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De vereniging Zonnespreng is een groep mensen
die gezamenlijk een woongebouw bouwen met 20
woningen. De toekomstige bewoners zijn gezinnen met kinderen, alleenstaanden en paren. De
leeftijd varieert van 1 jaar tot ruim in de 70. De
financiële mogelijkheden, werkzaamheden en
interesses van de leden zijn heel verschillend. Wat
zij allen gemeenschappelijk hebben, is dat zij zich
verbonden voelen met het ideaal van ecologisch,
centraal wonen. Vanuit dat ideaal werken zij met
enthousiasme en doorzettingsvermogen aan de
realisatie van het woonproject in Driebergen.
Vereniging Zonnespreng heette tot voor kort
Ecologisch Centraal Wonen Driebergen.

Alterra Centrum Landschap,
Stadsregionale Ontwikkeling
www.alterra.nl

Alterra biedt een combinatie van toegepast en
wetenschappelijk onderzoek in een veelvoud van
expertisevelden op het gebied van de groene
ruimte en het duurzaam gebruik ervan.

Wetenschapswinkel Wageningen UR
Postbus 9101
6700 HB Wageningen
0317 - 48 39 08
e-mail: wetenschapswinkel@wur.nl
www.wetenschapswinkel.wur.nl
www.wetenschapswinkels.nl

Maatschappelijke organisaties zoals verenigingen
en belangengroepen, die niet over voldoende financiële middelen beschikken, kunnen met onderzoeksvragen terecht bij de Wetenschapswinkel
Wageningen UR. Deze biedt ondersteuning bij de
realisatie van onderzoeksprojecten. Aanvragen
moeten aansluiten bij de werkgebieden van
Wageningen UR: duurzame landbouw, voeding
en gezondheid, een leefbare groene ruimte en
maatschappelijke veranderingsprocessen.

In opdracht van Vereniging Zonnespreng (voorheen vereniging Ecologisch Centraal Wonen)
Driebergen en in samenwerking met de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit en
Researchcentrum
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Woord vooraf
Geachte lezer,
Voor u ligt het beheerplan dat een leidraad vormt voor inrichting en beheer van ons terrein aan de
Drieklinken. Vereniging Zonnespreng, voorheen Ecologisch Centraal Wonen Driebergen, bestaat
uit twintig huishoudens, die in 2000 het initiatief hebben genomen om samen een woonproject te
realiseren op basis van duurzaam bouwen, centraal wonen en particulier opdrachtgeverschap.
Toen wij de Wetenschapswinkel/Alterra eind 2005 vroegen een beheerplan met ons te ontwikkelen waarmee een synthese zou ontstaan tussen behoud en ontwikkeling van natuurwaarden
én woonactiviteiten, overzagen wij niet de consequenties van het proces dat wij daarvoor met
elkaar zouden gaan doorlopen. Dit rijpingsproces heeft langer geduurd dan verwacht en heeft
veel kennis en inzicht opgeleverd. Het resultaat is een plan waarin recht wordt gedaan aan de
wens van bewoners om verantwoordelijkheid te nemen voor het gebied en de mening van diverse
deskundigen die betrokken waren bij de voorbereiding. Voor de bewoners is het belangrijk om
niet teveel “dwingend” vast te leggen. Er moet ruimte blijven voor ontwikkeling in de tijd, voor
het steeds opnieuw afwegen van keuzes, voor creativiteit en interactie in samenhang met ecologische processen.
In onze visie vormt het bewust maken van keuzes een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling
en evolutie. Dit geldt ook voor natuurbeheer: Snoeien of niet? Inheemse soorten voorrang geven
ten opzichte van exoten? Meer licht maken zodat ondergroei de kans krijgt? Bemesten of niet?
Ook als we besluiten iets niet te doen, maken we een keuze die gevolgen heeft. Deze beslissingen
willen we graag verantwoorden.
Het voelt rijk om als bewoner zelf te kiezen hoe je woning eruit ziet, met welke materialen het
gebouwd wordt, hoe je wilt omgaan met je buren en het gebied waarin je woont. We hebben er
ruim acht jaar aan gewerkt om die droom te realiseren, kennis te verwerven en een stevige basis
te leggen voor de verantwoordelijkheid die de zorg voor natuur en milieu met zich meebrengt.
Wij hebben gedurende de totstandkoming van dit plan een zekere expertise ontwikkeld en ik zie
het dan ook als een soort “samenlevingsovereenkomst”, een document waarmee we invulling
geven aan onze intentie om respectvol samen te gaan wonen met het bos.
Namens de leden van vereniging Zonnespreng/ECWD,
Katja van der Valk, voorzitter
november 2007
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Samenvatting
De vereniging Zonnespreng, voorheen Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (ECWD), is in een
vergevorderd stadium om een woonproject van 20 wooneenheden te realiseren in een klein
bosgebied in Driebergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het terrein heeft deel uitgemaakt van
een groter complex dat rond 1900 in Engelse landschapsstijl is aangelegd. Het is een soortenrijk
gebied, dat verschillende soorten een verblijfplaats biedt en functioneert als ecologische stepping
stone voor verschillende diersoorten. Het vormt voor die soorten een verbindingsschakel tussen
de Utrechtse Heuvelrug en de Langbroeker Wetering. Het gebied is uitgebreid geïnventariseerd
op natuurwaarden; ook de cultuurhistorie is goed in beeld gebracht. Dit rapport vat de uitkomsten
uit eerdere onderzoeken samen en geeft maatregelen voor beheer en zo mogelijk herstel van
natuurwaarden.
De vereniging Zonnespreng voelt een verantwoordelijkheid ten opzichte van de waarden van
het terrein. Beheer van de natuurwaarden in het terrein is noodzakelijk evenals versterking van
die waarden waar dat mogelijk is. Om dit te realiseren heeft vereniging Zonnespreng een visie
opgesteld en vervolgens de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum
gevraagd om een plan op te stellen voor herstel, inrichting en beheer van het gebied. Onderzoekers
van Alterra hebben het beheerplan opgesteld in samenwerking met de Bosgroep van de vereniging
Zonnespreng.
Het gebied valt in drie stukken te verdelen: het bosgebied aan de noordoostzijde, het erfgedeelte
met het te bouwen wooncomplex in het midden en de slingervijver met park aan de zuidwestzijde.
Het plan bevat als belangrijke punten:
•	
herstel (uitgraven en rondom vrij maken van bosopslag) van de spreng in het bos.
•	
herstel (uitgraven) van de slingervijver in het parkgedeelte en verwijderen van de oever
beschoeiing.
•	
herstel (opslag verwijderen) van de grazige vegetaties langs de slingervijver en inrichting van
zwak glooiende oevers.
•	
Revitaliseren van de taxushaag die de grens vormt tussen het bos en de begraafplaats.
•	
Natuurgericht beheer van het bosgedeelte, door het laten staan van dikke dode stammen,
laten liggen van dik dood hout, aanleg van rillen van takhout.
•	
Verwijderen van bomen en takken die gevaar opleveren voor bewoners en omwonenden.
•	
Mitigerende maatregelen om een samenhang tot stand te brengen tussen de waarden van het
wonen en de natuurwaarden van het terrein.
De voorgestelde beheermaatregelen hebben tot doel om het gebied voor planten en dieren
aantrekkelijk te houden of te maken, in combinatie met de woonfunctie. De ecologisch gerichte
beheermaatregelen zijn gecombineerd met de wensen vanuit vereniging Zonnespreng om bepaalde cultuurhistorische elementen te bewaren en te versterken.
Het beheer wordt per deelgebied geschetst. Een tabel geeft per deelgebied aan welke maatregelen worden voorgesteld en op welke termijn. Ook wordt genoemd of de werkzaamheden in eigen
beheer kunnen worden uitgevoerd of uitbesteed moeten worden.
Tot slot besteedt het rapport kort aandacht aan aspecten als wettelijke aansprakelijkheid van de
bosbeheerder, communicatie met de omgeving en monitoring van de effecten op langere termijn.
Er zijn al meerdere projecten geweest voor bouwen in het groen, maar voor zover bekend is het
monitoren van effecten op de natuur meestal achterwege gebleven.
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1

