
RAADSINFORMATIEBRIEF 
 
 
Van 
college van burgemeester en wethouders 

 

Vergadering van 
16 februari 2021 

 

Kenmerk 
Z/21/006741 / D/21/007601 

 

Portefeuillehouder 
Tymon de Weger 

 

Portefeuille 
Ruimtelijke Ordening 

 

Opsteller 
Wesselingh, Ines 

 

Onderwerp 
U16 Ruimtelijke opgave Groen & Landschap 2020 - 2040 

 

 
 
   
 
Kennisnemen van 
Rapport "U16 Ruimtelijke opgave Groen & Landschap 2020- 2040" als een nadere uitwerking van het Ontwikkelbeeld 
Groen & Landschap U16. 
 
   
 
Inleiding 
In de raadsinformatiebrief van 24 september 2019 (19r.00616) bent u geïnformeerd over het Ontwikkelbeeld Groen en 
Landschap U16, het eerste rapport van de pijler Groen en Landschap van de U16. Het ontwikkelbeeld schetst de 
'Utrechtse trots' als basis. 'Utrechtse trots' is het watersysteem en de aanwezige kernwaarden van het veelzijdige 
landschap van de U16. Onze grote natuur- en landschapeenheden en cultuurhistorische structuren willen we koesteren. 
Om mee te groeien met de schaalsprong in de verstedelijking (pijlers: wonen, werken, mobiliteit en energie) is ook een 
schaalsprong Groen en Landschap nodig. Deze schaalsprong bevat diverse concepten zoals: groenblauwe structuren, 
scheggen, landschap van de toekomst en vitale landbouwgebieden. Inhoudelijk zijn deze concepten verder uitgewerkt in 
het tweede rapport "Verdieping Groene routes en scheggen | Landschap van de Toekomst | Landbouwkerngebieden" (zie 
bijlage). In dit voorliggende derde rapport "U16 Ruimtelijke opgave Groen & Landschap 2020-2040" is deze schaalsprong 
en ambitie verder (ruimtelijk) geconcretiseerd. 
 
   
 
Kernboodschap 
Met dit 3e rapport wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen zoals deze in de Contour Ruimtelijk 
Economische programma (Contour-REP) zijn gesteld met betrekking tot Groen en Landschap: 
- Wat is het ruimtebeslag van de schaalsprong Groen en Landschap en de gewenste versterking van recreatie en de 
biodiversiteit en welke plekken/structuren zijn voor dit alles in beeld? 
- Waar en hoe komen de groene scheggen en groenblauwe verbindingen tot stand tussen stad en landschap? 
- Waar kunnen we de 'Utrechtse trots' van bestaande kwaliteiten versterken?  
 
In de periode juli - november 2020 heeft deze verdere verdieping op dit Ontwikkelbeeld Groen en Landschap 
plaatsgevonden. In samenspraak met gemeenten, provincie en waterschappen is een uitgewerkte kaart gemaakt van de 
ambities voor Groen en Landschap 2040. Met het Ontwikkelbeeld is de vijfde pijler Groen & Landschap nadrukkelijk op de 
U16 agenda gezet. Groen en Landschap groeien mee met de stedelijke schaalsprong in de U16. In de Contour-REP is 
deze groene agenda dan ook opgenomen en deze wordt integraal verbonden met de andere pijlers in het IRP. Deze 



uitgewerkte ruimtelijke opgave zorgt dat Groen en Landschap volwaardig kan worden meegenomen in het IRP. De 
(uiteindelijke) realisatie van de schaalsprong Groen en Landschap wordt gekoppeld aan de stedelijke ontwikkelingen 
binnen het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) en vindt o.a. plaats in samenhang met het provinciebrede 
programma 'Groen Groeit Mee'.  
 
Voor de gemeente Woerden zijn specifiek in dit rapport gebiedsgerichte opgaven benoemd als: 
- De Polderscheg Lange Linschoten - Woerden - Breukelen. In deze scheg is de verstedelijkingsdruk (in brede zin) 
aanzienlijk. Om de ruimtelijke groene kwaliteit te borgen en te verbeteren is een versterkt groen raamwerk nodig om 
toekomstige verstedelijking op gebied van wonen, werken, mobiliteit en energie in te kunnen passen. Daarnaast bieden 
de diverse ruimtelijke ontwikkelingen binnen de stad Woerden, meekoppelkansen om de groenblauwe 
structuur Brediuspark -Singel - Stationsgebied - Middeland- polder Wulverhorst - Landgoed Linschoten te versterken. 
- Agrarisch groenblauw netwerk: In deze gebieden speelt de transitie naar een vitale kringlooplandbouw met een 
toekomst bestendig watersysteem, goede bodem- en waterkwaliteit, recreatie- en natuurwaarden en herstel van kleine 
landschapselementen. 
 
We kunnen dit 3e rapport positief omarmen en dit rapport biedt goede aanknopingspunten voor onze eigen gemeentelijke 
omgevingsvisie. In onze op te stellen gemeentelijke omgevingsvisie zullen we voortborduren op deze ingezette lijn voor 
Groen en Landschap uit dit rapport.   
 
  
 
 
  
 
   
 
Financiën 
n.v.t. 
 
   
 
Vervolg 
Het IRP dat dit voorjaar aan het college wordt aangeboden door de U16, zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de 
raad. Het college en raad kunnen dan beoordelen of de verschillende sectoren op een goede, integrale manier een plek 
hebben gevonden in het IRP. Dit rapport van de tafel Groen en Landschap U16 is een van de bouwstenen voor dit IRP. 
Dit betekent dat op dit moment geen besluitvorming over dit voorliggende rapport wordt gevraagd.   
 
  
 
   
 
Bijlagen 
 
1. 1e rapport: Ontwikkelbeeld Groen & Landschap, Vijfde pijler Groen & Landschap: het aanbod van en aan de U16 
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Ontwikkelbeeld 
Groen & Landschap
Vijfde Pijler Groen & Landschap: 
het aanbod van en aan de U16 

31 juli 2019



Landschap in de spits!
De verschillende landschappen en de grote variatie aan waarden van natuur 
en cultuurhistorie maken de regio van U16 bijzonder. Deze ruimtelijke 
kwaliteit draagt in belangrijke mate bij aan het vestigingsklimaat van 
de regio. De toename van het aantal bedrijven en inwoners tot 2040 is 
aanzienlijk. Dit brengt voor de hele regio een schaalsprong met zich mee 
voor wonen, economie, energie en mobiliteit. Met elkaar hebben we 
geconstateerd dat landschap en groen een belangrijke onderlegger is in 
de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van de regio en toegevoegd 
moet worden als vijfde pijler aan het Ruimtelijke Economisch Programma 
(REP). De schaalsprong in de ruimtelijke ontwikkeling van de U16 vraagt, 
vergelijkbaar met de andere opgaven van het REP, om een schaalsprong 
voor groen en landschap in onze regio. 

De U16-regio heeft unieke landschappelijke en natuurwaarden, zoals de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, de landgoederenzones, het Groene Hart, 
het Kromme Rijngebied, het rivierenlandschap, de Vinkeveense en Vecht-
plassen en het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug. Het landschap 
is door de eeuwen heen veranderd, bodem en waterlopen blijven voor 
een belangrijk deel bepalend voor het landschap. De ondergrond vormt 
de onderlegger voor het veelzijdige landschap van U16. Met de vijfde 
pijler doen wij een voorzet om natuur en landschap te koesteren en te 
ontwikkelen en in gebieden ruimte te houden voor de dynamiek van de 21e 
eeuw. 

Een integrale visie op de ontwikkeling van de regio vraagt om het maken 
van keuzes die bijdragen aan de kwaliteit van de hele regio; als een 
vorm van goed rentmeesterschap. Dit ontwikkelbeeld is een aanzet. Het 
brengt groene en landschappelijke waarden in beeld en geeft een voorzet 
voor de keuzes die we met elkaar moeten maken, binnen het groene en 
landschappelijke domein en in wisselwerking met de andere pijlers van het 
REP. 

In de komende periode brengen we de concrete vraagstukken in beeld, 
doen we een voorstel voor de fundamenten van een toekomstbestendige 
landschappelijke en groene structuur en zullen we samen antwoorden 
moeten formuleren op dilemma’s. Op weg naar een aantrekkelijke en vitale 
groene regio, ook in de toekomst.

[naam][naam[naam]

Bestuurli k opdrachtgevers Verkenning Groen en Landschap
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In april en mei 2019 heeft BVR adviseurs de U16 gemeenten en de Provincie Utrecht geholpen om 
inhoud te geven aan de Vijfde Pijler Groen & Landschap van het Ruimtelijk Economisch Programma 
(REP). Het voorliggende document beschrijft allereerst de toelichting op het Ontwikkelbeeld en bevat 
vervolgens de achterliggende analyse. Het is het resultaat van een snelle verkenning (ca 8 weken) 
van bestaande gebiedskwaliteiten, huidig beleid en gemeentelijke ambities. 

De hoofdlijnen staan centraal. Het  Ontwikkelbeeld gaat vooral in op de essenties die op dit moment 
(bestuurlijk) relevant zijn. Het is een overstijgend verhaal over dat wat de U16 gemeenten met elkaar 
verbindt en niet het verhaal van 16 individuele gemeenten. Het heet een Ontwikkelbeeld, als aanbod 
en opening voor een gesprek voor het versterken van de Utrechtse kwaliteiten en het maken van een 
schaalsprong in groen en landschap. 

Introductie Groen & Landschap 
Vijfde Pijler groen & landschap: het aanbod van én aan de U16
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Het project is georganiseerd rondom twee werkbijeenkomsten met een vertegenwoordiging van alle 
16 gemeenten, de provincie, de waterschappen en stakeholders. Dit Ontwikkelbeeld is gebaseerd 
op de door hen gedeelde bronnen, kennis en inzichten zoals landschapsontwikkelingsplannen, 
structuurvisies en omgevingsvisies van de U16, provinciaal beleid en dat van de waterschappen. 
Daarmee zijn zeven thema’s op basis van GIS-informatie feitelijk in kaart gebracht en is het 
Ontwikkelbeeld opgesteld. De kaartenset en databestanden, die te gebruiken zijn in een GIS-
omgeving, vormen een onlosmakelijke bijlage bij het Ontwikkelbeeld.

Met het geschetste Ontwikkelbeeld kan een integrale afweging worden gemaakt voor het Ruimtelijk 
Economisch Programma (REP), samen met de andere vier pijlers Wonen, Mobiliteit, Economie en 
Energie. 

Groen & Landschap zijn van groot belang als basis van de groei van de regio om deze 
leefbaar en aantrekkelijk te houden en daarmee bij te dragen aan de aantrekkingskracht en 
vestigingsvoorwaarden van de regio. Het ontwikkelen van Groen & Landschap is daarom een 
gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de 
inwoners van de U16 gemeenten.  
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Kern: schaalsprong stedelijk 
gebied betekent ook een 
schaalsprong voor Groen & Landschap 

Het gebied van de U16 wacht een schaalsprong 
door veranderingen in de samenleving, de groei 
van het aantal inwoners, klimaatverandering en de 
energietransitie. De druk komt vanuit andere pijlers 
maar ook binnen de pijler groen & landschap is het 
zoeken naar een juiste balans tussen landschap, 
natuur, landbouw, recreatie, cultuurhistorie, kleine 
kernen en stadsranden, klimaat, bodemdaling en 
water. De schaalsprong van de verstedelijking vereist 
ademruimte, groen en uitloopgebied voor inwoners. 
Het gaat niet alleen om intensieve recreatiegebieden 
maar ook om rust en ruimte te kunnen ervaren. 
De landbouwsector staat voor een belangrijke 
opgave om de transitie te maken naar een circulaire 
landbouw; die de sector toekomstbestendig 
maakt. Er is ruimte nodig voor biodiversiteit. 
Klimaatverandering zorgt voor piekbuien, maar ook 
voor een groeiend vraagstuk van droogte. Zo is er 
ook ruimte nodig voor waterberging en buffering, 
of bijvoorbeeld bosaanplant om CO2 af te vangen. 
Kortom, groen & landschap zelf maken ook een 
schaalsprong. 

Dit Ontwikkelbeeld is daarom een handreiking voor 
afwegingen tussen de functies in het buitengebied 
en een ‘groen aanbod’ naar de andere pijlers; 
wonen, mobiliteit, economie en energie. Het is 
een gezamenlijk, toekomstgericht en strategisch 
verhaal met kansrijke ontwikkelmogelijkheden, 
kwaliteitsuitgangspunten en afwegingsprincipes voor 
het groen en landschap van de U16. Het draagt bij 
aan meer uitgesproken keuzes en intergemeentelijke 
afstemming over de gewenste hoeveelheid van 

betekenisvol groen en landschap. Het draagt zo bij 
aan een gezonde leefomgeving. 
De kwantitatieve opgave is globaal in beeld gebracht 
(zie de bijlage), op basis van onderzoeken uit de 
verschillende pijlers en diverse aannames, met 
name over de verwachte groei in inwoners en 
provinciale natuurdoelen. Op basis van de gangbare 
groennormen heeft elk huishouden in de toekomst 
tenminste 75 m² gebruiksgroen nodig binnen de 
rode contour en op maximaal 5 km afstand dienen 
de grote groengebieden bereikbaar te zijn, per 
huishouden gemiddeld 500 m².* Op basis van deze 
normen en de verwachte groei in huishoudens is de 
indicatie van de benodigde extra groene ruimte 225 
ha recreatief stedelijk groen. Er is een tekort van in 
totaal 550 ha recreatief groen voor intensief gebruik 
in en om het meer stedelijke deel van de U16. 
Daarnaast is behoefte aan vele kilometers fiets- en 
wandelpaden  en de beschikbaarheid van 5.000 ha 
grote groengebieden en het ontwikkelen van 3.000 
ha nieuwe natuur in de gehele U16. Deze normen 
zijn nadrukkelijk een hulpmiddel en geven alleen 
een indicatie. Er is namelijk overlap tussen deze 
ruimteclaims, zoals het benodigde recreatief groen 
en de beschikbaarheid van grote groengebieden. 
Kwaliteit gaat voor kwantiteit en er is altijd maatwerk 
nodig met dubbelgebruik van water, natuur, 
recreatie, landbouw. 

*  Cijfers 2040 zijn indicatief bepaald op basis van de deelrapportages van 
de andere vier pijlers van het REP-project van U16, aangevuld met lande-
lijke en provinciale gegevens en aannames van BVR. Zie de bijlage.
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Ontwikkelbeeld Groen en Landschap U16 2040 

Legenda

‘Utrechtse Trots’
De Basis

Forten en vestigingen

Bos Heuvelrug

Flanken Heuvelrug

Landgoederenzone - lustwarande

Rivierengebied

Mixlandschap

Route langs waterstromen

Landbouwgebied - Eiland van Schalkwijk -
Kromme rijn

Landbouwgebied - 
veenweidegebied

Nieuw Hollandse Waterlinie / 
Stelling van Amsterdam

Landschap van de toekomst

De verrijking

U16 natuur, parken en routes
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De basis van het Ontwikkelbeeld wordt gevormd 
door bestaande waarden van de ondergrond, 
de geomorfologie, (grond)water en belangrijkste 
landschapstypen met hun kernkwaliteiten. Immers 
de ondergrond vormt de onderlegger voor het 
veelzijdige landschap dat de U16 rijk is. 

Het watersysteem en de landschapstypen 
samen scheppen de condities voor een passend 
grondgebruik van landbouw, natuur en recreatie. 
Deze landschappelijke onderlegger met al haar 
ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten 
vertegenwoordigt een grote waarde voor de 
U16. Het watersysteem en de landschapstypen 
samen scheppen de condities voor een passend 
grondgebruik van landbouw, natuur en recreatie. 
Ook opgaven uit de andere pijlers wonen, mobiliteit  
economie en energie volgen deze condities.

U16 landschappen
Nieuwe ontwikkelingen kunnen deze fantastische 
kwaliteiten gebruiken. Op die manier wordt verder 
gebouwd aan de opbouw, ontsluiting en zonering 
van de ‘Utrechtse Trots’. Dit zijn de Lek, het Kromme 
Rijngebied, Oude Rijnzone en Hollandsche IJssel 
met tal van oude Vestingsteden zoals Woerden, Wijk 
bij Duurstede, IJsselstein, Vianen, Oudewater en 
Montfoort. Verder de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
de Stelling van Amsterdam; Nationaal park Utrechtse 
Heuvelrug; de landgoederen- en buitenplaatsenzone 
langs de flanken van de Heuvelrug en de Vecht; 
het veenweidelandschap en de agrarische 
hoofdstructuur van duurzame grootschalige 
productieruimte met erf- en wegbeplantingen. 

De basis: het watersysteem en de aanwezige 
kernwaarden van het landschap, 
de ‘Utrechtse Trots’



Landbouwkerngebieden
De agrarische kerngebieden zijn op de kaart gezet 
als deel van de Utrechtse Trots. Deze kerngebieden 
zijn gedefinieerd als de grote aaneengesloten 
gebieden, wat verder weg gelegen van de steden, 
waar de primaire functie landbouw is en blijft. Op de 
getekende kaart is de begrenzing slechts indicatief 
bedoeld. Het gaat om de aaneen geslotenheid van 
de productieruimte. Nabij het stedelijke gebied, de 
hoofdinfrastructuren of de stroomruggen zal ook 
landbouw blijven, maar in combinatie met andere 
functies zoals omschreven in Landschap van de 
Toekomst.

De Landbouwkerngebieden markeren ruimte voor 
de melkveehouderij in het Groene Hart, de fruitteelt 
in het Kromme Rijngebied en Eiland van Schalkwijk 
en om het Landbouw ontwikkelgebied (LOG) 
Maarsbergen. 

Deze landbouwkerngebieden zullen veranderen 
richting 2040. De bedrijven richten zich op vormen 
van duurzame, circulaire landbouw. Biodiversiteit, 
bodemdaling, energietransitie en watervraagstukken 
bieden kansen en vereisen op termijn een 
aangepaste bedrijfsvoering. 
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De verrijking: het versterken 
van groen & landschap
Om de benodigde schaalsprong in groen & 
landschap vorm te geven, wordt de basislaag 
verrijkt. Een nieuwe betekenisvolle laag wordt 
toegevoegd aan het landschap (‘Landschap van 
de Toekomst’) en grote groengebieden worden 
verbonden met royale multifunctionele recreatieve 
routes (‘U16 natuurnetwerk, parken en routes’).

Landschap van de Toekomst 
Dit is het nieuwe aantrekkelijke mixlandschap 
van 2050, met innovatieve combinaties en 
waardenketens van landbouw, natuur, bos, 
water, recreatie, energie. De gebieden krijgen een 
nieuwe ruimtelijke structuur waarin de functies een 
vanzelfsprekende plek vinden. Het Landschap van 
de Toekomst betreft de gebieden die niet direct tot 
de landbouwkerngebieden behoren. Ze kennen 
diverse autonome opgaven zoals bodemdaling en 
worden vaak doorsneden door grote infrastructuur.

In dit landschap van de toekomst schuilen ook 
nieuwe kostendragers voor agrariërs (een New 
Deal zoals de Rijksbouwmeester dit noemt in 
Panorama Nederland), in ruil voor de noodzakelijke 
extensivering. Korte(re) ketens tussen agrarische 
bedrijven en de stedelijke consument zijn kansrijk 
met oog op verduurzaming en als kostendrager.

U16 West
Dit landschap betekent in het westen een impuls 
voor het veenweidegebied door de combinatie van 
schaalvergroting/extensivering én schaalverkleining 
(‘terug naar de kwalitatieve oorsprong van het 
Groene Hart’ met meer diversiteit en contrast van 
bijvoorbeeld hooilanden, wateren en oevers of 
moerasbos). 

U16 Oost
Het Landschap van de Toekomst betekent ten 
oosten van Utrecht een innovatief landschap waarin 
bijvoorbeeld landbouw en waterberging de dragers 
zijn. 

U16 natuurnetwerk, parken en routes 
Het ‘U16 natuurnetwerk, parken en routes’ geeft 
vorm aan een krachtig biodiversiteitsprogramma van 
robuuste ecologische verbindingen en natuurkernen 
en enkele riante fiets-wandelroutes langs de 
waterstromen, dwars door de U16.

Groene zones
Dit netwerk bestaat uit een aantal groene recreatieve 
zones die het U16 gebied dooraderen. Deze zones 
volgen de waterrijke hoofdstructuren van het 
landschap. Dit zijn de Limeszone met de Kromme 
Rijn en Oude Rijn; De buitenplaatsenzone van 
Langbroekerwetering/Stichtse Lustwarande en 
Vechtstreek; de Hollandse IJssel, de rivier, dijken en 
uiterwaarden van de Lek. 

De zones worden actief ingericht met robuuste 
groenstructuren (bosvakken, houtwallen, 
moerasranden, weides), royale langzaam 
verkeerroutes en rustpunten. Het zijn verbindende 
elementen in de U16. 

Groene scheggen
Bij het stedelijke gebied verbreden de zones zich tot 
‘groene scheggen’, de landschapsparken rond en 
tussen de kernen. In de scheggen bevindt zich een 
fijnmazig groenblauw netwerk van ecologische en 
recreatieve verbindingen, recreatieplekken, horeca, 
sport en leisure functies. 

12



Robuuste ecologische verbindingen
Drie robuuste ecologische verbindingen bestaan 
uit de benodigde ruimte voor weidevogels en 
veenweide-natuur in het westen, aaneengesloten 
bossen en bosranden voor vogels en zoogdieren 
van Heuvelrug tot Gooi, en aaneengesloten 
uiterwaardennatuur voor planten, trekvissen, vogels 
en zoogdieren langs de Lek.
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Schematische weergave ontwikkelbeeld 
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LANDSCHAP VAN DE TOEKOMST

 Dit is een schematische weergave van de 
verschillende landschappelijke concepten die 
zijn opgenomen in het Ontwikkelbeeld, ‘de 
kaart achter de kaart’.

Legenda

‘Utrechtse Trots’
De Basis

Forten / WATERLINIE

beschermde natuur

Heuvelrug

RECREATIEVE ZONE/ROUTE

KERNGEBIED LANDBOUW

Utrechtse-/Hollandse Plassen

recreatieterrein

nieuwe hollandse waterliinie

ROBUUSTE ECOLOGISCHE VERBINDING

Groene scheg

De verrijking

U16 natuurnetwerk parken en routes
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De legenda bij het Ontwikkelbeeld bevat enerzijds 

de gebieden van de Basis en anderzijds de nieuw 

toegevoegde gebieden van de Verrijking. De eerste dienen 

respectievelijk behouden en versterkt te worden, de 

tweede geven met name vorm aan de schaalsprong in 

Groen en Landschap. 

Elke gebied uit de legenda wordt hierna kort omschreven. 

Daarbij worden per legenda-eenheid telkens de 

kernkwaliteiten geagendeerd (te versterken) en de 

ontwikkelopgaven geschetst.

DE BASIS

Utrechtse Heuvelrug
Versterken kernkwaliteiten

 > Robuuste eenheid bewaren van gevarieerd loof- 
en naaldbos- en stuwwalcomplex

 > Accentueren reliëfbeleving heuveltoppen en
flanken, doorsteken wegen, bosranden

 > Beleving versterken van cultuurhistorische
gelaagdheid

Ontwikkelopgaven schaalsprong groen en 
landschap

 > Zonering gebruik: wonen – werken –
recreatie – natuur. Onderscheid in enerzijds
luwe kerngebieden en anderzijds routes
en knooppunten met pleisterplaatsen voor
reuring, en scheiding van routes voor diverse
doelgroepen

 > Klimaat en wateropgave:
grondwaterbescherming en -aanvulling, infiltratie
en voorkomen afspoeling van bodem

Kerngebieden landbouw
Versterken kernkwaliteiten

 > Benadrukken oriëntatie van het landschap, de
openheid, blok- en strokenverkaveling (Cope),
petgaten, laan- en erfbeplantingen

 > Ontwikkeling op de stroomruggen en in de linten
met oog voor passende maat en schaal en
doorzichten

 > Behouden rust en stilte en recreatieve waarde

Ontwikkelopgaven schaalsprong groen en 
landschap

 > Ontwikkeling van het agrarische kerngebied met
duurzame, circulaire landbouw: fruitteelt rond
Kromme Rijn, veeteelt rond Oude Rijn/Oude
IJssel, in Veenweidegebied en Maarsbergen

 > Remmen bodemdaling door aangepast
landgebruik in bodemdalingsgebieden,
ontwikkelen innovatief mixlandschap in
agrarische zones bij steden en dorpen,
verbeteren biodiversiteit agrarisch gebied,
versterken van erf- en laanbeplantingen

 > Klimaat en wateropgave: Waterkwaliteit
waarborgen voor fruitteelt, specifiek
peilbeheer bodemdalingsgebieden,
waterberging voor langdurige neerslag en
piekbuien, meer vasthouden hemelwater voor
grondwateraanvulling / zomers gebruik.

