief hoog is (Gt III), zal de
kwelinvloed door middel van afgraving van de bovengrond beter in de vegetatie tot
uitdrukking kunnen komen. Het betreft het gebied ten zuiden van de wijk Brugakker.
Moerasvogels (watersnip, waterral) zullen hiervan kunnen profiteren, evenals een
weidevogel als de tureluur. In de oude stroombedding van de Kromme Rijn zullen
tevens enkele poelen worden gegraven, onder andere ten behoeve van ringslang,
amfibiën en libellen. Uitbreiding van het kwelgebied kan niet worden gerealiseerd in
het kader van het landinrichtingsplan. Daarvoor zijn brongerichte maatregelen nodig,
die buiten het plangebied vallen. De verminderde kwelstroom in de
landgoederenzone zal worden gecompenseerd middels een aan te leggen
“schoonwatersysteem”, waarbij water uit het Langbroekerwetering gebied zal worden
benut. Dit zal het huidige systeem, waarbij Kromme Rijn water wordt ingelaten,
moeten vervangen. Natuurgebieden zullen hierbij zoveel mogelijk hydrologisch
worden gescheiden van het landbouwgebied (middels stuwen en schuiven). Deze
maatregelen zou de waterkwaliteit van de Lage Grond moeten verbeteren (DLG
Provincie Utrecht, 1998). Momenteel wordt nog onderzoek verricht naar een tracé
voor het schoonwatersysteem waarbij geen gebieden worden doorsneden met een
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betere waterkwaliteit (Witte, 2000). Door de oevers van de weteringen plaatselijk
zacht glooiend te maken zal er zich een oeverbegroeiing ontwikkelen die de
natuurkwaliteit van het gebied verder verhoogt.
Verder is voorgesteld de oude kavelstructuur visueel te versterken middels de
aanplant van knotwilgenrijen en elzensingels en een enkel bosje te vergroten middels
de aanplant van struweel. Hierdoor worden extra stapstenen toegevoegd voor
zoogdieren die door het gebied trekken. Tevens komen meer broedplaatsen
beschikbaar voor struweelvogels (bosrietzanger, zwartkop, tuinfluiter) en
holenbroeders (steenuil, ringmus). Het gebied wordt door deze maatregel echter
minder geschikt voor weidevogels: bij afname van de oppervlakte open terrein neemt
de bezettingskans van weidevogels sterk af.
De verbinding met het Noorderpark (ten noorden van Utrecht) zal worden
verbeterd, evenals met de Utrechtse Heuvelrug. Dit laatste zal gebeuren door de
aanleg van tunneltjes (onder de Koelaan en de Driebergseweg bij Zeist voor kleine en
middelgrote zoogdieren), alsmede door een betere beveiliging van oversteekplaatsen
voor reeën op diverse plaatsen (Kalkhoven & de Graaf, 1994; Drost, 1997; DLG
Provincie Utrecht, 1998).
Volgens het ontwerp landinrichtingsplan zou de passage over de Koelaan ter hoogte
van Blikkenburg worden aangelegd. Het sluit dan aan op de natuurontwikkelingsstrook langs de bebouwde kom van Zeist. In deze strook zullen boomgroepen
worden aangeplant en zal de oever van de randsloot natuurvriendelijk worden
ingericht. Op de plankaart de Lage Grond (Grontmij, 2001) is een droge
faunapassage over de Koelaan aangegeven ter hoogte van Wulpenhorst, aansluitend
op de oude looproute van reeën. Voor reeën zouden hier verkeersremmende
maatregelen worden genomen. Een buis onder de weg voor kleine en middelgrote
zoogdieren is op deze locatie gewenst met het oog op de vele dieren die hier worden
dood gereden. Aanleg van zowel natte als droge faunapassages zou de
corridorfunctie van de groene strook tussen Zeist en Bunnik aanzienlijk versterken.
Het in het ontwerp landinrichtingsplan geprojecteerde voetpad en fietspad (annex
voetpad) doorsnijden de groene verbindingszone loodrecht. Mogelijke effecten van
deze paden voor de overlevingskans van soorten in het gebied zal worden besproken
in hoofdstukken 4 en 5.
Figuur 2.3 geeft de huidige situatie en de situatie na herinrichting weer zoals die in
het ontwerp landinrichtingsplan is weergegeven.
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Figuur 2.3 Situatie de Lage Grond voor en na herinrichting volgens het ontwerp landinrichtingsplan (bron: DLG
provincie Utrecht, 1998)
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2.2

Recreatie in het gebied

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens beschreven hoe Groenraven-Oost
recreatief wordt gebruikt en welke voorzieningen er zijn voor recreatief medegebruik
van de Lage Grond.

2.2.1

Recreatief gebruik omgeving de Lage Grond

De Lage Grond is onderdeel van het herinrichtingsgebied Groenraven-Oost. In 1993
is recreatie-onderzoek verricht in dit grotere gebied (Companen, 1993). Er is geen
specifiek onderzoek gedaan naar het recreatief gebruik van de Lage Grond. Uit het
onderzoek van Companen blijkt dat Groenraven-Oost een belangrijk uitloopgebied
is voor inwoners van Bunnik, Houten, De Bilt en het oostelijk deel van Utrecht.
Bewoners van Driebergen, Zeist, Nieuwegein en overig Utrecht komen minder vaak
in het gebied. Het gebied de Lage Grond sluit aan bij de recreatief aantrekkelijke
gebieden langs de Kromme Rijn, Amelisweerd en de landgoederen langs de
Utrechtse Heuvelrug. Deze gebieden worden vooral gebruikt voor extensieve
vormen van recreatie, zoals fietsen en wandelen. De meeste mensen bezoeken de
gebieden regelmatig en dan vooral in het weekeinde. ’s Middags worden de gebieden
intensiever gebruikt dan ’s ochtends. De bezoekers komen vooral om te genieten van
de natuur, een terrasje of een bezienswaardigheid. Men heeft op sommige plekken
last van verkeerslawaai en verkeersdrukte. De frequentie van het bezoek aan de
landgoederen was ten tijde van het onderzoek van Companen niet erg hoog. Dit
wordt mede veroorzaakt door de beperkte toegankelijkheid. In de laatste jaren is het
recreatief gebruik van Amelisweerd echter sterk toegenomen (Utrechts Nieuwsblad,
16/06/01). Het is niet duidelijk of deze recente toename ook geldt voor de andere
landgoederen.

2.2.2 Voorzieningen voor recreatief medegebruik van de Lage Grond
Wandelen
Het is niet mogelijk om in de Lage Grond te wandelen. Ook rondom het gebied zijn
weinig wandelpaden, alleen langs de Kromme Rijn, de Tolhuislaan en wijk Brugakker
(Zeist-West). Om rond het gebied te kunnen wandelen moet men gebruik maken van
plattelandswegen en fietspaden. Dit levert onveilige situaties op.
De landgoederen Niënhof en Oostbroek zijn geschikt om te wandelen, al is het
aantal doorgaande paden beperkt en is Oostbroek slechts van één kant toegankelijk.
Niënhof is wandelend goed bereikbaar vanuit Bunnik, maar niet vanuit Zeist (West).
Het landgoed Oostbroek is goed bereikbaar vanuit De Uithof, maar niet vanaf Zeist.
Ook Blikkenburg en Wulpenhorst bieden wandelmogelijkheden, al zijn die op het
ogenblik nog beperkt. Figuur 2.4 laat zien, dat het gebied de Lage Grond voor
wandelen een ‘witte vlek’ is.
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Figuur 2.4 Voor wandelen geschikte paden rondom de Lage Grond
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Figuur 2.5 Voor fietsen geschikte paden en wegen rondom de Lage Grond
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Concluderend kan worden gesteld dat de bewoners van Zeist-West weinig
mogelijkheden hebben om direct vanuit de woning een aantrekkelijke korte
wandeling te maken. In de Lage Grond is het niet mogelijk om te wandelen of te
fietsen. Het gebied is wel beleefbaar vanaf omliggende wegen en paden, maar niet
toegankelijk. Rondom de Lage Grond zijn er wel wandelmogelijkheden. Voor de
bewoners van Bunnik is het mogelijk om dichtbij huis een rondwandeling te maken
langs de Kromme Rijn en in Landgoed Niënhof. Bewoners van de wijk Brugakker
kunnen gebruik maken van het voetpad langs de randsloot van de Lage Grond.
Fietsen
Het is niet mogelijk om in de Lage Grond te fietsen, maar wel er omheen. Rondom
het gebied liggen een aantal plattelandswegen die gedurende de spitsuren verboden
zijn voor gemotoriseerd verkeer. In die periode zijn ze geschikt voor (recreatief)
fietsverkeer. Buiten deze uren is het autoverkeer soms hinderlijk. De Koelaan heeft
een vrijliggend fietspad. Figuur 2.5 geeft weer welke paden en wegen in de omgeving
van de Lage Grond geschikt zijn om te fietsen.