Inleiding

De vereniging Zonnespreng, voorheen Ecologisch Centraal Wonen Driebergen (ECWD), zit in een
vergevorderd proces om een gemeenschappelijk woonproject te realiseren. De plannen bestaan
uit het bouwen van een complex met 20 wooneenheden op basis van ecologisch bouwen, op
een gedeelte van een voormalig kloosterterrein, ook wel De Geheime Tuin genoemd. De verenging zonnespreng is eigenaar van een gedeelte van de vroegere Geheime Tuin. Het gebied van
verenging Zonnespreng bestaat uit een voormalige moestuin en gemengd bos met een totale
oppervlakte van ongeveer 1.2 ha. Het ligt aan de Drieklinken in de bebouwde kom van DriebergenRijsenburg (Gemeente Utrechtse Heuvelrug).
Een groot deel van het terrein is begroeid met bomen en struiken van verschillende soorten en leeftijden en tussen de bomen liggen twee waterpartijen. Het gebied is rijk aan vogelsoorten. Het terrein
fungeert als ecologische stepping stone (tijdelijk leefgebied) tussen de Utrechtse Heuvelrug en de
Langbroeker Wetering. In 2003 en 2004 heeft een extern bureau een flora- en fauna-inventarisatie
uitgevoerd (Van den Bijtel, 2003 en 2004). Vervolgens heeft ECWD een visie geformuleerd voor de
inrichting en het beheer van het terrein, getiteld: “Het geheim van de tuin” (ECWD, 2005).
De gemeente Utrechtse Heuvelrug (voorheen Driebergen-Rijsenburg) heeft een beleid om te
bouwen op inbreidingslocaties. Mogelijke plekken voor bebouwing zijn in de gehele gemeente
beoordeeld op een aantal aspecten. De Geheime Tuin kwam een aantal jaren geleden in beeld
als één van de plekken waar gebouwd zou kunnen worden.
“Wij voelen ons verbonden met de natuur en ook verplicht aan de natuur. Dit betekent in ons
geval, dat wij beheer niet ervaren als een last, maar als onze bijdrage aan de ontwikkeling
van natuur en milieu. Vanuit de overtuiging dat de natuur geen statisch monument is, maar
gezien moet worden als iets levends – dat zich voortdurend ontwikkelt – zien wij beheer als het
scheppen van condities om de natuur niet alleen kansen te bieden tot overleving, maar ook
tot ontwikkeling.”
box 1 Intentie van “Zonnespreng” (Het geheim van de tuin, ECWD, 2005)

Zowel bij gemeenteraadsleden als bij vereniging Zonnespreng was behoefte aan een plan voor
inrichting en beheer van een deel van de Geheime Tuin als woongebied. De vereniging Zonnespreng
heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit en Research Centrum benaderd om
een inrichting- en beheerplan voor het gebied op te stellen, waarbij bovendien de leden van de
vereniging actief worden betrokken. Met als uitgangspunt de door de vereniging opgestelde
gebiedsvisie hebben onderzoekers van Alterra in samenwerking met de leden van vereniging
Zonnespreng gewerkt aan het plan. De onderzoekers hebben vooral contact gehad met de leden
van één van de werkgroepen van vereniging Zonnespreng, de ‘Bosgroep’.
Nadat wensen en randvoorwaarden duidelijk waren geworden, heeft Alterra een drietal scenario’s
uitgewerkt, die voorgelegd zijn aan en besproken tijdens de algemene ledenvergadering in oktober
2006. Vervolgens is een conceptbeheerplan voorgelegd aan de vereniging. Na diverse aanpassingen, mede gebaseerd op voortschrijdend inzicht, is het plan ter goedkeuring voorgelegd aan
de ledenvergadering. De vereniging Zonnespreng zal het plan ook gebruiken als communicatiemiddel over de intenties van vereniging Zonnespreng met het terrein. Doelgroepen daarbij zijn
overheden, omwonenden en natuur- en milieuorganisaties.
Het project kan ook meerwaarde hebben voor een bredere doelgroep. Een doel van vereniging
Zonnespreng is om met het “bouwen in het groen”, rode en groene doelen te combineren. In een
parallel onderzoek heeft Alterra een aantal bouwprojecten in het groen vergeleken om de succesen faalfactoren te onderzoeken. Vereniging Zonnespreng heeft het voornemen om de interactie
tussen de ecologische waarden en het wonen te monitoren en dit kan op termijn waardevolle
informatie opleveren. De vergelijking van de bouwprojecten in het groen is te vinden in rapport
240 van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR.
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Leeswijzer
Na de inleiding geeft hoofdstuk 2 een beknopte beschrijving van het terrein met de ecologische
en cultuurhistorische waarden. Dit hoofdstuk is een samenvatting van eerder uitgevoerde onderzoeken, aangevuld met eigen waarnemingen van de onderzoekers van Alterra.
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de gewenste maatregelen voor herstel, inrichting en beheer
van het gebied. Doel hierbij is om het terrein zowel voor mensen, alsook voor veel soorten dieren
en planten leefbaar en aantrekkelijk te maken en te houden.
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2

Beschrijving van het terrein

2.1

Ligging en grootte

Het terrein ligt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, aan de Zuidwestzijde van de kern van
Driebergen-Rijsenburg. Het wordt aan de noordwestzijde begrensd door de begraafplaats van
de katholieke kerk en het terrein van Philadelphia. De entree van het Zonnespreng-complex ligt
aan de Drieklinken (noordoosten). Ten zuidoosten is de grens gemarkeerd door de bebouwing
en tuinen langs het Jagerspad. Het park van woonoord Valentijn vormt de zuidwestelijke grens
(figuur 1, 2 en 3). Het plangebied heeft een oppervlakte van 1.17 hectare.

Figuur 1. Situering van het terrein in de omgeving

Figuur 2. Ligging van het terrein
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Figuur 3. Groenobjecten en ecologische verbindingszones in Driebergen-Rijsenburg bron:
Bureau H.J.V. van den Bijtel, Flora- en Faunaplan Driebergen-Rijsenburg, in concept.

Het terrein vormt een onderdeel van de groene en blauwe infrastructuur van Driebergen-Rijsenburg.
Voor verschillende soorten is het een ecologische stepping stone in de groene zone tussen de
bossen van de Heuvelrug en het gebied van de Langbroeker Wetering. Deze groene zone loopt
via het Seminariebos, park Sparrendaal en de Wildbaan, het park aan woonoord Valentijn, de
monumentale bomen op het terrein van Stichting Philadelphia en de Rijsenburgselaan. De zwarte
pijl in Figuur 3 wijst naar het gebied van verenging Zonnespreng.
Het terrein is rondom omgeven door een hekwerk van gaas en prikkeldraad aan stalen palen,
waardoor het gebied een afgesloten karakter heeft. Alleen aan de westzijde bij de grens met
Philadelphia ontbreekt het hekwerk. Daar lopen de percelen in elkaar over.