Toelichting bij de legenda-eenheden van het 
ontwikkelbeeld
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Waterlinies, Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
Stelling van Amsterdam
Versterken kernkwaliteiten

 > Behouden en versterken van de samenhang van
het strategische landschap en de afleesbaarheid
en de beleving van de ensembles van forten,
accessen, dijken, kanalen en inundatiekommen

Ontwikkelopgaven schaalsprong groen en 
landschap

 > Recreatieve functies en verbindende routes in
de linielandschappen

Utrechtse en Hollandse plassen
Versterken kernkwaliteiten

 > Afwisseling intensieve zones met
watersportfuncties / oeverrecreatie en rustige
plassen

 > Herkenbaarheid behouden van kenmerkend
verveningspatroon met petgaten, zetwallen en
legakkers en contrasten van grote open ruimtes
van de plassen en kleinschalige bosrijke oevers
en rietkragen

Ontwikkelopgaven groen en landschap
 > Zonering drukte en rust en organiseren

van betere bereikbaarheid en entrees/
parkeervoorzieningen

 > Goed onderling verbinden van plassengebieden
Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland

Bestaande recreatieterreinen
Versterken kernkwaliteiten

 > Kleinschaligheid, diversiteit groeninrichting,
waterelementen en oevers.

 > Duidelijke entree/poort en bewegwijzering

Ontwikkelopgaven groen en landschap
 > Vergroten areaal (zie ook groene scheggen)
 > Kwaliteitsimpuls terreininrichting en beheer,

uitbreiden en omvormen naar eigentijdse
gebruikswensen

Beschermde natuur, het Natuur Netwerk 
Nederland
Versterken kernkwaliteiten

 > Unieke eco-hydrologische waarden, gradiënten
hoog droog – laag nat, kenmerkende planten- 
en diersoorten

Ontwikkelopgaven groen en landschap
 > Uitbreiden natuurgebieden in aansluiting op de

groene scheggen en bestaande NNN
 > Instandhouding en versterking natuurwaarden
 > Beleefbaarheid vergroten zonder verstoring
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Zone oude stroomruggen, Kromme Rijngebied 
en Oude Rijnzone, Hollandsche IJssel
Versterken kernkwaliteiten

 > Beleefbaarheid Kromme Rijn, Oude Rijn
en Hollandsche IJssel als vesting- en
vestigingszone (archeologie, cultuurhistorie)

 > Ensembles stadjes, rivier en weg – adres aan de
rivier, verschil met stroomrug en de eerste linten
en kaden van de copeontginningen

Ontwikkelopgaven schaalsprong groen en 
landschap

 > Ontwikkelen recreatieve zone met verbindende
routestructuur en openbare oevers langs
Kromme Rijn en Oude Rijnzone, Hollandsche
IJssel

Zone rivierengebied, dijken en uiterwaarden van 
de Lek
Versterken kernkwaliteiten

 > Versterken van het doorgaand oostwest karakter
van rivier, uiterwaarden en oeverwallen en hoge
Lekdijken met cultuurhistorie (vestigingsplaats)
en waterwerken

 > Inspelen op markante overgang stuwwal –
rivierengebied en verschil binnen- en buitendijks

Ontwikkelopgaven schaalsprong groen en 
landschap

 > Versterken Lekdijken met ruimte voor recreatie
en benutten waterdynamiek voor ecologie en
ruimte voor struinnatuur in uiterwaarden

 > Ontwikkelen recreatieve zone met verbindende
routestructuur langs de Lek

Zone buitenplaatsen, Stichtse Lustwarande en 
Vechtstreek
Versterken kernkwaliteiten

 > Bestaande buitenplaatsen en landgoederen
 > Kleinschalig landschap met bosranden, velden

en houtwallen en (Langbroekerwetering)
karakteristieke copeverkaveling van open
langgerekte ruimten en opstrekkende boskavels,
grienden, essenhoutsingels en lanen

 > Zichtlijnen en vergezichten rivier – stuwwal
 > Ecologische waarde door kwelwater en oevers

van Vecht en Vechtplassen

Ontwikkelopgaven schaalsprong groen en 
landschap

 > Ontwikkelen recreatieve zone met verbindende
routestructuur via de Lustwarande en door de
Vechtstreek (ook in dwarsrichting - hoog droog,
laag nat), langs buitenplaatsen en ridderhofsteden
aan bosranden en wateren

 > Waterberging en waarborgen waterkwaliteit

DE VERRIJKING
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Groene recreatieve scheggen
Versterken kernkwaliteiten

 > Recreatieve gebieden nabij stad- en
dorpsranden met een diversiteit aan
ruimtefuncties

Ontwikkelopgaven schaalsprong groen en 
landschap

 > Ontwikkelen en inrichten van aantrekkelijke,
goed bereikbare en samenhangende
gebieden met recreatie als primaire functie
(landschapspark)

 > Klimaat en wateropgave: waterberging en
buffering in relatie tot stedelijk gebied

Landschap van de Toekomst
Versterken kernkwaliteiten

 > Vaak relatief kleinschalige poldergebieden nabij
grote infrastructuren, met overgangen van nat
naar droog en een diversiteit aan functies

Ontwikkelopgaven schaalsprong groen en 
landschap

 > Bouwen aan een aantrekkelijk nieuw type
landschap door slim combineren van
verschillende functies (landbouw, natuur,
recreatie, water, energie, infra, wonen en
werken) in een ruimtelijke structuur die past bij
de lokale kenmerken

 > Introductie kostendragers voor realiseren doelen
groen en landschap

 > Ontwikkelen netwerk van recreatieve routes
(kernen verbonden) en fijnmazige ecologische
verbindingen voor insecten, vogels en kleine
zoogdieren

Robuuste ecologische verbindingen 
Versterken kernkwaliteiten

 > Behouden en versterken ruimte voor
weidevogels en veenweide-natuur in westen,
behouden en versterken aaneengesloten
bossen en bosranden voor vogels en
zoogdieren van Heuvelrug-Gooi, behouden en
versterken aaneengesloten uiterwaardennatuur
voor planten, trekvissen, vogels en zoogdieren
langs de Lek

Ontwikkelopgaven schaalsprong groen en 
landschap

 > Realiseren van ‘stepping stones’ van formaat
en slechten van barrières om de drie robuuste
verbindingen te maken
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De principes: optimaliseringsprincipes 
voor groen & landschap

Om het Ontwikkelbeeld te realiseren gelden de 
volgende optimaliseringsprincipes:

1. Benut en versterk het palet van aanwezige 
landschappelijke en cultuurhistorische 
rijkdom 

 Ga voor ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe 
ontwikkelingen. Behoud hiervoor de 
onmiskenbare groenblauwe kwaliteiten van de 
U16 en de verhalen die daarbij horen en maak 
ze sturend bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit 
kan door kernkwaliteiten te laten doorwerken 
in plannen en verder te bouwen op de 
structuurdragers van elk landschapstype.

2. Maak voldoende en hoogwaardige ruimte 
voor recreatie, water, natuur en landbouw 

 Zorg voor een kwaliteitsimpuls voor het beheer 
en de doorontwikkeling van de bestaande 
natuur- en recreatiegebieden en ontwikkel nieuwe 
gebieden. Een eerste indicatie is 225 ha stedelijk 
groen in de nieuw te bouwen woonmilieus en 
550 ha intensief recreatiegebied rondom de 
stedelijke regio Utrecht, 5.000 ha bereikbare 
groengebieden en 3.000 ha nieuwe natuur – 
zie de bijlage. Ga daarbij uit van meervoudig 
ruimtegebruik en functiecombinaties, wentel 
ruimtevragen niet af naar buren, maar verdeel de 
lasten en de lusten eerlijk. Zoneer de recreatie- 
en natuurgebieden met aan de ene kant stille 
kerngebieden en aan de andere kant routes en 
pleisterplaatsen voor reuring. 
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3. Verbind stad en land beter
Verbind de kernen en het ommeland en de
landschappen onderling met royale groenblauwe
routes via de landschappelijke dragers en
langs de waterlopen en verbreed ze soms tot
groene scheggen in en tussen de kernen. Leg
met investeringen in groen en landschap ook
de verbindingen naar buiten het U16 gebied
door fysieke recreatieve verbindingen naar
grensoverschrijdende landschapseenheden
zoals het Groene Hart, het Plassengebied, het
Rivierengebied, de Heuvelrug en het Gooi tot aan
het IJsselmeergebied.

4. Draag vanuit elke ruimtefunctie altijd bij
aan een betekenisvol Utrechts landschap
Bij ruimteclaims zoals uit energiebeleid en bij
nieuwe woon-, of werklocaties zijn we adaptief.
Via de optimaliseringsprincipes groen en
landschap wordt per situatie gezocht naar een
optimale ontwikkeling in de tijd. Via bijvoorbeeld
gebiedsakkoorden en/of een groenfonds wordt
ervoor gezorgd dat ruimteclaims onlosmakelijk
bijdragen aan de bovengenoemde doelen voor
groen en landschap. Hanteer bij ruimteclaims
een duurzaamheidsladder: eerst besparen en
beter benutten, dan inzetten op multifunctioneel
ruimtegebruik bij bestaande functies en
knooppunten. Alleen na een zorgvuldig
ontwerp en maatschappelijke afweging nieuwe
grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied
die ook bijdragen aan de kwaliteit van het
buitengebied
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De focus: 
U16 ten opzichte van 16U

Tot slot. Groenstructuren en waterstructuren 
zijn per definitie grensoverschrijdend. Het vraagt 
samenwerking. Door als U16 samen de wens uit 
te spreken om de diversiteit van de verschillende 
landschappen te koesteren, te investeren in een 
verrijking en niet overal met dezelfde ingrepen 
te komen, is het van belang dat op U16 niveau 
afspraken worden gemaakt. Niet als een optelsom, 
maar als een integratie en opschaling van alle 
gemeentelijke ambities. Het vraagt scherpe keuzes 
vanuit de gezamenlijke kracht en samenhang op 
een hoog schaalniveau van U16 als geheel. Dit kan 
ook betekenen dat in het ene deelgebied stedelijke 
functies worden geïntensiveerd en in het andere 

juist niet. Zolang de kwaliteiten van de U16 worden 
benut en alle ontwikkelingen bijdragen aan de 
schaalsprong van groen & landschap, blijft de regio 
leefbaar en dragen groen & landschap sterk bij aan 
de aantrekkelijkheid en de vestigingsvoorwaarden 
van de regio.
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Vervolgonderzoek

Voor de realisatie van het Ontwikkelbeeld is nader 
onderzoek en uitwerking nodig. 

 > Maken van het REP door middel van een
ontwerpgerichte integratie van alle vijf de pijlers
en een bijdrage vanuit de Vijfde Pijler aan een
toetsingskader voor het REP.

 > Het verder met de gebiedspartijen vertalen
en uitwerken van het Ontwikkelbeeld tot
een gedragen Visie Groen & Landschap met
concrete ontwikkelprincipes. Het resultaat
dat nu voorligt is daarvoor een eerste aanzet.
In de uitwerking moet duidelijker worden
welke gebieden (scheggen en robuuste

routes) geschikt zijn voor nieuwe recreatieve 
ontwikkelingen en voor natuurontwikkeling, wat 
het laadvermogen is voor de diverse gebieden, 
welke concrete gebiedskansen er zijn, etc.

 > Uitwerking van financiering en governance
voor de realisatie van het Ontwikkelbeeld,
bijvoorbeeld door de vorming van een
Groenfonds of Gebiedsakkoorden. Het
gaat ook om onderzoek naar de kansen en
mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen
voor agrariërs.
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 Achtergronden bij de verkenning 
U16 vijfde pijler Groen & Landschap

Dit is het tweede deel van het rapport Ontwikkelbeeld Groen 
& Landschap. Het bevat achtergronden bij het uitgevoerde 
onderzoek. Ingegaan wordt op de voorziene veranderingen van 
het landschap en de gedeelde ambities voor groen en landschap 
in de U16. De deelthema’s worden toekomstgericht beschreven 
en de afbeeldingen van de gemaakte GIS-kaarten zijn aan het 
eind opgenomen. In de bijlage treft u een verantwoording aan 
van de in dit rapport gebruikte cijfers voor de kwantitatieve 
opgave.
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U16 Ambities en opgaven Groen en 
Landschap
De U10 gemeenten, aangevuld met vier landelijke 
gemeenten, werken als U16 aan het ruimtelijk 
economisch programma, het REP. Het betreft de 
gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, 
Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse 
Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, 
Woerden en Zeist. Aangevuld met Lopik, Montfoort, 
Oudewater en De Ronde Venen. De provincie 
Utrecht is ook betrokken. 

Binnen het REP zijn 5 pijlers benoemd: wonen, 
mobiliteit, energie, economie en groen & landschap. 
De druk op groen en landschap is groot en tegelijk 
is het een kracht van de provincie Utrecht. Zonder 
groen en landschap geen vitale regio. De U16 
draagt met dit Ontwikkelbeeld bij aan een krachtige 
regio. Door de beleidsfocus op gezondheid, 
klimaatverandering en de voorziene schaalsprong 
van het stedelijke gebied ontstaat een momentum 
voor groen en landschap om kansen te benutten.

Er bestaan in het huidige gemeentebeleid lange 
termijn ambities die betrekking hebben op de vijfde 
pijler. De gedeelde hoofdlijnen daarin zijn :

 > Groen is een basisbehoefte en dient voor alle 
inwoners bereikbaar te zijn.

 > Bodem en cultuurhistorie dienen als palet voor 
kwaliteiten en als ordenend principe.

 > Erfgoed en landschapsbeeld: kernkwaliteiten 
gebruiken, behoud door ontwikkelen, Unesco 
werelderfgoed zichtbaar en beleefbaar maken.

 > Groen in de etalage zetten, gebruik zonering om 
de druk te verdelen en kansen te benutten van 
recreatie/toerisme voor de kernen. 

 > Groene impuls voor het landschap van stads- 
en dorpsrandzones en het behouden van 
parkachtige landschappen van formaat om 
te voorkomen dat kernen aan elkaar groeien. 

Uitbreiding Natuur Netwerk Nederland, 
kerngebieden, robuuste ecologische 
verbindingen en de natuurbeleving in/om de stad.

 > Ruimte voor innovatieve duurzame landbouw 
en goede invulling van voormalige agrarische 
bestemmingen met woon-, zorg-, en 
recreatiefuncties, energie en kleinschalige 
bedrijvigheid. Aanpak bodemdaling.

 > Klimaatneutraal in 2035 – 2050: waterveilig 
blijven, tegengaan van wateroverlast, verdroging 
en hittestress, CO2- en energieneutraal worden.

 > Stad-landrelaties: maak hoogwaardige routes en 
(OV)poorten, verbinden van landgoederen.

 > Financieringsmodellen zijn nodig voor beheer en 
ontwikkeling van bestaand en nieuw groen en 
landschap bij de voorziene schaalsprong. Dat 
kan bijvoorbeeld door een algemene financiering 
van overheden, initiatiefnemers en gebruikers 
en daarnaast via ruimte voor ruimte regelingen, 
energiewinning of een groenfonds. De uitwerking 
hiervan is een vervolgopgave.

Het Landschap verandert 
Maatschappelijke wensen en nieuwe ruimtevragers 
bouwen mee aan de nieuwe lagen. Er is ook 
‘Landschapspijn’ over de gestage teloorgang van 
het karakter van het landelijk gebied. Dit wordt 
veroorzaakt door veranderingen in de ‘eigen’ pijler 
zoals lokale groeninitiatieven, de verandering van 
de landbouw en het ontstaan van vrijkomende 
agrarische bebouwing (VAB’s), de ontwikkeling 
van Unesco werelderfgoed, klimaatverandering 
en de afname van biodiversiteit. Andere opgaven 
komen voort uit bereikbaarheidsprojecten, nieuwe 
werkmilieus, recreatiebehoeften, de wens naar een 
gezonde leefomgeving, de woningbouwopgave en 
regionale energiestrategieën.
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De ambities en de veranderingen van het landschap 
leveren vraagstukken en dilemma’s op voor de 
toekomst

 > Belofte van een landschap dat integraal is en 
plaats biedt aan vele functies versus nu vooral 
monofunctioneel productiegebied, versnipperd 
en slecht bereikbaar.

 > Lokale groei economie versus waarden van 
groen.

 > Bodemdaling versus huidig systeem 
veenweidegebieden.

 > Energie als verdienmodel of koekoeksjong? 
 > Er is te weinig kwantitatieve en kwalitatieve 

recreatieruimte. Gaat dit ten koste van landbouw, 
natuur, energie? 

 > Landbouw verandert. Toekomstgericht 
perspectief met of zonder de sector?

 > ‘Landschap van de Toekomst’: het bouwen 
aan een nieuw soort landschap met water, 
natuur, energiewinning, landbouw en recreatie 
accommoderen of tegenhouden omdat het 
landschapspijn betekent?

 > Er zijn vele wensen, maar hoe komen we tot een 
regionale basis voor de kosten van groen en 
landschap?  

In Panorama Nederland pleit de Rijkbouwmeester 
voor kansen en innovaties op deze vraagstukken 
en een New Deal over voedselvoorziening en 
ontwikkeling van het landelijk gebied. In die geest is 
dit Ontwikkelbeeld opgesteld.

Koesteren en ontwikkelen
Tot 2040 maken Groen en Landschap in de U16 
een heuse schaalsprong in kwaliteit en kwantiteit, 
net als de stedelijke omgeving. Een gezonde en 
concurrerende regio kan niet zonder hoogwaardig 
groen & landschap. Landschap wordt immers 
algemeen gezien als een onderdeel van het 
vestigingsklimaat. De verdichting van het stedelijke 
gebied voorkwam, en voorkomt nog steeds, een 

grote transformatie van het waardevolle landschap 
van de U16. 

Wanneer er toch op termijn ruimte nodig is in 
het landelijke gebied, bijvoorbeeld voor energie, 
biodiversiteit, water, infra, woon-werklocaties 
of recreatie, dan zal dit met name worden 
gecombineerd tot het multifunctionele ‘landschap 
van de toekomst’. 

De Unesco Werelderfgoedgebieden (Stelling 
van Amsterdam, Nieuwe Hollandse Waterlinie 
en mogelijk de Limes), Nationaal park Utrechtse 
Heuvelrug met de landgoederenzone aan de 
flanken en de hoofdstructuren voor biodiversiteit, 
recreatiegebieden en landbouw dienen zo veel 
mogelijk als eenheden behouden te blijven. 
Eventuele nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan 
het behouden en versterken van de aanwezige 
kwaliteiten.

Stedelijke ontwikkeling is onlosmakelijk gekoppeld 
aan de ontwikkeling van groen en landschap. Alle 
ontwikkelingen (wonen, werken, mobiliteit, klimaat 
en energie) dragen bij aan het realiseren van het 
gewenste regionale Ontwikkelbeeld voor groen en 
landschap. 

Zes lagen
Op basis van Landschapsontwikkelingsplannen, 
structuurvisies en omgevingsvisies, provinciaal 
beleid en dat van de waterschappen zijn zes 
thema’s feitelijk in kaart gebracht. Ze worden op de 
volgende pagina’s getoond en toegelicht. Dit geeft 
een actueel beeld (tot en met 2021) van de huidige 
landschappelijke situatie en het vigerende groen- en 
landschapsbeleid. De datasets hiervan zijn als bijlage 
bij dit product gevoegd. Het Ontwikkelbeeld is een 
integrale weergave en toekomstgericht verhaal 
(2040) op basis van deze thema’s. 
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Themakaart 1 Landschap
Het rijke palet aan landschappelijke en 
cultuurhistorische  kwaliteiten komt nog meer tot 
expressie. De kernkwaliteiten van de landschappen 
zijn vertrekpunt bij de gezamenlijk te maken keuzes 
en de verdeling van ruimtelijke opgaven. 
Het landschap van de U16 als geheel bestaat uit 
drie grote eenheden:

 > De Utrechtse Heuvelrug met bossen en 
stuwwallen en haar flanken

 > Het open veenweidelandschap met unieke cope-
ontginningen 

 > Het rivierengebied met kommen en 
stroomruggen

De drie grote landschappelijke eenheden zullen 
in de toekomst transformeren. Dit levert nieuwe 
kwaliteiten op. De themakaart landschap laat ook 
een verdere onderverdeling van landschaptypen 
zien. De kernkwaliteiten hiervan zijn richtinggevend 
voor ontwikkelingen.

Themakaart 2 Cultuurhistorie
De U16 kent een rijk verleden waarvan veel in 
het landschap nog afleesbaar is. Er zijn talrijke 
monumenten, buitenplaatsen, grafheuvels, 
historische waterlopen en wegen, unieke 
verkavelingen en oude waterlinies. De verhalen 
over verleden, heden en toekomst van Utrecht 
die besloten liggen in de groene ruimte worden 
gekoesterd. ‘Behoud door ontwikkeling’ is het 
devies voor al dit cultuurhistorisch erfgoed om het 
levend te houden. 

Zonder afbreuk te willen doen aan de vele 
waarden, zijn er in de U16 een aantal overstijgende 
cultuurhistorische structuren die gekoesterd worden 
als de pronkjuwelen. Dit zijn de Oude Hollandsche 

Waterlinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
Limeszone (de laatste twee zijn genomineerd voor 
Unesco Werelderfgoed), de Stelling van Amsterdam 
(Unesco Werelderfgoed) en de landgoederenzone 
van de Stichtse Lustwarande in combinatie met 
de ridderhofsteden van Langbroekerwetering en 
de buitens in de Vechtstreek. Ook de Utrechtse 
vestingsteden IJsselstein, Leerdam,  Montfoort, 
Nieuwersluis, Oudewater, Utrecht, Vianen, Wijk bij 
Duurstede en Woerden zijn van unieke waarde. 
  
Themakaart 3 Natuur
De biodiversiteit staat ernstig onder druk. 
Natuurontwikkeling staat daarom weer hoog op 
de agenda. De grote natuureenheden worden 
sterker door ze fysiek, of met stepping stones te 
verbinden. De belangrijkste robuuste ecologische 
verbindingen zijn de Utrechtse Heuvelrug met haar 
flanken tussen de rivieren en het IJsselmeergebied, 
het rivierengebied zelf en de natte verbindingszone 
tussen Delta en IJsselmeergebied door het Groene 
Hart. Ecologische verbindingszones in stad en land 
kunnen worden gerealiseerd door het combineren 
van opgaven uit de andere pijlers. Het landschap 
wordt rijker met gezondere boerensloten, een 
terugkeer van kleine landschapselementen, betere 
benutting van randen en gradiënten, meer en 
divers bos, meer stadsnatuur, groenere erven en 
aaneengesloten wildernis langs de rivieren en beken. 
Natuur is veelal beleefbaar en toegankelijk, maar 
natuur heeft ook een intrinsieke kwaliteit en er zijn 
daarom ook stille gebieden waar geen mensen 
komen. 

Themakaart 4 Landbouw
In de U16 is een agrarische hoofdstructuur van drie 
grootschalige gebieden met een sterke landbouw: 
het veenweidegebied met melkveehouderijen, 
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het Kromme Rijngebied met veel fruitteelt en het 
Landbouwontwikkelingsgebied bij Maarsbergen. In 
de U16 blijft ruimte voor innovatieve en duurzame 
landbouw. De transitie in de landbouw is nauwelijks 
te beïnvloeden. Intensivering, schaalvergroting en 
verbreding zijn doorgaande processen. Boeren 
blijven mede-beheerders van het buitengebied. Er 
zal voldoende ruimte moeten blijven voor een vitale 
landbouw die actief meehelpt om de vraagstukken 
aan te pakken van biodiversiteit, klimaatverandering 
(blauwe diensten) en de energietransitie. Voormalige 
agrarische bestemmingen (VAB’s) bieden ruimte 
aan de andere pijlers. In het gemixte Landschap 
van de Toekomst liggen kansen voor nieuwe 
verdienmodellen, het wisselgeld voor extensivering 
op sommige plekken waarbij het behoud of het 
scheppen van nieuwe ruimtelijke kwaliteit voorop 
staat.

In het veenweidegebied speelt het vraagstuk 
van bodemdaling. Op korte termijn wordt met 
onderwaterdrainage de bodemdaling geremd, 
op lange termijn zal de landbouw zich hierop 
moeten aanpassen en zal hierdoor het landschap 
veranderen. Delen zullen vernatten en moeten 
extensiever worden beheerd. Om te zorgen dat 
agrarische bedrijven met minder koeien per hectare 
kunnen bestaan, zijn nieuwe verdienmodellen nodig. 
Energiewinning is een kansrijke extra inkomstenbron.

In het Kromme Rijngebied is een nieuwe balans 
gewenst tussen waterbeheer, de fruitteelt en 
natuurwaarden.

Themaakaart 5 Recreatie
Groen en Landschap zijn in Utrecht de basis voor 
gezond leven en buitensport. Een aantal recreatie- 

en natuurgebieden worden beter toegankelijk en 
bereikbaar via het routenetwerk. Door parels en 
kleine kernen onderling beter te verbinden met een 
fijnmazig en gebiedsdekkend netwerk van routes, 
wordt de vitaliteit van de kernen versterkt.