2.2.3 Recreatieve mogelijkheden na uitvoering landinrichting
De uitvoering van de landinrichting is er op gericht het recreatief medegebruik van
het landinrichtingsgebied te verbeteren. In het ontwerp landinrichtingsplan wordt
voorgesteld om de landschappelijke aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten en
het beter voor recreanten te ontsluiten door aanleg van nieuwe wandelpaden,
fietspaden en bruggetjes. De voorgestelde inrichtingsmaatregelen zullen leiden tot
een gevarieerder landschap met een grotere belevingswaarde. In hoofdstukken 4 en 5
zal nader worden ingegaan op de voorgestelde tracés van een wandel- en fietspad in
het gebied de Lage Grond. .
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Randvoorwaarden voor natuur en recreatie

In dit hoofdstuk komt aan de orde welke randvoorwaarden er aan het gebruik van
het gebied en de paden kunnen worden gesteld, indien de ecologische verbindingszone zo goed mogelijk tot ontwikkeling moet worden gebracht. Ook worden
voorwaarden aangedragen die voor verbetering van de wandel- en fietsstructuur in
dit gebied relevant zijn. Deze randvoorwaarden vormen de criteria aan de hand
waarvan de effecten in latere hoofdstukken worden besproken.

3.1

Voorwaarden voor natuur

In deze paragraaf worden voorwaarden genoemd waaraan niet alleen locatie en
inrichting van de paden, maar ook bezoekers zouden moeten voldoen om zowel de
natuurkwaliteit van het gebied te handhaven (subparagraaf 3.1.1), als dat het gebied
kan blijven functioneren als ecologische corridor (subparagraaf 3.1.2).

3.1.1

Voorwaarden met betrekking tot natuurkwaliteit

De geomorfologie van het gebied zou zoveel mogelijk intact gelaten moeten worden.
Voor wat betreft de aanleg van een wandelpad is dit zeer goed mogelijk: het zou
onverhard gelaten kunnen worden. Voor de aanleg van een fietspad zal echter de
ondergrond moeten worden opgehoogd en zal een verharding moeten worden
aangebracht. Voor zover het fietspad oude meanders van de Kromme Rijn doorsnijdt worden verschillen in bodemvochtigheid plaatselijk genivelleerd. Doordat de
ondergrond met zand zal worden opgehoogd, zal de bermvegetatie van een aan te
leggen fietspad plaatselijk van de omgeving gaan afwijken. Aanleg van een onverhard
wandelpad zal de vegetatie daarentegen nauwelijks beïnvloeden. Alleen in de
lengterichting van het pad zullen af en toe plantenzaden door wandelaars vervoerd
worden. Wandelaars en fietsers zullen dan ook voornamelijk invloed hebben op de
fauna van het gebied.
Tracés voor de aanleg van paden zullen dan ook moeten worden beoordeeld op een
mogelijk effect op de fauna. Uitgaande van het gegeven dat de paden niet zullen
worden verlicht met het oog op verstoring van de fauna (de Molenaar et al., 1997; de
Molenaar & Jonkers, 2000; de Molenaar et al., 2000), zal de verstoring voor een groot
deel afhangen van de wijze waarop bezoekers zich gedragen. Als bezoekers op de
paden blijven en geen honden meenemen, zullen de meeste diersoorten aan de
situatie kunnen wennen en op den duur minder schuw worden. De ervaring heeft
echter geleerd dat veel bezoekers zich niet aan de regels houden indien het toezicht
onvoldoende is: op het landgoed Niënhof lopen bij voorbeeld regelmatig loslopende
honden, ondanks een algeheel verbod voor honden. Alleen door goede voorlichting
en het toepassen van stringente maatregelen zoals rooster, klaphek, verbodsbord en
toezicht is het mogelijk om wandelaars het gevoel te geven dat ze op bezoek zijn in

Alterra-rapport 340

29

een kwetsbaar gebied en dat van hen wordt verwacht dat ze zich aan de regels
houden. Ook dan zal er nog incidenteel verstoring plaats vinden.
Het verstoringseffect kan worden beperkt door bij de keuze van een tracé voor een
wandelpad en een fietspad rekening te houden met de verstoringsgevoeligheid van
soorten. De volgende richtlijnen met betrekking tot verstoringsgevoeligheid kunnen
hierbij worden gehanteerd:
• soorten die worden bejaagd zijn verstoringsgevoeliger dan soorten die met rust
worden gelaten;
• soorten van open terrein zijn verstoringsgevoeliger dan soorten van terrein waar
dekking aanwezig is (bijvoorbeeld weidevogels meer dan bosvogels en
watervogels meer dan moerasvogels);
• grote soorten zijn verstoringsgevoeliger dan kleine soorten (bv. vos meer dan
wezel en havik meer dan sperwer);
• soorten met opvallende kleuren (of gedrag) zijn verstoringsgevoeliger dan
onopvallende soorten (bv.ijsvogel meer dan rietzanger);
• dagactieve soorten zijn verstoringsgevoeliger dan soorten die uitsluitend 's nachts
actief zijn (wezel meer dan bunzing en steenuil meer dan bosuil);
• soorten die (incidenteel) op de grond broeden zijn verstoringsgevoeliger dan
soorten die in bomen broeden (bijvoorbeeld ransuil meer dan bosuil).

Figuur 3.1 Rangschikking van een aantal vogelsoorten naar hun verstoringsgevoeligheid; kievit en grutto kunnen
al op een afstand van 1-2 km in hun reproduktie worden gestoord bij een recreatieintensiteit van minder dan 200
bezoekers per jaar. (naar: van der Zande, 1984)

Een aantal vogelsoorten zijn op grond van literatuurgegevens in te delen op grond van
hun verstoringsafstand (figuur 3.1). Een dier kan op verstoring reageren door ‘het
gevaar’ te mijden, te verjagen of weg te lokken. Zoogdieren zoeken dekking en
weidevogels kunnen verder van het pad gaan broeden, waardoor de nestdichtheid
(plaatselijk) lager wordt. Weidevogels kunnen ook tijdelijk het nest verlaten om het
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gevaar weg te lokken, waardoor eieren en jongen worden blootgesteld aan predatoren
(onder andere aan roofvogels, kraaien en eksters). Het gevolg is een geringer
broedsucces. Bij de beoordeling van de tracés voor een wandel- en een fietspad is
zoveel mogelijk met verstoringseffecten rekening gehouden. De hoogste prioriteit is
daarbij toegekend aan het behoud van kenmerkende soorten van het gebied (zie 2.1.1).
Verstoring van de fauna zou tot en minimum beperkt moeten blijven. Voor
weidevogels en patrijs houdt dit in dat aanleg van een openbaar pad door open
terrein een negatieve invloed zal hebben op hun broedsucces. De lokale
populatiegrootte van kievit, grutto, scholekster, tureluur en patrijs is gering, maar hun
aanwezigheid is desondanks van invloed op de overlevingskans van de soort in de
regio, althans zolang er uitwisseling met andere lokale populaties kan blijven
plaatsvinden, bijvoorbeeld met de lokale populatie ten noorden van de A28 of met
de kerngebieden voor weidevogels ten westen van de A27 (bij Westbroek) en ten
zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal (Veen, 1991). In open terrein kunnen ook
zoogdieren in hun activiteiten worden gestoord, maar deze dieren kunnen uitwijken
en dekking zoeken in een nabijgelegen bosje. Perioden waarin een pad druk wordt
bereden (of belopen) zullen middelgrote zoogdieren de directe omgeving mijden.

Fig. 3.2 Poel in wijk Couwenhoven met zicht op de Lage Grond

Een pad dat langs een waterloop wordt getracéerd zal zowel het broedsucces van
schuwe watervogels beïnvloeden, als het foerageren van tal van andere schuwe
vogelsoorten vrijwel onmogelijk maken. Een pad dat langs een moerasgebied loopt
heeft naar verwachting eveneens een ongunstig effect. Kleine rietvogels, zoals kleine
karekiet en rietzanger, hebben weliswaar voldoende dekking en zijn weinig
storingsgevoelig, maar een moerasvogel als de watersnip heeft in het voorjaar rust
nodig voor het uitvoeren van baltsvluchten. Een pad dat langs of door een bosperceel
wordt getracéerd zal nauwelijks invloed hebben op de dichtheid van kleine bos- en
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struweelvogels, maar roofvogels en uilen zullen het bosje als broedgebied gaan
mijden. Een griendperceel (of een perceel essenhakhout) heeft dit bezwaar niet: het
bezit over het algemeen geen geschikte broedplaatsen voor roofvogels en uilen, al
broedt er soms een ransuil op de grond. Aanleg van een pad langs of door zo’n
perceel heeft echter als nadeel dat het minder geschikt wordt als rustplaats voor reeën
(en andere middelgrote zoogdieren). De wat grotere percelen (> 4 ha) kunnen
gedurende het vegetatieseizoen ook dan nog voldoende dekking bieden, maar dit
geldt zeker niet voor de herfst- en winterperiode. In die periode neemt ook de
dekking in de landgoedbossen van Oostbroek en Niënhof sterk af. Reeën trekken
zich dan bij de geringste storing terug in de grienden en hakhoutpercelen waar geen
mensen komen. De aanwezigheid van dergelijke refugia is ook voor andere
zoogdieren van belang. Zolang er voldoende rustige bosjes overblijven, is niet te
verwachten dat de aanleg van enkele paden invloed zal hebben op de
populatiegrootte van de zoogdieren in het gebied.
Samenvattend: bosvogels zijn over het algemeen minder storingsgevoelig dan
weidevogels, watervogels, enkele moerasvogels en enkele roofvogels en uilen. Aanleg
van een pad door of langs een groot en dicht hakhoutperceel zal minder verstoring
geven dan aanleg door open terrein, mits wandelaars en fietsers zich aan de paden
houden en honden effectief uit het gebied kunnen worden geweerd. In het
vegetatieseizoen zal zo’n hakhoutperceel zoogdieren voldoende dekking kunnen
geven. Reeën behoeven dan ook niet regelmatig door passerende wandelaars of
fietsers te worden opgeschrikt. Dit geldt echter niet voor de winter. Aan de
gebruikers van het gebied zal dan ook duidelijk gemaakt moeten worden dat men te
gast is in een kwetsbaar gebied en men zich daarnaar zal dienen te gedragen. Om de
rust voldoende te kunnen garanderen voor dieren die voornamelijk in de schemering
en ’s nachts actief zijn, zal overwogen moeten worden de paden alleen overdag open
te stellen.