2.2

Geschiedenis van het gebied

Vanaf de middeleeuwen tot in de 19e eeuw maakte het terrein deel uit van de bezittingen van de
Heerlijkheid Rijsenburg. In 1806 kwam een groot deel van dit gebied in eigendom van Jodocus
Van Oosthuyse. Hij stichtte in 1809 op de kruising van de huidige Hoofdstraat en Rijsenburgselaan
het dorp Rijsenburg.
De gemeentegrens van de voormalige gemeente Rijsenburg liep langs de perceelsgrens van
het huidige Zonnespreng-terrein. Rond het midden van de 19e eeuw werd op de hoek van de
Drieklinken en de huidige Rijsenburgselaan de ‘Witte Villa’ gebouwd. Op een kaart uit 1865 is op
het terrein een gebouw te zien. In 1870 werd de katholieke begraafplaats aangelegd. De huidige
monumentale eiken en beuken op het kerkhof zijn in die tijd geplant. In 1898 is het klooster
gebouwd, dat lange tijd werd bewoond door de zusters van Liefde. In 1906 is in het 6 ha grote
weidegebied achter het klooster, villa Valentijn gebouwd. Opdrachtgever en eigenaar was de arts
Pieter Bierens de Haan. Rondom deze villa is omstreeks 1915 een park in Engelse landschapsstijl
aangelegd dat zowel het klooster als de begraafplaats omringde. Omstreeks 1950 werden de
zusters Ursulinen grondeigenaar van zowel het kloostercomplex als van buitenplaats Valentijn.
De beide terreinen zijn toen samengevoegd.
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Figuur 4. De Drieklinken als zandweg anno 1900

In de jaren zestig van de vorige eeuw is het kloostercomplex uitgebreid. De kapel werd gebouwd
en een siertuin aangelegd. In die periode werd de Drieklinken verhard. In de kloostertuin ontstond
een moestuin, compleet met tuinmuur. Nadat de zusters Ursulinen de moestuin hadden verlaten is
deze dichtgegroeid. Ten zuidoosten van het gebied werd begonnen met de bouw van nieuwbouwwijk “de Wildbaan”. In de jaren zeventig werd de buitenplaats Valentijn opgesplitst. De villa kreeg
een functie als sociaal dienstencentrum en op het terrein werden seniorenwoningen gerealiseerd.
Momenteel wordt de villa particulier bewoond [Van Lith de Jeude et al, 2001]
De afwisseling in begroeiing en het besloten karakter gecombineerd met de rust en het achterwege blijven van onderhoud gedurende een periode van circa 20 jaar, hebben gezorgd voor een
grote soortenrijkdom. Er zijn stevige discussies geweest over de vraag of er in dit terrein gebouwd
zou kunnen worden. De sociaal ecologische insteek van het woonproject en de intenties van
vereniging ECWD bleken een passende optie te zijn voor het behoud en beheer van dit terrein.

2.3

Bodem

De bodem van het terrein bestaat van oorsprong uit dekzandafzettingen; het zand is matig grof
en leemarm tot zwak lemig. Op deze dekzanden zijn door eeuwenlang gebruik (schapenhouderij
en bemesting met potstalmest) zogenaamde enkeerdgronden ontstaan; deze zandgronden zijn
als gevolg van deze vorm van landbouwkundig gebruik humeus geworden.
Het maaiveld ligt gemiddeld op 5,25 meter boven NAP en het freatische grondwaterniveau
bevindt zich op ca 3,90 meter boven NAP. Daarmee bevindt het grondwater zich op gemiddeld
1,35 meter beneden maaiveld. De vijvers zijn gegraven tot op het niveau van het grondwater [Van
den Bijtel, 2003]. Onduidelijk is of er sprake is van daling van de grondwaterspiegel; de vijvers
hebben vermoedelijk vroeger meer water bevat dan tegenwoordig het geval is.
Er is in de loop van de tijd veel blad op de bodems gevallen. De meest noordelijke vijver, een
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spreng, bevat een deel van het jaar weinig water, in het voor- en najaar heeft deze vijver meer
water. De slingervijver in het zuidelijke deel voert het gehele jaar water. De gemeente Utrechtse
Heuvelrug voert een herstelbeleid ten aanzien van sprengen en het herstel van de spreng in het
bos zou daar goed bij aansluiten.

2.4

Terreintypen

Het terrein bestaat grofweg uit 3 delen:
•• het
 bos met de spreng (noordoostelijk deel)
•• de
 voormalige moestuin (middengedeelte)
•• het
 parkgedeelte met de slingervijver (zuidwestelijk deel)
Het bos
De grove dennen zijn rond 1915 geplant. Later hebben zich spontaan andere soorten gevestigd.
Het kronendak bestaat vooral uit grove dennen en enkele eiken en beuken. De grove dennen die
nu ongeveer 90 jaar oud zijn, hebben gemiddeld een redelijke conditie. Tijdens de storm van
januari 2007 zijn helaas enkele bomen omgewaaid en bij sommige bomen zijn de kronen gedeeltelijk afgebroken. De grove dennen geven door hun hoogte een monumentaal karakter aan het
bos. De dode exemplaren, in diverse stadia van vertering, vertegenwoordigen een belangrijke
natuurwaarde.
De laag onder deze bovenste kronen wordt gevormd door diverse soorten jongere loofbomen.
De eiken, beuken, esdoorns en andere loofbomen in deze laag zijn over het algemeen in goede
conditie. De oudste loofbomen zijn rond de 50 jaar oud. Ze zijn gedeeltelijk aangeplant en gedeeltelijk als natuurlijke verjonging opgeschoten.
De ondergroei van struiken bestaat uit o.a. hulst (sommige van indrukwekkende grootte), lijsterbes en boswilg. Hier en daar staan hazelaar, paardenkastanje, Amerikaanse eik, lariks, thuja,
meidoorn en berk. Restanten van een ligusterheg zijn nog zichtbaar langs de toegangsweg,
evenals een groep fijnsparren van 20 à 25 jaar oud. Het geheel levert een gesloten, maar gevarieerd en gestructureerd bosbeeld op. Pleksgewijs groeit adelaarsvaren, wat een aanwijzing is
voor een oude boslocatie.
De scheiding met de begraafplaats wordt gevormd door een taxushaag, die in slechte conditie
is als gevolg van achterstallig onderhoud en concurrentie door bomen op de begraafplaats en
in het bos.
In het bosgedeelte ligt de gegraven spreng, omgeven door de opgeworpen heuveltjes, die samen
een ‘mini’ Utrechtse Heuvelrug vormen. Samen met de vijvers en de padenstructuur duiden zij
op een aanleg in de Engelse Landschapstijl.
De aanwezigheid van water is belangrijk voor vogels, amfibieën en zoogdieren; daarnaast heeft
de spreng ook betekenis voor de belevingswaarde van het bos.
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Figuur 5. Overzicht terrein met padenstructuur en ligging vijvers (de zigzaglijn is de vroegere tuinmuur)

De voormalige moestuin
De moestuin werd begrensd door een bakstenen muur met een poort. Bij aankoop van het terrein
in 2003 was deze muur al in vervallen staat; daarna is deze muur door vandalisme verder in verval
geraakt. Voorjaar 2007 is het grootste deel van de muur afgebroken. De stenen zijn opgestapeld
om te zijner tijd een nieuwe bestemming te krijgen.
Deels door aanplant, deels door natuurlijke verjonging heeft de vroegere moestuin nu een bosachtig karakter gekregen. Er staan echter maar weinig echt oude bomen. Het bomenbestand bestaat
voornamelijk uit jonge naaldbomen. De oudste boom is een dertig jaar oude beuk die waarschijnlijk aan het einde van de moestuinperiode is geplant. Een ander deel is begroeid met hazelaars,
ooit afgezet en weer opnieuw uitgelopen. Hier en daar groeit de boshyacint. De bouwkavel is
gesitueerd in dit gedeelte van het terrein omdat hier de minste schade aan cultuurhistorische en
ecologische waarden wordt toegebracht.
Het parkgedeelte met de slingervijver
Het parkgedeelte van het terrein gaat in het westen over in de parktuin van de naburige eigenaar,
de Stichting Philadelphia. De perceelgrens is hier niet duidelijk zichtbaar. Het parkachtige karakter komt tot uiting in de solitaire bijzondere bomen zoals moerascipres, de visueel waardevolle
boompartijen, de slingervijver en pleksgewijs bodembedekkende begroeiing van onder andere
stinzenplanten, zoals de boshyacint.
De vijver is grotendeels overschaduwd; ook hebben takhout en bladafval de kwaliteit van de vijver
negatief beïnvloed. De vegetatie in het water en langs de oever is grotendeels verdwenen en de grazige
vegetaties zijn verruigd met onder andere braam. Aan de zuidzijde van het terrein staan enkele indrukwekkende Zwarte dennen (Pinus nigra). Ook is er, deels onder de zwarte dennen, fijnspar geplant.
Doordat het beheer de laatste jaren grotendeels achterwege is gebleven maakt het parkgedeelte
een verwaarloosde indruk.