Robuuste groene recreatieve en ecologische 
verbindingen zijn nodig om stad en land beter te 
verbinden. De stad-landverbindingen worden op 
sommige plekken verbreed en creëren groene 
scheggen in en tussen de kernen. Hiermee 
wordt voorkomen dat de stads- en dorpsranden 
verrommelen en aan elkaar groeien. Bij het realiseren 
van dit netwerk, zijn de Utrechtse landschaps- en 
waterstructuren het leitmotif: 

 > De Limeszone met de Kromme Rijn en Oude Rijn
 > De Hollandsche IJssel
 > De landgoederenzone van Langbroekerwetering/

Stichtse Lustwarande en Vechtstreek met daarbij
ook de Vinkeveense en Loosdrechtse plassen

 > De rivier, dijken en uiterwaarden van de Lek

Bestaande recreatieterreinen krijgen een 
kwaliteitsimpuls. Door slim te zoneren (van stille 
kerngebieden tot routes en pleisterplaatsen voor 
reuring) blijven overlast voor inwoners en negatieve 
invloeden op de natuur beperkt. 

Themakaart 6 Klimaat, water en bodem  
De ondergrond en bodemopbouw met de 
bijbehorende (grond)watersystemen zijn de 
basis voor het Ontwikkelbeeld. Met oog op 
klimaatverandering is meer ruimte nodig voor 
het vasthouden en bergen, vegetatie, groen 
in de stad en mogelijk bosaanplant om CO2 
af te vangen. De water- en klimaatopgave zal 
worden gecombineerd met de ontwikkeling van 
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groen & landschap. Meer groen in de stad helpt 
hittestress te voorkomen. We streven naar een 
spaarzamer gebruik van zoet water. De negatieve 
effecten van droogte worden tegengegaan door 
hemelwater te bufferen en watercirculatie te 
bevorderen. Verzilting in de Ronde Venen (Botshol) 
wordt bestreden. Grondwatersystemen van de 
Heuvelrug, de strategische grondwatervoorraden 
en drinkwaterwinningsgebieden en de ecologisch 
belangrijke kwelgebieden worden actief 
beschermd en gevoed. Voor drinkwaterwinning 
is er een uitbreidingsopgave in het oosten van de 
U16 (zie provinciale drinkwaterstrategie 2040). 
Belangrijke projecten in de U16: sterke lekdijken, 
zoetwateraanvoer voor de fruitteelt en het Groene 
Hart, waterbuffering op en aan de flanken van de 
Heuvelrug (vasthouden en infiltreren), tegengaan 
bodemdaling door onderwaterdrainage, slim 
peilbeheer en aangepaste landbouw. In de 
veenweidegebieden is waterberging nodig voor 
langdurige regenval, in het oosten van de U16 met 
name voor de opvang van piekbuien. Afspoeling van 
de flanken van de Heuvelrug is een probleem dat 
kan worden beheerst door aangepast grondgebruik 
en bos/natuurontwikkeling. Bij nieuwe stedelijke/
verharde gebieden moet tenminste 15-20% van de 
ruimte voor groen en water worden gereserveerd. 
De waterschappen werken met hun partners aan 
regionale klimaatstrategieën. Deze zullen inhoudelijk 
worden gekoppeld aan de uitwerking van de Vijfde 
Pijler en de ontwikkeling van het REP. 

Themakaart 7 Kleine kernen en stad-
landverbindingen  
De economische vitaliteit van kleine kernen kan 
worden versterkt door kernen met groene routes te 
verbinden en pleisterplaatsen te creëren. De Ruimte 
voor Ruimte regeling kan worden ingezet om VAB’s 
te slopen en hiervoor woningen te herbouwen 
in en om de kernen. Andere VAB’s zijn juist heel 
geschikt voor werken in een groene omgeving. Het 
is afhankelijk van de situatie welk programma het 
beste past. Nieuwe woon-, en werklocaties zijn ook 
nodig in de toekomst. Deze ontwikkelingen moeten 
wel passen bij de  maat en schaal van de dorpen/
kernen. Stedelijke en dorpse verdichting gaan voor 
uitbreiding. 

Het is ongewenst dat kernen via rommelige stads- 
en dorpsranden aan elkaar groeien. Met ruime 
groene scheggen en routes die kwalitatief zijn 
ontworpen, wordt verrommeling voorkomen en 
blijven stad en land herkenbaar en onderscheiden. 
Ook het Ringpark is bedoeld als een groene impuls 
van de elkaar overlappende stads- en dorpsranden. 
De groene scheggen en het Ringpark zijn goed 
te combineren en versterken elkaar. Horeca en 
voorzieningen zijn bij voorkeur zo gesitueerd dat 
ze de bestaande kernen economisch en qua 
levendigheid kunnen versterken. 
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Deze kaart toont de beschikbare en 

relevante GIS data voor het U16 gebied 

over het thema  landschap. Duidelijk 

is de variëteit van landschapstypen 

(van de waarden in het Groene Hart, 

de droogmakerijen en op-strekkende 

ontginningen tot het rivierengebied 

en de Utrechtse Heuvelrug. Ook zijn 

waardevolle landschappelijke structuren 

opgenomen, zoals bijvoorbeeld droge 

dalen in de stuwwal van de Heuvelrug.
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Deze kaart toont de beschikbare 

en relevante GIS data voor het U16 

gebied over het thema cultuurhistorie. 

Opvallend zijn de vele monumenten 

(de paarse stipjes), de Limes met de 

Romeinse wegen, de waterlinies met 

inundatievlakken (paars en oranje 

omlijnd) en forten, de buitenplaatsen, 

kastelen en landgoederen van de 

Stichtse Lustwarande, Vechtstreek 

en Langbroekerwetering. Veel van 

de getoonde gegevens komen uit de 

provinciale GIS database.. 34
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Deze kaart toont de beschikbare en 

relevante GIS data voor het U16 gebied 

over het thema Natuur. Wat opvalt is de 

robuust natuurzone langs de Lek en de 

grote eenheden van de Heuvelrug en 

de flanken ervan. De paarse gebieden 

zijn stiltegebieden (oortje). De groene, 

korrelig aangegeven gebieden zijn 

weidevogelgebieden, de paarse korrelige 

gebieden zijn de ganzenrustgebieden. 

Lichtgroen is Natuurnetwerk Nederland 

en bruingroen is Natura2000 gebied. 

Donkergroene vlakken zijn de Groene 

Contourgebieden. Met blauwgroen zijn 

de (natte) natuurparels weergegeven. 

A-locatie bossen zijn de ecologisch meest

complete bossen in Nederland.
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Deze kaart toont de beschikbare 

en relevante GIS data voor het U16 

gebied over het thema landbouw. De 

landbouwkaart toont de verschillende 

landbouwvormen van veeteelt tot 

akkerbouw en glastuinbouw op 

kavelniveau, teeltplan 2018. Verder zijn 

de landbouwgebieden aangegeven 

die volgens het vigerende beleid 

van 2018 ‘ontwikkelingsgebied’, of 

‘stabiliseringsgebied’ waren. In het 

algemeen was er binnen dit project weinig 

of geen verdere GIS data beschikbaar 

over dit thema.39



Deze kaart toont de beschikbare en 

relevante GIS data voor het U16 gebied 

over het thema recreatie. In de kaart 

zijn de belangrijkste recreatieterreinen 

opgenomen met het boompjesicoon. 

Verder is het bestaande routenetwerk 

met fiets-, wandel-, en waterroutes en 

de klompenpaden opgenomen. In oranje 

stippen de Toeristische Overstap Punten 

(TOP’s) Ook het bosgebied van de 

Heuvelrug en de lichtgroen aangegeven 

buitengebieden gelden als recreatief 

gebruikte ruimte en zijn afgebeeld.
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Deze kaart toont de voor dit project 

beschikbare en relevante GIS data voor 

het U16 gebied over het thema klimaat, 

water en bodem. Veel van de data is 

betrokken uit de klimaat stresstest voor 

deze regio. In de kaart staan de gebieden 

die vatbaar zijn voor bodemdaling,  

verdroging en hittestress. Ook zijn de 

drinkwaterwingebieden weergegeven en 

de zoetwateraanvoerlijnen richting het 

Groene Hart. Verder is de ondergrond 

van het gebied U16 opgenomen uit de 

geomorfologische kaart van Nederland 

waarin reliëf en bodemsoort zijn 

gekoppeld.
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Deze kaart toont de voor dit project 

beschikbare en relevante GIS data voor 

het U16 gebied over het thema kleine 

kernen en stadsranden. In dit geval zijn 

het de kernrandzones.
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Deze kaart toont de voor dit project 

beschikbare en relevante data voor 

het U16 gebied over het thema 

kleine kernen en stadsranden. Dit 

is de samengestelde kaart van alle 

landschapsontwikkelingsplannen 

(LOP’s). Het betreft hier geen GIS-data 

maar tekeningen. De kaart is dus een 

aaneenschakeling van plankaarten. De 

legenda’s zijn verschillend en beschikbaar 

per LOP.
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Toelichting kwantitatieve opgave U16 

De onderstaande gegevens voor 2040 komen 
voornamelijk uit de rapportages van de andere vier 
pijlers van het REP-project van U16, aangevuld met 
landelijke en provinciale gegevens en aannames van 
BVR.

Wonen (Bron: REP U16 pijler): 
• 750 ha.

 > Zoekopgave 30.000 woningen á gemiddeld
40 wo/ha

 > Bestaande plannen is 69.900 woningen

Werken (Bron: REP U16 pijler): 
• 750 ha., waarvan 56 ha. Bedrijventerrein

 > Cijfers U10/U16: 56 ha. Bedrijventerrein,
aanbod kantoren genoeg, groei informele
werklocaties.

 > Aanname BVR 1 woning = 1 baan, 1ha.
Wonen = 1 ha. Werken (bedrijven, kantoren,
stedelijk/informeel)

Voorzieningen (aanname BVR): 
• 180 ha.

 > Aanname 25% ruimte voorzieningen (scholen,
sport, etc.)

 > Berekend over zoekopgave van 30.000
woningen

Gezonde verstedelijking: (diverse bronnen)
• 225 ha binnen het verstedelijkingsgebied van de

woningbouwopgave 2040.
 > Groennorm van 75m² groen/huishouden (per

woning) (Dit is een gangbare landelijke norm
uit de Nota Ruimte op basis van een advies
van de Raad voor de Leefomgeving)

 > Berekend over de zoekopgave van 30.000
woningen

 > Met het oog op de groeiende bevolking wordt
het tekort aan wandelpaden geschat op 149
kilometer, aan fietspaden op 47 kilometer
en aan recreatiegebied op 550 hectare
(Stuurgroep RodS Utrecht, Infographic
Utrecht Buiten, 2017). Dit geldt specifiek
voor het meer stedelijke deel van de U16.
Het gebied Utrecht buiten is niet hetzelfde
als de U16 (Stuurgroep RodS, Infographic
Utrecht Buiten, 2017). Was gebaseerd op de
restopgave Recreatie om de Stad Utrecht.

• Deze 550 hectare bestaat uit het wegwerken
van het achterstallige tekort, een plus de opgave
gekoppeld aan nieuwe stedelijke ontwikkelingen
in de regio tot 2030. Omdat de regio Utrecht
sneller groeit dan destijds was voorzien, en blijft
doorgroeien tot 2040, is er een extra behoefte
voorzien voor de periode 2030-2040. Echter de
huidige opgave van 550 ha recreatief groen is
al moeilijk te realiseren. Het voorstel is daarom
om voor de toekomstige extra behoefte in
te zetten op groenblauwe verbindingen en
multifunctionele recreatieve landschappen
door landschappelijk ontwerp gericht op een
hoge recreatieve gebruiks- en belevingswaarde
(groene scheg/recreatieve zone).

Bijlage



• 5.000 ha. Bereikbare grote groengebieden
(uitloopgebied)
 > Grote groengebieden: 500 m² per

huishouden, bereikbaar binnen 5 km.
afstand (Bron: Stichting Recreatie, kennis en
informatiecentrum, Rood en Groen in balans,
2001).

 > Berekend over de volledige
woningbouwopgave van 100.000 woningen
in de U16

 > In deze benodigde 5.000 ha, is ruimte voor
functiemenging, mits met versterking van
de belevingswaarde, meerdere opgaven
gecombineerd kunnen worden. Waarbij
behoud en versterking van kwaliteit het
uitgangspunt is voor de ontwikkeling van het
desbetreffende gebied is.

 > Voor uitbreiding van recreatief medegebruik
wordt in eerste instantie gekeken naar de
zone binnen 5 km van bebouwd gebied.
Hiervoor is deze circa 5.000 ha nodig met
een goede recreatieve dooradering. In deze
groene gebieden gaat het om recreatief
medegebruik in het landelijk gebied, dus
toegevoegd aan de functie agrarisch of
natuur. Hierbij kan gedacht worden aan het
slim uitbreiden van bestaande paden en
routes en incidenteel extra voorzieningen,
ook met het oog op de zonering van het
recreatieve medegebruik gerelateerd aan
de natuurwaarden. (Met aard en omvang
van recreatieve voorzieningen kan de
recreatiedruk gezoneerd worden.)

Natuur
• De opgave natuur provincie is: 800 ha. nieuwe

natuur (NNN) + 3.000 ha. groene contour. (Bron:
Provincie Utrecht)

Energie (Bron: REP U16 pijler): 
• 8.000 ha. Tot 16.000 ha.

 > Opgave 2050 = 49,3 (ingrijpend scenario) tot
126,4 Petajoule (PJ) (0-scenario)

 > Opgave duurzaam opwekken elektriciteit = 20
tot 40 PJ

 > 25 windmolens = 1 pj, 400 ha zonneweides
= 1 pj

 > Hindercontour/ ruimtegebruik zon en wind
vergelijkbaar

Bodemdaling (Bron: provincie Utrecht)
Bodemdaling is een opgave waar rekening mee 
gehouden moet worden bij huidige en toekomstige 
functies en gebruik. Bodemdaling speelt een rol in 
nagenoeg de gehele regio.
• 30.000 ha.

 > Dit komt overeen met 0,43 MT CO2/jaar
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Disclaimer

De kaartenset van de inventarisatiekaarten heeft als 
functie om bij ruimteclaims snel inzicht te krijgen in 
de gelaagdheid van het gebied en het vigerende 
beleid voor groen & landschap. Het geeft dus een 
indicatie van wat er op de plek allemaal speelt 
en wat mag en niet mag. Het geeft geen inzicht 
in wat er zou kunnen. Op een aantal punten is 
geen informatie aangeleverd en dit is dus ook niet 
opgenomen in de kaarten. Er zijn door BVR enkele 
verschillen geconstateerd tussen de begrenzingen 
die zijn aangeleverd door de provincie en door de 
gemeenten. Voor de meest actuele informatie en 
achtergronden van de getoonde (beleids-)informatie 
verwijzen we naar de bronnenlijst en de betreffende 
gemeente.

De kaartenset is zo volledig mogelijk gemaakt als 
mogelijk binnen het bestek van de opdracht. Er is 
gebruik gemaakt van rechtstreeks aangeleverde GIS 
data. Tijd voor eigen BVR onderzoek of het vertalen 
van documentatie naar GIS kaarten was er niet. 
BVR is niet verantwoordelijk voor het beheer van de 
datasets.

Colofon

Ontwikkelbeeld Vijfde Pijler Groen & Landschap
In opdracht van de U16

BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling
31 juli 2019
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De U16 gemeenten werken aan een ruimtelijk 
economisch programma (REP). Eén van de pijlers 
van dit programma is Groen en Landschap. Voor 
dit thema is door de gemeenten in juli 2019 het 
Ontwikkelbeeld Groen & Landschap aangedragen. 

De kaart van het Ontwikkelbeeld bevat een 
combinatie van bestaande en potentiële kwaliteiten 
van natuur, landbouw, landschap, cultuurhistorie en 
recreatie (Utrechtse Trots) en een aantal strategische 
concepten om de benodigde schaalsprong 
in de U16 met groen en landschap te maken 
(de Verrijking). In het onderhavige rapport zijn 
onderstaande concepten uit het Ontwikkelbeeld 

verder uitgediept:
 > Landschap van de Toekomst 
 > Groene routes en scheggen 
 > Landbouwkerngebieden  

In een korte casestudy zijn deze concepten 
door middel van ontwerpend onderzoek verder 
uitgewerkt en voorzien van kansen, kaders en 
randvoorwaarden. Het doel van deze vingeroefening 
is om de concepten uit het ontwikkelbeeld via 
beeld en tekst meer ‘handen en voeten’ te geven. 
Deze casestudy draagt bij aan het maken van 
ontwerpkeuzes en biedt inspiratie voor het vervolg. 

Inleiding
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De voorliggende rapportage is een bondige 
weergave van het onderzoek. Het is tot stand 
gekomen in nauwe samenwerking met een 
brede ambtelijke begeleidingsgroep van de U16 
gemeenten en de betrokken waterschappen. 
Daarnaast zijn de resultaten gedeeld met de 
provincie Utrecht. Eerst is er literatuurstudie 
uitgevoerd en via voorbeeldgebieden geschetst aan 
programmering, maat en schaal van de gebieden. 
In een ateliersessie is dit werk vervolgens door 
de ambtelijke vertegenwoordigers van de U16 
aangescherpt en verrijkt. Vervolgens is hiermee de 
voorliggende rapportage opgesteld.

Zowel het ontwikkelbeeld als de strategische 
concepten moeten niet te letterlijk-geografisch 
worden gelezen. De precieze plek en de inkleuring 
van gebieden zijn onderwerp van gesprek en vragen 
om nadere uitwerking op gebiedsniveau. Dit geldt 
dus ook voor de overgang tussen bijvoorbeeld 
groene scheggen en Landschap van de Toekomst. 
Of de grens tussen Landschap van de Toekomst en 
Landbouwkerngebieden. 

Om meer duiding te kunnen geven aan de 
verschillende concepten zijn ze zo duidelijk mogelijk 
en echt onderscheidend omschreven en verbeeld.
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 Dit is een schematische weergave van de 
verschillende landschappelijke eenheden 
en concepten die zijn opgenomen in het 
Ontwikkelbeeld, ‘de kaart achter de kaart’.

13 juni 2019

Legenda

‘Utrechtse Trots’
De Basis

WATERLINIE

beschermde natuur

LANDSCHAP VAN DE TOEKOMST

RECREATIEVE ZONE/ROUTE

KERNGEBIED LANDBOUW

recreatieterrein

nieuwe hollandse waterliinie

ROBUUSTE ECOLOGISCHE VERBINDING

Groene scheg

De verrijking

Ontwikkelbeeld 
Groen & Landschap

Het ontwikkelbeeld 
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 Dit is een schematische weergave van de 
verschillende landschappelijke eenheden 
en concepten die zijn opgenomen in het 
Ontwikkelbeeld, ‘de kaart achter de kaart’.

13 juni 2019

Legenda

‘Utrechtse Trots’
De Basis

WATERLINIE

beschermde natuur

LANDSCHAP VAN DE TOEKOMST

RECREATIEVE ZONE/ROUTE

KERNGEBIED LANDBOUW

recreatieterrein

nieuwe hollandse waterliinie

ROBUUSTE ECOLOGISCHE VERBINDING

Groene scheg

De verrijking

Ontwikkelbeeld 
Groen & Landschap

 Dit is een schematische weergave 
van de verschillende landschappelijke 
ontwikkelconcepten die zijn opgenomen in 
het Ontwikkelbeeld, ‘de kaart achter de kaart’.

Legenda

‘Utrechtse Trots’
De Basis

Forten / WATERLINIE

beschermde natuur

Heuvelrug

LANDSCHAP VAN DE TOEKOMST

RECREATIEVE ZONE/ROUTE

KERNGEBIED LANDBOUW

Utrechtse-/Hollandse Plassen

recreatieterrein

nieuwe hollandse waterliinie

ROBUUSTE ECOLOGISCHE VERBINDING

Groene scheg

De verrijking
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1. Kerngebieden landbouw ‘Melk & Fruit’ 

Wat zijn Landbouwkerngebieden?
“Landbouwkerngebieden zijn gedefinieerd als 
grote aaneengesloten gebieden, wat verder weg 
gelegen van de steden, waar de primaire functie 
landbouw is en blijft. Op de getekende kaart is de 
begrenzing slechts indicatief bedoeld. Het gaat om 
de aaneen-geslotenheid van de productieruimte. 
De Landbouwkerngebieden markeren ruimte voor 
de melkveehouderij in het Groene Hart, de fruitteelt 
in het Kromme Rijngebied en Eiland van Schalkwijk 
en om het Landbouw ontwikkelgebied (LOG) 
Maarsbergen. Deze landbouwkerngebieden zullen 
veranderen richting 2040. De bedrijven richten zich 
op vormen van duurzame, circulaire landbouw. 
Biodiversiteit, bodemdaling, energietransitie en 
watervraagstukken bieden kansen en vereisen op 
termijn een aangepaste bedrijfsvoering.” 
Bron van deze quote: U16 (2019), Ontwikkelbeeld 
Groen & Landschap

Urgentie
De landbouw heeft een groot deel van het 
landschap in gebruik en beheert dit ook. De sector 
heeft een belangrijk aandeel in de Nederlandse 
(kennis)economie en export, is divers en verandert 
door interne dynamiek en door de wensen van de 
consument. Ook de stikstofproblematiek (commissie 
Remkes), de CO2 uitstoot van veengebieden en 
methaanuitstoot van vee en moerasgebieden leiden 
tot andere vormen van landbouw. In de toekomst zal 
de landbouw in een dichtbevolkt land als Nederland 
circulair, klimaatneutraal en natuurinclusief zijn. Wat 
betekent dit voor de landbouwgebieden in de U16 
die vooral draaien om melkveehouderij en fruitteelt?

Gebiedsopgave
De opgave voor de landbouwkerngebieden richting 
2030 is ruimte te houden voor toekomstgerichte 
productiegebieden met natuurinclusieve landbouw 
en kringlooplandbouw. Landbouw blijft in de 
landbouwkerngebieden de primaire functie en 
natuur en recreatie de nevenfuncties die ten dienste 
staan van een duurzaam  landbouwsysteem. Het 
aantal bedrijven zal in deze gebieden vermoedelijk 
kleiner zijn, met per bedrijf een groter areaal dan nu 
en minder vee per hectare. Het landschap en het 
watersysteem zijn optimaal ingericht voor duurzame 
productie. Alles in deze landbouwkerngebieden 
staat als het ware ten dienste van de duurzame 
landbouw.

Vanuit de pijler groen en landschap bezien, 
vraagt dit concreet om investeringen in betere 
productieomstandigheden met oog voor het 
versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de 
erven, een robuust en gezond watersysteem 
en slootkantbeheer, bodemverbetering en het 
zorgvuldig omgaan met kleine landschapselementen 
(zoals elzensingels, geriefhoutbosjes, eendenkooien. 
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     Schematische weergave van de ruimtelijke 

structuur van landbouwkerngebieden 

Windturbines in 
weidse gebieden

Landschappelijke openheid 
en vensters

Erven als opgave

Fruit

Melk

Ruilverkavelingslint: 
modern, grote schaal 

60% grond bij erf

Historisch boerderijlint: 
kleinschalig en precisie

Collectieve 
waterbuffers
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Kleine landschapselementen 
o.a. voor insecten

Diverse en nieuwe teelten

Schaduw voor 
koeien in de wei

Natuur, natte hooilanen, 
slootkanten, weidevogels 

Wijziging bebouwing erf, duurzame 
bedrijfsvoering en grotere bedrijven  

Impressie landbouwkerngebied 2030

Strokenteelt

60% Grond bij huis

10
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Natuurcorridors

Kringlooplandbouw

Bodemverbetering

Korte ketens

Zon op daken 

Windenergie

Veilige fietspaden

60% Grond bij huis

Erven als opgave

11
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Sfeerbeelden landbouwkerngebied
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Ruimtelijke kwaliteit, maat en schaal 

Wel passend in dit landschap van 2030: 
 > Een aaneengesloten agrarisch 

productielandschap met de gewaardeerde 
landschappelijke openheid en cultuurhistorische 
verkavelingspatronen in de melkveegebieden 
en een besloten landschap van windsingels in 
fruitteeltgebieden. 

 > Minder, maar economisch rendabele, 
gemengde natuurinclusieve bedrijven, met 
diverse producten en ook nieuwe teelten zoals 
azolla of bijvoorbeeld cranberry en de inzet 
van innovatieve landbouwtechnieken zoals 
‘strokenteelt’. 

 > Ruimte voor bedrijven in de agrarische keten 
(agri-business, zoals loonwerk, op- en overslag, 
toeleveringsbedrijven). Een deel hiervan kan 
echter beter worden ingepast in het Landschap 
van de Toekomst of vindt plek op een 
bedrijventerrein speciaal voor dit soort functies.

 > Recreatie is hier beperkt aanwezig en vooral 
routegebonden vanwege de grote afstand 
tot de stad, er is een grote maaswijdte in de 
routenetwerken, en landwinkels/pleisterplaatsen 
zijn te vinden op erven.

 > Landbouwkerngebieden lenen zich ook voor 
vormen van energiewinning die ten dienste 
staan aan de landbouwproductie, denk 
aan zonnepanelen op stallen en schuren.  
Windturbines storen de landbouw niet en zijn 
denkbaar in het weidse landschap.

 > Er zijn plekken met schaduw voor het vee  en 
bescherming van het fruitareaal tegen extreem 
weer.

 > De biodiversiteit wordt vergroot door levendige 
boerensloten met natuurlijke slootkanten, het 

behouden van struwelen en ruigtes, houtwallen, 
bosschages, en door weidevogelbeheer. 
Met name langs sloten en waterlopen kan dit 
gerealiseerd worden in zones van 2 meter breed 
(aangepast maaibeheer slootkant). Gezond 
bodemleven is een belangrijke asset voor natuur 
en circulaire landbouw.