3.1.2 Voorwaarden met betrekking tot de ecologische verbindingsfunctie
Het getracéerde wandel- en fietspad loopt dwars door de verbindingszone tussen de
Utrechtse Heuvelrug en de landgoederen in het Kromme Rijn gebied. Uitwisseling
tussen deelpopulaties van diersoorten is van belang voor hun overlevingskans in het
gebied. Voor soorten die niet kunnen vliegen en zich dus uitsluitend lopen of
kruipend verplaatsen, zou de aanleg van nieuwe paden een extra barrière kunnen
betekenen. Een voorwaarde is dat de paden passeerbaar moeten zijn voor alle
diersoorten die in het gebied (kunnen) voorkomen.
Zolang de paden regelmatig worden gebruikt, zal de passage van diersoorten worden
belemmerd. Vooral schuwe diersoorten, zoals vos en ree, zullen zich overdag gedekt
houden. Een voorwaarde voor de aanleg van nieuwe paden is dat een eventuele
barrièrewerking geen effect mag hebben op de overlevingskans van de soorten die in
het gebied voorkomen. Van reeën is bekend dat ze zich regelmatig door het gebied
verplaatsen en dat er uitwisseling plaats vindt tussen de lokale populatie van de
Heuvelrug en die van het Kromme Rijn gebied. Aangezien ze zich voornamelijk in de
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schemertijd en ’s nachts door het gebied verplaatsen, is niet te verwachten dat ze veel
hinder van passanten zullen ondervinden. Dit geldt ook voor haas en marterachtigen.
De hinder die in de schemertijd en ’s nachts kan optreden kan worden beperkt door
de paden alleen overdag open te stellen. Het is in ieder geval niet aannemelijk dat de
regionale overlevingskans van deze soorten zal worden verkleind door aanleg van een
wandelpad en een fietspad. Ook amfibieën worden er niet door bedreigd, al zal er
wel eens een kikker of een pad door een fiets worden overreden. Alleen voor de
ringslang, die een grote actieradius heeft, zou een verhard fietspad een sterke
barriërewerking kunnen hebben, zowel door verstoring, als door verkeerssterfte
(Bureau Waardenburg, 1991: 37). In het algemeen hebben verharde wegen meer
invloed op de uitsterfkans van soorten met een grote actieradius, zoals de ringslang,
dan op soorten met een kleine actieradius, zoals de kleine watersalamander (Bugter &
Vos, 1997). Eventuele passageproblemen zouden echter plaatselijk kunnen worden
opgelost , bijvoorbeeld middels een vlonderconstructie.

3.1.3 Criteria voor een ecologische beoordeling van de tracés
Uit het bovenstaande kunnen de volgende criteria worden samengevat:
• zo min mogelijke aantasting geomorfologie;
• zo min mogelijke verstoring van vogels van open terrein (kievit, grutto,
scholekster, tureluur en patrijs);
• zo min mogelijke verstoring van broedende en foeragerende water- en
moerasvogels (slobeend, bergeend, visdief, aalscholver, watersnip);
• zo min mogelijk verstoring van uilen en roofvogels (steenuil, kerkuil, ransuil,
bosuil, torenvalk en boomvalk);
• zo min mogelijk verstoring van (potentiële) schuilplaatsen van reeën en andere
middelgrote zoogdieren;
• zo gering mogelijke barriëre voor ringslangen.

3.2

Voorwaarden voor recreatief gebruik

Deze paragraaf gaat over de wensen die vanuit recreatief oogpunt aan de nieuwe
paden in het gebied gesteld worden. Er wordt alleen ingegaan op fietsen en
wandelen, omdat dit de belangrijkste recreatieve activiteiten rondom de Lage Grond
zijn. Eerst komen de basisvoorwaarden voor wandelen en fietsen aan de orde.
Vervolgens komen de specifieke eisen voor deze recreatievormen ter sprake.

3.2.1

Toegankelijkheid en bereikbaarheid

Om in een gebied te kunnen wandelen en fietsen zal het toegankelijk moeten zijn. Dit
kan middels wegen en paden worden geregeld. Essentieel is de samenhang van het
padennetwerk. Elke recreatieve activiteit heeft een eigen netwerk. Afhankelijk van de
tijdsduur en snelheid van de activiteit, dient het netwerk fijnmazig te zijn
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bijvoorbeeld voor een ommetje wandelen of grofmazig als het om lange afstand
wandelingen gaat. Niet altijd leiden verschillende activiteiten tot verschillende
netwerken. Zo kunnen de ommetjesloper en de langeafstandsloper van hetzelfde
netwerk gebruik maken. Informatieborden, bewegwijzering en routes kunnen de
structuur van het padennetwerk verduidelijken.
Om een gebied aantrekkelijk te maken voor wandelaars en fietsers zal het ook goed
bereikbaar moeten zijn. Dit betekent dat het gebied via een netwerk van wegen en
paden aangesloten moet zijn op herkomstgebieden van recreanten. Dit kan de
woning zijn, maar ook tijdelijke verblijfsgebieden zoals kampeerterreinen en
bungalowparken. Een goede bereikbaarheid is bepalend voor het gebruik. Vanuit de
herkomstgebieden moet bekeken worden of er geen barrières zijn om het gebied te
bereiken, zoals (rond)wegen, spoorlijnen en waterwegen. Dit kan leiden tot extra
gebruik van de auto voor het bereiken van parkeergelegenheden als startpunt voor
fietstochten en wandelingen.

3.2.2 Inrichtingsaspecten van wandelpaden
Wandelnetwerk
Voor de korte afstandswandelaar dient het padenstelsel in het gebied zo groot te zijn
dat men wandelingen van circa 3-5 kilometer (drie kwartier tot een uur) kan maken.
Hierbij wil de wandelaar liefst de keuze hebben uit meer dan één route en wil hij zo
min mogelijk dezelfde stukken lopen. Aan deze eisen kan worden voldaan door te
zorgen voor een netwerk van paden met een maaswijdte van circa 1 km (Lörzing,
1981). De lange afstandswandelaar volgt een doorgaande route . De netwerken voor
korte en lange wandelingen kunnen gedeeltelijk samenvallen.
Wandelpad
Wandelaars hebben een voorkeur voor onverharde paden, mits deze ook in het vooren najaar goed begaanbaar zijn. Voor kortere wandelroutes die vaak gebruikt worden
zijn halfverharde of verharde paden nodig. Recreatieve wandelpaden dienen bij
voorkeur ongeschikt te zijn voor ander verkeer, zoals auto’s, (brom)fietsers en
ruiters. De breedte van het wandelpad is afhankelijk van het gebruik. In de Lage
Grond is een breedte van 0,75 tot 1 meter voldoende, omdat deze paden niet
intensief belopen zullen worden. Er mogen niet te veel obstakels zijn; overstapjes
over hekken vormen doorgaans echter geen probleem Een wandelroute kan ook
onder minder gunstige weersomstandigheden, zoals harde wind, nog aantrekkelijk
zijn als er enige beschutting is. Hierin kan eventueel worden voorzien door een
dichte begroeiing aan te brengen, bij voorbeeld aan de noord(west) zijde van een pad.
De soort begroeiïng dient echter te passen in het landschapsbeeld.
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Karakterisering wandelen

Er zijn drie typen wandelaars te onderscheiden. De grootste groep bestaat uit korte
afstandwandelaars. Ze maken wandelingen die kort zijn, zowel in afstand als in duur. Gemiddeld
loopt de korte afstandwandelaar 3 tot 5 kilometer, vaak langs gemarkeerde routes. Veel wandelingen
in gezinsverband vallen onder deze categorie. De groep lange afstandswandelaars volgt langere doorgaande routes. Zij leggen gemiddeld zo’n 15 km per wandeling af. De natuurzoekende wandelaars is
een relatief kleine groep, die op zoek is naar de specifieke kwaliteiten van een natuurgebied en het
bestuderen van de natuur. Deze natuurzoekers stellen minder hoge eisen aan het voorzieningenniveau in een natuurgebied. Per wandeling leggen ze gemiddeld 7 km af (Jansen, 1995).
Wanneer
Wandelen kan onder alle weersomstandigheden en in alle seizoenen. Het voor- en najaar zijn echter
het meest populair. In de weekenden en vooral op zondag wordt het meest gewandeld. Op een
doordeweekse dag worden weinig lange tochten gemaakt. De meeste wandelingen duren een half tot
2 uur. De lange afstandwandelaars volgen vaak langere routes of delen daarvan. Korte wandelingen
worden gelijkmatiger over het jaar gemaakt dan de langere wandelingen. De meeste wandelaars
verplaatsen zich tussen 10.00 en 17.00 uur, waarbij de piek omstreeks 15.00 uur ligt. Alleen de
natuurzoekende wandelaars komen voor 8.00 uur en na 18.00 uur.
Vertrekpunt
De wandelingen kunnen zowel vanuit de woning als vanuit een tijdelijke verblijfplaats gemaakt. Als
het wandelgebied op enige afstand van de woonomgeving ligt, zal men in veel gevallen van voor- en
natransport gebruik maken. Dit is meestal de auto. Lange afstandswandelaars gaan vaker te voet of
met openbaar vervoer.
Eisen aan de recreatieve omgeving
In het algemeen houden wandelaars van rust en stilte en wandelen zij graag in een aantrekkelijke,
afwisselende omgeving. . Vooral voor lange afstandslopers speelt het landschap een belangrijke rol.
Natuurzoekers willen de natuur graag individueel beleven en komen niet graag andere mensen tegen.