2.5

Ecologische waarde

De natuurwaarden van het gebied zijn geïnventariseerd in 2003 en 2004 (van den Bijtel 2003,
Van den Bijtel 2004) en aangevuld door Alterra in 2006. Voor een uitvoerig overzicht van voorkomende soorten wordt verwezen naar het Ecologisch onderzoek De Geheime Tuin, (Van den
Bijtel, 2003) en Aanvullend Onderzoek De Geheime Tuin, (Van den Bijtel, 2004). De inventarisatie
uit 2003 betrof ook het naastgelegen terrein; de inventarisatie van 2004 uitsluitend het gebied
van Verenging Zonnespreng.
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De ecologische waarde van het terrein wordt bepaald door de ligging, de variatie aan terreintypen,
de combinatie van de monumentale bomen op de begraafplaats, de overgangen tussen droge en
natte milieus op het terrein van Vereniging Zonnespreng en de groene parkachtige infrastructuur
van Valentijn. Ook de jarenlange rust, onder andere door het achterwege blijven van onderhoud
en beheer, heeft bijgedragen aan de grote soortenrijkdom. Daarnaast maakt de aanwezigheid
van een flinke hoeveelheid dik dood hout het gebied interessant voor meerdere soorten planten
en dieren. Het gebied kent een grote soortenrijkdom (zie bijlage 1 en 2). Het terrein is belangrijk
voor veel soorten broedvogels en als foerageergebied voor de sperwer en de havik. Daarnaast
fungeert het als tijdelijk verblijfgebied voor slapende buizerds, doortrekkende vinken, kepen,
sijzen, kramsvogels en koperwieken In de zwarte dennen bevindt zich een roestplaats van ransuilen Langs de slingervijver is de ijsvogel waargenomen. (Van den Bijtel, 2003 en 2004). Het bos
vervult tevens een functie als ecologische stepping stone.
Het reliëf, de slingerende paden, de spreng en de dennen zijn elementen uit de tuinaanleg rond
1915. Dat geldt eveneens voor de slingervijver in het zuidelijke gedeelte en de daar voorkomende
solitaire bomen.
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3

Inrichting en beheer

3.1

Doel en functie

Het terrein krijgt in de nabije toekomst zowel een woonfunctie als een natuurfunctie. Het zwaartepunt van de woonfunctie ligt uiteraard op het bouwvlak dat is gesitueerd in de voormalige
moestuin (de grijze lijn in Figuur 5). Er wordt compact gebouwd om een relatief klein bouwvlak te
realiseren; daardoor wordt het gebouw relatief hoog ten opzichte van het bos. Op de bouwplaats
ontstaat onvermijdelijk aantasting van het leefgebied van planten en dieren. Langs de rand van
het bos, aan de toegangsweg, is een aantal parkeerplaatsen gepland.
De Vereniging Zonnespreng streeft bij de inrichting en het beheer van haar terrein naar een
samenhang tussen het wonen en de natuurwaarden van het terrein. Het voornaamste doel van
de voorgestellen voor inrichting en beheer is om de effecten van de nieuwbouw zoveel mogelijk
te beperken of te verzachten en in aansluiting op de woonfunctie de ecologische waarde van het
terrein te vergroten. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij dat het gebied zijn functie als ecologische stepping stone tussen het weidelandschap van de Langbroeker Wetering en de bossen van
de Utrechtse Heuvelrug zal behouden.

Bos

Erf
Park

Figuur 6. Globale indeling van het terrein, met de belangrijkste maatregelen

Het terrein valt in drie stukken te verdelen, die verder gemakshalve als bos, erf en park worden
aangeduid (Figuur 6).
Bij het beheer van het bosgedeelte zal worden gestreefd naar een parkachtig natuurbos.
Uitgangspunten hierbij zijn beperkt ingrijpen ten gunste van grove den en eik, behouden van de
gelaagdheid en versterken van (bos)randen (zowel bestaande als nieuwe randen).
Het parkgedeelte met de slingervijver zal worden beheerd als meer open park, waarbij de individuele bomen en boompartijen zichtbaar en beleefbaar worden. Het bos zal een rustiger karakter
hebben dan het erf en het parkgedeelte. In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 komen beheer en
inrichting van de drie gedeelten afzonderlijk aan de orde.
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3.2

Inrichting en beheer van het bosgedeelte

Algemeen
In dit beheerplan is ervan uitgegaan dat het bos uitsluitend gebruikt wordt door de bewoners van
vereniging Zonnespreng en dat het niet openbaar toegankelijk is. Overige belangrijke uitgangspunten (in paragraaf 3.1 genoemd):
•• Het

beheer is gericht op behoud, herstel en waar mogelijk versterken van ecologische
waarden
•• Het