 > (Schoon)waterbuffers zijn nodig voor een 
zoetwatervoorraad in droge tijden.

Niet (meer) passend in dit landschap in 2030:
 > Geen andere functies toelaten dan degene die 

horen bij de landbouwketen.
 > Vrijkomende agrarische bestemmingen zijn in 

landbouwkerngebieden voornamelijk bedoeld 
voor agrarische functies. Bij herbestemming 
is oog voor de landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteit.

 > Verbrede bedrijfsvoering is hier mogelijk, maar 
voorkom dat landbouwbedrijven hier (te) 
afhankelijk zijn van andere inkomsten zoals 
recreatie, zorg of energiewinning. 

 > Geen ruimte voor grootschalige energiewinning 
ten koste van landbouwproductie (-grond). 

Maat en schaal:
 > Het landschappelijke beeld in de 

landbouwkerngebieden is een ‘zwerm’ van 
erven in een weids landschap. De horizon is 
zichtbaar. Voor het fruitteeltlandschap is dit 
een meer besloten landschap met windsingels 
als lange lijnen. De huidige bedrijfsgrootte 
van melkveebedrijven in de U16 is ongeveer 
90 koeien en 1,8 gve (grootvee eenheid) 
per ha met circa 50 ha grond. De erven 



15

beslaan nu grofweg tussen 1 en 1,5 ha. Een 
gemiddeld fruitteeltbedrijf in Nederland is 
tussen 7 en 9 ha groot. Het erf is hier veel 
kleiner dan bij melkveehouders: 1.000 m2 tot 
ca een halve hectare. Door de transities en 
marktontwikkelingen zal ‘schaalverandering’ 
optreden. Het aantal melkbedrijven zal afnemen 
waarbij ze mogelijk een groter weideareaal nodig 
hebben, met gemiddeld minder gve per hectare. 
Erven vragen in sommige gevallen meer ruimte. 
Andere teelten of strokenteelt zal weer zorgen 
voor een schijnbare schaalverkleining in het 
landschapsbeeld. 

Randvoorwaarden voor succes:
 > Natuur-inclusief, diervriendelijk en circulair is in 

2030 de vanzelfsprekende praktijk voor elke 
boer

 > Bedrijven moeten een levensvatbare omvang 
hebben. Noodzakelijk zijn ondernemerschap 
en diversiteit in de producten, productie voor 
de regio, ketensamenwerking, robuuste korte 
ketens en een eerlijke prijsvorming voor boeren 
bij duurzame producten. 

 > Kavelruil blijft nodig: tenminste 60% van de 
gronden ligt direct bij het erf. 

 > Een adequate groen-voor-rood/ rood-voor-rood 
/Ruimte voor Ruimte-regeling. 

 > Handreikingen voor het realiseren van ruimtelijke 
kwaliteit van erven, erfbeplantingen en 
innovatieve duurzame bedrijfsgebouwen/stallen. 

 > De fruitteelt zal zich flexibel moeten instellen 
op veranderende marktomstandigheden. 
Dit betekent de introductie van specifieke 
fruitsoorten waar de consument naar vraagt, 

vernieuwing van fruitbomen, het organiseren van 
individuele of collectieve waterbuffers. 

 > Natuurinclusief betekent: extensivering, 
bodemverbetering en natuurlijker bemesting, 
vermindering gebruik kunstmest en  
gewasbeschermingsmiddelen, rekening 
houden met rol van insecten en bodemleven bij 
productie en de habitat die dit vraagt.

 > Voor een vitale bedrijfsvoering in de toekomst is 
inzet nodig van data-technologie, robots, GPS 
en geschikte machines voor zachte bodem.

 > Agrarische productie en het waterbeheer 
worden goed afgestemd met oog voor 
bodemdaling en CO2 uitstoot. Het vraagt een 
watersysteem in grote poldereenheden, (geen 
versnipperd peilbeheer), bodemdalingsgevoelige 
delen uitgevoerd met onderwaterdrainage en 
een natuurlijk slootkantbeheer.  

Inspiratie
 > Stuurgroep Groene Hart, ‘Een nieuwe aanpak 

voor de veenweiden van het Groene Hart; 
naar optimale combinaties van bodem, water 
en landgebruik’, Ontwerpend onderzoek door 
Fabrications, Sant & Co, Alterra et al. 2018-
2019.

 > Praktijknetwerk strokenteelt WUR
 > Provincie Utrecht, Landbouwvisie 2018; 

landbouw met perspectief
 > Pilots onderwaterdrainage van 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
 > Ministerie voor Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, ‘Landbouw, natuur en voedsel: 
waardevol en verbonden’, 2019.

 > Provincie Zeeland, scenario ‘Voedselrijk Zeeland’ 
uit Toekomstvisie Zeeland2040, BVR 2014.



16

Pilot projecten - Veenweide 
 > innovatiecentrum
 > Onderwaterdrainage 
 > Visteelt in veensloten,
 > Actieplan boeren met natuur
 > Pilot projecten Kringlooplandbouw, veenweidegebied Bodegraven – Woerden
 > Cranberryteelt
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Pilotproject - Moderne ligboxenstal (Zwartsluis)  
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Wat zijn groene routes en scheggen?
“U16 natuurnetwerk, parken en routes
Het ‘U16  natuurnetwerk, parken en routes’ geeft 
vorm aan een krachtig biodiversiteitsprogramma van 
robuuste ecologische verbindingen, natuurkernen 
en riante fiets-wandelroutes langs de waterstromen, 
dwars door de U16. 

Dit netwerk bestaat uit:
 > Groene routes 

Een aantal groene recreatieve zones die het 
U16 gebied dooraderen. Deze zones volgen de 
waterrijke hoofdstructuren van het landschap. 
Dit zijn de Limeszone met de Kromme Rijn 
en Oude Rijn; De buitenplaatsenzone van 
Langbroekerwetering/Stichtse Lustwarande 
en Vechtstreek; de Hollandse IJssel, de 
rivier, dijken en uiterwaarden van de Lek en 
de Linge. De zones worden actief ingericht 
met robuuste groenstructuren (bosvakken, 
houtwallen, moerasranden, weides), royale 
langzaam verkeerroutes en rustpunten. Het zijn 
verbindende elementen in de U16.

 > Groene scheggen 
Bij het stedelijke gebied verbreden de zones zich 
tot ‘groene scheggen’, de  landschapsparken 
rond en tussen de kernen. In de scheggen 
bevindt zich een fijnmazig groenblauw netwerk 
van ecologische en recreatieve verbindingen, 
recreatieplekken, horeca, sport en leisure 
functies.”

Bron van deze quote: U16 (2019), Ontwikkelbeeld 
Groen & Landschap

Een groene scheg (afgeleid van het woord ‘wig’) 
is een groen gebied van formaat dat vanaf het 
buitengebied, via de stadsrand doordringt in 
stedelijk gebied. Het heeft de vorm van een 
landschapspark dat stad en land verbindt. Het 
is geladen met cultuurhistorische betekenis en 
tal van groene functies - met name natuur en 
recreatie. In de literatuur worden dit soort gebieden 
ook wel aangeduid met de termen ‘lob’, ‘groene 
long’ of ‘vinger’. De groene scheggen zijn stad-
landverbindingen en ze vormen groene ruimtes 
die voorkomen dat verstedelijkte gebieden aaneen 
groeien.

Urgentie
Het U16 gebied staat voor een schaalsprong in 
stedelijkheid. Ruimte is nodig voor circa 100.000 
nieuwe woningen. De huidige inwoners en de 
toekomstige extra inwoners hebben groen, rust en 
ruimte nodig. Hiertoe worden de groene zones/
routes en scheggen actief ontwikkeld tot de 
noodzakelijke, aantrekkelijke uitloopgebieden dichtbij 
de stedelijke omgeving. Het zijn meteen ook de 
stad-landverbindingen naar de verder weggelegen 
grote landschappen van het Groene Hart, het 
Rivierengebied en de Utrechtse Heuvelrug. 
 
Gebiedsopgave
De opgave richting 2030 is ruimte vergroten 
van de recreatieve uitloopgebieden door goede 
recreatieve routes en aaneengesloten landschaps- 
en natuurparken van formaat te ontwikkelen. De 
hoofdfunctie van de groene routes en scheggen 
is de combinatie van natuur, recreatie en 
cultuurhistorie. Routes en scheggen vragen om 
programmering. Dit zal de bekendheid en geliefdheid 
van de nu (nog) groene gebieden vergroten. De 
toegankelijkheid en ‘doorwaadbaarheid’ voor 
wandelaars en fietsers dient dan wel op orde te 
zijn. Er is ook ruimte voor verbrede (stads)landbouw 
in de scheggen. De groene routes en scheggen 
brengen meer recreatieve beleving, beweging, sport, 
gezondheid en welzijn. Meer groen, meer verhaal, 
meer rust en meer fun is het devies.
Vanuit de pijler groen en landschap bezien, vraagt 
dit om investeringen in aaneengesloten comfortabele 
langzaam verkeerroutes en in de brede kwalitatieve 
overgangszones tussen stad en land, de scheggen. 
In deze scheggen is specifiek aandacht nodig voor 
de recreatieve toegankelijkheid en door-adering 
met routes, de OV bereikbaarheid en het actief 
opheffen van verkeersknelpunten en barrières. 
Door een goede zonering en het herverdelen van 
verkeersstromen in de groene routes en scheggen, 
kan de spanning worden opgelost tussen de 
mobiliteitsbehoefte en de behoefte aan rust groen, 
natuur en gezondheid. Daarbij spreekt het voor zich 
dat de natuurlijke kwaliteit geborgd blijft.

2. Groene routes en scheggen  
 ‘Groen voor gezondheid’  
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Schematische weergave van de ruimtelijke 

structuur van een groene scheg en route 

Groene scheggen Groene routes Groene scheggen doorsneden 
met grote infrastructuren

Routenetwerk in scheg: barrieres 
opheffen, poorten maken

Scheg- rand

Groene zone met routes 
langs waterstromen

Middengebied met natuur/water, 
recreatie en cultuurhistorie
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Schetsverkenning voor maat en schaal van 
groene routes en groene scheggen 
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Schetsverkenning voor maat en schaal van 
groene routes en groene scheggen 
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Schetsverkenning voor maat en schaal van 
groene routes en groene scheggen 
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Schetsverkenning voor maat en schaal van 
groene routes en groene scheggen 
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Stationsgebied als groene poort 

Recreatief gebruik

Waterberging en buffering 
(ook recreatie)

Dooradering met ecologische 
verbindingen

24

Impressie van een groene route en twee groene 
scheggen in 2030
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Groene route langs waterstroom

Sport- en leisurefuncties 

Recreatief gebruik

Cultuurhistorie

Verbinden aan stedelijk 
groen / singels

25

Beheer en stadslandbouw

Scheg gedefinieerd door robuuste randen 
met programma (kwaliteitsimpuls)
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Sfeerbeelden groene routes en scheggen 
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Foto: Gerard Veerling
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Ruimtelijke kwaliteit, maat en schaal

Wel passend in de groene routes en scheggen van 
2030: 

 > Aaneengesloten vrijliggende fiets-, wandel- 
en ruiterpaden en kanoroutes. Ze worden 
gebruikt door recreanten maar ook voor woon-
werkverkeer en scholieren.

 > Natuur ter versterking van biodiversiteit en de 
onderlinge verbinding van natuurkernen.

 > Overbrugging van infra-barrières.
 > Cultuurhistorische elementen, verbinding van de 

Utrechtse buitenplaatsen, forten en linies
 > Oever- en waterrecreatie, zwemwater.
 > In de scheggen komt aangepaste landbouw 

voor. Dit zijn natuurinclusieve landbouwbedrijven 
met een gemengde, verbrede bedrijfsvoering 
gericht op korte ketens (bijvoorbeeld 
‘Herenboeren’).

 > Pleisterplaatsen/horeca, toeristische 
overstappunten (TOP’s), sport- en 
leisurefuncties, passend bij schaal en maat van 
het landschap. 

Niet (meer) passend binnen de groene routes en 
scheggen van 2030:

 > Druk autoverkeer en nieuwe infra-barrières.
 > Bedrijventerreinen en woonwijken.
 > Energiewinning die verstorend is voor recreatie, 

natuur en cultuurhistorie. 

Maat en schaal
 > De groene routes zijn autoluwe zones met 

langzaam verkeer en ze bestaan uit brede 
bermen, beplantingen en water in zones van 
30 m – 200 m breed. De breedte van routes 
bepaalt de mogelijkheden. Een groenstrook 
met fiets- en wandelpad en zitgelegenheid is 
minstens 30-40 m breed. Voor inpassing van 
grootschaliger voorzieningen, zoals sportvelden, 
is al snel een breedte van 100-200 m nodig. 
(bron: Bureau KM, 2016). Bijbehorende 

sportaccomodaties moeten passend zijn bij 
schaal en maat van het landschap.

 > Scheggen zijn aaneengesloten eenheden van 
natuur en landschap met een omvang van 
honderden hectares. Ze variëren in breedte 
van 100 meter tot enkele kilometers breed en 
herbergen diverse groenblauwe functies. In de 
scheggen liggen ook parkachtige gebieden van 
enkele hectares tot tientallen hectares groot. 

 > Scheggen worden vooral gedefinieerd door 
hun randen op de overgang tussen stedelijk 
gebied en het landschap. Deze scheg-randen 
bestaan uit natuur en recreatie en hebben een 
breedte van 100 tot 500 meter, afhankelijk 
van of er sportvelden in liggen. De scheg-
randen en de overgangen naar de stad zijn 
een ontwerpopgave. Hier kan een directe 
kwaliteitsimpuls voor de stadsrand worden 
gerealiseerd. 

Kortom:
 > Groene routes zijn stroken met bos, bermen en 

water van  30 - 50 m breed en zowel geschikt 
voor recreatief gebruik als voor natuur (kleinere 
diersoorten) 

 > De meer robuuste groenzones met hierin 
recreatieve routes en natuurfuncties vragen een 
breedte van 50 - 100 m

 > De scheg-randen die bestaan uit water, oevers, 
bos, en sportvelden vragen een breedte van 
100 – 500 m. Bijbehorende sportaccomodaties 
moeten passend zijn bij schaal en maat van het 
landschap. 

Randvoorwaarden voor succes
 > Programma, ontwerp en aanpak van de 

groene routes, de scheg-gebieden en de 
scheg-randen verschilt. Routes vragen om 
gezamenlijke investeringen in doorgaande 
fiets- en wandelstructuren op de schaal van 
U16. De scheg-gebieden vragen om behoud 
van bestaande groenblauwe waarden en het 
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versterken van recreatieve toegankelijkheid. 
Scheg-randen vragen om ontwerp en 
transformatie van de stadsrand.

 > In met name scheggen is sprake van een 
lappendeken in eigendommen van de overheid 
en particulieren. Om deze gebieden als een 
eenheid te ontwikkelen en ze duurzaam te 
beheren, is het nodig om publieke en private 
investeringen te bundelen (gebiedsontwikkeling 
en gebiedsgericht beheer). 

 > De Routes en scheggen krijgen elk hun eigen 
karakteristiek, gekoppeld aan landschappelijke 
dragers als de Linge, de Kromme Rijn of de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiervoor worden 
gebiedsprofielen opgesteld en zal de koppeling 
moeten worden gezocht met vliegwielprojecten 
zoals de aanleg van een waterbuffer of een infra-
project.

 > Ruimte is nodig voor ondernemerschap en 
recreatieve arrangementen. Routes en scheggen 
in de U16 hebben verschillende landschappelijke 
kenmerken (de Oude Rijn verschilt bijvoorbeeld 
van de Vechtstreek, of de flank van de 
Heuvelrug), dat maakt ze juist aantrekkelijk. 
Voor het recreatieve aanbod en de ontwikkeling 
van arrangementen en waardenketens is het 
sterk om de Utrechtse scheggen en routes 
thematisch onderscheidend te ontwikkelen. Een 
suggestie: 
- Lustwarande (De Bilt): ‘Bosrand en    
   buitenverblijven’ 
- Vechtstreek - Noordrand Utrecht: ‘Vecht,  
   plassen, buitenplaatsen’ 
- Lekdijk-Houten-Utrecht: ‘Linieland Hollandse  
   Waterlinie’ 
- Kromme Rijn-Laagraven-Utrecht oost: ‘Rijn en  
   linieland Limes’ 
- Hollandsche IJssel-Nieuwegein: ‘Weelderige  
   Waterkanten’  

- Oude Rijn – Vleuten De Meern Harmelen: 
‘Landgoed Haarzuilens Groene Hart’ 

 > Ontsluiting door OV (stations als poorten van de 
groengebieden)

 > Schuifruimte is nodig voor de verplaatsing en 
compensatie van nu ongewenste functies in de 
scheggen. Hiervoor zijn wellicht strategische 
grondaankopen nodig.

 > Sociale veiligheid en verlichting zijn vraagstukken 
bij het nader ontwerpen van de groene routes.

Inspiratie:
 > Natuur als nutsvoorziening (SBB)
 > Ringpark Utrecht 
 > Park21 Haarlemmermeer
 > Eindhoven Strijp R en het bijbehorende 

groengebied met Philips de Jonghpark, de 
Hertengang (PSV velden), Philips fruittuin, 
internationale school.

 > De studie Utrecht Buiten
 > Het Scheggen-programma van ARCAM 

Amsterdam (2019)
 > ‘Stedelijk landschap en groenblauwe structuur’ 

prov. Zuid-Holland/PARK
 > E.A. van der Grift, F.G.W.A. Ottenburg, 

R. Pouwels, Recreatief medegebruik van 
ecoducten, Wageningen 2010

 > Hiltrud Pötz & Pierre Bleuzé, Groenblauwe 
netwerken voor duurzame en dynamische 
steden, Delft 2012

 > Bureau KM, Prettige plekken, handboek mens 
en openbare ruimte, juni 2016

 > Nota Ecologische verbindingszone 2008-2018, 
gemeente Den Haag, 2009:



Pilot project - Amstelscheg
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Pilotproject - Park Sonsbeek, Arnhem 
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3. Landschap van de Toekomst 
 ‘Nieuwe kleuren, smaken en perspectieven’

Wat is het Landschap van de Toekomst?
“Landschap van de Toekomst
Dit is het nieuwe aantrekkelijke mixlandschap van 
2050, met innovatieve combinaties en
waardenketens van landbouw, natuur, bos, 
water, recreatie, energie. De gebieden krijgen een 
nieuwe ruimtelijke structuur waarin de functies een 
vanzelfsprekende plek vinden. Het Landschap van 
de Toekomst betreft de gebieden die niet direct tot 
de  landbouwkerngebieden behoren. Ze kennen 
diverse autonome opgaven zoals bodemdaling en 
worden vaak doorsneden door grote infrastructuur. 
In dit landschap van de toekomst schuilen ook 
nieuwe kostendragers voor agrariërs (een New Deal 
zoals de Rijksbouwmeester dit noemt in Panorama 
Nederland), in ruil voor de noodzakelijke
extensivering. Korte(re) ketens tussen agrarische 
bedrijven en de stedelijke consument zijn kansrijk 
met oog op verduurzaming en als kostendrager.

 > U16 West 
Dit landschap betekent in het westen een 
impuls voor het veenweidegebied door de 
combinatie van schaalvergroting/extensivering 
én schaalverkleining (‘terug naar de kwalitatieve 
oorsprong van het Groene Hart’ met meer 
diversiteit en contrast van bijvoorbeeld 
hooilanden, wateren en oevers of moerasbos). 

 > U16 Oost 
Het Landschap van de Toekomst betekent ten 
oosten van Utrecht een innovatief landschap 
waarin bijvoorbeeld landbouw en waterberging 
de dragers zijn.”

Bron van deze quote: U16 (2019), Ontwikkelbeeld 
Groen & Landschap 

Urgentie
Het risico bestaat dat deze gebieden verrommelen 
door de veelheid aan ruimteclaims in de U16. 
Een kleine greep: klimaatverandering vraagt om 
een aangepast grondgebruik en waterbeheer, 
de economie verandert, mobiliteit groeit en krijgt 
ook nieuwe vormen, de energietransitie verlangt 
duurzame energiebronnen, er komen meer inwoners 
bij die recreatieve ruimte nodig hebben. Door deze 
ontwikkelingen zal het landschap transformeren. 
Er is behoefte aan sturing en ordening, zodat 
mixlandschappen kunnen ontstaan met innovatieve 
functiecombinaties op basis van bestaande 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 
Hoe zorgen we ervoor dat innovatieve functies 
niet een verrommeling veroorzaakt, maar juist een 
kwaliteitsimpuls wordt voor groen en landschap, 
met respect voor de bestaande waardevolle 
landschappen?  

Gebiedsopgave
In delen van de U16 wordt een innovatief 
landschap van de toekomst ontwikkeld op basis 
van kernkwaliteiten van het landschap. Het gaat 
er hier om de logica van de ruimte te volgen, van 
hoog en laag, droog en nat met een nieuwe mix van 
grondgebruiksfuncties (werken, wonen, recreatie, 
mobiliteit, energie etc). Door de bodemopbouw, 
cultuurhistorie en het watersysteem leidend te 
maken voor het grondgebruik, verandert het 
landschap geleidelijk naar klimaatbestendig, 
energieopwekkend, biodivers, circulair. Het 
landschap wordt ruiger, spannender, diverser. 

Vanuit de pijler groen en landschap bezien, vraagt 
dit concreet om investeringen in een robuust 
landschappelijk raamwerk (een ‘casco’ in het jargon 
van de landschapsarchitect). Dit raamwerk bestaat 
uit bestaande en nieuwe landschapelementen zoals 
bomenrijen, bosvakken en water- en moerasstroken 
die kernkwaliteiten van het landschap onderstrepen 
en waar nodig nieuwe toevoegen.
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Schematische weergave van de ruimtelijke 
structuur van het landschap van de toekomst

Veenweidegebied laag en nat 

Stroomrug met waterstroom 
ligt hoog en droog

Stevig raamwerk (casco) van oude 
en nieuwe groen/blauwe structuren
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Energiepark met zonnevelden en 
windenergie, recreatie en natuur

Herbestemming VAB’s

Korte ketens

Mixlandschap

Natuurinclusieve 
kringlooplandbouw

Recreatieve fietsroute
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Impressie van het landschap van de toekomst in 2030
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Korte ketens

Laag en natter gebied

Diverse en nieuwe teelten
Bos

Mixlandschap

Koppeling landschapsfuncties 
aan vitale kernen
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Stevig raamwerk (casco) van oude 
en nieuwe groen/blauwe structuren

Stevig raamwerk (casco) van oude 
en nieuwe groen/blauwe structuren
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Sfeerbeelden van het landschap van de toekomst 
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Ruimtelijke kwaliteit, maat en schaal
Wel passend in het Landschap van de Toekomst in 
2030: 

 > Het Landschap van de Toekomst is veelal een 
coulissenlandschap door landschappelijke 
kamers te creëren. Deze kamers worden 
gescheiden door een robuust landschappelijk 
raamwerk. In de veenweidepolders kan 
bijvoorbeeld met waterstructuren en moeras 
een robuust raamwerk worden gecreeërd. Ook 
cultuurhistorische en ecologische elementen 
kunnen het raamwerk versterken.

 > Binnen de flexibel in te vullen kamers van dit 
raamwerk kunnen vele functies een plek krijgen. 

 > Verweving van functies staat centraal: een 
afwisselend landschap met kleinschalige 
functies. Waar grootschalige functies moeten 
worden ingepast, zijn deze altijd multifunctioneel 
ontworpen. 

 > Het Landschap van de Toekomst is een 
mixlandschap, maar het kan nog steeds een 
sterk landbouwkarakter hebben. Zeker de 
huidige polderlandschappen waar landbouw 
domineert, maar het economisch perspectief 
van landbouw verslechtert, vragen om 
zorgvuldig beleid. Een subtiele mix met 
andere functies is hier denkbaar, mits het 
landschappelijk raamwerk dit kan dragen.

 > Diverse functies zijn denkbaar in dit Landschap 
van de Toekomst, zoals bijvoorbeeld: 
- Natuurinclusieve landbouw en nieuwe teelten    
   zoals azolla, wijn, wilgen, insecten  
- Recreatieve routes en pleisterplaatsen 
- Een fijnmazig netwerk van nieuwe  
   natuurverbindingen (bos- en water- en   
   moerasstroken, hooilanden, herstel veengroei) 

- Nieuwe arealen bos, zoals CO2-bos,  
   voedselbos, bos voor biodiversiteit 
- Multifunctionele energieparken (energiewinning  
   gecombineerd met natuur, water, landbouw  
   en/of recreatie  
- Waterbuffers 
- Herbestemming van voormalige agrarische  
   bestemmingen voor bijvoorbeeld wonen,  
   werken, energie, zorg 

Niet (meer) passend in het Landschap van de 
Toekomst in 2030: 

 > Monofunctionele gescheiden gebieden
 > Het klassieke beeld van weidse polders en zeer 

verre uitzichten
 > Leegstaande voormalige agrarische 

bestemmingen

Maat en schaal
 > Het raamwerk wordt gemaakt op de 

schaalgrootte die past bij het oorspronkelijke 
cultuurhistorische landschap. Vaak zijn 
bestaande structuren zoals stroomruggen 
of elzensingels in aanzet al aanwezig. Dit 
kan worden versterkt. Zo kan het ritme van 
elzensingels, moerasstroken, houtwallen en 
bosvakken haaks op een route of waterloop 
worden versterkt. Door de aanplant van 
dubbele of tweedubbele bomenrijen in 
bermen langs wegen of wateren, ontstaan 
de ‘kamers’ van enkele tientallen hectares tot 
honderden hectares groot. Door toepassing 
van hoge (‘1e grootte’), duurzame inheemse 
bomen, zoals populier, els, esdoorn, linde, 
met afwisselend ondergroei van bosplantsoen, 
krijgt het landschap ruggengraat. De 
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boomstructuren zijn zeer divers in sortiment 
en daarmee toekomstbestendig. Dus geen 
monotone bomenrijen van één soort. Door de 
ontwikkeling van dit raamwerk worden meteen 
de vele zieke essen in de U16 vervangen. De 
laanbeplantingen en stroken vragen een breedte 
van circa 30 – 80 m meter over vele kilometers 
lengte.