3.2.3 Inrichtingsaspecten van (recreatieve) fietspaden
Fietsnetwerk
Het gebied kan gebruikt worden voor een korte fietstocht of als onderdeel van een
lange fietstocht. Voor een ommetje fietsen van een uur vanuit de woning is een
netwerk met een maaswijdte van 4 bij 4 km noodzakelijk (Lörzing, 1981). De
mogelijkheid om verschillende rondjes te kunnen fietsen is belangrijk. Het fietsen van
langere afstanden waarbij het gebied als doorgangsgebied wordt gebruikt, vereist een
grootschalig fietsnetwerk met doorgaande fietspaden. Bewegwijzering is vooral voor
doorgaande fietsers van belang. De toerfietser die vanuit zijn woning vertrekt, kent
over het algemeen het gebied en heeft weinig behoefte aan een gemarkeerde
fietsroute. Dit geldt ook voor racefietsers.
Fietspad
De fiets wordt zowel voor recreatief verkeer, als voor woon-werkverkeer gebruikt.
Hoewel in beide gevallen de omgeving verschillend wordt beleefd, maakt dat voor de
inrichting van fietspaden geen verschil (Elsevier, 2000). Fietspaden dienen voorzien
te zijn van asfalt, beton of een leem/grind verharding. De breedte van een fietspad
hangt onder meer af van de verkeersintensiteit. Voor toerfietsers moet het pad
minimaal 1 meter breed zijn. Wanneer fietsers elkaar ongehinderd willen passeren,
moet de breedte tussen 1,5 en 2,25 meter liggen. In het algemeen wordt een bochtig
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tracé op prijs gesteld, maar in een route mogen geen krappe bochten zitten. Scherpe
bochten kunnen met een grotere breedte worden gecompenseerd. Fietspaden dienen
bij voorkeur aan de westzijde beschutting te geven tegen de vaak voorkomende
westenwind. Een route waarbij schaduw- en zonrijke delen elkaar afwisselen wordt
door gebruikers hoog gewaardeerd. Overhangende takken van bomen en struiken
worden echter door fietsers als hinderlijk ervaren. Daarom mogen de bomen niet te
dicht langs een fietspad staan. Een fietspad dient in de hoogte minimaal 2 meter vrij
te zijn van overhangende takken. Bermen moeten minimaal 0,75 meter breed zijn.
Langs water dienen bermen breder te zijn.
Karakterisering recreatief fietsen
Fietsen is een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. Zo’n 30 tot 40% van de bevolking maakt
op een mooie dag een fietstochtje. De groep fietsers is onder te verdelen in toerfietsers,
racefietsers en ATB-rijders. De groep toerfietsers is het grootst. De gemiddelde lengte van een
fietstocht is 12 km, maar tijdens dagtochten wordt al snel 26 tot 40 km gefietst. Racefietsers
leggen nog grotere afstanden af en stellen hoge eisen aan het wegdek (Jansen, 1995).
Wanneer
Fietsen is betrekkelijk seizoensonafhankelijk. In het voor- en najaar, maar ook in de zomer wordt
veel gefietst. In de winter wordt minder gefietst door de kou en de wind, maar ook omdat het
landschap dan minder aantrekkelijk is. De meeste fietstochten vinden plaats in het weekend
tussen 13.00 en 17.00 uur. Racefietsers zijn ook vroeg in de ochtend actief.
Vertrekpunt
De woonplaats fungeert meestal als startplaats voor een fietstocht. Maar fietsers vertrekken ook
vanaf een tijdelijke verblijfplaats, een fietsverhuurpunt of een parkeerplaats.
Eisen aan de recreatieve omgeving
Fietsers vinden stilte, afwisseling en veiligheid de belangrijkste kenmerken waaraan de omgeving
van een fietspad zou moeten voldoen . De voorkeur gaat uit naar een natuurlijke omgeving,
afgewisseld met cultuurelementen. Rustpunten en bloemrijke bermen met struiken worden
eveneens hoog gewaardeerd. Water vormt een aantrekkelijk element om langs te fietsen.

3.2.4 Criteria voor de beoordeling van de tracés vanuit de recreatie
De voorwaarden voor recreatie uit de vorige paragraaf leiden tot criteria voor de
beoordeling van de tracés vanuit recreatief oogpunt. Deze criteria zijn:
• toegankelijkheid van het gebied
• aansluiting op herkomstgebieden van wandelaars en fietsers (woning)
• aansluiting op bestemmingsgebieden zoals Niënhof en Oostbroek
• aansluiting op het bestaande wandel-/ fietspadennetwerk
• mogelijkheid om een rondje te lopen zonder dezelfde route af te hoeven leggen
• afwisseling van de route
• verkeersveiligheid van de route
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Effecten van de tracés voor het wandelpad Zeist – Bunnik

In dit hoofdstuk worden de effecten beschreven van de verschillende tracés voor het
wandelpad van Zeist –West naar Bunnik. Het hoofdstuk begint met de beschrijving
van de verschillende tracés (4.1). In paragraaf 4.2 worden eerst een aantal ecologische
effecten in algemene zin besproken, daarna wordt het tracé uit het ontwerp
landinrichtingsplan behandeld (4.2.1). In de subparagraaf daarna worden een aantal
alternatieve tracés besproken. In 4.3 wordt de gebruikswaarde van de verschillende
tracés voor de recreatie toegelicht.

4.1

Beschijving van de tracés

Nu volgt eerst de beschrijving en weergave van de verschillende tracés. Tracés I t/m
IV komen overeen met Van Mispelaar (1997), tracé V en VI zijn naar aanleiding van
een veldbezoek toegevoegd. In figuur 4.1 zijn de tracés weergeven.
Tracé ontwerp landinrichtingsplan
Pad loopt langs de oostzijde van de Nieuwe Hakswetering en sluit aan op een pad
van Niënhof. Een variant hiervan loopt via het bestaande pad midden door het
langwerpige griendperceel (pad komt overeen met IIIa Van Mispelaar).
Alternatieve tracés
I
Wandelpad loopt langs de westkant van de Nieuwe Hakswetering,
aansluitend op de hoek Grote Laan, Rijnsoever.
II
Pad vanuit Zeist –West over de nu afgesloten Kouwenhovenselaan, dan ter
hoogte van het bestaande bosperceel afbuigend naar het zuidoosten en
vervolgens naar het zuidwesten richting Niënhof.
III
Pad loopt aan de oostzijde van de Nieuwe Hakswetering, aanvankelijk langs
het water, maar buigt bij een griendperceel af naar het zuidoosten en bij een
volgend griendperceel weer naar het zuidwesten. Het pad loopt in deze
richting door naar Niënhof.
IV
Pad loopt vanuit de wijk Couwenhoven door landbouwgebied naar een bosje
en vervolgens naar een geasfalteerde weg langs de noordkant van sportvelden.
V
Pad loopt langs de wijk Couwenhoven door de natuurontwikkelingsstrook
(alternatief aangedragen door de Stichting Het Utrechts Landschap en de
Werkgroep Natuurlijk Zeist-West; zie: Witte, 2000).
VI
Pad loopt aanvankelijk (vanuit Zeist) aan de westzijde van de Nieuwe
Hakswetering, maar buigt voorbij een bosje af naar het noordwesten, waar
het aansluit op het bestaande pad, dat naar de Tolakkerlaan loopt.
0-optie Openstellen van de Kouwenhovenselaan.
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Figuur 4.1 Tracés voor het wandelpad
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Uitvoering
Bij de beoordeling van de effecten van het pad wordt uitgegaan van de uitvoering als
onverhard pad van 1 meter breed. Dit levert geen aantasting van de
geomorfologische structuur op, en wijkt het minst af van de huidige situatie. Zo’n
uitvoering komt tegemoet aan de wensen van natuurgerichte wandelaars.