terrein blijft fungeren als ecologische stepping stone, met het kronendak als belangrijk
aandachtspunt
Het is een groot voordeel voor het beheer dat sommige bewoners waarschijnlijk dagelijks in hun
bos komen, waardoor ze het als geen ander zullen leren kennen. Dan leer je ook om aan te voelen
of maatregelen in het bos gewenst zijn. Alterra heeft tijdens een excursie voor de bosgroep en
andere leden van vereniging Zonnespreng begin april 2007 uiteengezet welke criteria gehanteerd
kunnen worden om een ingreep in het bos te plegen.
Maatregelen in het bomenbestand zijn niet direct noodzakelijk. Een bos groeit immers ook prima
zonder menselijk ingrijpen. Op de lange termijn (>40 jaar) zal het karakter van het bos veranderen in loofbos. Het is een natuurlijk proces van successie (opvolging van vegetatietypen) dat de
dennen op termijn plaats maken voor andere boomsoorten.
Inrichting
De padenstructuur is bijna overal goed zichtbaar; hier en daar ligt wat dood hout over het pad.
Wanneer dit dode hout wordt verwijderd en de paden regelmatiger worden belopen zullen de
paden vanzelf begaanbaar blijven. Herinrichting of intensieve maatregelen zijn voor de begaanbaarheid van de paden niet noodzakelijk. Ook het opbrengen van gebiedsvreemd materiaal zal
achterwege blijven.
Langs de toegangsweg zullen ten behoeve van leidingen en parkeerplaatsen enkele bomen worden
geveld. Aan de rand langs de parkeerplaats kan een interessante zoomvegetatie ontstaan, die
voor een geleidelijke overgang van de parkeerplaats naar het bos zorgt. Naar verwachting wordt
dit een beschutte en warme strook die interessant is voor insecten.
Bij de aanleg van de parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk bomen gespaard. De groep sparren
die op de hoek van de Drieklinken en de toegangsweg naar het bos staat, blijft zoveel mogelijk
in tact, zodat de visuele lijn van het bos langs de Drieklinken in stand blijft. Bij voorkeur wordt
Amerikaanse eik geveld en blijven andere soorten bomen staan. De verharding van de parkeerplaats wordt uitgevoerd in open betontegels of vergelijkbaar materiaal (in plaats van bijvoorbeeld
dicht asfalt). Vooral open betontegels leveren minder verdichting op van de ondergrond en bieden
daardoor een betere situatie aan de bomen die blijven staan. Voor de vitaliteit van de bomen is
het belangrijk dat de afstand tussen auto en boom minstens 2 meter bedraagt.
Beheer
Het beheer van de vereniging zal erop gericht zijn om afwisseling in het bos te stimuleren (voor
zover mogelijk op de relatief kleine oppervlakte). Dit betekent dat
•• naald
en loofbomen naast elkaar blijven voorkomen;
•• er
 dichte en minder dichte stukken bos zullen blijven;
•• de
 aanwezigheid van besdragende en nectarleverende struiken zal worden gestimuleerd.
Het beheer van het bos is natuurgericht en vraagt niet om grote ingrepen of rigoureuze dunningen.
Er is voldoende aanwas van jonge bomen om voor natuurlijke verjonging van het bos te zorgen.
Het beheer zal gebeuren op basis van geleidelijkheid; steeds zal boomsgewijs worden beoordeeld
of en waar een boom kan blijven staan of moet worden weggehaald. Op zichzelf is het feit dat
twee bomen zeer dicht opeen staan geen reden voor kap. Redenen voor kap kunnen zijn: veiligheid, creëren van licht op de bosbodem, of het weghalen van een ongewenste soort. Wanneer
bomen moeten verdwijnen ten gunste van andere bomen, zullen vooral Amerikaanse eik en
esdoorn, als dominante en snelgroeiende soorten, worden geveld. Op middellange termijn zal
hierdoor de onderbegroeiing ook een betere kans krijgen. Meer licht op de bosbodem is goed
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voor de ontwikkeling van de struik- en kruidlaag en open plekken zijn aantrekkelijk voor allerlei
organismen. Lichtere plekken zullen ontstaan bij het vellen van bomen voor de parkeerplaats,
voor het bouwvlak en rondom de spreng.
In het bos staan ook dode bomen, die niet direct gevaar opleveren en die belangrijk zijn voor
onder andere de Grote bonte specht. Staand dood hout met een diameter van ten minste dertig
centimeter heeft in een bos grote waarde voor tal van organismen. Ook voor vogels, vleermuizen,
insecten en schimmels is de aanwezigheid van zowel oude als dode bomen belangrijk. De aanwezigheid van voldoende dode stammen is een voorwaarde voor goed natuurgericht beheer.
Op plekken waar dat geen veiligheidsrisico oplevert kunnen dode bomen compleet met takken
blijven staan. Dode bomen langs paden zullen voor de veiligheid worden geveld of worden ontdaan
van takken (zie ook §3.5.2 “Aansprakelijkheid en zorgplicht”). Dode stammen kunnen -ontdaan
van takken- vele jaren blijven staan. Wanneer ze uit veiligheidsoverwegingen geveld moeten
worden, blijft het dikke stamhout achter in het bos. Dun hout kan bij elkaar gebracht worden in
takkenrillen.
De bomen in het bos zullen regelmatig worden geïnspecteerd met het oog op de veiligheid. Om
overlast en eventuele schade door vallend hout te voorkomen, zullen de overhangende takken
aan de zijde van de Drieklinken regelmatig worden weggehaald.
De bewoners spreken met elkaar af welke hoeveelheid dood takhout zij in hun bos acceptabel
vinden, en op welke plekken. Vooral takkenhout kan namelijk een rommelige aanblik geven. Niet
al dit hout hoeft verspreid in het bos te blijven liggen. Op bepaalde plekken worden takkenhopen
of takkenrillen aangelegd. Een takkenril met een hoogte en een breedte van ongeveer een meter
biedt veel beschutting aan vogels en kleine zoogdieren.

Figuur 7 Voorbeeld van een takkenril Stichting Milieuraad Zwolle)

De stammen van sommige bomen zijn rijk begroeid met klimop. De bomen ondervinden hiervan
geen hinder. De klimop biedt prachtige schuil- en nestelgelegenheid voor veel dieren en de bloeiende klimop is in de herfst een rijke nectarbron voor insecten.
De aanwezigheid van water, in de vorm van de spreng, is belangrijk voor onder andere vogels,
amfibieën en zoogdieren; daarnaast heeft de spreng betekenis uit cultuurhistorisch oogpunt en
voor de beleving van het bos. Het plan is om de spreng te herstellen, uit te baggeren en eventueel
wat uit te diepen. Ter voorbereiding daarop zal worden onderzocht wat er met de bagger kan
gebeuren. Dit is afhankelijk van de kwaliteit en de hoeveelheid die vrij komt. Een kleine hoeveelheid kan worden gecomposteerd en gebruikt op de moestuin of bij de taxushaag.
Voor een goed functioneren van de spreng en voor het beleven van het water in het bos is het van
belang dat er licht in het water komt. Daarom zullen schaduwgevende bomen en struiken rond
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de spreng worden gesnoeid of weggehaald. De taluds en de oevers worden zo hersteld, dat ze
optimaal kunnen functioneren als leefgebied voor reptielen en amfibieën. Ook de kruidachtige
vegetatie op de oevers kan zich dan weer ontwikkelen. De stinzenplanten die op het toekomstig
bouwvlak staan, worden zo veel mogelijk verplant naar de oevers van de spreng.
De taxushaag, die de scheiding vormt met de begraafplaats is niet vitaal en onderaan erg kaal
geworden. De taxus moet om voedsel concurreren met de ernaast groeiende bomen en vooral
de grond aan de zijde van de begraafplaats ziet er zeer voedselarm uit. Nieuwe aanplant is onder
de grote bomen niet mogelijk. Het afzetten van de haag is een mogelijkheid om de taxussen ook
onderaan weer voller te laten worden. Dit kan samen gaan met het weghalen van overhangende
takken en bemesting met compost.
Tabel 1. Werkzaamheden in het bosgedeelte
Maatregel

Korte
termijn
(1-2 j.)

Middellange
(2-5 jaar )

Uitbaggeren spreng

Lange
termijn
(> 5 jaar )

Eigen
beheer

Regelmatige
controle

Bomen vellen
rondom spreng

Uitbesteden
Kan ook uitbesteed

Ruimen

Zaagwerk, 2-3 dg

Ruimen

Klimmen en zagen
2 dagen

Takken zagen
boven taxushaag
Taxushaag terug
zagen
Takken afzagen van
dikke dode bomen

Bijhouden bij
inspectie

Wegzagen gevaarlijke bomen

PM

Wegzagen takken
Drieklinken

Klimmen en zagen
1 dag

Inspectie op gevaarlijke bomen / takken

3.3

Minimaal elke
twee jaar

Keuze: eigen
beheer of
uitbesteden

Uitbesteden geeft
meer zekerheid

Inrichting en beheer van het erfgedeelte

Algemeen
Het meest intensief gebruikte stuk van het terrein is uiteraard het erfgedeelte. Van hieruit zullen
effecten zijn op de omliggende terreingedeelten. Het is de bedoeling om de effecten van vooral
kunstlicht en geluid zoveel mogelijk te beperken.
Om de bouw mogelijk te maken zijn in de herfst van 2007 ongeveer 90 bomen, alle jonger dan
30 jaar, op het bouwvlak gekapt. Hierbij is rekening gehouden met het vogelbroedseizoen.
De boshyacinten en andere bolgewassen die op het bouwvlak staan, worden zo veel mogelijk
verplaatst naar de oevers van de spreng in het bosgedeelte.
Om de stepping stone functie ook bij het woongebouw in stand te houden worden de bomen die
deze functie ondersteunen in de buurt van het gebouw met zorg aangewezen en waar enigszins
mogelijk behouden. Met name aan de westzijde van het gebouw zullen zoveel mogelijk bomen in
de bestaande strook blijven staan.
In het ontwerp van het gebouw is op verschillende manieren rekening gehouden met de ecologische waarden. Fysiek komt de samenhang met het omringende bos tot stand in de buitenbekleding van het gebouw. Zo zal het sedumdak en de gevelbegroeiing een leefgebied gaan vormen
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voor allerlei organismen. Ook het circulatiesysteem van het regenwater wordt afgestemd op de
ecologie van het terrein.
Bij de realisatie van het project wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke oplossingen en
ecologische alternatieven (ECWD, 2005):
•• Bij
 de bouw van het wooncomplex wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame
materialen
•• De
 bestaande asfaltverharding wordt verwijderd. Als nieuwe verharding wordt gekozen voor natuurlijke materialen met een doorlatend vermogen, die geen scheidende werking veroorzaken
•• Verkeersbewegingen