 > Anderzijds kan het raamwerk worden gemaakt 
door moerasstroken en waterlopen. In de lage 
natte delen kunnen ze een logische plek vinden. 
Ook nieuwe lijnen in het landschap kunnen 
worden benut, zoals lange tracés van kabels 
en leidingen die wellicht nodig worden voor de 
energietransitie.

 > De iets hoger gelegen stroomruggen zijn 
over het algemeen verdicht. De lage delen 
van veengebieden over het algemeen open. 
Doorzichten van stroomruggen naar lage delen 
worden behouden. 

Randvoorwaarden voor succes
 > De ondergrond met landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden worden samen 
met het watersysteem leidend voor het 
ruimtegebruik: klei, zand, veen, hoog en droog, 
laag en nat worden sturend voor wat kan en 
mag in het Landschap van de Toekomst

 > Nodig is het fors beperken van de uitstoot van 
stikstof, fosfaat, methaan en kooldioxide: anders 
is menging van functies lastiger.

 > Allianties van nieuwe gebiedspartijen en 
ondernemers zijn gewenst evenals ruimte voor 
experimenten.

 > Koppeling van de nieuwe gebiedsdynamiek aan 
de gewenste vitaliteit van de dorpen.

 > Kleinschalige woningbouw buiten de rode 
contour, bijvoorbeeld gekoppeld aan voormalige 
agrarische bestemmingen. Hier vestigen zich 
communities die het landschap beheren.

 > Een divers palet aan invullingen mogelijk maken 
bij het hergebruik van voormalige agrarische 
bestemmingen. Randvoorwaarde hiervoor is een 
zorgvuldige landschappelijke inpassing.

Inspiratie
 > “Het landbouwpark ten zuiden van Milaan 

wordt gerund door de recente metropoolregio. 
Door het gefragmenteerde karakter is het 
een planologische rommelzolder, maar ze 
geven daar een positievere draai aan dan in 
Nederland. Hoe mooi is het immers, dat je 
binnen de middeleeuwse verkaveling zowel kan 
wonen, werken, recreëren en natuurdoelen kan 
halen? De thematisering van het park is slim. 
Door in te zetten op de landbouw als drager 
lokt, men allerlei initiatieven uit: van B&B’s 
bij de boer, tot verkoop van streekproducten 
(risottorijst, gorgonzola, honing), recreatieve 
routes en evenementen geënt op de Italiaanse 
gastronomie en plattelandscultuur. In bepaalde 
stukken mag ook best intensief geboerd 
worden, de stukken aan de stadsrand zijn 
multifunctioneler. Door het sterke concept weten 
ze van de EU tot lokale overheid en bedrijfsleven 
subsidies binnen te halen.” (bron: Ruimte+ 
Wonen, Ringpark Utrecht; Een ruimtelijk concept 
van de eenentwintigste eeuw voor ‘healthy 
urban living’ Merten Nefs, Paul Roncken, Merten 
Nefs, Ymke van de Witte, ma 2 oktober 2017) 

 > Ontwerpcompetitie De Grote Vriendelijke Reus 
-  Hoeksche waardenmakerij 
-  Park Lingezegen



Voorbeeld - raamwerk landschap 
 > Coulissen en functiecombinatie met zonnepanelen
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Voorbeeld - raamwerk landschap 
 > Bomenrijen
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Voorbeeld - Park Lingezegen

waardeloos

42



Voorbeeld - pilotproject Olland (N. Brabant)
 > Slim overkappen van fruit met licht-doorlatende zonnepanelen,

Foto: Groenleven
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Voorbeeld - Parco agricolo sud Milano
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Status
 
Deze rapportage is gemaakt in opdracht van de U16 
gemeenten als nadere uitwerking van het Ontwikkelbeeld 
Groen en Landschap van de U16 (aug 2019). 

Definitieve versie 18 december 2020
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De U16 werkt aan het Ruimtelijk Economisch 
Programma (REP) dat naar verwachting  eind 2021 
wordt opgeleverd.  Het REP wordt opgebouwd 
vanuit vijf pijlers: wonen, werken, mobiliteit, energie 
en groen & landschap. Voor de pijler groen en 
landschap is hiervoor in 2019 het Ontwikkelbeeld 
gemaakt. 

Het Ontwikkelbeeld schetst de Utrechtse trots als 
basis. De grote natuur- en landschapseenheden 
en cultuurhistorische structuren (die soms ook 
overlappen) willen we  koesteren.

Om mee te groeien met de verwachte schaalsprong 
in verstedelijking is volgens het Ontwikkelbeeld ook 
een schaalsprong in ‘Groen en Landschap’ nodig. 
Deze wordt gemaakt door het gezamenlijk realiseren 
van:

 > Een U16 natuurnetwerk, parken, routes en 
groene zones. Dit zijn verbindingen voor 
recreatie en natuur en voor een aantrekkelijke 
en klimaat-robuuste leefomgeving, met name 
langs de stromen en kanalen en over de oude 
stroomruggen in de U16 zoals Kromme Rijn of 
Vecht. 

 > Een reeks groene scheggen; regionale 
landschapsparken die stedelijke kernen 
verbinden met het buitengebied en die groene 
buffers vormen om te voorkomen dat kernen 
aan elkaar groeien en om ervoor te zorgen 
dat inwoners toegang hebben tot Groen 

en Landschap. In de groene scheggen zijn 
afhankelijk van de landschappelijke eigenheid 
en mogelijkheden, combinaties van recreatie, 
bos en natuur, cultuurhistorie en (aangepaste) 
landbouw te vinden.

 > Het landschap van de toekomst; 
buitengebieden waar een nieuwe mix ontstaat 
van gebruiksfuncties zoals (kringloop)landbouw, 
energiewinning, recreatie, natuur, waterberging 
etc.

 > Vitale landbouwgebieden; de grote eenheden 
waar de landbouwkundige functie de ruimte 
heeft en houdt, maar waar ingezet wordt op 
de transitie naar een kringlooplandbouw die 
natuurinclusief produceert.

De landbouwgebieden zijn onderdeel van de 
Utrechtse Trots. De landbouw heeft een groot 
van het gebied in gebruik en is daarmee naast 
producent ook beheerder van het landschap. In 
de U16 blijft zeker ruimte voor de landbouw als 
voedselproducent. Om deze voedselproductie 
ook voor de toekomst te borgen zal er wel een 
transitie nodig zijn. Het is niet langer mogelijk 
om de omgevingsfactoren aan te passen om te 
komen tot een maximale productie. In de toekomst 
zal het adagium worden dat de verhouding 
tussen productie en omgeving geoptimaliseerd 
moet worden met eerlijke prijzen voor de 
landbouwproducten. Nieuwe verdienmodellen die 
de verbinding weten te realiseren tussen thema’s als 
natuur (stikstof), energieopwekking, bodemdaling, 
biodiversiteit enz. hebben de toekomst.  

Inleiding

Onderzoeksresultaten
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 Dit is een schematische weergave 
van de verschillende landschappelijke 
ontwikkelconcepten die zijn opgenomen in 
het Ontwikkelbeeld, ‘de kaart achter de kaart’.

Legenda

‘Utrechtse Trots’
De Basis

Forten / WATERLINIE

beschermde natuur

Heuvelrug

LANDSCHAP VAN DE TOEKOMST

RECREATIEVE ZONE/ROUTE

KERNGEBIED LANDBOUW

Utrechtse-/Hollandse Plassen

recreatieterrein

nieuwe hollandse waterliinie

ROBUUSTE ECOLOGISCHE VERBINDING

Groene scheg

De verrijking

Nadere duiding van de schematische weergave van het Ontwikkelbeeld Groen en Landschap
ten behoeve van gemeenten Montfoort en Oudewater
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Ontwikkelbeeld 
Groen & Landschap
Vijfde Pijler Groen & Landschap: 
het aanbod van en aan de U16 

31 juli 2019

1

Verdieping groene routes 
en scheggen | landschap 
van de toekomst | 
landbouwkerngebied

U16 Vijfde Pijler Groen & Landschap: 
Casestudy ontwikkelbeeld groen & landschap

U16 Ruimtelijke opgave 
Groen & Landschap 
2020-2040

BVR, december 2020 

De drie rapporten van de vijfde pijler Groen en Landschap

Ook in de toekomst zal alleen een balans tussen 
gebruikswaarde (profit) en belevingswaarde (people) 
zorgen voor echte toekomstwaarde (planet) van 
het gebied. Hoe deze balans bereikt moet worden 
is een zoektocht waar juist de landbouwsector 
zelf een waardevolle bijdrage aan kan leveren. 
Bijvoorbeeld als beheerder van de openheid en 
van landschapselementen, door het verbeteren 
van bodemkwaliteit en waterkwaliteit en via 
slootkantbeheer en weidevogelbeheer. Dit richt zich 
vooral op de belevingswaarde.

Op deze manier is landbouw ook in de toekomst 
heel goed te combineren met een aantrekkelijk en 
toekomstgericht landschap. Er zijn echter vragen en 

dilemma’s waar we ook in deze studie niet meteen 
een antwoord op hebben. Bijvoorbeeld: Hoe zit het 
met al die ruimteclaims op de landbouwgronden? Is 
het remmen van bodemdaling te combineren met de 
bedrijfsvoering? Wat houdt kringlooplandbouw in elk 
deelgebied in en welk verdienmodel is daar kansrijk? 
Vooral hoe de transitieperiode te overbruggen is een 
groot vraagstuk. Om van de huidige verdienmodellen 
te komen tot nieuwe verdienmodellen zijn financiële 
middelen nodig om de transitietijd te financieren.

Het realiseren van de schaalsprong groen en 
landschap vereist maatwerk per gebied. Voor 
realistische uitwerkingen is nauwe samenwerking 
met de agrariërs noodzakelijk.
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Onderzoeksvragen REP
In de Contour REP zijn onderzoeksvragen gesteld 
met betrekking tot Groen en Landschap die in deze 
rapportage worden beantwoord. 

 > Wat is het ruimtebeslag van de schaalsprong 
Groen en Landschap en de gewenste 
versterking van recreatie en de biodiversiteit en 
welke plekken/structuren zijn voor dit alles in 
beeld?

 > Waar en hoe komen de groene scheggen en 
groenblauwe verbindingen tot stand tussen 
stad en landschap?

 > Waar kunnen we de ‘Utrechtse trots’ van 
bestaande kwaliteiten versterken?

Adviesbureau BVR werkte in opdracht van de U16 
aan een verdere verdieping op dit Ontwikkelbeeld 
Groen en Landschap. Tussen juli en november 
2020 is in samenspraak met gemeenten, provincie 
en waterschappen een uitgewerkte kaart gemaakt 
van de ambities voor Groen en Landschap 2040. 
In deze rapportage wordt uitgelegd hoe de kaart 
is opgebouwd en wat de conclusies zijn voor het 
ruimtebeslag van de schaalsprong.

Het resultaat van dit ontwerpend onderzoek kent 
een globaal kwantitatief en kwalitatief niveau. Het 
ruimtebeslag is op basis van beschikbare informatie, 
aannames en expert judgements berekend op een 
niveau wat past bij het niveau van de andere pijlers.
Deze kaart met de kwalitatieve en kwantitatieve 
onderbouwing zal worden benut om met de andere 
REP-pijlers te komen tot een Integraal Ruimtelijk 
Perspectief (IRP). We geven kansen en keuze-
opties mee en zoeken functiecombinaties en 
meekoppelkansen met de stedelijke programma’s 
(wonen, werken, energie, mobiliteit). Deze kunnen 
namelijk als vliegwiel werken voor realisatie van 
Groen en Landschap. Het combineren van groen en 
landschap met rode en grijze ontwikkelingen is een 
pittige opgave die van alle partijen inspanning vraagt. 
Maar als het lukt dan maakt de regio een belangrijke 
stap in de leefomgevingskwaliteit.

Met het Ontwikkelbeeld is de vijfde pijler Groen & 
landschap nadrukkelijk op de U16 agenda gezet. 
Groen en Landschap groeien mee met de stedelijke 
schaalsprong in de U16. In de Contour-REP is 
deze groene agenda dan ook opgenomen en deze 
wordt integraal verbonden met de andere pijlers in 
het IRP. De realisatie van de schaalsprong Groen 
en Landschap wordt gekoppeld aan de stedelijke 
ontwikkelingen binnen het REP en in samenhang 
met het programma Groen Groeit Mee.
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Ruimtebeslag Schaalsprong Groen en Landschap

Op basis van de kaarten-set is een inschatting 
gemaakt van het benodigde ruimtebeslag. De 
achterliggende argumenten en berekeningen worden 
in de toelichting verderop beschreven.

Ter vergelijking, in het Ontwikkelbeeld is als eerste 
indicatie van het ruimtebeslag van de schaalsprong 
Groen en Landschap geschat:

 > 225 ha groen in en aan nieuw stedelijk gebied 
behorend bij 30.000 woningen (obv 75 m2/
huishouden voor gezond stedelijk leven.) 
Deze opgave moet worden gerealiseerd 
in de afzonderlijke stedenbouwkundige 
plannen. De verwachting is dat een deel van 
deze 225 ha niet is in te passen in stedelijke 
verdichtingslocaties en naar de randen van de 
kernen wordt geduwd. Het kan dan alsnog 
worden benut in het buitengebied of een scheg.

 > 550 ha recreatief groengebied rondom de 
stedelijke regio (behorend bij 100.000 nieuwe 
woningen en deels achterstallig groen). Zie tabel 
rij A.

 > 800 ha nieuwe natuur provincie-breed, dus 75% 
= 600 ha in U16¹. In de tabel verdeeld over de 
opgave groene verbindingen (rij B) en als nieuwe 
natuurkernen van 30 ha (rij D).

 > 3.000 ha natuur invullen van groene contouren 
provincie-breed, waarvan volgens de provincie 
1.318 ha in U16. Daarnaast zijn er nog ca 500 

ha extra die ‘zweven’ en zullen worden verdeeld 
over de hele provincie. Zie tabel rij E.

 > Bestaande grote groengebieden / grote 
landschappen (elk 5.000 ha) bereikbaar. Dit zijn 
bestaande gebieden als het Groene Hart en de 
Heuvelrug, rivierengebied die bereikbaar worden 
gemaakt door oa: 

 > 47 km nieuwe fietspaden
 > 149 km nieuwe wandelpaden

Totaal impuls Groen en Landschap U16 was 
= 550 ha recreatief groen nabij de stad met 
natuurwaarden + 600 ha nieuwe natuur  = 1.150 ha. 
Met daarnaast nog 1.318 ha nieuwe natuur binnen 
reeds begrensde groene contouren (met recreatieve 
waarde) en nog een deel van 500 ha die nog moeten 
worden begrensd. Ofwel het ruimtebeslag in 2019 
werd ingeschat op: 2.468 ha transformatie naar 
natuur/wateropgaven en recreatie. 

Het nu berekende ruimtebeslag van 4.110 
ha is hoger. Dit is te verklaren omdat er voor 
recreatiegebied met 30% is over-geprogrammeerd 
gerekend, doordat er nu ten opzichte van 2019 
ook gerekend is met hectares recreatiegebied 
bij de kleinere kernen (tabel rij A en B) en omdat 
er ten opzichte van 2019 nu ook ruimtebeslag is 
gecalculeerd voor ecologische verbindingen, herstel 
van landschapselementen en erfbeplantingen (tabel 
rij B en F).

1.  Provincie Utrecht = 1.560 km2 = 156.000 ha
 U16 = 117.020 ha = 75% van provincie Utrecht
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Schaalsprong Groen en Landschap Equivalent oppervlakte (ha) of aantal 
 

A) Nieuwe recreatiegebieden met natuurwaarden nabij de 
woonomgeving incl. (zwem)water en bos. Dit is 550 ha met 
een over-programmering van 30% zoals ook gehanteerd 
wordt in de pijler verstedelijking. 

715 ha nieuw 

B) Groene inrichting van recreatieve + ecologische 
verbindingen door de U16, als robuuste aaneengesloten 
groenstroken of als ‘stepping stones’, waarbij we ervan 
uitgaan dat 50% van de getekende verbindingen al bestaat. 
Een deel van deze opgave is in bestaand stedelijk gebied te 
realiseren zodat het bijdraagt aan 15-20% van het bebouwde 
gebied als groen of water ten behoeve van natuur in de stad, 
klimaatopgaven en een gezonde aantrekkelijke leefomgeving. 

1.742 ha nieuw 

C) Nieuwe grote kunstwerken (ecoduct, faunapassage, brug 
of tunnel) voor recreatieve en ecologische doelen om 
grootschalige barrières te kruisen. 

19 stuks fietsduct, 3 stuks ecoduct,  16 
stuks kleine faunapassages 

D) Nieuwe natuurkerngebieden in te richten als stepping 
stones (elk van ca 30 ha) 

210 ha nieuw 

E) Invulling van de nog niet gerealiseerde Groene 
Contourgebieden op hiervoor aangewezen landbouwgronden 
in de U16 via herinrichting en ecologisch beheer.  

1.318 ha nieuw  

F) Herstel erfbeplanting/kleine landschapselementen a 
2.500 m2 op 20 % van de 2.500 erven, gespreid te realiseren 
in de agrarische landschappen. 

125 ha nieuw  

Totaal te realiseren nieuw areaal recreatie en natuur 4.110 ha  
G) Natuurgericht beheer van nog eens 10.000 km oevers (4 
meter breed slootkantbeheer op het perceel). 

4.000 ha ecologisch beheer 

 
Bijschrift bij tabel: Tussen de genoemde posten in de tabel is geen overlap. Elke deelopgave draagt bij aan 
een eigen doel: recreatiegebied (A), ecologische verbinding of groene recreatieve route (B), natuurgebied 
waar NNN ontbreekt (D), natuurgebied zoals begrensd als groene contour (E), erfbeplanting en kleine 
landschapselementen (F). Wel is het zo dat recreatiegebieden ook een zekere natuurwaarde hebben en dat 
natuurgebied een zekere recreatiewaarde heeft.
 Voor de groene contourgebieden geldt dat er nog ca 500 ha niet zijn begrensd in de gehele 
provincie Utrecht. Een deel daarvan zal nog worden gelokaliseerd in de U16. 
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Ontwikkelprincipes
Dit zijn de toegepaste ontwikkelprincipes voor 
de toedeling en de verdere realisatie van de 
programmatische opgave Groen en Landschap:

de toedeling en de verdere realisatie van de 
programmatische opgave Groen en Landschap:

1.  Groen en landschap als kwaliteitsdrager 
voor hele U16. Groen en landschap vormen 
de iconische drager voor de kwaliteit van de 

in de regio; daartoe hebben de inwoners van 
de regio vanuit hun woon en werkomgeving 
toegang tot groen en landschap. We zorgen 
daarom voor een evenwichtige verdeling van 
de programmatische GROEN EN LANDSCHAP 
opgave over de U16. 

2.  Slim clusteren per deelgebied. In elk 
deelgebied wordt de opgave slim gecombineerd 
met andere doelen. Waar dat zinvol is maken 
we ‘massa’ en bouwen we aan structuren en 
gebieden van formaat en betekenis. 

3.  Stad en land verbinden. We verbinden stad 
en land met royale groenblauwe verbindingen 
en scheggen en we zorgen dat er  nieuwe 

andere kwetsbare gebieden wordt gespreid. Het 

verbeterd door een verbetering van de inrichting 
en door toevoeging van nu ontbrekende 
schakels.

4.  Logisch ecologisch netwerk bouwen. We 
verhogen de biodiversiteit door te zorgen 
dat er logische ecologische verbindingen en 

beeld is van natuurdoeltypen
5.  Landschap herstellen. We herstellen 

erfbeplantingen en kleine landschapselementen 

slootkanten. 
6.  Meekoppelkansen benutten. We positioneren 

het groen en landschap programma zo, 

van het REP optimaal worden benut. Dus 

7. Groen- en landschaps-inclusief ontwikkelen. 

het programma voor groen en landschap. 
De kwaliteiten van groen en landschap 

klimaatbestendige en groene leefomgeving en 
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2.  Slim clusteren per deelgebied. In elk 
deelgebied wordt de opgave slim gecombineerd 
met andere doelen. Waar dat zinvol is maken 
we ‘massa’ en bouwen we aan structuren en 
gebieden van formaat en betekenis. 

3.  Stad en land verbinden. We verbinden stad 
en land met royale groenblauwe verbindingen 
en scheggen en we zorgen dat er  nieuwe 

andere kwetsbare gebieden wordt gespreid. Het 

verbeterd door een verbetering van de inrichting 
en door toevoeging van nu ontbrekende 
schakels.

4.  Logisch ecologisch netwerk bouwen. We 
verhogen de biodiversiteit door te zorgen 
dat er logische ecologische verbindingen en 

beeld is van natuurdoeltypen
5.  Landschap herstellen. We herstellen 

erfbeplantingen en kleine landschapselementen 

slootkanten. 
6.  Meekoppelkansen benutten. We positioneren 

het groen en landschap programma zo, 
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het programma voor groen en landschap. 
De kwaliteiten van groen en landschap 

klimaatbestendige en groene leefomgeving en 
een sterk vestigingsmilieu.

1.  Groen en landschap als kwaliteitsdrager 
voor hele U16. Groen en landschap vormen 
de iconische drager voor de kwaliteit van de 
regio. Het is een belangrijk element in het 
vestigingsklimaat en draagt bij aan gezond leven 
in de regio; daartoe hebben de inwoners van 
de regio vanuit hun woon en werkomgeving 
toegang tot groen en landschap. We zorgen 
daarom voor een evenwichtige verdeling van 
de programmatische GROEN EN LANDSCHAP 
opgave over de U16. 

2.  Slim clusteren per deelgebied. In elk 
deelgebied wordt de opgave slim gecombineerd 
met andere doelen. Waar dat zinvol is maken 
we ‘massa’ en bouwen we aan structuren en 
gebieden van formaat en betekenis. 

3.  Stad en land verbinden. We verbinden stad 
en land met royale groenblauwe verbindingen 
en scheggen en we zorgen dat er  nieuwe 
recreatiegebieden in de scheggen komen nabij 
het stedelijke gebied van de Utrechtse stedelijke 
regio, zodat ze bereikbaar zijn en de druk op 
andere kwetsbare gebieden wordt gespreid. Het 
bestaande wandel-fiets en vaarnetwerk wordt 
verbeterd door een verbetering van de inrichting 
en door toevoeging van nu ontbrekende 
schakels.

4.  Logisch ecologisch netwerk bouwen. We 
verhogen de biodiversiteit door te zorgen 
dat er logische ecologische verbindingen en 
kerngebieden tot stand komen in stedelijk 
gebieden en landelijk gebied, waarbij een helder 
beeld is van natuurdoeltypen
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5.  Landschapselementen herstellen. 
We herstellen erfbeplantingen en kleine 
landschapselementen die sinds midden 
20e eeuw zijn verdwenen uit het landschap 
en bouwen aan een fijnmazig netwerk van 
levendige boerensloten en soortenrijke 
slootkanten. 

6.  Meekoppelkansen benutten. We positioneren 
het groen en landschap programma zo, 
dat meekoppelkansen uit de andere pijlers 
van het REP optimaal worden benut. Dus 
een recreatiegebied nabij een nieuwe 
verstedelijkingslocatie. Of een natuurgebied 
nabij een benodigde waterbuffer.

8.  Toekomstbestendige landbouw. De 
landbouwgebieden zijn bestemd voor 
economisch rendabele toekomstbestendige 
kringlooplandbouw.  Deze is niet alleen 
gericht op het produceren van voedsel maar 
“produceert” ook andere waarden zoals 
natuur-inclusiviteit, energie, CO2 opslag en 
recreatie. Door de ontwikkeling van nieuwe 
verdienmodellen is het gebied ook financieel 
duurzaam toekomstbestendig en niet alleen 
afhankelijk van subsidies.