4.2

Ecologische effecten van een wandelpad tussen Zeist-West en
Bunnik

Bij de beschrijving van de ecologische effecten worden in een aantal gevallen
mitigerende maatregelen genoemd die negatieve effecten kunnen voorkomen of
verminderen. Voor het uiteindelijke advies worden ook compenserende
mogelijkheden besproken (paragraaf 6.3).

4.2.1
•

•

•

Algemeen geldend voor alle tracés

Een wandelpad Zeist - Bunnik zal de looproute van reeën (Utrechtse heuvelrug Kromme Rijn gebied) loodrecht doorsnijden (figuur 4.2). De verstoring zal
voornamelijk in de schemertijd ('s morgens vroeg en 's avonds) plaatsvinden. Dit
geldt ook voor vos en bunzing. wezel, hermelijn en haas kunnen wat vaker
overdag door wandelaars in hun activiteiten worden gestoord.
Voor zover het wandelpad door open terrein loopt zullen weidevogels regelmatig
worden verstoord door passerende wandelaars. Het gaat hier voornamelijk om
soorten als: kievit, grutto, scholekster, tureluur, watersnip en patrijs. Deze vogels
zullen verder van het pad af gaan broeden of regelmatig van het nest opvliegen
om wandelaars te verjagen of weg te lokken. Onderwijl lopen hun eieren of
jongen een grote kans te worden opgegeten door kraaien, eksters of andere
predatoren.
Voor zover het te projecteren pad langs of door een bosje loopt, zal het bosje
niet meer door reeën gebruikt worden om er jongen te werpen en zullen
roofvogels en uilen het bosje als broedgebied mijden. Zo zullen ook knotwilgen
waarschijnlijk niet meer door de steenuil als broedplaats worden uitgekozen als er
een wandelpad langs loopt.

Mogelijke verstoringen kunnen worden beperkt door:
• geen honden toe te laten (middels een verbodsbord en een wegrooster).
• het wandelpad beperkt open te stellen (alleen overdag).
• (brom)fietsers te weren middels een verbodsbord en een klaphek. Door het pad
smal aan te leggen (ca. 1 m) en onverhard te laten kan het gebruik ervan door
fietsers verder worden ontmoedigd.
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Figuur 4.2 Looproute reeën

4.2.2 Tracé wandelpad ontwerp landinrichtingsplan
Dit tracé loopt aan de zuidkant van de Nieuwe Hakswetering: vanaf Zeist aanvankelijk
voor ongeveer een kwart door open natuurontwikkelingsgebied en voor driekwart door
een griendperceel. Volgens plan zou een deel van het open gebied worden afgegraven
voor de ontwikkeling van een moerasvegetatie. Dit betekent dat het voetpad tussen de
Nieuwe Hakswetering en het kwelmoeras zou komen te lopen. Het nadeel hiervan is dat
relatief schuwe broedvogels (o.a. tureluur en watersnip) het moerasgebied zouden
kunnen mijden. Het deel van het tracé dat door de griend is gepland heeft minder
nadelige effecten, mits van het bestaande middenpad gebruik wordt gemaakt en
wandelaars het pad niet verlaten. Verder zullen geen honden mogen worden toegelaten.
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Door het griend plaatselijk periodiek af te zetten, zal ook bij gebruik van het wandelpad
nog dekkingsmogelijkheid voor reeën overblijven.

4.2.3 Alternatieve tracés
Hieronder is weergegeven welke ecologische effecten kunnen optreden bij de
verschillende alternatieve tracés.
I
Het wandelpad loopt aan de noordzijde van de Nieuwe Hakswetering,
aanvankelijk langs een bosje (vanaf Zeist), door een smalle strook
natuurontwikkelingsgebied, langs een griendperceel (aan de overkant van
het water) en voor een klein deel door reservaatsgebied.
Nadeel: verstoring (foeragerende) watervogels + kans op verstoring
moerasvogels (na ontwikkeling van een kwelmoeras nabij de wijk
Brugakker), al is die kans minder groot dan bij tracés III en IIIa. Bovendien:
kwaliteitsvermindering bosje als potentiële broedplaatsen voor roofvogels
en uilen en refugium voor reeën.
II
Het tracé loopt door open terrein en langs een bosje.
Nadeel: kans op verstoring van weidevogels en kwaliteitsvermindering bosje
als refugium voor reeën.
III
Dit tracé loopt voor ongeveer een kwart langs de oostzijde van de Nieuwe
Hakswetering en daarna door en langs open natuurontwikkelingsgebied.
Nadeel: kans op verstoring moerasvogels (na ontwikkeling van kwelmoeras)
+ verstoring weidevogels + enige verstoring van foeragerende watervogels.
Bovendien: enige kwaliteitsvermindering bosje als potentiële broedplaats
voor roofvogels en uilen en als refugium voor reeën.
IV
Het tracé loopt vrijwel geheel door open terrein. Verder langs bosje.
Nadeel: verstoring van weidevogels + kwaliteitsvermindering bosje als
potentiële broedplaats voor roofvogels en uilen en als refugium voor reeën.
V
Het tracé loopt aan de zuidkant van de randsloot bij Couwenhoven (ZeistZW).
Nadeel: de verleiding is groot er met de hond te gaan wandelen. Honden
kunnen hier alleen effectief uit het gebied worden geweerd indien er een
waterloop evenwijdig aan de randsloot zou worden gegraven, zoals
aangegeven in de plankaart de Lage Grond (Grontmij, 2001). Weidevogels
zouden ook door wandelaars kunnen worden verstoord, al zou dit kunnen
worden beperkt door de aanplant van struweel tussen de randsloot en de
nieuw te graven waterloop (Grontmij, 2001).
VI
Dit pad loopt langs een vee-annex fruitbedrijf.
Nadeel: kwaliteitsvermindering bosje (langs Nieuwe Hakswetering) als
potentiële broedplaats voor roofvogels en uilen en als refugium voor reeën
+ kans op verstoring moerasvogels natuurontwikkelingsgebied, zij het
minder dan bij tracé III en IIIa.
0-optie: openstellen van de Kouwenhovenselaan voor wandelaars; (brom)fietsen en
honden zouden echter moeten worden geweerd middels een rooster en de
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bouw van een smal bruggetje (met een klaphek) over de randsloot van
Brugakker.
Nadeel: kwaliteitsvermindering bosje als potentiële broedplaats voor
roofvogels en als refugium voor reeën + kans op verstoring broedplaats van
Steenuil.

4.3

Gebruikswaarde voor de recreatie

Naar aanleiding van de criteria uit paragraaf 3.2.4. worden het wandelpad uit het
ontwerp landinrichtingsplan en mogelijke alternatieven beoordeeld op de gebruikswaarde voor recreatie. Deze criteria zijn:
• toegankelijkheid van het gebied
• aansluiting op herkomstgebieden van wandelaars (woning)
• aansluiting op bestemmingsgebieden zoals Niënhof en Oostbroek
• aansluiting op het bestaande wandelpadennetwerk
• mogelijkheid om een rondje te lopen zonder dezelfde route af te hoeven leggen
• afwisseling in de route
• verkeersveiligheid van de route

4.3.1

Algemeen geldend voor alle tracés

Voor de tracés van het wandelpad zijn een aantal voordelen en nadelen te noemen
die gelden voor alle voorgestelde tracés.
Als voordelen kunnen worden genoemd:
• uitbreiding van de wandelmogelijkheden, omdat de Lage Grond toegankelijk
wordt;
• de mogelijkheid om via een pad dat uitsluitend voor wandelaars is bestemd,
Niënhof te bereiken;
• de mogelijkheid om direct uit de woning (Zeist-West) de natuur in te kunnen
trekken;
• aansluiting van Zeist op (middel)lange afstandsroute.
De volgende nadelen zijn van toepassing:
• bij een korte wandeling vanuit Zeist-West is men genoodzaakt dezelfde weg terug
te nemen;
• bij een langere wandeling hoeft dit niet, maar een deel van de route is dan niet
exclusief voor wandelaars en daardoor minder verkeersveilig;
• geen aansluiting op (middel)lange afstandspaden in noord-zuid richting.
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4.3.2 Tracé wandelpad ontwerp landinrichtingsplan
De aanleg van het pad betekent dat de Lage Grond toegankelijk wordt voor
wandelaars en daardoor beter kan worden beleefd. Het pad verbindt Zeist-West met
landgoed Niënhof. Voor de inwoners van de wijken Brugakker, Couwenhoven en
Blikkenburg wordt het mogelijk om Niënhof te bereiken via een pad dat alleen
bestemd is voor wandelaars. Het plan past in het beleid van recreatie dichtbij huis,
zoals dat door de overheid nagestreefd wordt: vanuit de woning de natuur in, zonder
gebruik te maken van de auto (Ministerie van LNV, 2000). Het aan te leggen pad
vormt tevens de aansluiting van Zeist op de (middel)lange afstandsroute langs de
Kromme Rijn en Amelisweerd. Het pad heeft geen aansluiting op (middel)lange
afstandspaden in noord-zuid richting.
Het pad zal vooral gebruikt worden door korte afstandswandelaars uit Zeist-West,
die dan het volgende rondje kunnen lopen: pad langs de Nieuwe Hakswetering, over
Niënhof, langs de Kromme Rijn en weer langs de Nieuwe Hakswetering terug. Naar
schatting zal deze wandeling een uur tot anderhalf uur in beslag nemen. Nadeel van
deze route is dat men deels langs dezelfde weg terug moet en dat men op Niënhof
niet veel keuzemogelijkheden heeft. Er zijn geen mogelijkheden zijn om een kleiner
rondje te lopen vanuit Zeist-West.