blijven beperkt; het erfgedeelte wordt autoluw
•• Parkeerplaatsen

worden aan de rand gerealiseerd en zodanig ingericht dat verharding en
onrust in het terrein beperkt blijven
•• De
 enige ontsluiting wordt ontwikkeld vanuit de bestaande ontsluitingsweg: er zal geen doorgaand verkeer zijn
•• In
 de toepassing van de verlichting zal, met inachtneming van sociale veiligheid, rekening
gehouden worden met natuurlijke ritmes van de dierenwereld en zal verstoring worden beperkt
(bijvoorbeeld door het gebruik van sensoren)
•• Terreinontwikkelingen

die aansluiten op belendende gebieden zullen met zorg worden voorbereid en waar nodig worden uitgevoerd in overleg met betrokkenen en belanghebbenden.
Inrichting
Bij het woongebouw wordt een ecologisch beheerde tuin gepland, die door de bewoners gezamenlijk wordt ontwikkeld en aangelegd.
In, aan of bij het gebouw worden voorzieningen aangebracht die aantrekkelijk zijn voor vleermuizen en vogels. Meestal duurt het enkele jaren voordat vleermuizen nieuwe verblijven koloniseren,
maar vroeger of later zullen ze de woningen vinden. Dergelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen
worden in een verstenende omgeving steeds belangrijker, vooral omdat de meeste moderne
gebouwen weinig gaten en spleten meer hebben. Hetzelfde geldt voor nestkasten voor vogels.
Op www.vogelbescherming.nl zijn goede voorbeelden beschikbaar, zoals de zogenaamde vides
voor mussen. In het bosgedeelte zijn nestkasten niet nodig omdat daar voldoende natuurlijke
holten aanwezig zijn.
De geplande vegetatiedaken en klimplanten op en aan het woongebouw kunnen bijdragen aan het
verminderen van de barrièrewerking van het gebouw. Wanneer bomen dicht bij het gebouw blijven
staan zullen ook dieren als eekhoorns het dak gebruiken als verbinding tussen de bosgebiedjes.
Eventueel kunnen touwbruggen worden aangebracht om dit te ondersteunen.
In de tuin van het gebouw is het de bedoeling verschillende voorzieningen aan te brengen waar
allerlei dieren hun voordeel mee kunnen doen: insectenhotel (of beestentoren), egelwoning, stapelmuurtje, vlinderbloemen, vogelbosje etc. Dergelijke voorzieningen rondom het huis zorgen voor
veel dieren in de directe nabijheid; ze hebben zo een educatieve functie en zijn goed voor het
draagvlak voor natuur!
Voorzieningen tijdens de bouw
Tijdens de bouwwerkzaamheden is er geluid- en lichthinder, zijn er graafwerkzaamheden en is
mogelijk sprake van tijdelijk ontwatering. Om de ecologische schade te beperken worden de
volgende extra maatregelen genomen:
•• Kabels,

leidingen en buizen worden zoveel mogelijk onder of direct naast de ontsluitingsweg
of langs bestaande leidingentracés aangelegd
•• Aanvoer

en opslag van bouwmaterialen zullen volgens vaste routes worden aangevoerd en
op van te voren vastgestelde plaatsen opgeslagen, zodat er zo min mogelijk schade wordt
toegebracht aan bomen.
•• Het
 effect van de bouw op bomen en de te nemen maatregelen zullen van te voren worden onderzocht. Er worden afspraken gemaakt met de aannemer over de bescherming van de bomen.
•• Tijdens

de bouw zal gedurende een korte periode de grondwaterstand beïnvloed worden door
bemaling. Er wordt onderzocht welke bemalingstechnieken en aanvullende maatregelen kunnen
worden toegepast om het effect op de bomen te beperken.
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Beheer
Rondom het woongebouw zal de tuin ecologisch worden beheerd, waarbij het accent komt te
liggen op variatie in licht en warmteplekken. Als na de bouw het terrein en het erfgedeelte hun
nieuwe vorm hebben gekregen, zal dit nader worden uitgewerkt in een detailplan. Uitgangspunt
hierbij is dat dit de plek is waar de ontmoeting van mensen met elkaar en met de natuur start.
De hazelaars die op het terrein van vereniging Zonnespreng staan zullen als hakhout worden
beheerd door ze eens per 5-10 jaar af te zetten. De dunnere takken leveren prima vlechthout
voor vlechtschermen en de dikkere takken zijn uitstekend brandhout: een vernieuwbare bron van
energie. Elk jaar enkele hazelaars afzetten is ecologisch gezien beter dan alles ineens, o.a. in
verband met de voedselvoorziening voor eekhoorns.
Tabel 2. Werkzaamheden in het erfgedeelte
Maatregel

Korte
termijn
(1-2 jaar)

Middellange
(2-5 jaar )

Lange
termijn
(> 5 jaar )

Eigen
beheer

Uitbesteden

Licht werk

Zware bomen
en stobben

Bomeneffectanalyse
Bomen kappen op
bouwvlak
Aanleg stapelmuur
Aanleg insectenmuur en
beestentoren
Periodiek afzetten van een
deel van de hazelaars

3.4

Inrichting en beheer van het parkdeel

Algemeen
Het beheer van dit deel is gericht op instandhouding en versterking van het parkachtige karakter. Solitaire bomen en boomgroepen zullen daartoe worden vrijgesteld, zodat ze weer goed
zichtbaar worden. Het parkdeel krijgt daardoor een afwisseling van open en gesloten plekken,
struiken, solitaire bomen en boomgroepen. Deze afwisseling is niet alleen visueel aantrekkelijk,
maar levert ook een veelheid aan interessante plekken en voedsel op voor allerlei diersoorten.
De winterroestplaats (gemeenschappelijke slaapplaats) in de zwarte dennen zal voor de ransuilen
beschikbaar blijven.
Omdat het parkdeel grenst aan vergelijkbaar terrein van de naastgelegen eigenaren wordt gestreefd
naar onderlinge afstemming van het beheer. De intentie is om een geleidelijke overgang te laten
ontstaan tussen de terreinen van Stichting Philadelphia en van vereniging Zonnespreng.
Inrichting
De vereniging Zonnespreng heeft het plan om het jonge sparrenbosje in de zuidoosthoek van het
terrein te vellen en later deze plek in te richten als moestuin. Het bosje heeft een geringe ecologische waarde. Voor de toekomstige moestuin is het belangrijk om de stobben te verwijderen,
wat kan door frezen of trekken. De laatste methode levert wel veel meer bodemverstoring op.
Het plan is om het regenwater van het gebouw af te voeren naar de slingervijver. Zeker omdat
er sprake is van vegetatiedaken op het woongebouw (de afvoerpieken worden afgevlakt) is dit
een prima keuze.
De hermitage onder de zwarte dennen, die in vervallen staat verkeert, zal opnieuw worden opgebouwd. De bewoners overleggen nog welke bestemming de hermitage krijgt.
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Beheer
Het beheer van de slingervijver met de naastgelegen grazige vegetaties is gericht op het optimaal
geschikt maken van de plek voor onder andere amfibieën zoals de poelkikker en voor libellen en
(dag-)vlinders.
De slingervijver zal op termijn worden uitgebaggerd. Het organische materiaal wordt afgevoerd.
Een goede periode voor de baggerwerkzaamheden is in de maanden oktober en november, omdat
in deze periode het minste risico bestaat voor de amfibieën.
De beschoeiing van de slingervijver kan op de meeste plaatsen aan de graslandkant verdwijnen,
zodat vanzelf een vlakker glooiende oever ontstaat. Een dergelijke oever is goed voor zowel
amfibieën als een waardevolle oevervegetatie. Er zal worden onderzocht in hoeverre de gehele
beschoeiing kan worden verwijderd.
Er zal ook worden onderzocht of de vijver weer in verbinding kan komen met de vijver van Valentijn,
waarmee het waterbiotoop wordt vergroot voor amfibieën. Noodzakelijk is dit niet, want amfibieën
verplaatsen zich ook over land.
Er wordt geen vis uitgezet in de vijver, omdat vissen larven eten waardoor de voortplanting van
amfibieën in het gedrang komt.
Voor een goed beheer van de grazige vegetaties wordt (maximaal) twee maal per jaar gemaaid,
eenmaal in juni en eenmaal in september. Het maaisel wordt daarbij afgevoerd, zodat er een
verschraling van de bodem optreedt. Dit kan leiden tot bloemrijke vegetaties en bijzondere
soorten. Bemesting van de vegetatie zal om die reden achterwege blijven. De ruigteopslag van
onder andere braam wordt verwijderd.
Om te zorgen voor voldoende licht in het water van de vijver, en daarmee voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van o.a. larven van amfibieën, is het nodig om eens per jaar of
per twee jaar overhangende takken te snoeien. Enkele overhangende takken kunnen dienst doen
als uitkijkplaats voor de ijsvogel! Op het “eilandje” groeien veel Boshyacinten. Deze zullen blijven
staan. Boshyacinten bloeien in het vroege voorjaar wanneer er nog geen blad aan de bomen zit.
Wanneer een dichte struikvegetatie op het eilandje dreigt te ontstaan, wordt deze gesnoeid of
verwijderd.
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Tabel 3. Werkzaamheden in het parkgedeelte
Maatregel