7. Groen- en landschaps-inclusief ontwikkelen. 
Stedelijke ontwikkelingen (wonen, werken, 
infra, energie) zijn ‘groen-, water- park- en 
landschaps-inclusief’, ze passen bij de 
lokale landschappelijke kernkwaliteiten en 
dragen financieel bij aan de realisatie van 
het programma voor groen en landschap. 
De kwaliteiten van groen en landschap 
dragen op hun beurt bij aan een waardevolle 
klimaatbestendige en groene leefomgeving en 
een sterk vestigingsmilieu.
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0. Basis
Kaarten-set
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1a. Verbindingen + routes bestaand

14Onderzoeksresultaten



15



1b. Groen-blauwe verbindingen
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1c. Ducten
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2. Kerngebieden natuur
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3. Klimaat- en wateropgaven
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Toelichting bij kaart waterdruppels 
Het ontwikkelen van groen en landschap kan vaak 
goed worden gecombineerd met de opgaven voor 
klimaatadaptatie. In de kaart is met waterdruppels 
globaal aangegeven waar klimaatopgaven spelen en 
meekoppelkansen liggen. Meer achtergronden zijn te 
vinden in de regionale adaptatiestrategie (RAS) en de 
watervisies/agenda’s en praatplaten van de waterschappen 
HDSR, Waternet en Rivierenland.

Diepe polders: Er is extra aandacht nodig om functies in 
de polder voor de lange termijn te behouden. De problemen 
rondom kwel, verzilting, bodemdaling, overstromingsrisico, 
zeespiegelstijging en waterkwaliteit komen hier samen. 
Afvoer via de boezem wordt steeds moeilijker; vasthouden 
en bergen van water in de polder is daarom essentieel
Veenweidegebieden: combineer nieuwe ontwikkelingen 
met een robuuster watersysteem: waterberging, tegengaan 
bodemdaling en voorkomen watertekort.
Levendige boerensloten: zorg met ecologisch beheer 
van sloten en oevers als het ‘nieuwe normaal’ voor meer 
dan 10.000 km (water)natuur én waardevolle linten in het 
landschap.  
Water en natuur: maak ruimte voor ontwikkeling van 
karakteristieke waternatuur op de kansrijke plaatsen: oa. 
Zegveld, Meije, Willeskop, Langbroek, Lekuiterwaarden, 
Noorderpark, De Bilt en omgeving (kwelnatuur); Polder 
Voorburg oost, Kromme Mijdrecht, Botshol, Armeland 
Ruwiel, Terra Nova. 
Stad als spons: ontwikkel ruimte voor groen en blauw 
om in stedelijk gebied hevige buien te kunnen opvangen 
en hittestress tegen te gaan. Let daarbij op gezonde 
waterkwaliteit.
Waterbeheer Utrechtse Heuvelrug: naar 100% infiltratie 
voor minder wateroverlast en verdroging en een grotere 
drinkwatervoorraad en vasthouden schoon kwelwater op 
de flanken (project Blauwe Agenda). 
Sterke Lekdijk: ten noorden en zuiden van de Lek worden 
grote projecten uitgevoerd om de dijken veiliger te maken, 
met meekoppelkansen voor natuur, landschap, recreatie en 
cultuurhistorie.
A12 zone: robuuster maken van watersysteem, houdt 
ruimte voor toekomstbestendig watersysteem. Potentie 
voor aquathermie en multifunctioneel ruimtegebruik. 
Toekomstbestendig Amsterdam Rijnkanaal: Het grootste 
deel van U16 voert water af op het Amsterdam-Rijnkanaal, 
waarin nauwelijks ruimte is om extremere buien op te 
vangen, die wel nu al kunnen vallen. Daarom: water beter 
vasthouden in steden en polders én werken aan meer 
toekomstbestendig watersysteem. 
Overstromingsveiligheid: neem maatregelen om de 
gevolgen van overstromingen te verminderen. Zorg 
bijvoorbeeld dat kwetsbare en vitale functies, zoals 
infrastructuur, voldoende hoog zijn aangelegd.
Vrijwaringszone keringen: voorkom kapitaalintensieve 
ontwikkelingen op of nabij keringen
Borgen drinkwatervoorziening: verken met 
drinkwaterbedrijven oplossingen voor de groeiende 
drinkwatervraag 
Voldoende zwemwater: er is een toenemende vraag naar 
nieuwe zwemwaterlocaties
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4. Buitenpoorten

24Onderzoeksresultaten



25



5. Scheggen
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6. Verstedelijking
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7. Recreatief groen
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8. Opgaven en meekoppelkansen 
functiecombinaties
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9. Gebiedsopgaven
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Bevindingen onderzoek

Dit zijn de antwoorden op de gestelde 
onderzoeksvragen.  

 > Ruimtebeslag? > Het benodigde toekomstige 
ruimtebeslag voor de schaalsprong Groen en 
Landschap is geschat uit de kaart en op basis 
van de indicatie in het Ontwikkelbeeld. Dit is 
samengevat in de tabel. Een nog ontbrekend 
thema is energie. De inbreng vanuit de RES 
en de vertaling naar energielandschappen kan 
een grote impact hebben, maar is tevens een 
meekoppelkans.  

 > Biodiversiteit > Natuur heeft een intrinsieke 
waarde, maar draagt bijvoorbeeld ook sterk 
bij aan gezondheid, klimaatadaptatie en 
aantrekkingskracht van de U16. De biodiversiteit 
in Nederland en ook de U16 neemt echter 
nog steeds sterk af. De belangrijkste sleutel 
om soorten in de U16 te behouden en 
(genetische) uitwisseling van populaties te 
waarborgen is een langjarig goed beheer 
van de natuurgebieden. In de tweede plaats 
is vergroting van natuurgebieden en de 
realisatie van nieuwe natuurkernen van belang 
voor het opbouwen van populaties en als 
schuilgelegenheid. Deze natuurkernen hebben 
een oppervlakte van minimaal 30 ha en worden 
gerealiseerd in gebieden waar Natuurnetwerk 
Nederland ontbreekt.  Dit is met name het 
geval in de rivierkleigebieden van Schalkwijk 
en Lopikerwaard. Goede blauwgroene stad-

landverbindingen, groenstructuren in de 
stad en de vaak soortenrijke stadsranden 
dragen bij aan biodiversiteit. De inzet is om 
ze samenhangend te koesteren. Ten slotte is 
het onderling verbinden van natuurgebieden 
blijvend noodzakelijk. De groene verbindingen 
op de kaart geven aan hoe een samenhangend 
ecologisch raamwerk eruit kan zien. Zoek bij 
het Amsterdam Rijnkanaal naar enkele brede 
oversteekplekken: ‘groene uitstappunten’ met 
paaiplekken. 

 > Groene scheggen > De groene scheggen 
zijn landschappen van elk tientallen km2 groot 
die stad en land verbinden. In deze scheggen 
liggen diverse functies van landbouw tot natuur, 
recreatie en cultuurhistorie. De intensiteit van 
recreatief bezoek en gebruik varieert van parken 
in de stad, recreatiegebieden in de stadsranden 
zo dicht mogelijk bij de woonomgeving (2-5 km) 
afstand van de centra, tot verder weg gelegen 
gebieden met natuur, landbouw en recreatie 
tot recreatief medegebruik in het agrarisch 
gebied. Zie voor een beschrijving van vorm en 
functies van de scheggen de in 2019 gemaakte 
illustratieve uitwerking bij het Ontwikkelbeeld.  
 
In het Ontwikkelbeeld zijn in eerste instantie 
6 potentiële scheg-gebieden aangegeven. 
Sommige konden goed worden samengevoegd. 
Dit resulteert in 3 á 4 scheggen: van Woerden 
naar Breukelen, tussen Nieuwegein en de Bilt, 
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van IJsselstein naar A12 zone. Daarnaast sluit 
het groengebied Waverveen-Marickenland 
langs de Stelling van Amsterdam aan op de 
Amstelscheg van de MRA. Het is zaak om deze 
grote landschappelijke eenheden sámen te 
waarderen en de komende decennia te zorgen 
dat hier passende ruimtegebruiksfuncties blijven 
of komen. Dit is een transformatieopgave.  
 
Verstedelijking AAN of IN de scheggen is niet 
onmogelijk, maar vraagt uiterste zorgvuldigheid 
waarbij landschap, bodem en water sturend 
zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling. In de 
scheggen is een impuls gewenst met nieuw 
aan te leggen recreatiegroen en natuur. Dat kan 
in twee vormen: 1) bij verdichting binnen de 
bestaande kernen aansluitend recreatief groen 
realiseren in de stadsrand of 2) recreatief groen 
realiseren bij en verweven met uitleglocaties. In 
de scheggen kan nieuw bos (bossenstrategie 
provincie) en oppervlaktewater worden 
gerealiseerd (voor natuur, als klimaatbuffers en 
zwemwater) mits dat past bij de kernkwaliteiten 
van het landschapstype. Voor ontwikkeling van 
de scheg-gebieden is nauwe samenwerking 
essentieel tussen omliggende gemeenten. 
De scheggen moeten worden beschouwd 
als de gezamenlijke binnentuinen/adressen of 
voorkanten van de kernen.  
Nadrukkelijk aandacht voor bestaande boeren 
die onderdeel uit kunnen maken van de 
extensieve scheggen. In scheggen is de wens 

om passende vormen van natuurinclusieve 
landbouw met korte ketens te ontwikkelen, 
zoals stadslandbouw of herenboeren. 

 > Groenblauwe verbindingen > groen ingerichte 
langzaamverkeer-verbindingen zijn nodig 
om grote landschappen voor recreanten te 
ontsluiten en om ecologische verbindingen te 
maken. Daarbij heeft het fietsnetwerk ook een 
belangrijke rol in de regionale verplaatsingen 
voor wonen, werken en onderwijs. Door fiets- en 
wandelroutes te voorzien van groene bermen, 
natuurvriendelijke oevers en beplantingen en 
om de paar km groene rustpunten te creëren, 
ontstaat in de U16 een robuust netwerk 
langs de U16 stromen en cultuurhistorische 
structuren. Op het water kunnen kano- en sup-
routes worden uitgezet. Het bestaande wandel-
fiets en vaarnetwerk wordt verbeterd door 
toevoeging van nu ontbrekende schakels. Het is 
de moeite waard om de utilitaire snelfietsroutes 
aantrekkelijker te situeren en om daarmee 
ecologische waarden zoals langs spoorbermen 
te ontzien. Het is zaak om in het netwerk van 
groenblauwe verbindingen grote infra-barriëres 
te slechten met kunstwerken als bruggen 
of tunnels. Dit kunnen echte iconen worden 
van de groene schaalsprong zoals de recent 
aangelegde fietsbrug bij Fort Nigtevecht, of de 
zwevende fietsrotonde in Eindhoven. 
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 > Meekoppelkansen > Groen en 
Landschapsopgaven zullen ruimtelijk en 
financieel worden gekoppeld aan de opgaven 
van andere pijlers. De ontwikkeling van 
Nationaal park Utrechtse Heuvelrug is een grote 
meekoppelkans voor groen en landschap op 
de schaal van de provincie. Met name in de 
verstedelijkingsopties lijken er kansen te zijn 
om mee te koppelen met mogelijke nieuwe 
verstedelijking, infra of werklocaties (mocht deze 
er komen) rond Breukelen, in de A12 zone en 
aan de oostzijde van Utrecht. Uitwerkingen hoe 
dit multifunctioneel kan worden vormgegeven is 
aan de lokale gebiedsopgaven. 

 > ‘Utrechtse trots’ > Het beheer van de 
Utrechtse landschappen vraagt blijvend 
aandacht en is essentieel voor  een gezonde 
en aantrekkelijke regio. De eigentijdse 
financiering en organisatie is een opgave  
voor de komende jaren. Daarbij is het nodig 
om de grote transitieopgaven als energie, 
woningbouw, mobiliteit en nieuwe vormen 
van werken met de Utrechtse landschappen 
te verbinden. Nieuwe arrangementen van 
lokaal beheer vanuit coöperaties of bewoners 
zijn interessant om te verkennen. Aansluiting 
op het recent opgefriste landschapsbeleid 
door het Rijk, Bodemdalingsgelden, de NOVI 
gebieden, de adviezen van de CrA (New Deals 
landelijk gebied) en bossenstrategieën is zinnig. 
Voor het landelijk gebied is het gesprek met 
lokale partijen essentieel. Voor het realiseren, 
ontwikkelen en beheren van groenstructuren, 

landschapselementen en recreatievoorzieningen 
moeten we toe naar nieuw vormen van 
samenwerking tussen overheden, ondernemers, 
gebruikers en beheerders. Het belang van de 
opgave is te groot om deze afhankelijk te laten 
zijn van toevallige omstandigheden. Zeker 
voor de regio U10/U16 is het behoud en de 
ontwikkeling van natuur en landschap geen 
‘nice to have’ maar een ‘must have’ waarvoor 
de verantwoordelijkheden gedeeld, maar vooral 
ook goed belegd moeten worden. 

39



Aanbevelingen

Wij zien op grond van de kaarten vier algemene 
opgaven om de schaalsprong te maken en zeven 
gebiedsgerichte opgaven.

Algemene opgaven:
1. Financiën regelen voor beheer/onderhoud 

en inrichting van bestaande en nieuwe 
natuur- en recreatiegebieden waaronder 
ook kleine landschapselementen. Het 
vinden van financiering voor de realisatie van 
de groene schaalsprong is een uitdaging. 
Er is geld nodig voor het langjarige beheer 
en onderhoud van de begrensde (water)
natuurgebieden en recreatiegebieden en aanleg 
van groen en landschap envoor het behouden 
door ontwikkelen van bestaande hoge 
cultuurhistorische waarden en landschappen 
(ensembles) – de Utrechtse Trots. Hiervoor 
staan alle partijen aan de lat. De realisatie 
al 20-30 jaar in beslag nemen. Versterk ook 
de beleving van recreatie, natuur en (water)
landschappen. Naast de realisatie van hectares 
natuur- of recreatiegebied kan gedacht worden 
aan bijvoorbeeld voorlichting, het ondersteunen 
van lokale organisaties, het toevoegen van 
informatieborden, kunst, verlichting, een nieuw 
pad of steiger, een drinkwaterpunt etc. In het 
Ontwikkelbeeld zijn hiervoor aandachtspunten 
meegegeven. Voor deze kwalitatieve opgave is 

duurzame financiering nodig. De uitwerking van 
deze opgaven behoort niet tot de scope van 
dit onderzoek, maar wordt in Groen Groeit Mee 
uitgevoerd.

2. U16 Netwerk groenblauwe verbindingen 
versterken en toevoegen van nieuwe 
verbindingen ten behoeve van recreatie en 
natuur en een aantrekkelijke en klimaat-
robuuste leefomgeving. Dit zijn ecologische 
verbindingen en de regionale fiets- en 
wandelverbindingen en OV buitenpoorten in 
de U16. Verbindingen lopen vooral langs de 
grote stromen, het Amsterdam Rijnkanaal en de 
Waterlinies en de flanken van de heuvelrug zoals 
Lustwarande en noordkant Maarn-Maarsbergen. 
Het verkeerskundig verbeteren en aantrekkelijk 
vergroenen van bestaande verbindingen en 
het realiseren van nieuwe verbindingen is 
noodzakelijk voor inwoners, dieren en planten. 
Ontbrekende schakels in het routenetwerk voor 
wandelen, fietsen en varen moeten worden 
opgelost. Op verschillende plekken liggen grote 
infrastructurele barrières. Hier is het belangrijk 
om te zorgen voor faunapassages, ecoducten 
en fiets-ducten.   
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3. Stimuleren van de transitie van reguliere 
landbouw naar economisch rendabele 
kringlooplandbouw. Er komt veel af op 
de agrarische bedrijven. Het Europese 
landbouwbeleid verandert, emissies van stikstof 
en CO2 moeten verminderen, circulariteit 
en energietransitie vragen om wijzigingen 
in de bedrijfsvoering. Met name in de lage 
natte delen van de landbouwgebieden en 
in de Landschappen van de Toekomst is 
verduurzaming van de landbouw urgent.

 Het is zoeken naar een nieuwe balans tussen 
landbouw, bodem, water, energietransitie, 
landschap en natuur. Dat vraagt volgens 
het College van Rijksadviseurs zelfs om een 
New Deal tussen samenleving en agrariërs. 
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met 
de landbouwsector waarbij zowel de 
koplopers als de reguliere boeren worden 
ondersteund en gestimuleerd bij innovaties 
in de voedselproductie. Nieuwe kansen en 
verdienmodellen voor de landbouw zoals 
‘herenboeren’ zijn er in de nabijheid van steden. 

 Concreet kan de landbouw bijdragen (en doet 
dit al) aan natuur en recreatief medegebruik met 
oa agrarische natuur, erfbeplanting en kleine 
landschapselementen zoals knotwilgen, poelen, 

houtwallen, levendige boerensloten (en oevers), 
een goede bodemkwaliteit, wandelpaden 
over boerenland, extensieve recreatie zoals 
pleisterplaatsen met horeca, B&B’s, landwinkels 
ed. Dit geldt met name voor de agrarische 
gebieden van Vijfheerenlanden, Lopikerwaard, 
Eiland Schalkwijk en de veenweidepolders. 
Deze worden hierna als gebiedsgerichte opgave 
geconcretiseerd. 

 De agrariër is ook opdrachtgever voor 
groenblauwe diensten in de toekomst. 
Nieuwe teelten vragen om het economisch 
opschalen (lisdodde, hennep ed), ze zijn nu 
niet levensvatbaar, maar wel nodig. Voer 
keukentafelgesprekken over de groene ambities 
met en in gebied. Het lokale gesprek is 
onontbeerlijk om ambities te laten landen.

4. Water en groen behouden en toevoegen 
IN de steden en dorpen. Voor het 
bestaande stedelijke gebied is niet een aparte 
gebiedsopgave omschreven. Hier liggen 
echter ook opgaven voor groen en landschap 
en klimaatadaptatie. Gemeenten werken aan 
een goede door-adering met groenblauwe 
verbindingen en voldoende recreatieve 
groenvoorzieningen op de juiste plek. Dit 
draagt bij aan leefbaarheid (gezonde recreatief 
aantrekkelijke leefomgeving), biodiversiteit en 
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klimaatadaptatie (bebouwde omgeving laten 
fungeren als spons, verminderen van hittestress 
en wateroverlast). Bij nieuwe stedelijke/verharde 
gebieden moet tenminste 15-20% van de ruimte 
voor groen en water worden gereserveerd. Leg 
dit reeds in de aanbestedingsfase vóór de start 
van een project vast.  

Gebiedsgerichte opgaven:
Om het ontwikkelbeeld vorm te geven kunnen zeven 
gemeente-overschrijdende gebiedsopgaven worden 
benoemd. Deze gebiedsopgaven zijn gebundeld in 
deelgebieden waar binnen dat gebied vergelijkbare 
en samenhangende opgaven te formuleren zijn. In 
de gebiedsopgaven liggen ook ander REP-opgaven 
zoals zoekgebieden voor verstedelijking of energie. 
Dit zijn meekoppelkansen voor Groen en Landschap 
en andersom schept Groen en Landschap 
mogelijkheden voor die andere ontwikkelingen. 

Elke gebiedsopgave bevat straks een pakket van 
gewenste investeringen in Groen en Landschap 
dat in totaal gelijk aan 4.211 ha investering in 
oa. recreatie- en natuurgebieden, groenblauwe 
verbindingen en agrarische landschappen. Samen 
met 364 ha aan groenblauwe verbindingen door het 

bestaande stedelijke gebied levert dat een totaal op 
van 4.110 ha schaalsprong groen en landschap in 
de U16.

Per deelgebied wordt hiermee de gewenste 
landschappelijke structuur versterkt die de integrale 
ontwikkeling van het deelgebied mede moet 
ondersteunen. Dit kan worden beschouwd als het 
‘bod’ van de vijfde pijler richting het REP. Definitieve 
ruimtelijke keuzes worden per gemeente gemaakt 
in het kader van de Omgevingsvisies of de daarmee 
samenhangende ruimtelijke ontwikkeltrajecten.

Hierna worden de zeven gebiedsgerichte opgaven 
beschreven.

1. Blauwe krans Stelling van Amsterdam 
2. Polderscheg Lange Linschoten - Woerden –   

Breukelen
3. Hollandsche IJsselscheg / Rijnenburg /   

A12zone
4. Waterliniescheg 
5. Groene Zoom Vijfheerenlanden
6. Groen raamwerk Heuvelrug-Lek
7. Agrarisch groenblauw netwerk
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1. Blauwe krans Stelling van Amsterdam 
Een landschappelijke zone rond de Stelling van 
Amsterdam (De Ronde Venen en Stichtse Vecht) 
met inbegrip van de Vinkeveense en Loosdrechtse 
Plassen. Dit gebied is de schakel tussen U16 en 
de Amsterdamse Amstelscheg waar de recreatieve 
druk flink toeneemt. De gebiedsopgave omvat 
een doorgaande fiets- en wandelroute langs het 
Unesco erfgoed die wordt versterkt met groen 
en water, zoals langs de Kromme Mijdrecht. Zo 
wordt gebouwd aan een krans van waterrijke 
landschappen in de inundatiegebieden van de 
Stelling. Station Abcoude is hierin de groene 
buitenpoort, zodat het gebied met OV goed is te 
bereiken en van daaruit kan worden verkend. Het 
landschapspark bevat dwarsverbindingen voor 
natuur en recreatie, dwars over de barrières van het 
Amsterdam Rijnkanaal (met ‘uitstappunten’ zodat 
dieren niet verdrinken), het spoor en de A2. Oude 
spoorlijntjes (zoals Bellopad) worden benut. De N201 
vormt een ecologische barrière. Bij dit project moet 
er een oplossing worden gezocht voor de otters 
en andere diersoorten. De Blauwe krans verbindt 
door middel van natte ecologische verbindingen de 
Vinkeveense en Loosdrechtse plassen.

Kernkwaliteiten Waterlinies: Behouden en 
versterken van de samenhang van het strategische 
landschap en de afleesbaarheid en de beleving 
van de ensembles van forten, accessen, dijken, 
kanalen en inundatiekommen. Recreatieve gebieden 

nabij stad- en dorpsranden met een diversiteit aan 
ruimtefuncties.
Kernkwaliteiten plassengebied: Afwisseling 
intensieve zones met watersportfuncties / 
oeverrecreatie en rustige plassen. Herkenbaarheid 
behouden van kenmerkend verveningspatroon met 
petgaten, zetwallen en legakkers en contrasten van 
grote open ruimtes van de plassen en kleinschalige 
bosrijke oevers en rietkragen.
Extra recreatiegebied: 38 ha
Groene contourgebied: 274 ha
Extra recreatieve verbindingen: 171 ha
Mogelijke meekoppelkans: versterking van de 
Amstelscheg (MRA), uitleglocatie Loenersloot
Water: diepe droogmakerij Mijdrecht: voorkom 
graven en reserveer diepste deel voor berging, 
ook daarbuiten waterberging cruciaal vanwege vol 
Amstelsysteem, combinatie met natuurwaarden 
en tegengaan bodemdaling veenweidegebied, 
levendige boerensloten, Toekomstbestendig 
Amsterdam Rijnkanaal.
Landbouw: natuurinclusieve landbouw en 
mogelijkheden voor verbreding
Cultuurhistorie: verhaallijn van Unesco 
Werelderfgoed Stelling van Amsterdam; kansen 
voor inundatievelden, combinatie met waterberging 
droogmakerijen of tegengaan bodemdaling 
veenweidegebied.
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Versterken kernkwaliteiten veenweidegebieden: 
Benadrukken oriëntatie van het landschap, de 
openheid, blok- en strokenverkaveling (Cope), 
petgaten, laan- en erfbeplantingen. Ontwikkeling 
op de stroomruggen en in de linten met oog voor 
passende maat en schaal en doorzichten en 
behouden rust en stilte en recreatieve waarde. 
Recreatieve gebieden nabij stad- en dorpsranden 
met een  diversiteit aan ruimtefuncties.
Extra recreatiegebied: 45 ha
Groene contourgebied: 155 ha
Extra recreatieve verbindingen: 179 ha
Mogelijke meekoppelkansen: extra (moeras) 
bossen, uitleglocaties Breukelen West en Woerden, 
Energieopwekking, project Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel (project GHIJ)
Water: Waterberging, tegengaan bodemdaling en 
voorkomen watertekort veenweidegebied, levendige 
boerensloten, zwemwater, Toekomstbestendig 
Amsterdam Rijnkanaal
Landbouw: natuurinclusieve landbouw en 
mogelijkheden voor verbreding, tegengaan 
bodemdaling
Cultuurhistorie: Limeszone, gedeelten van 
veenweides met Cope-ontginning rond Kockengen/
Kamerik als monument of Unesco voordracht? Het 
nieuwe Groene Hart-verhaal (biografie Groene Hart) 
vertellen.