Fig. 4.3 Gezicht op de Kouwenhovenselaan vanaf wijk Couwenhoven (Zeist)
Het is wel mogelijk om een langere ronde te maken vanuit Zeist-West, zonder voor
de tweede keer langs de Nieuwe Hakswetering te lopen. Men moet dan terug naar
Zeist-West via de Grote Laan, Tolakkerlaan en de Bisschopsweg. Deze plattelandswegen zijn echter niet voldoende geschikt voor wandelaars, omdat ook auto's,
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fietsers en skeelers frequent gebruik maken van deze wegen. Dit maakt de wegen
onveilig. Een andere mogelijkheid is om via de Grote Laan, Sportlaan en Koelaan
terug naar Zeist-West te lopen. Deze wegen zijn deels voorzien van vrijliggende
fietspaden, maar ook hiervoor geldt dat ze niet echt geschikt zijn om te wandelen in
verband met onveiligheid en lawaaioverlast. Bovendien is het landschappelijk geen
aantrekkelijke route.
Voor de inwoners van Bunnik zal de gebruikswaarde van een pad door de Lage
Grond klein zijn, omdat het niet aansluit op een wandelgebied in Zeist en een
rondwandeling daardoor niet mogelijk is.
Aanbevelingen
Om de gebruiksmogelijkheden van een wandelpad Zeist – Bunnik te vergroten zou
de directe omgeving van de Lage Grond toegankelijker en verkeersveiliger gemaakt
moeten worden. De wandelaar krijgt hierdoor meer keuzemogelijkheden, zodat ook
kortere routes vanuit Zeist-West mogelijk zijn. Hierbij valt te denken aan:
• Wandelpad van Niënhof verbinden met voetpad tracé van Wulpenhorst.
• Bisschopsweg en Tolakkerlaan afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
• Vergroten van de bereikbaarheid van Oostbroek door de oude ingang aan de
Bisschopsweg open te stellen voor wandelaars.
• Aanleg van een wandelpad langs de zuidkant van Couwenhoven (Zeist-West),
enerzijds aansluitend op wandelpad langs Brugakker en anderzijds op wandelpad
van Wulpenhorst. Aanleg van een pad aan de overkant van de randsloot heeft
echter alleen zin indien hier het schoonwatertracé wordt gerealiseerd, waardoor
de inloop van honden in het weidegebied zoveel mogelijk wordt voorkomen.

4.3.3 Alternatieve tracés
De alternatieve wandeltracés die de Lage Grond doorsnijden hebben in recreatief
opzicht min of meer dezelfde voor- en nadelen als het voorgestelde tracé Zeist-West
– Bunnik uit het ontwerp landinrichtingsplan. Daarnaast kennen de verschillende
tracés nog een aantal specifieke voor- en/of nadelen:
Tracé I heeft als nadeel dat het niet aansluit op Niënhof. Dit betekent minder
wandelmogelijkheden.
Tracé II langs de Kouwenhovenselaan heeft als voordeel dat dit tracé deels over een
bestaande laan voert en dat het logisch aansluit op de groenstructuur van Zeist-West
en Niënhof.
Tracé III biedt in vergelijking met het voorgestelde tracé uit het ontwerp
landinrichtingsplan meer afwisseling, omdat het langs het water en door het weiland
gaat.
Tracé IV biedt de minste afwisseling omdat het door open landbouwgebied loopt.
Tracé V verbetert de toegankelijkheid van de Lage Grond niet. Ook de
bereikbaarheid van Niënhof wordt niet verbeterd, waardoor de uitbreiding van de
wandelmogelijkheden gering is. Voor een rondwandeling zou aansluiting op de
Wulpenhorst wellicht een oplossing kunnen bieden.
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Tracé VI heeft als nadeel dat het niet aansluit op Niënhof. Dit betekent minder
wandelmogelijkheden.
De 0-optie heeft als voordeel dat dit tracé geheel over een bestaande laan
(Kouwenhovenselaan) voert. Er hoeft dus geen nieuw pad aangelegd te worden.
Bovendien sluit het pad logisch aan op de groenstructuur van Zeist-West en
Niënhof.

4.4

Advies wandelpad

De Kouwenhovenselaan (0-optie) en het tracé (I) langs de noordzijde van de Nieuwe
Hakswetering komen het meest als wandelpad in aanmerking. De voor- en nadelen
worden hieronder kort weergegeven.
1. 0-optie: openstellen Kouwenhovenselaan onder stringente voorwaarden (geen
fietsen, geen honden).
Voordelen: pad is reeds aanwezig en sluit logisch aan op de groenstructuur van
Zeist en het landgoed Niënhof + geringe verstoring van de fauna.
2. tracé I (langs noordzijde van de Nieuwe Hakswetering)
Voordelen: perceel is destijds opgehoogd met grond (tijdens aanleg van de
Nieuwe Hakswetering) + geen kwaliteitsvermindering langwerpig griendperceel
als refugium voor zoogdieren (als bij IIIa) + minder kans op verstoring van
moerasvogels dan bij III en IIIa.
Nadelen: verstoring foeragerende watervogels (o.a. aalscholver, visdief) + kans
op verstoring weidevogels
Tracé VI langs het veeteelt- annex fruitteeltbedrijf naar de Tolakkerlaan is alleen een
goede optie indien de Tolakkerlaan en de Bisschopsweg zouden worden afgesloten
voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Overige tracés (II – IV) zijn ongunstiger o.a.
in verband met kans op verstoring weidevogels.
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5

Effecten van de tracés voor het fietspad Zeist - De Uithof

Dit hoofdstuk beschrijft de effecten van een aantal tracés voor een fiets- en
wandelpad van Zeist naar De Uithof. In paragraaf 5.1 worden de tracés beschreven
en in paragraaf 5.2 de ecologische effecten: achtereenvolgens algemeen geldende
effecten, de effecten van het pad zoals dat op het ontwerp landinrichtingsplan is
weergegeven en de effecten van een aantal alternatieven. Daarbij komt ook een
zogenaamde 0-optie aan de orde.

5.1

Beschrijving van de tracés

De tracés voor het fiets-/ wandelpad (verder te noemen fietspad) komen overeen
met die beschreven zijn in Van Mispelaar (1997), de 0-optie is aangedragen door de
Stichting Natuurlijk Zeist-West.
Tracé ontwerp landinrichtingsplan
Dit tracé (nr. I in van Mispelaar, 1997) loopt geheel door open terrein: vanaf de
Kromme Rijnlaan in Zeist naar de Zeister Grift, bruggetje over naar de
Bisschopswetering, vervolgens langs het water richting Oostbroek.
Alternatieve tracés
Ia
Fietspad loopt vanaf de bebouwing van Brugakker over grindweg naar
boerderij van familie van Ekeren en vervolgens langs de Bisschopswetering
naar de Bisschopsweg (als bij I).
II
Vanuit Zeist langs de noordoever van de Zeister-Grift, ter hoogte van het
griendperceel over brug, door het toekomstige natuurontwikkelingsgebied
naar de Bisschopswetering en vervolgens langs de wetering naar het westen.
III
Vanuit Zeist langs de noordoever van de Zeister Grift tot waar deze een
bocht maakt, daarna een brug over naar de Bisschopsweg (langs de boerderij
van Oskam).
IV
Vanuit Zeist ca. 250 m langs de noordoever van de Zeister Grift, na het bosje
met een brug over de Grift en vervolgens langs de zuidrand van de huiskavel
van Oskam (door het natuurontwikkelingsgebied).
V
Vanuit Zeist-West ca. 200 m langs de noordzijde van de Nieuwe
Hakswetering, buigt voorbij het bosje langs de wetering af naar het
noordwesten, waar het aansluit op een bestaand pad dat naar de Tolakkerlaan
loopt.
0-optie Bisschopsweg autovrij maken.
De verschillende tracés zijn weergegeven in figuur 5.1.
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Figuur 5.1 Tracés voor het fietspad
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Uitvoering
Voor de uitvoering van het fietspad is uitgegaan van een verhard fietspad van
ongeveer 1,5 meter breed, omdat het pad ook een belangrijke functie heeft als woonwerkverbinding.

5.2

Ecologische effecten van een fietspad tussen Zeist en De Uithof

Bij de beschrijving van de tracés worden in enkele gevallen al maatregelen genoemd
die de negatieve effecten kunnen verminderen. In de uiteindelijke afweging worden
alle mogelijkheden meegenomen.