Korte
termijn
(1-2 jaar)

Middellange
(2-5 jaar )

Lange
termijn
(> 5 jaar )

Eigen
beheer

Uitbesteden

Ruigtevegetatie weghalen
op oever van de vijver
Beschoeiing weghalen van
oever van de vijver
Verwijderen bagger van de
bodem van de vijver
Maaien grasvegetaties

Regelmatige
controle
Jaarlijks twee
keer

Jonge sparren vellen t.b.v.
moestuin

3.5

Afhankelijk
hoeveelheid

Stobben
rooien

Overige aspecten van beheer

3.5.1 Kosten van beheer
Zoals in bovenstaande tabellen is aangegeven kan een deel van het beheer uitstekend door de
bewoners zelf worden uitgevoerd. Dat is sterk afhankelijk van het enthousiasme en inzet van de
bewoners en niet door een buitenstaander in te schatten.
Wanneer men een deel van het beheer zelf wil uitvoeren, zal de gezamenlijke aanschaf van een
bosmaaier (ca. € 400 tot 800), een maaimachine (ca € 800), een motorzaag (ca € 400 tot 700)
en de noodzakelijke beschermkleding ( ca. € 250) en onderhoudsgereedschap (ca € 150) zichzelf
terugverdienen. Iedere particulier kan deze gereedschappen kopen en mag ze hanteren. Het is
echter wel sterk aan te raden om een cursus te volgen hoe men met deze risicovolle gereedschappen veilig kan werken. Cursussen worden o.a. gegeven door provinciale organisaties voor vrijwillig
landschapsbeheer (bijvoorbeeld http://www.fortvechten.nl/cursussen/cursus-alg.htm) en door
IPC Groene Ruimte in Schaarsbergen. Informatie over veilig werken met de motorzaag is ook op
internet voorhanden, bijvoorbeeld op de internetsite van motorzaagfabrikant Stihl:
http://www.stihl.de/safety_manuals/nl/Motorsaege_niederlaendisch.pdf.
Alterra adviseert om het zaagwerk ín de boom en het vellen van zware bomen niet zelf te doen,
maar te laten uitvoeren. Wanneer een deskundige met motorzaag wordt ingehuurd is een uurtarief
van € 50 (inclusief motorzaag, exclusief BTW) een reëel tarief. Zeker wanneer het opruimwerk van
gezaagd hout door de bewoners wordt gedaan, kan een ervaren bosarbeider in een dag zeer veel
werk verzetten. In het eerste jaar lijkt het voldoende om de motorzager drie dagen tot maximaal
een week in te huren (velwerk voor de bouwlocatie uiteraard niet meegerekend). In volgende jaren
zal jaarlijks één tot twee dagen voldoende zijn, grote stormen daargelaten.
Wanneer blijkt dat de hoeveelheid bagger op de bodem van de vijver teveel is om in eigen beheer
te verwijderen, zal dit met een kraantje moeten gebeuren. De kosten hiervan bedragen zeker €
600 per dag. Als de bagger moet worden afgevoerd komen transportkosten en stortkosten hier
nog bij. Wellicht kan de bagger op eigen terrein worden gecomposteerd.
3.5.2 Aansprakelijkheid en zorgplicht
De vereniging Zonnespreng heeft als terreineigenaar een zorgplicht. Dat houdt in dat zij verantwoordelijk is voor de risico’s van bomen met een slechte conditie en dood takhout. De eigenaar
dient de bomen te onderhouden en regelmatig te controleren op uitwendige zichtbare gebreken.
Voor vereniging Zonnespreng is dit vooral van belang aan de bosrand langs de Drieklinken,
omdat dit een openbare weg is en de kans op schade daar het grootst. Het Bosschap beveelt
aan om op dergelijke plekken minimaal eens per jaar een inspectie uit te voeren. Bij opengestelde bossen is jaarlijkse inspectie noodzakelijk. Het Bosschap heeft een handzame wegwijzer
gemaakt voor eigenaren en beheerders over aansprakelijkheid in bos en natuur (te downloaden
op www.bosschap.nl).
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De vereniging Zonnespreng is van plan de inspecties jaarlijks te laten plaatsvinden en de resultaten
schriftelijk vast te leggen. De bewoners van vereniging Zonnespreng kunnen zelf de inspecties
uitvoeren. Het is wellicht ook mogelijk om mee te “lopen” bij gemeentelijke bomeninspecties.
Anders zijn er bureautjes die dit in een dag kunnen uitvoeren. De bosgroep zal een protocol
opstellen met informatie hoe vaak inspectie plaats vindt, wie verantwoordelijk is, aan wie het
werk eventueel is uitbesteed en hoe en waar de resultaten worden vastgelegd.
3.5.3 Flora- en faunawet en habitatrichtlijn
De vereniging Zonnespreng houdt rekening met de Flora- en faunawet. In deze wet staat beschermen voorop. De wet erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende dieren. Dat betekent
dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en
hun leefomgeving.
Uit de inventarisaties van Van den Bijtel [2003, 2004] blijkt dat op het totale terrein (inclusief het
terrein van Stichting Philadelphia) enkele diersoorten voorkomen die bescherming genieten volgens
de Flora- en faunawet: hazelworm, poelkikker en diverse soorten vleermuizen. Voor beschermde
soorten (tabel 3 van de Flora- en faunawet, soorten die worden genoemd in bijlage IV van de
Habitatrichtlijn en in bijlage 1 van de Algemene Maatregel van Bestuur) kan een ontheffingsaanvraag
worden ingediend van de verbodsbepalingen. Ontheffing kan worden verleend wanneer:
•• er
 geen alternatief is, met andere woorden geen andere bevredigende oplossing
•• er
 sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang (met inbegrip van redenen
van sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige effecten)
•• er
 geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort
Wanneer het gaat om een ontheffingsaanvraag voor ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, zoals
in het geval van het Zonnespreng-terrein, én het betreft soorten van tabel 3, wordt extra getoetst
op het criterium of de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat sprake is van “zorgvuldig
handelen”.
ECWD heeft een ontheffingsaanvraag van de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet ingediend. Op basis van de voorhanden zijnde gegevens heeft het Ministerie van LNV gesteld dat een
ontheffing van de bepalingen van de Flora-en faunawet in dit geval niet noodzakelijk is omdat geen
negatieve effecten te verwachten zijn op aangetroffen beschermde dieren.
Hierbij is rekening gehouden met het feit dat Vereniging Zonnespreng de baggerwerkzaamheden
zal uitvoeren in een periode dat de poelkikker de voortplantingswateren heeft verlaten en bomen
zal kappen buiten het vogelbroedseizoen. Dat is grofweg de periode van half maart tot half
augustus, maar in de wet wordt geen standaardperiode gehanteerd. Alsnog zal worden bekeken
of er bomen met holten verdwijnen; als dat het geval is wordt gecontroleerd of de holten worden
gebruikt door holenbroeders of door vleermuizen.
3.5.4 Communicatie
Het uitvoeren van beheermaatregelen in een bos is vaak een gevoelige zaak voor mensen die
in de buurt wonen en zich betrokken voelen bij hun woonomgeving. De vereniging Zonnespreng
vindt het van belang om als vereniging eerlijk en helder naar de omgeving te communiceren
over haar doelstellingen en werkwijze. Dit gebeurt momenteel al in persoonlijke gesprekken en
in de vorm van een externe nieuwsbrief die twee keer per jaar uitkomt. In een latere fase zal de
communicatie met belanghebbenden en omwonenden ook op andere manieren vorm krijgen,
zoals op dat moment past. Het kan een idee zijn om – bijvoorbeeld jaarlijks – een open dag
te organiseren en belangstellenden te informeren over het beheer en de aanwezige planten en
dieren. Daarnaast is het opvoedkundig heel waardevol dat ook kinderen worden betrokken bij
hun natuurlijke omgeving.
3.5.5 Praktische uitwerking
Om tot een goed uitvoerbaar beheer te komen, vindt vereniging Zonnespreng het van belang het
beheerplan, zowel betreffende inhoud als betreffende terminologie, goed te laten aansluiten bij de
(nieuwe) bomenverordening van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De vereniging Zonnespreng
zal op basis van dit beheerplan werkplannen voor de korte termijn opstellen en hierover met de
gemeente periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks of tweejaarlijks) overleggen.
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3.5.6 Monitoring
Doel van dit plan voor herstel, inrichting en beheer is dat het voor de soorten planten en dieren op
het terrein van vereniging Zonnespreng een positief effect zal hebben, enerzijds door het voorkomen van onnodige schade anderzijds doordat het terrein voor bepaalde soorten aantrekkelijker
zal worden. Alterra doet daarom de aanbeveling om tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden
te zorgen voor toezicht om zo nodig te kunnen bijsturen. De tweede aanbeveling is om ongeveer
een jaar na de oplevering en na een langere periode (bijv. vijf jaar) opnieuw te inventariseren
welke soorten planten en dieren op het terrein aanwezig zijn en dat overzicht te vergelijken met
de waarnemingen uit de eerdere inventarisaties.
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Bijlage 1 Waargenomen amfibieën, reptielen, zoogdieren
en ongewervelden
Amfibieën