2. Polderscheg Lange Linschoten - Woerden – 
Breukelen 
Een samenhangend vitaal landschap op de grens 
tussen de stroomruggen en het veengebied tussen 
Woerden / Oudewater-Linschoten / Harmelen / 
Breukelen. Hiermee blijft een landschappelijke 
verbinding mogelijk tussen Heuvelrug en 
veenweidepolders in een nu nog gave doorsnede. 
Deze zone bevat recreatieve en ecologische 
verbindingen tussen de Lopikerwaard (tussen Lange 
Linschoten en Willeskop via de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel), de groengebieden rondom 
Woerden en Haarzuilens, de veenweidepolders 
van Kamerik/Kockengen en de landschappen van 
Maarssen en Breukelen. 
De verstedelijkingsdruk in de zone van Woerden 
tot Utrecht is aanzienlijk. Om de ruimtelijke 
groene kwaliteit te borgen en te verbeteren is een 
versterkt groen raamwerk nodig om toekomstige 
verstedelijking op gebied van wonen, werken, 
mobiliteit, energie in te kunnen passen. Dit 
raamwerk krijgt vorm met een aantal nieuwe 
en bestaande groenzones: gebied Molenvliet, 
landgoed Linschoten, groenblauwe verbinding 
noord-zuid door Woerden via Jaap Bijzetwetering, 
NS station en Brediuspark, Cattenbroekerplas, 
Vijverbos zuid, Harmelen-Haarzuilens en omgeving, 
Harmelerwaard-Leidsche Rijn, Ockhuizen, Haarrijn, 
Fort Tienhoven.
De polderscheg verbindt stad en land, versterkt 
de groene buffergebieden tussen de kernen en 
versterkt onderlinge ecologische relaties. Belangrijke 
barrières van de A12, het spoor en de A2/
Amsterdam Rijnkanaal worden geslecht. 
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3. Hollandsche IJsselscheg / Rijnenburg / 
A12zone 
Een landschappelijke zone aan de Hollandse 
IJssel tussen IJsselstein en De Meern, Utrecht 
en Oudewater. In dit gebied is de IJssel met alle 
cultuurhistorische en recreatieve waarden het 
verhaalmotief. Voortgebouwd wordt op de aanpak 
en verbetering van deze rivierzone. Het Park 
Oudegein en het IJsselbos van Nieuwegein worden 
beter verbonden met het beoogde IJsselsteinse 
Kromme IJsselpark en de Nedereinsdeplas. Tussen 
de Lek en IJsselstein moet stedelijke ontwikkeling 
zorgvuldig met recreatie, water en natuur 
gecombineerd worden. 
HDSR verbetert de komende jaren de waterkeringen 
en oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel (GHIJ) en wil samen met de omgeving werken 
aan een integrale en toekomstbestendige inrichting. 
Op trajecten waar twee waterkeringen parallel naast 
elkaar lopen is de wens om waar mogelijk terug 
te gaan naar één regionale waterkering. Dit biedt 
meekoppelkansen voor natuur, cultuurhistorie en 
recreatie. Natuurkernen en groene verbindingen 
versterken de natuurwaarden. In de zone Rijnenburg 
tot en met de A12 zone (tot Laagraven) wordt 
recreatiegebied ontwikkeld in samenhang met de  
verstedelijkingsopgaven. Barrieres: A2 en A12, 
groene verbindingen in en tussen Nieuwegein en 
Utrecht.

Versterken kernkwaliteiten stroomrug 
Hollandse IJssel: Beleefbaarheid Hollandsche 
IJssel als vesting- en vestigingszone (archeologie, 
cultuurhistorie). Ensembles stadjes, rivier en weg 

– adres aan de rivier, verschil met stroomrug en de 
eerste linten en kaden van de copeontginningen.
Versterken kernkwaliteiten veenweidegebieden: 
Benadrukken oriëntatie van het landschap, de 
openheid, blok- en strokenverkaveling (Cope), 
petgaten, laan- en erfbeplantingen. Ontwikkeling 
op de stroomruggen en in de linten met oog voor 
passende maat en schaal en doorzichten en 
behouden rust en stilte en recreatieve waarde
Recreatieve gebieden nabij stad- en dorpsranden 
met een diversiteit aan ruimtefuncties.
Extra recreatiegebied: 255ha
Extra natuurkerngebied: 30 ha
Groene contourgebied: 71 ha
Extra recreatieve verbindingen: 71 ha
Mogelijke meekoppelkansen: ontwikkeling 
uitleglocatie Rijnenburg en A12 zone, 
energieopwekking, project Gekanaliseerde 
Hollandse IJssel
Water: Toekomstbestendig ARK-NZK, 
Waterberging, tegengaan bodemdaling en 
voorkomen watertekort veenweidegebied, levendige 
boerensloten, zwemwater, Overstromingsveiligheid 
rivierengebied en Sterke Lekdijk, wateraanvoer 
Groene Hart
Landbouw: natuurinclusieve landbouw en 
mogelijkheden voor verbreding, bodemdaling 
Cultuurhistorie: geschiedenis van de Hollandse 
IJssel, Oude Hollandse Waterlinie 
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4. Waterliniescheg 
Een landschappelijke zone aan de zuid-, oost- 
en noordzijde van Utrecht, tussen Noorderpark, 
De Bilt, Driebergen/Zeist, Bunnik, Houten en 
Nieuwegein. Waardevolle open landschappen met 
hoge cultuurhistorische, recreatieve en ecologische 
betekenis en passende vormen van landbouw. 
Deze gebieden worden door de gebiedspartijen 
in samenhang beschermd en ontwikkeld. Door 
deze scheg te beschermen en te versterken, kan 
de recreatieve druk op andere gebieden zoals de 
Heuvelrug worden verminderd. Het leidende verhaal 
is dat van linielandschappen: de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en de Limes van de Kromme Rijnzone. 
De bestaande groengebieden zoals sport- en 
golfterreinen, de vele forten en landgoederen zoals 
Nieuw Wulven en Amelisweerd zijn dragers voor 
deze scheg. In de Waterliniescheg worden ook 
nieuwe natuur- en recreatiegebieden ontwikkeld 
met: Laagraven-A12 zone, Houten/Bunnik, Lunetten 
(Maarschalkerweerd-Rhijnauwen), Voordorpse 
polder/Ruijgenhoek. Belangrijk is dat ze passen 
bij de ruimtelijke principes van de waterlinies. 
Belangrijke barrières van de A12, A27, A28 en het 
spoor worden geslecht.

Kernkwaliteiten Waterlinies: Behouden en 
versterken van de samenhang van het strategische 
landschap en de afleesbaarheid en de beleving van 
de ensembles van forten, accessen, dijken, kanalen 
en inundatiekommen. 
Recreatieve gebieden nabij stad- en dorpsranden 
met een diversiteit aan ruimtefuncties
Extra recreatiegebied: 306 ha
Extra natuurkerngebied: 30 ha
Groene contourgebied: 145 ha
Extra recreatieve verbindingen: 275 ha
Mogelijke meekoppelkansen: uitleg en 
knooppuntontwikkelingen A12zone/Laagraven, 
Lunetten-Koningsweg, Bunnik, Houten.
Water: water vasthouden en waterberging, 
multifunctioneel ruimtegebruik, klimaatwater/
zwemwater
Landbouw: natuurinclusieve landbouw en 
mogelijkheden voor verbreding
Cultuurhistorie: Unesco werelderfgoed Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, Limeszone
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5. Groene zoom Vijfheerenlanden
Het landschap van Vijfheerenlanden is rijk aan mooie 
en te behouden/herstellen polders met molens, 
natuur en vergezichten. De voorgestelde Groene 
Zoom is een groen landschappelijk kader om de 
agrarische kern van de gemeente. 
Een landschappelijke zone die de Zouweboezem en 
Ameide omvat en versterkt (natuur, watersysteem 
en waterbuffers voor Alblasserwaard “Zouwespons”, 
recreatie) en de verbinding legt met de uiterwaarden 
van de Lek. Deze zone sluit aan op het gemengde 
landschap (van de toekomst?) ten zuiden van 
Vianen en maakt via Bolgerijnen verbinding met de 
Lekuiterwaarden bij Hagenstein. In Vijfheerenlanden 
ligt een deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
langs de Diefdijk tussen de Lek en Gorinchem. 
Het cultuurhistorische verhaal is een motief om het 
landschap zorgvuldig te versterken.
Groene verbindingen worden gemaakt met 
broekbossen naar het naburige Molenlanden, 
langs het Merwedekanaal en via Diefdijk en Linge. 
In deze groene zoom rondom het agrarische hart 
van Vijfheerenlanden, worden de wandel- fiets en 
vaarverbindingen  en natuurverbindingen versterkt.
Een snelfietsroute verbindt Meerkerk en Vianen met 
Nieuwegein en Utrecht centrum. Bij Hagenstein 
wordt een fietsverbinding over de Lek gerealiseerd 
wanneer de A27 wordt verbreed. Te slechten 
barrières: de A27 en het Merwedekanaal.

Versterken kernkwaliteiten Lekzone: versterken 
van het doorgaand oostwest karakter van rivier, 
uiterwaarden en oeverwallen en hoge Lekdijken met 
cultuurhistorie (vestigingsplaats) en waterwerken. 
Versterken kernkwaliteiten veenweidegebieden: 
Benadrukken oriëntatie van het landschap, de 
openheid, blok- en strokenverkaveling (Cope), 
petgaten, laan- en erfbeplantingen. Ontwikkeling 
op de stroomruggen en in de linten met oog voor 
passende maat en schaal en doorzichten en 
behouden rust en stilte en recreatieve waarde.
Recreatieve gebieden nabij stad- en dorpsranden 
met een diversiteit aan ruimtefuncties
Extra recreatiegebied: 42 ha
Groene contourgebied: 103 ha
Extra recreatieve verbindingen: 171 ha
Mogelijke meekoppelkansen: snelfietsroute 
Meerkerk-Vianen-Utrecht, 
Water: watersysteem Vijfheerenlanden als 
waterbuffer, Sterke Lekdijk Sterke Lekdijk (projecten 
ten noorden en zuiden van de Lek), prachtsloten
Landbouw: natuurinclusieve landbouw
Cultuurhistorie: Oude Hollandse waterlinie 
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6. Groen raamwerk Heuvelrug-Lek 
Een stelsel van groenblauwe verbindingen voor 
natuur én recreatie samen, smeedt de Heuvelrug 
en haar flankzone stevig vast aan het gebied 
Langbroekerwetering - Kromme Rijn - Amsterdam 
Rijnkanaal - Lek. De beste kansen om de Heuvelrug 
te versterken lijken te zijn: loofbosaanplant, zonering 
met ook rustige gebieden, natuurwaarden verhogen 
in de flankzone tot aan de Kromme Rijn. Dit is 
het Langbroekweteringgebied. Hier zijn boeren 
bereid om natuur-inclusiever te produceren en 
liggen kansen om bosvakken (met zoom, mantel 
en kern) aan te leggen in de landschapsstructuur 
van opstrekkende kavels. We zien 4 kansrijke 
dwarsverbindingen met natuur en recreatieve routes 
van de  hoge gronden naar de Kromme Rijn en Lek. 
Zo ontstaat een sterk raamwerk.
Met agrariërs wordt gezocht naar een betere 
balans tussen ecologie, wateropgaven en 
landbouw (met name fruitteelt). De Kromme Rijn, 
Amsterdam Rijnkanaal en sterke Lekdijken krijgen 
bredere groene randen met fiets/wandelroutes. 
De flanken van de heuvelrug worden versterkt 
met substantiële verbetering van biodiversiteit 
door zoom en mantelvegetaties met behoud 
van (oude) landschapselementen. Een idee voor 
nadere verkenning is om een recreatief ‘fruitpark’ 
te ontwikkelen als etalage van de fruitteelt en 
landschappelijke kwaliteiten. In het gebied ten 
zuiden van de Kromme Rijn zijn kerngebieden nodig 
voor natuur. Barrières: Amsterdam Rijnkanaal, de 
N229 en N225 langs de flanken van de Heuvelrug 
en de A12 op de Heuvelrug.

Versterken kernkwaliteiten Flankzone heuvelrug: 
Bestaande buitenplaatsen en landgoederen,  
Kleinschalig landschap met bosranden, velden en 
houtwallen en (Langbroekerwetering), karakteristieke 
copeverkaveling van open langgerekte ruimten en 
opstrekkende boskavels, grienden, essenhoutsingels 
en lanen. Zichtlijnen en vergezichten rivier – stuwwal, 
Ecologische waarde door kwelwater.
Versterken kernkwaliteiten Lekzone: versterken 
van het doorgaand oostwest karakter van rivier, 
uiterwaarden en oeverwallen en hoge Lekdijken met 
cultuurhistorie (vestigingsplaats) en waterwerken. 
Extra recreatiegebied: 29 ha
Extra natuurkerngebied: 30 ha
Groene contourgebied: 331 ha
Extra recreatieve verbindingen: 253 ha
Mogelijke meekoppelkansen: Nationaal Park 
nieuwe stijl Utrechtse Heuvelrug
Water: Toekomstbestendig Amsterdam Rijnkanaal, 
Project Sterke Lekdijk, naar 100% infiltratie en 
vasthouden kwelwater Heuvelrug icm Blauwe 
Agenda, voldoende waterbeschikbaarheid, 
Toekomstbestendig Amsterdam Rijnkanaal, 
Overstromingsveiligheid rivierengebied
Landbouw: natuurinclusieve landbouw/fruitteelt, 
agropark (zie parco agricolo Milan)
Cultuurhistorie: Limeszone, Langbroekerwetering 
met kastelen en ridderhofsteden, Stichtse 
Lustwarande
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7. Agrarisch groenblauw netwerk
De agrarische landschappen van de droogmakerij 
Mijdrecht, de veenweidegebieden rondom Kamerik-
Kockengen, de Lopikerwaard en de Vijfheerenlanden 
en eiland van Schalkwijk/Kromme Rijn hebben hun 
eigen karakteristieken en bedrijfsopbouw. In elk 
van deze gebieden wordt met de gebiedspartijen 
samengewerkt aan de transitie naar een vitale 
kringlooplandbouw met een toekomstbestendig 
watersysteem, goede bodem- en waterkwaliteit, 
recreatie- en natuurwaarden en herstel van 
kleine landschapselementen zoals bijvoorbeeld 
erfbeplanting, singels en houtwallen en kleine 
bospercelen. Het vraagt innovaties in de sectoren 
van melkveehouderij en de fruitteelt.
Routegebonden (vaar)recreatie en mogelijkheden 
van verbrede landbouw met pleisterplaatsen/
horeca bieden mogelijkheden voor de kleine 
kernen en hun ommeland. De recreatieve 
dooradering met aantrekkelijke vrijliggende fiets- en 
wandelroutes in het Groene Hart wordt verbeterd 
door toevoeging van nieuwe paden die de kernen 
en het landschap verbinden. Specifiek worden 
sloten  en slootkanten natuurvriendelijk beheerd 
(levendige boerensloten), worden erfbeplantingen 
en kleine landschapselementen hersteld en wordt 
gewerkt aan ecologische verbindingen en stepping 
stones. Vrijkomende agrarische bebouwing biedt 
op sommige plekken nabij de kernen kansen voor 
kleinschalige recreatieve initiatieven in het landelijke 
gebied. 

Versterken kernkwaliteiten waarden en 
veenweidegebieden: Benadrukken oriëntatie 
van het landschap, de openheid, blok- en 
strokenverkaveling (Cope), petgaten, laan- en 
erfbeplantingen. Ontwikkeling op de stroomruggen 
en in de linten met oog voor passende maat en 
schaal en doorzichten en behouden rust en stilte en 
recreatieve waarde
Extra landschapselementen: 125 ha
Extra natuurkerngebied: 120 ha
Groene contourgebied: 238 ha
Extra recreatieve verbindingen: 257 ha
Mogelijke meekoppelkansen: groenblauwe 
diensten, energiewinning, project waterberging 
Willeskop 
Water: Waterberging, tegengaan bodemdaling en 
voorkomen watertekort veenweidegebied, levendige 
boerensloten, overstromingsveiligheid rivierengebied, 
project wateraanvoer Groene Hart (KWA)
Landbouw: natuurinclusieve landbouw en 
mogelijkheden voor verbreding, nieuwe teelten, 
tegengaan bodemdaling
Cultuurhistorie: agrarisch landschap met eigen 
signatuur zoals verkaveling, laan en erfbeplantingen 
en kleine landschapselementen
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Toelichting op de kaarten-set

De bijgaande kaarten-set bestaat uit: 

Kaart 0: Een onderlegger kaart met daarin het 
feitelijk bestaande Groen en Landschap en 
bestaande NNN en groene-contourgebieden, 
recreatiegebieden en stilte/weidevogelgebieden.

Vervolgens een aantal kaartlagen die een gewenst 
raamwerk 2040 vormen voor Groen en Landschap 
op hoofdlijnen en het schaalniveau van de U16. 
Hiermee wordt de schaalsprong gemaakt, 
beredeneerd vanuit landschap en cultuurhistorie, 
de ecologische logica, recreatieve wensen 
van betrokken U16 partijen en geraadpleegde 
stakeholders, opgaven voor de landbouw en 
klimaat. Dit raamwerk is getekend op basis van de 
inbreng van gemeenten, provincie, waterschappen 
en stakeholders. Het raamwerk wordt gevormd door 
de kaartlagen:

Kaart 1a: bestaande langzaam verkeer 
routenetwerk U16 en enkele ontbrekende 
schakels.
Kaart 1b: groenblauwe verbindingen en regionale 
routes
Kaart 1c: bestaande, geplande en gewenste 
fiets-ducten (bruggen of tunnels), ecoducten en 
faunapassages
Kaart 2: nieuw toe te voegen kerngebieden 
natuur
Kaart 3: water en klimaatopgaven
Kaart 4: buitenpoorten: de OV locaties waar 

vanuit het landschap kan worden bereikt
Kaart 5: groene scheggen in en rondom het 
stedelijke gebied van de metropoolregio Utrecht
Kaart 6: indicatie van de zoekgebieden voor 
verstedelijkingslocaties binnen het REP
Kaart 7: aanduiding van gebieden waar de wens 
is om recreatief groen te ontwikkelen
Kaart 8: gebieden waar veel opgaven 
lijken samen te komen en waar mogelijke 
meekoppelkansen liggen vanuit verstedelijking 
en water & klimaat. Het is wenselijk om 
in de toekomst meer gebiedsgerichte 
meekoppelkansen toe te voegen uit de andere 
REP pijlers Economie, RES, wonen, mobiliteit.

Tot slot is de kaarten-set compleet met 

Kaart 9: een kaartlaag met zeven 
gebiedsgerichte opgaven. In deze 7 
intergemeentelijke opgaven kan het 
raamwerk 2040 worden verdeeld in logisch 
samenhangende sets van verbindingen 
en kerngebieden voor recreatie, natuur en 
wateropgaven. 

Deze kaartenset dient de volgende doelen: 

 > Het is het voorstel vanuit GROEN EN 
LANDSCHAP ten behoeve van de REP-
integratie naar een IRP. De kaarten helpen mee 
om (meekoppel-) kansen in beeld te brengen 
voor mogelijke sleutelopgaven waar groen, 

Bijlage
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landschap, water energie en verstedelijking 
elkaar raken in de U16.

 > De kaartenset wordt benut om een beter 
gekwantificeerd ruimtebeslag en zicht op 
kwalitatieve samenhang te verkrijgen 

 > De kaartenset is de weerslag van een 
ontwerpverkenning en een discussie over 
de onderzoeksvragen en helpt die te 
beantwoorden. 

Deze kaart is (nog) GEEN ONTWERP OF PLAN, 
omdat er nog niet in een gebiedsproces en nog niet 
integraal is ontworpen.

Onderlegger, raamwerk en gebiedsopgaven vormen 
samen 1 hoofdkaart. Dit is de uitgewerkte versie 
van het Ontwikkelbeeld uit 2019. De elementen uit 
het Ontwikkelbeeld Groen en Landschap (2019) zijn 
hierin precies in kaart gebracht: de landschappelijke 
basis van Utrechtse Trots, het U16 netwerk van 
de groene routes en verbindingen, de groene 
scheggen en de landbouwgebieden. Het eerder 
beschreven ‘Landschap van de toekomst’ met een 
mix aan functies zoals dat in het Ontwikkelbeeld 
is geagendeerd, kan nu nog niet exact worden 
gelokaliseerd en is dus geen onderdeel van deze 
kaartenset. Dit kan pas in het REP proces gebeuren 
als de opgaven voor verstedelijking, de transitie 
van de landbouw en energie, mobiliteitsopgaven en 
klimaatopgaven met elkaar worden verbonden tot 
integrale gebiedsconcepten. In het REP-IRP wordt 
duidelijker waar de landschappen van de toekomst 
zullen ontstaan.

Ten behoeve van de kwantificering is aan de 
kaartelementen van de kaartenset een nummer of 
letter gegeven welke verwijst naar een excel tabel 
(zie bijlage) met daarin naam beoogd doel, type 
element en omvang (ha/km). Dit wordt gebruikt voor 
de berekening van het ruimtebeslag.
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Berekening ruimtebeslag

Om het benodigde ruimtebeslag in te schatten van 
de schaalsprong Groen en Landschap is stapsgewijs 
het volgende voorwerk uitgevoerd. 

1. We tekenen op basis van de vertrekpunten, de 
inbreng van gemeenten en van stakeholders 
een robuust groenblauw raamwerk 2040 op 
de schaal van U16. Deze kaart is opgebouwd 
uit kaartlagen die in deze rapportage zijn 
opgenomen. Dit groenblauwe raamwerk bestaat 
uit groene routes/verbindingen en uit groene 
scheggen. De kaart bevat ook de potentiële 
verstedelijkingslocaties (zoekgebieden) uit het 
REP en water/klimaatopgaven.

2. De verbindingen (voor fietsen en wandelen 
en ecologische verbindingen) lopen langs 
de belangrijkste wateren die door de U16 
stromen. Ook gaat het hier om snelfietsroutes 
en om verbindingen langs de belangrijke 
cultuurhistorische structuren van de waterlinies 
en lustwarande. Het gaat immers om de 
hoofdlijnen met een overstijgende betekenis op 
U16 niveau. Er is direct gebruik gemaakt van 
de studie van Track Landscape uitgevoerd in 
project ‘Utrecht Buiten’ (2019).

3. De aanwezigheid van het fijnmazige en 
goed dekkende netwerk van ommetjes, 
klompenpaden, voetpaden en het (provinciaal) 
fietsnetwerk is belangrijk. Dit is evenwel niet 
gebruikt voor de ruimtebeslag-berekening van 
de schaalsprong. Dit netwerk zal tzt via de 
gebiedsgerichte uitwerkingen binnen Groen 
Groeit Mee worden versterkt met het hier 
gepresenteerde programma.

4. We vertalen het getekende raamwerk in 
hectares en kilometers verbindingen en 
kerngebieden voor natuur en recreatie: de 
programmatische GROEN EN LANDSCHAP 
opgave. 

 Daarbij maken we gebruik van ideale 
dwarsprofielen in maat en schaal, zoals 
geschetst in de illustratieve uitwerking/
casestudy van het Ontwikkelbeeld (2019). 
Daarin wordt aangegeven dat ecologische 
verbindingen tenminste 30 m breed zijn en dat 
voor een recreatieve route 75 m geschikt is. 
Het gemiddelde hiervan is ca 50 m. Daarom is 
in de berekening uitgegaan van groenstroken 
van gemiddeld 50 meter breed langs de 
verbindingen. 

 
Voor snelfietsroutes is uitgegaan van groene 
bermprofielen van 10 meter breed.  
Voor recreatie en voor natuur worden ook 
nieuwe aaneengesloten kerngebieden 
geadviseerd van 10, 30, 100 ha (20, 60, 100 
voetbalvelden groot)2. 

 
We benoemen een aantal nieuw te realiseren 
grote kunstwerken als fietsbruggen en -tunnels 
en ecoducten en kleinere faunapassages om 
infrabarrières te overbruggen. 

 
Voor slootkantbeheer gaan we uit van 
gemiddeld 4 m brede stroken (2m aan 
beide oevers) langs het grootste deel van de 
waterkanten in de U16 met aangepast beheer 
(geen transformatie dus). Momenteel is dergelijk 
slootkantbeheer voor circa 20% van de 10.000 
km slootoevers al de normale praktijk.

2.  Voor een ecologisch kerngebied is ca 30 ha 
gewenst. Een stadspark is ca 10 ha groot, een 
zandwinplas met recreatie meet ongeveer 70-
100 ha (Henschotermeer, Haarrijnse plassen) 
en een groot stadspark als het Zuiderpark in 
Rotterdam, of het Maximapark is rond 150 - 200 
ha groot.
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Principe profielen van een recreatieve groenverbinding (bovenste) en van een 
ecologische verbindinge (onderste)
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Overzicht van de aannames bij berekeningen
+30% Over-dimensionering recreatief groen in lijn 

met over-dimensionering woningaantallen
50 m  Gemiddelde breedte ecologische 

verbindingen en groene verbindingen incl. 
fiets/wandelpad 

10 m  Gemiddelde bermbreedte snelfietspad
50%  percentage reeds gerealiseerde groene 

verbindingen in U16 gebied
30 ha Omvang elk nieuw natuurkerngebied
2-5 km Afstand van recreatief groengebied tot de 

woonkern 
75% Percentage van oppervlakte U16 ten 

opzichte van hele provincie Utrecht
20% Aantal van de ca 2.500 erven in U16 

waarvan erfbeplanting wordt hersteld a 
2.500 m2

5. Toedeling recreatief groen naar 
gebiedsopgaven. De benodigde 715 ha 
recreatief groen wordt verdeeld over de groene 
scheggen. Daarbij wordt gestreefd naar een 
combinatie met  een natuuropgave. Hoeveel 
ha elke scheg krijgt toebedeeld, hangt af 
van het aantal woningen dat in of nabij deze 
scheg worden onderzocht in het REP. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de indicatieve aantallen 
zoals gehanteerd in de Contour REP met een 
bandbreedte tussen de Kaart van Altijd en de 
Kaart van Alles, waarin met een overmaat van 
30% in woningaantallen is gerekend.    
 