5.2.1
•
•

•

Algemeen geldend voor alle tracés

Voor de aanleg van een fietspad zal het terrein plaatselijk met zand moeten
worden opgehoogd, waardoor het oorspronkelijke bodemprofiel wordt
verstoord, bijvoorbeeld van de oude meanders van de Kromme Rijn.
Een directe verbinding voor fietsers (en wandelaars) van Zeist naar De Uithof zal
de looproute van reeën (Wulpenhorst – Niënhof – Vollenhoven) doorsnijden.
Verstoring van nachtactieve dieren, zal voornamelijk in de schemertijd plaatsvinden. Verstoring van haas, wezel en hermelijn door passerende fietsers en
wandelaars is ook overdag mogelijk.
Voor zover het pad langs de Zeister Grift en/of de Bisschopswetering loopt,
zullen relatief schuwe moeras- en watervogels het gebied mijden of worden
verstoord. Alleen soorten die aan mensen gewend zijn geraakt (o.a. wilde eend,
meerkoet, waterhoen) en soorten die zich goed in het riet kunnen verschuilen
(o.a. rietzanger, kleine karekiet) zullen weinig of geen hinder van passerende
fietsers en wandelaars ondervinden.

Mogelijke verstoringen kunnen worden beperkt door:
• het pad (plaatselijk) over een vlonderbrug aan te leggen
• het pad alleen overdag open te stellen
• het pad voor bromfietsen en honden af te sluiten middels een verbodsbord en een
wegrooster

5.2.2

Tracé fietspad ontwerp landinrichtingsplan

Dit tracé loopt grotendeels langs en door open natuurontwikkelingsgebied: het gaat
de Zeister Grift over en loopt vervolgens naar en langs de Bisschopswetering.
nadeel: kans op verstoring van watervogels (voornamelijk van de Zeister Grift) en
vogels van open terrein (o.a. patrijs). Laatstgenoemde groep is weliswaar op het
ogenblik slecht vertegenwoordigd, maar dit zou door de instelling van duurzaam
agrarisch beheer kunnen veranderen (Grontmij, 2001).
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5.2.3 Alternatieve tracés
Ia

II

III
IV
V

Fietspad loopt deels over grindweg naar boerderij van familie van Ekeren
en vervolgens langs de noordzijde van de Bisschopswetering naar de
Bisschopsweg.
Voordeel: kortste verbinding Zeist ZW – De Uithof en bovendien het verst
van de faunapassage onder de A28. Kans op verstoring watervogels en
vogels van open terrein minder dan bij I.
Nadeel: fietspad sluit niet aan op het fietspad van de Kromme Rijnlaan (als
bij I).
Tracé loopt ca. 250 m langs Zeister Grift, daarna via bruggetje door open
natuurontwikkelingsgebied en langs griend.
Nadeel: plaatselijk verstoring van watervogels + kans op verstoring van
weidevogels en rustende reeën.
Tracé langs Zeister Grift.
Nadeel: verstoring broedende, foeragerende en overwinterende watervogels.
Tracé deels langs Zeister Grift en deels langs griend.
Nadeel: verstoring watervogels, kans op verstoring rustende reeën.
Als alternatief voor zowel fiets- als voetpad is een tracé langs het vee- en
fruitteeltbedrijf van Lokhorst (tussen Zeist en de Tolakkerlaan) voorgesteld.
Voordeel: het tracé loopt dan voor het grootste deel over een bestaande weg
naar de Tolakkerlaan, waardoor een goede verbinding ontstaat met De
Uithof.
Nadeel: kans op verstoring van moerasvogels in het natuurontwikkelingsgebied (zie onder 4.2) en kwaliteitsvermindering bosje langs Nieuwe
Hakswetering als broedgebied voor roofvogels en uilen.

0-optie: afsluiten Bisschopsweg voor doorgaand autoverkeer.
Voordeel: alle nadelen van opties I - V vervallen.
Nadeel: geen verkorting van de route Zeist-West – De Uithof.

5.3

Gebruikswaarde voor de recreatie

Naar aanleiding van de criteria uit paragraaf 3.2.4. worden het fiets- en wandelpad uit
het ontwerp landinrichtingsplan en mogelijke alternatieven beoordeeld op de
gebruikswaarde voor recreatie. Deze criteria zijn:
• toegankelijkheid van het gebied
• aansluiting op herkomstgebieden van wandelaars en fietsers (woning)
• aansluiting op bestemmingsgebieden zoals Niënhof en Oostbroek
• aansluiting op het bestaande wandel-/ fietspadennetwerk
• mogelijkheid om een rondje te lopen zonder dezelfde route af te hoeven leggen
• afwisseling in de route
• verkeersveiligheid van de route
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5.3.1

Tracé fietspad ontwerp landinrichtingsplan

Fietspad
Een fietspad vanuit Zeist-West naar de Bisschopsweg zou de fietsafstand tussen
Zeist en De Uithof verkorten. Het pad zal vooral gebruikt worden door bewoners
van Zeist die op werkzaam zijn. Het heeft niet alleen een utilitaire functie, want ook
vanuit recreatief oogpunt worden de fietsmogelijkheden vergroot. Zo’n pad komt de
verkeersveiligheid van fietsers ten goede. Bovendien is zo’n pad voor fietsers
aantrekkelijk vanuit landschappelijk oogpunt, omdat het voor een groot deel langs de
Bisschopswetering voert.
Het tracé kan echter geen schakel zijn in het netwerk van lange afstandspaden.
Wandelpad
Het wandelpad betekent een uitbreiding van de recreatieve wandelmogelijkheden. In
tegenstelling tot het voorgestelde wandeltracé Zeist-West – Niënhof, verbindt dit pad
echter geen woonwijk met een wandelgebied. Ook sluit het niet aan op andere
(middel)lange afstandspaden. Het pad zal vooral gebruikt worden door korte
afstandswandelaars uit Zeist-West. Deze wandelaars kunnen een korte ronde lopen
vanuit Zeist-West en terug via de Bisschopsweg. De Bisschopsweg wordt echter ook
door ander verkeer gebruikt, wat de verkeersveiligheid van de wandelaar niet ten
goede komt. Een langere wandeltocht vanuit Zeist-West is niet aantrekkelijk, omdat
de aansluitende wegen onvoldoende veilig en stil zijn om te wandelen. De aanleg van
een wandelpad langs de Nieuwe Hakswetering kan deze nadelen enigszins opvangen,
maar de Tolakkerlaan blijft een struikelblok.
Aanbeveling:
De gebruiksmogelijkheden van het wandelpadtracé kunnen vergroot worden door
een aansluiting te maken met het landgoed Oostbroek vanaf de Bisschopsweg. Dit
landgoed is nu alleen vanaf de westkant bereikbaar. Daarnaast zullen de
plattelandswegen geschikter gemaakt moeten worden voor wandelaars, namelijk door
ze af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Hiermee worden de
keuzemogelijkheden en de aantrekkelijkheid voor wandelen vergroot.

5.3.2 Alternatieve tracés
De alternatieve tracés verschillen in recreatief opzicht niet veel van het voorgestelde
tracé uit het ontwerp landinrichtingsplan . Per tracé worden in het onderstaande een
aantal aanvullende voor- en nadelen genoemd .
Fietspad
De belevingswaarde van tracé II verschilt nauwelijks van tracé I. Het pad biedt iets
meer afwisseling doordat het langs een griend loopt.
Tracé III en IV zijn landschappelijk eveneens aantrekkelijk, maar de verbinding met
De Uithof is langer, hetgeen ongunstig is voor het woon-werkverkeer per fiets.
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Wandelpad
Tracé II verschilt niet veel van tracé I; het biedt iets meer afwisseling.
Tracés III en IV hebben als voordeel dat ze beter aansluiten op landgoed Oostbroek
als dat vanaf de Bischopsweg toegankelijk wordt gemaakt.

5.4

Advies fiets- annex wandelpad

De Bisschopsweg (0-optie) en het tracé langs de Bisschopswetering (I of Ia) komen
het meest in aanmerking voor een fietspad (annex wandelpad). De voor- en nadelen
van deze tracés worden hieronder kort vermeld.
1. 0-optie: Bisschopsweg en Tolakkerlaan afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd
verkeer.
Voordeel: deze wegen worden rustiger en veiliger voor wandelaars en fietsers +
minder sterke barrièrewerking voor fauna.
Nadeel: langere route voor bewoners van Zeist-ZW naar De Uithof (woonwerkverkeer) dan tracés I - IV.
2. Tracé Ia langs boerderij van van Eekeren en langs Bisschopswetering naar
Bisschopsweg.
Voordeel: tracé loopt voor een deel over de reeds aanwezige grindweg en vormt
de kortste verbinding tussen Zeist-ZW en De Uithof; kans op verstoring wateren weidevogels is minder dan bij tracé I.
Nadelen: tracé sluit niet aan op fietspad langs Kromme Rijnlaan in Zeist.
Voor het verkorten van de fietsroute Zeist-West – De Uithof is tracé Ia (of I) de
beste. Ook bij aanleg van dit tracé zou de Bisschopsweg en de Tolakkerlaan voor
doorgaand gemotoriseerd verkeer moeten worden afgesloten.
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6

Advies inrichting voorkeurstracés

6.1

Algemeen

De voorgestelde paden zullen zodanig moeten worden aangelegd dat ongewenst
recreatief gebruik wordt voorkomen. De paden zullen tevens zo goed mogelijk
landschappelijk moeten worden ingepast. Daarbij is het van belang dat de fauna zo
min mogelijk door bezoekers kan worden verstoord. Eventuele negatieve effecten
met betrekking tot de corridorfunctie van het gebied kunnen door mitigerende en
compenserende maatregelen worden verzacht. In ieder geval mag de overlevingskans
van doelsoorten van het gebied niet door de aanleg van paden worden verlaagd.