Kleine watersalamander

Triturus vulgaris

Gewone pad

Bufo bufo

Bruine kikker

Rana temporaria

Poelkikker

Rana lessonae

Reptielen

Hazelworm

Anguis fragilis

Zoogdieren

Eekhoorn

Sciurus vulgaris

Egel

Erinaceus europaeus

Mol

Talpa europaea

Huisspitsmuis

Crocidura russula

Bosspitsmuis

Sorex araneus

Bosmuis

Apodemus sylvaticus

Aardmuis

Microtus agrestis

Veldmuis

Microtus arvalis

Rosse woelmuis

Clethrionomys glareolus

Bunzing

Mustela putorius

Gewone dwergvleermuis

Pipistrellus pipistrellus

Ruige dwergvleermuis

Pipistrellus nathusii

Rosse vleermuis

Nyctalus noctula

Grootoorvleermuis

Plecotus spec.

Laatvlieger

Eptesicus serotinus

Watervleermuis

Myotis daubentonii

Azuurwaterjuffer

Coenagrion puella

Vuurjuffer

Pyrrhosoma nymphula

Platbuik

Libellula depressa

Houtpantserjuffer

Lestes viridis

Gewone pantserjuffer

Lestes sponsa

Tangpantserjuffer

Lestes dryas

Watersnuffel

Enallagma cyathigerum

Lantaarntje

Ishnura elegans

Paardenbijter

Aeshna mixta

Blauwe glazenmaker

Aeshna cyanea

Bruine glazenmaker

Aeshna grandis

Grote keizerlibel

Anax imperator

Steenrode heidelibel

Sympetrum vulgatum

Bloedrode heidelibel

Sympetrum striolatum

Boskrekel

Nemobius sylvestris

Boomsprinkhaan

Meconema thalassinum

Struiksprinkhaan

Leptophyes punctata

Grote groene
sabelsprinkhaan

Tettigonia viridissima

Bruine sprinkhaan

Chorthippus brunneus

Ratelaar

Chorthippus biguttulus

Libellen

Krekels en sprinkhanen
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Dagvlinders

Atalanta

Vanessa atalanta

Klein geaderd witje

Pieris napi

Klein koolwitje

Pieris rapae

Groot koolwitje

Pieris brassicae

Citroenvlinder

Gonepteryx rhamni

Boomblauwtje

Celastrina argiolus

Dagpauwoog

Inachis io

Distelvlinder

Vanessa cardui

Kleine vos

Aglais urticae

Gehakkelde aurelia

Polygonia c-album

Landkaartje

Araschnia levana

Bruin zandoogje

Maniola jurtina

Kleine vuurvlinder

Lycaena phlaeas

Tabel 4. Waargenomen soorten amfibieën, reptielen, zoogdieren, libellen, krekels/sprinkhanen en
dagvlinders (Van den Bijtel 2003, Van den Bijtel 2004)

Wetenschapswinkel Wageningen UR

- 21 -

Rapport 239

Samen wonen met het bos

Bijlage 2 Broedvogels
Appelvink

Coccothraustus coccothraustus

Boomklever

Sitta europaea

Boomkruiper

Certhia brachydactyla

Bosuil

Strix aluco

Glanskopmees

Parus palustris

Goudhaan

Regulus regulus

Goudvink

Pyrrhula pyrrhula

Grauwe vliegenvanger

Muscicapa striata

Groenling

Carduelis chloris

Grote bonte specht

Dendrocopus major

Grote lijster

Turdus viscivorus

Heggemus

Prunella modularis

Holenduif

Columba oenas

Houtduif

Columba palumbus

Kauw

Corvus monedula

Kleine bonte specht

Dendrocopus minor

Koolmees

Parus major

Kuifmees

Parus cristatus

Matkopmees

Parus montanus

Merel

Turdus merula

Pimpelmees

Parus caerulea

Putter

Carduelis carduelis

Roodborst

Erithacus rubecola

Staartmees

Aegithalos caudatus

Tjiftjaf

Phylloscopus collybita

Tuinfluiter

Sylvia borin

Vink

Fringilla coelebs

Gaai

Garrulus glandarius

Vuurgoudhaan

Regulus ignicapillus

Winterkoning

Troglodytes troglodytes

Zanglijster

Turdus philomelos

Zwarte kraai

Corvus corone

Zwarte mees

Parus ater

Zwartkop

Sylvia atricapilla

Tabel 5. Waargenomen broedvogels (Van den Bijtel 2003; Van den Bijtel 2004);
aangevuld met waarnemingen Alterra, 2006.
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