6.2

Inrichting paden

Wandel- en fietspaden dienen aan een aantal algemene technische eisen te voldoen
ten behoeve van het recreatieve gebruik. In de Lage Grond zijn bovendien
preventieve maatregelen nodig om overlast door recreatief gebruik zoveel mogelijk te
voorkomen.
Eisen voor recreatief gebruik wandelpad
• veilig en begaanbaar , ongeschikt voor andere gebruikers als ruiters en fietsers
• onverhard
• breedte pad tussen 0,75 tot 1 meter
Eisen voor (recreatief) gebruik fietspad
• veilig en begaanbaar, ongeschikt voor brommers en auto’s
• verhard of halfverhard
• minimaal 1 meter, voor ongehinderd passeren tussen 1,5 en 2,25 meter
• minimaal 2,00 meter in de hoogte vrij houden van overhangende takken van
bomen en struiken
• minimale breedte bermen is 0,75 meter (langs watergangen breder)
Preventieve maatregelen
Gemotoriseerd verkeer (brommers) en overlast door honden moet worden
voorkomen.. Door bij de uiteinden van de paden adequate maatregelen te nemen kan
ongewenst recreatief gebruik worden voorkomen of in ieder geval sterk worden
verminderd. Brommers, fietsers en honden kan de toegang worden ontzegd door
gebruik te maken van een verbodsbord, een voetgangersbruggetje, een wegrooster,
klaphekjes en stapstenen. Bovendien kan een beperkte toegang worden ingesteld (bv.
alleen overdag toegankelijk). Verbodsborden dienen voorzien te zijn van een adres en
telefoonnummer waar informatie over het gebied kan worden verkregen en
beheersmaatregelen kunnen worden toegelicht. Tevens kunnen potentiële bezoekers
worden geconformeerd over de kwetsbaarheid van soorten die in het gebied
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voorkomen. Regelmatige controle door toezichthouders is echter ook dan nog
noodzakelijk.

Figuur 6.1.a Inrichtingsschets aan te leggen wandelpad (doorsnede)

Figuur 6.1.b Inrichtingsschets aan te leggen wandelpad entree-varianten

Fig 61.c Inrichtingsidee wandelpad entree Couwenhovenselaan
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Figuur 6.2 inrichtingsschets aan te leggen fietspad (doorsnede)

Figuur 6.3 Mogelijke preventieve maatregelen

6.3

Inrichting omgeving

Met behulp van mitigerende en compenserende maatregelen kan verstoring door
recreatief gebruik zoveel mogelijk worden verzacht. In eerste instantie gaat het hierbij
om maatregelen ten behoeve van doelsoorten waarvoor de paden een barrière
vormen om over te steken. Indien het pad langs een bosje loopt, kan de
dekkingsmogelijkheid van zoogdieren worden vergroot door de oppervlakte van het
bosje te vergroten (mitigerende maatregel) of elders een nieuw bosje aan te leggen
(compenserende maatregel). Zo verdient het aanbeveling om de oversteek van
fietspadtracé I aantrekkelijker te maken door de bosstrook ten zuiden van de
Bisschopswetering te verbinden met het griendperceel ten noorden ervan, middels
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aanplant van essen, elzen en wilgen. Tevens zou de geplande faunapassage over de
Koelaan aantrekkelijker gemaakt kunnen worden door een geleidende groenstructuur
aan te brengen. Verder zou een boomgroep ten noordoosten van boerderij De
Brakel kunnen worden uitgebreid tot een bosje om beter als stapsteen te kunnen
dienen voor zoogdieren die zich door het gebied verplaatsen.
Voor zover paden door open terrein lopen kunnen ze middels de aanplant van
struweel zodanig landschappelijk worden ingepast dat er minder kans is op verstoring
van weide-, water- en moerasvogels (bv. bij wandelpadtracé I aan de noordzijde van
de Nieuwe Hakswetering en langs fietspadtracé I door open gebied). Voor
weidevogels is het echter van belang dat daarbij open broedgebied niet te zeer wordt
verkleind.

Figuur. 6.4. Advies inrichtingsmaatregelen voor de Lage Grond

Voorgesteld is om enkele wandel- en fietspaden in de landschapsstructuur in te
passen door ze van een laanbeplanting te voorzien (DLG provincie Utrecht, 1998).
Op deze wijze zou de ligging van de paden worden geaccentueerd. Zowel
landschappelijk, als ecologisch gezien verdient ons inziens een groepsgewijze
aanplant van struweel de voorkeur.
Tevens is voorgesteld om de middeleeuwse kavelstructuur te versterken middels de
aanplant van elzensingels en (knot)wilgenrijen, voornamelijk om cultuurhistorische
redenen. Bij de realisatie van dit voorstel dient echter zowel rekening te worden
gehouden met de huidige waarde van de open weilanden als broedgebied voor
weidevogels, als met de betekenis van het gebied als verbindingszone voor
zoogdieren. Het uitrasteren van singels is in dit opzicht ongewenst met het oog op de
toevoeging van extra barrières. Het verdient aanbeveling om na te gaan in hoeverre
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bestaande rasters en hekwerken kunnen worden verwijderd, of zodanig kunnen
worden aangepast dat de doorgang wordt verbeterd.
De winst die met bovenstaande maatregelen kan worden geboekt kunnen de nadelige
effecten van een wandelpad en een fietspad met betrekking tot de corridorfunctie
van het gebied compenseren.

6.4

Conclusies

In het Landinrichtingsplan Groenraven-Oost is getracht de landbouwkundige functie
van de Lage Grond te combineren met de functies natuurbehoud en recreatie. Dit
betekent dat het gebied moet kunnen worden beleefd zonder dat dit afbreuk doet aan
zijn natuurkwaliteit. In het plan is voorzien in de aanleg van een wandelpad en een
fietspad door het gebied. De vraag is in hoeverre de natuurkwaliteit hierdoor kan
worden beïnvloed.
In dit rapport komen we tot de conclusie dat aanleg van een wandelpad Zeist –
Bunnik en een fietspad Zeist – De Uithof geen negatieve invloed behoeft te hebben
op de overlevingskans van diersoorten, indien aan een aantal condities kan worden
voldaan. Verstoring van zoogdieren kan middels inrichtingsmaatregelen worden
gemitigeerd en/of gecompenseerd. Dit is echter niet mogelijk met weidevogels. Met
de keuze van padtracés zal dan ook rekening gehouden moeten worden met
(potentiële) broedgebieden van weidevogels. Samenvattend zijn de volgende
condities genoemd voor de aanleg van paden:
Wandelpad
Ligging:
• niet door open terrein (i.v.m. weidevogels)
• niet langs (gepland) moeras (i.v.m. moerasvogels)
• conclusie: tracé over Kouwenhovenselaan (0-optie) en langs de noordzijde van
de Nieuwe Hakswetering (I) komen het meest in aanmerking. Tracé VI (langs het
vee- annex fruitteeltbedrijf) is alleen een goede optie indien de Tolakkerlaan en
de Bisschopsweg zouden worden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd
verkeer.
Uitvoering:
• onverhard
• 1 meter breed
• verbodsbord (geen honden, geen fietsen)
• wegroosters (aan beide uiteinden van het pad)
• klaphekken
Fietspad
Ligging:
• niet door open terrein (i.v.m. weidevogels)
• niet langs Zeister Grift (i.v.m. watervogels)
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•

conclusie: tracé over Bisschopsweg (0-optie) en langs Bisschopswetering (Ia of I)
komen het meest in aanmerking. Deze tracés sluiten elkaar niet uit.
Uitvoering:
• (half)verhard (asfalt of leem/grind)
• 1,5 meter breed
• geen verlichting
• verbodsbord (geen honden, geen bromfietsen)
• wegroosters (aan beide uiteinden van het pad)
Naar verwachting zullen honden en bromfietsen alleen effectief kunnen worden
geweerd indien er regelmatig op naleving van de regels wordt gecontroleerd.
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Aanhangsel 1

Deelnemers werkbijeenkomst 6 juni 2001

Op 6 juni is een werkbijeenkomst gehouden met een aantal vertegenwoordigers van
belangenorganisaties. In de werkbijeenkomst is aan de deelnemers gevraagd welke
doelen zij hebben en welke randvoorwaarden zij stellen aan het functioneren van de
Lage Grond.
Aanwezigen:
Fietsersbond
Fietsersbond
Complexbeheer De Uithof
GLTO
Bewoners/wandelaars
Provincie Utrecht
Te voet regio Utrecht
SMZ, IVN de Bilt
particulieren
Milieugroep Zeist
Gemeente Zeist
Gemeente de Bilt
Gemeente de Bilt
Gemeente de Bilt
Alterra
Alterra
Alterra
DLG
DLG
DLG
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W. Gorter
A. Kok
R. van Rossen
H. Westeneng
J. Stoutjesdijk
B. van de Puttelaar
I. Thierauf
P. Greeven
J. de Greef
M. van Kouwen
I. Broekstra
S. Boers
A. Postema
M. Dekker
T. de Boer
A.A..Mabelis
N. van der Windt
K. Keestra
W. Altena
D. Spanjers
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