De ‘groenimpuls’ per scheg wordt zo 
dicht mogelijk bij een nieuwe stedelijke 
verdichtingslocatie een plek gegeven. Dat kan in 
relatief kleine clusters van 5 tot 70 ha tot grote 
groengebieden van meer dan 70 ha. Zo wordt 
voldaan aan het principe dat recreatiegebieden 

vanuit de woonomgeving snel en makkelijk 
bereikbaar zijn. In het RSU wordt de ‘15 
minuten stad’ genoemd, doel: in 15 minuten 
ben je bij het groen en dan bij voorkeur met de 
fiets.

6. Het getekende raamwerk 2040 voor de 
schaalsprong Groen en Landschap is voor 
een deel al fysiek en aanwezig in de U16. 
AANNAME: we gaan ervan uit dat van het 
getekende raamwerk van verbindingen en 
natuurkernen 50% al fysiek aanwezig is.   

7. De meeste delen die nog niet fysiek bestaan, 
zijn wel al onderdeel van het beleid van de 
gemeenten. De vertaling naar hectares is 
hier belangrijk zodat de beleidspijlen ook 
daadwerkelijk worden vertaald in échte 
natuurgebieden of échte recreatiegebieden.

8. Een aantal getekende structuren in het 
raamwerk zijn noch in beleidsdocumenten, 
noch in de werkelijkheid aanwezig. Dit betreft 
dan een nieuwe opgave voor de U16. 

9. De hectares die we berekenen zijn 
EQUIVALENTEN die we vervolgens toerekenen 
aan deelgebieden. In het IRP en de daarbij 
horende ruimtelijke uitwerking van de 
gebiedsopgaven dienen deze nader te worden 
ingevuld. Middels gebiedsprocessen kan 
dit leiden tot daadwerkelijke ontwerpen en 
plannen.

10. Voor alle duidelijkheid: de kaart is een 
HULPMIDDEL om het ruimtebeslag in te 
schatten en GEEN ONTWERP OF PLAN, 
omdat er nog niet in een gebiedsproces en nog 
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niet integraal is ontworpen. We hebben met 
de best beschikbare informatie en expertise 
deze kaart getekend, maar een pijl kan dus 
best als ecologische corridor op een andere 
plek terechtkomen of in de vorm van stepping 
stones worden gerealiseerd en een scheg kan 
een iets andere begrenzing krijgen. 

11. De totaalsom van nieuwe hectares Groen en 
Landschap is het benodigde ruimtebeslag van 
de schaalsprong Groen en Landschap U16. Dit 
U10 Programma Groen en Landschap zal de 
komende 20 jaar gelijktijdig en in samenhang 
vorm moeten krijgen met de groei van 
woningen, bedrijven, energievoorzieningen en 
infrastructuur. Het doel van deze schaalsprong 
is een gezonde en biodiverse regio.  

55



Vertrekpunten onderzoek

Het Ontwikkelbeeld Groen & Landschap uit 2019 
is als vertrekpunt genomen. De kwantitatieve 
inschatting die in het Ontwikkelbeeld wordt 
geschetst, is verder uitgewerkt.

De GIS-beleidskaarten die zijn gemaakt bij het 
Ontwikkelbeeld, zijn gebruikt voor de basiskaart. 
Voor Vijfheerenlanden is extra GIS informatie 
toegevoegd over cultuurhistorie, natuurgebieden en 
weidevogelgebieden. Deze informatie was in 2019 
nog niet voorhanden.

Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn 
de volgende thema’s meegenomen:

 > Groene routes en (stad-land-) verbindingen en 
groene scheggen tussen/in/langs stad en land 
en het realiseren van ecologische verbindingen 
(meer dan louter het NNN).

 > De benodigde vergroting en versterking van 
bestaande natuur- en recreatiegebieden en de 
toevoeging van nieuwe gebieden.

 > Water en klimaatadaptatie zijn onderdeel van 
deze opgave. Het waterschap doet mee in het 
projectteam. Ook cultuurhistorie speelt een 
belangrijke rol en is onderdeel van Groen en 
Landschap.

De ontwikkeling van de landbouw is niet primair 
de focus van deze uitwerking. Wel is gezocht naar 
groen- en landschapsontwikkeling die past bij de 
verschillende gebieden en (kleine) kernen, ook 
waar landbouw de hoofdfunctie heeft. Vormen 
van stadslandbouw of kringlooplandbouw zijn 
meegenomen bij de gebiedsgerichte opgaven voor 
Groen en Landschap.

De energie-opgave maakt geen deel uit van 
het onderzoek. Wel behoort de inpassing van 
energiewinning (energielandschappen) tot een 
opgave bij het versterken van Groen en Landschap.
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Werkproces

Dit project is uitgevoerd tussen juli en november 
2020. Onder regie van een compact kernteam 
zijn de 16 gemeenten, de provincie Utrecht en de 
waterschappen nauw betrokken. Via een vraag 
per mail zijn concrete gebiedswensen voor 2040 
opgehaald bij deze partijen. 

Parallel is een verdiepingsslag uitgevoerd via online 
overleggen met een werkgroep van gemeentelijke 
ecologen en experts op gebied van recreatie.

Op 27 augustus zijn onder leiding van BVR twee 
fysieke werksessies gehouden met respectievelijk 
vertegenwoordigers van de stakeholders en de 
gemeenten. Het ging om twee deelsessies met 
elk circa 25 deelnemers om op persoonlijke titel 
met ons mee te denken, en de uitwerking te 
verrijken. Het ging niet om een formele inspraak of 
vertegenwoordiging van een specifiek belang, dat zal 
later in REP verband plaatsvinden. Het gezelschap 
was beperkt ivm de corona maatregelen maar kon 
fysiek plaatsvinden.

Alle toegeleverde informatie en kennis is door 
BVR verwerkt tot de huidige kaarten-set met een 
toelichting en presentaties aan de bestuurlijke 
kopgroep en de Bestuurlijke Tafel Groen en 
Landschap op 30 september (tussenstand) en op 25 
november 2020 (eindproduct). 
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Een greep uit de inbreng door 
gemeenten en stakeholders

‘‘
Aan de 16 gemeenten en de provincie en 
waterschappen zijn de volgende vragen voorgelegd:

1. Wat is je top-3 van wensen voor het realiseren 
van een concrete (en bij voorkeur op korte 
termijn te realiseren) gebiedsgerichte 
groenblauwe opgave in jouw gemeente, 
waardoor Groen en Landschap worden 
versterkt? Het mag gaan over recreatie, natuur, 
cultuurhistorie, landschap. Misschien is er wel 
een groenproject wat al jaren op de kaart staat 
en een vurige wens is om te realiseren. Geef 
het aan ons door. Het liefste met een concrete 
aanduiding op de kaart, maar het mag ook in 
tekst of met een plandocument

2. Welke droom over Groen en Landschap in de 
U16 moet in 2040 echt zijn gerealiseerd en welk 
knelpunt moet zijn opgelost? 

De reacties hierop zijn divers en variëren van echt 
concrete gebiedsgerichte wensen tot algemene 
beleidsdoelen. Alle reacties zijn waardevol voor 
het vervolg. Een deel was concreet genoeg om te 
worden verwerkt in de kaartenset. Soms waren de 
wensen te gedetailleerd om te kunnen tekenen of 
was het niet van betekenis voor de U16 als geheel. 
Soms waren de wensen te algemeen om op kaart te 
kunnen tekenen.

Op 27 augustus heeft ook een kleine selectie van 
stakeholders een bijdrage geleverd. Dit is verwerkt in 
de kaarten en deze toelichting. De opmerkingen zijn 
in een paar rondes verwerkt door BVR.

Een greep uit de bijdragen in de werksessies:
 > Uit de gesprekken met stakeholders blijkt 

dat het financieren van grote groengebieden 
complex is. In de huidige tijd wordt voor 
een belangrijk deel uitgegaan van lokale 
verdienmodellen om Nationale Parken Nieuwe 
Stijl te ontwikkelen, landschappen te versterken 
of te onderhouden. De drukte op de Utrechtse 
Heuvelrug loopt tegen de grenzen aan van 
natuur en recreatievoorzieningen echter het 
gebied is van Nationaal belang en de bezoeker 
is een verdienmodel.

 > Om te beginnen is zonering en routering 
van belang. De businesscase voor groen en 
landschap kan worden gebaseerd op een 
lokaal verdienmodel óf gedragen door publieke 
middelen. Dat is een strategische keuze en zal 
een verschillend eindbeeld opleveren.

 > Bezoekers in de U16 van natuur- en 
recreatiegebieden kunnen globaal in 3 groepen 
worden ingedeeld: de toeristische bezoeker 
van buiten de U16, de recreant uit direct 
aangrenzende gemeenten en recreanten 
uit de overige gemeenten van de provincie. 
Veelal wordt voor het bezoek aan de natuur en 
recreatiegebieden de auto gebruikt. De inwoner 
van Utrecht gebruikt vaker de fiets om naar een 
natuur of recreatiegebied te gaan. 

 > Dit gedrag per groep pleit ervoor om de groene 

58Bijlage



’’ 

verbindingen voor voet, fiets en OV in de U16 
te optimaliseren en om groengebieden direct 
rondom de kernen dicht bij stedelijk gebied te 
realiseren. Daarmee worden bezoekers  uit de 
regio dichtbij de woonomgeving opgevangen, 
en daarmee verleid om de auto te laten staan 
hetgeen bijdraagt aan een spreiding van 
recreatieve druk en gezond bewegen. Veel 
recreatie is routegebonden. Door de groene 
(fiets/wandel) verbindingen te verbeteren/
realiseren en te koppelen aan pleisterplaatsen 
wordt in de hele U16 ingespeeld op de 
toenemende vraag naar buitenrecreatie.

 > Aquathermie zorgt voor een interessante 
combinatie van de energietransitie, 
natuurontwikkeling en landbouw. Gebied met 
veel waterlopen nabij stedelijke kernen is hier 
bijzonder geschikt voor. Zorg ervoor dat je er 
snel onderzoek wordt gedaan waar aquathermie 
mogelijk rendabel kan zijn/gekoppeld kan 
worden aan ontwikkelingen (WKO).

 > In de omgeving van Montfoort en Oudewater is 
het zichtbaar maken van de Oude Hollandsche 
Waterlinie een kans om ook een natuurlijke 
verbinding te creëren. 

 > Zorg dat de boscompensatie van stedelijke 
ontwikkelingen in de regio in de gebieden 
landt waar je aan de grootste landschappelijke 
structuren wilt werken. De omgeving Rijnenburg/ 
Hollandsche IJssel is zo’n gebied. Evenals 
het afronden van de opgave in Haarzuilens en 
Laagraven.

 > De Ronde Venen: in het gebied Stelling van 
Amsterdam maken beide metropoolregio’s 

aanspraak op de groene recreatieruimte 
(dubbeldruk).

 > De scheggen vragen om een principe uitwerking 
met daarin aandacht voor donkergroene knopen 
voor natuur, lichtgroene knopen voor recreatie, 
vlakken met diverse functies en lijnen die het 
geheel verbinden. Zonder scheg geen stedelijke 
ontwikkeling en andersom. De scheggen mogen 
geen knellende band zijn om stedelijk gebied 
waar niks meer mogelijk is. In de getekende 
scheggen komt het juist aan op een zorgvuldig 
ontwerp waarin stedelijke uitbreiding en groen 
en landschap worden gecombineerd. De 
fietsbereikbaarheid moet (veel) beter in de 
scheggen. Routes liggen nu vaak langs auto-
infrastructuur. Ontwikkeling moet gericht zijn op 
zelfstandige veilige routes die de stad met het 
buitengebied (en het zwemwater) verbinden. 
Routes door de scheggen verbinden de stad en 
de wijken via de scheggen met het landschap. 
Intensieve delen ontwikkelen zich tot stads- en 
landschapsparken met sport en recreatie als 
de hoofdfunctie. Extensieve delen vormen een 
veelzijdig landschap waar ook juist plaats is voor 
(bestaande en nieuwe vormen van) landbouw, 
natuur etc. Het ‘park Lingezegen’ bij Arnhem 
wordt daarbij als voorbeeld genoemd. 

 > Steden moeten zich ontwikkelen als spons 
om klimaatrobuust te worden. Elke ingreep 
in de stad moet daar aan bijdragen: minder 
verharding, groen dooradering, meer groen. 
Zo wordt water vastgehouden en temperatuur 
gedempt.
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Bronnen

Bestuurlijke tafel Groen en Landschap U10, 
Ontwikkelbeeld Groen en Landschap; vijfde pijler 
groen en landschap - het aanbod aan de U16, BVR 
adviseurs 2019

Bestuurlijke tafel Groen en Landschap U10, 
verdieping groene routes, groene scheggen, 
Landschap van de Toekomst; casestudy 
Ontwikkelbeeld Groen en Landschap, BVR 
adviseurs 2019

Nationaal Geo-register, GIS data provincie Utrecht

Caringfarmers, Natuur en Milieufederatie 
Utrecht, tien puntenplan gemeenten stimuleren 
kringlooplandbouw, Utrecht 2020

Panorama Nederland, Rijk Boerenland, Commissie 
van Rijksadviseurs 2019

Provincie Utrecht, Utrecht Buiten. Met onderzoek 
van Track Landscapes (2019)

Fietsroute Stelling van Amsterdam: 
https://www.route.nl/fietsroute/117989/ontdek-de-
stelling-van-amsterdam-op-de-fiets 

Fietsroute Nieuwe Hollandse Waterlinie: 
https://nieuwehollandsewaterlinie.nl/route/op-
fietsvakantie-langs-de-waterlinie/ 

Fietsroute Oude Hollandse Waterlinie: 
1. https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/het-
middeleeuwse-gevoel-rond-ijsselstein/?routeId=58
c68041b001a 
2. https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/
fietsroute-woerden-en-omstreken/?routeId=5991a
e09ad7c53 
3. https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/langs-
de-lange-linschoten/?routeId=5b20d4a257bc7 
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Disclaimer

Deze rapportage bevat een kaartenset en een 
toelichting daarop. De kaartenset is zo volledig 
mogelijk gemaakt als mogelijk binnen het bestek 
van de opdracht. Er is gebruik gemaakt van de 
voorhanden zijnde informatie en expertkennis. Deze 
kaartenset dient de volgende doelen:

 > Het is het voorstel vanuit groen en landschap 
ten behoeve van de REP-integratie naar een 
IRP. Het brengt (meekoppel-) kansen in beeld 
voor mogelijke sleutelopgaven waar groen, 
landschap, water energie en verstedelijking 
elkaar raken in de U16.

 > De kaart wordt benut om een beter 
gekwantificeerd ruimtebeslag en zicht op 
kwalitatieve samenhang te verkrijgen. Het 
ruimtebeslag is op basis van beschikbare 
informatie, aannames en expert judgements 
berekenend op een niveau wat past bij het 
niveau van de andere pijlers.

 > De kaart is de weerslag van een 
ontwerpverkenning en een discussie over 
de onderzoeksvragen en helpt die te 
beantwoorden. 

Deze kaart is (nog) GEEN ONTWERP OF PLAN, 
omdat er nog niet in een gebiedsproces en nog niet 
integraal is ontworpen.
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Tabellen berekening 

Opgaven scheggen en 

versterking gebieden 

natuur en recreatie

Tabellen berekening ruimtebeslag
Nummering uit tabellen: zie pagina 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naamaanduiding 

 
Beschrijving Meekoppelkansen 

  
Oppvl 
groene 
contour 
(ha) 

Oppvl impuls 
550 ha 
recreatiegebied 
(ha) 

Oppvl 
impuls 
landschap 
(ha) 

Oppvl 
Gebieden 
(ha) 

Oppvl 
totaal 
(ha) 

1 Blauwe Krans Stelling v Amsterdam 
 

inundatielandschap, forten, polders, plassen, bufferzone 
Amsterdam-Utrecht, Hollandse Plassen en Natte As 

ecoducten/bruggen plassen verbinden: moeraszones en 
struinpaden 

 

357 
38 

 
10720 

 

2 Polderscheg Woerden-Breukelen 
 

Woerden-Breukelen, Oude Rijn-Vechtstreek, stroomrug en 
veenweide, zwemplas en dagrecreatiegebied 

zwemwater, A12 zone, 
lange Linschoten, 
ecoducten in-uitstapplek 
dieren 

vergroten en verbinden: extra bos 
en zwemplas, paden 

 

89 

45 
 

6409 
 

3 Hollandsche Ijsselscheg 
 

Ijsselzone, dooradering zuidelijke regio Utrecht, 
routeknooppunt en dagrecreatiegebied 

A12 zone, water en klimaat, 
Rijnenburg, plan H IJssel 

vergroten en verbinden: extra bos 
en zwemplas, paden 

 

267 
255 

 
3570 

 

4 Waterliniescheg (Houtense Vlakte-
Noorderpark) 

 
 recreatiegebied Maarschalkerweerd/Houten/Laagraven, 
forten, landbouw en natuur, slagenlandschap  

sport, klimaat- en 
zwemwater en buffers, A12 
zone/station NHW, 
ecoducten/tunnels/bruggen 

vrijwaren, vergroten en verbinden: 
extra bos en zwemplas, paden 

 

267 

306 
 

8942 
 

5 Groene Zoom Vijfheerenlanden 
 

landschap met natuur, landbouw en recreatie ecoducten  versterken en verbinden: extra 
waterbuffer bos en moeras en 
paden 

 

267 

42 
 

7203 
 

6 Groen Raamwerk Heuvelrug-Lekzone 
 

natuur, fruitteelt en recreatie fruitpark Cothen, in-
uitstapplekken dieren 

verbinden: extra bos en natuurzones 
met paden 

 

267 
29 

 
14956 

 

7 Agrarisch landschap  
 

 lanen en 20% van 2.500 erven a 2.500 m2, 
landschapselementen, weidepercelen en bodemkwaliteit 

bodemdaling en klimaat, 
pilot onderwaterdrainage, 
NOVI gebied 

versterken en verbinden: oevers en 
extra 
erfbeplanting/landcshapselem. 

 

267 

 
125 29652 

 

7 Levendige boerensloten  
 

slotkantbeheer netwerk van sloten en vaarten, 
 

10.000.000 4  
   

4000 
              1783 715 125 81452 
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Nummering gebiedsopgaven
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naamaanduiding 

 
Beschrijving Meekoppelkansen 

  
Oppvl 
groene 
contour 
(ha) 

Oppvl impuls 
550 ha 
recreatiegebied 
(ha) 

Oppvl 
impuls 
landschap 
(ha) 

Oppvl 
Gebieden 
(ha) 

Oppvl 
totaal 
(ha) 

1 Blauwe Krans Stelling v Amsterdam 
 

inundatielandschap, forten, polders, plassen, bufferzone 
Amsterdam-Utrecht, Hollandse Plassen en Natte As 

ecoducten/bruggen plassen verbinden: moeraszones en 
struinpaden 

 

357 
38 

 
10720 

 

2 Polderscheg Woerden-Breukelen 
 

Woerden-Breukelen, Oude Rijn-Vechtstreek, stroomrug en 
veenweide, zwemplas en dagrecreatiegebied 

zwemwater, A12 zone, 
lange Linschoten, 
ecoducten in-uitstapplek 
dieren 

vergroten en verbinden: extra bos 
en zwemplas, paden 

 

89 

45 
 

6409 
 

3 Hollandsche Ijsselscheg 
 

Ijsselzone, dooradering zuidelijke regio Utrecht, 
routeknooppunt en dagrecreatiegebied 

A12 zone, water en klimaat, 
Rijnenburg, plan H IJssel 

vergroten en verbinden: extra bos 
en zwemplas, paden 

 

267 
255 

 
3570 

 

4 Waterliniescheg (Houtense Vlakte-
Noorderpark) 

 
 recreatiegebied Maarschalkerweerd/Houten/Laagraven, 
forten, landbouw en natuur, slagenlandschap  

sport, klimaat- en 
zwemwater en buffers, A12 
zone/station NHW, 
ecoducten/tunnels/bruggen 

vrijwaren, vergroten en verbinden: 
extra bos en zwemplas, paden 

 

267 

306 
 

8942 
 

5 Groene Zoom Vijfheerenlanden 
 

landschap met natuur, landbouw en recreatie ecoducten  versterken en verbinden: extra 
waterbuffer bos en moeras en 
paden 

 

267 

42 
 

7203 
 

6 Groen Raamwerk Heuvelrug-Lekzone 
 

natuur, fruitteelt en recreatie fruitpark Cothen, in-
uitstapplekken dieren 

verbinden: extra bos en natuurzones 
met paden 

 

267 
29 

 
14956 

 

7 Agrarisch landschap  
 

 lanen en 20% van 2.500 erven a 2.500 m2, 
landschapselementen, weidepercelen en bodemkwaliteit 

bodemdaling en klimaat, 
pilot onderwaterdrainage, 
NOVI gebied 

versterken en verbinden: oevers en 
extra 
erfbeplanting/landcshapselem. 

 

267 

 
125 29652 

 

7 Levendige boerensloten  
 

slotkantbeheer netwerk van sloten en vaarten, 
 

10.000.000 4  
   

4000 
              1783 715 125 81452 
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Nr. Naamaanduiding 
 

Beschrijving Opmerking/meekoppelen 
 

Lengte (m) breedte in (m) opp (m2)  
 

a Natte As / Vinkeveenseplassen - Loosdrechtse pl. 
 

Robuuste verbinding plassen en moerassen 
  

7616 500 3808000 
 

b Kromme Mijdrecht/ Amstelzone 
 

oeverzones en moerasbosjes 
  

16500 500 8250000 
 

c Lek buitendijks  
 

Robuuste verbinding uiterwaarden dijkversterking 
 

50800 500 25400000 
 

d Utrechtse Heuvelrug 
 

Robuuste verbinding bossen NPUH 
 

40334 500 20167000 
 

        
57625000 m2         
57,625 km2         
5762,5 ha           

e Breukelen noord - Oud Aa-Loosdrechtse plassen 
 

moeraszone en bosvakken 
  

6520 50 326000 
 

f Breukelen zuid/Heuvelrug Egelshoek - Kockengen - Oude Rijn  
 

moeraszone en bosvakken 
  

24200 50 1210000 
 

g Oevers boerensloten Kamerik en Bijleveld - zie gebiedsopgave G 
 

natuurlijke oevers en aangepast beheer perceelsranden bodemdaling tegengaan 
     

h Lopikerwaard Nwe Wetering-Willeskop-Benschoper wetering en dwars 
 

moeraszone en bosvakken wateraanvoer westNL 
 

14600 50 730000 
 

i Lopikerwaard lansing wetering en dwars 
 

moeraszone en bosvakken wateraanvoer westNL 
 

18600 50 930000 
 

j Zouweboezem/polder Achthoven/Ameide/Lek 
 

moeraszone en bosvakken dijkversterking 
 

11900 50 595000 
 

k Bolgerijnen - Lek 
 

moeraszone en bosvakken dijkversterking 
 

4300 50 215000 
 

l Diefdijk-Linge: zie verbinding 10 
 

moeraszone en bosvakken NHW Eruit: dubbeling 
    

m Everdingen - Houten 
 

moeraszone en bosvakken NHW 
 

5670 50 283500 
 

n Houten noord  - ARK 
 

bos en waterlopen 
  

7770 50 388500 
 

o Laagraven -  Driebergen: zie verbinding 1 
 

bos en waterlopen 
 

Eruit: dubbeling 
    

p De Bilt - Bunnik: zie verbinding 1 
 

bos en waterlopen watervraagstuk Eruit: dubbeling 
    

q Kromme Rijn zuid: zie verbinding 7 
 

moeraszone en bosvakken 
 

Eruit: dubbeling 
    

r Heuvelrug - Sterkenburg-Dwarsdijk- ARK - Lek 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

7672 50 383600 
 

s Heuvelrug - Sandenburg - ARK- Lek 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

8834 50 441700 
 

t Heuvelrug - Amerongwetering 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

4420 50 221000 
 

u Langbroekerwetering 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

10900 50 545000 
 

v A12 zone/Rijnenburg/Rijerscop 
 

moeraszone en bosvakken 
  

13600 50 680000 
 

w Hollandsche Ijssel/Oude Rijn 
 

moeraszone en bosvakken 
  

8510 50 425500 
 

x Haarrijnseplas/Oud Zuilen 
 

moeraszone en bosvakken 
  

3400 50 170000 
 

y Laagraven/Lek 
 

moeraszone en bosvakken 
  

5430 50 271500 
 

z Knoop Maarn-Maarsbergen 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

9011 50 450550 
 

aa Heuvelrugvallei kanaal 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

4040 50 202000 
 

bb Driebergen / Kromme Rijn 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

1780 50 89000 
 

cc Doorn / Kromme Rijn 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

3050 50 152500 
 

dd Nederrijn / Leersumscheplassen 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

12000 50 600000 
 

ee Nederrijn 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

6050 50 302500 
 

ff Loosdrechtse Plassen/ Lage vuursche 
 

moeraszone en bosvakken 
  

5300 50 265000 
 

gg Lek / Diefdijk 
 

moeraszone en bosvakken 
  

9160 50 458000 
 

hh Kromme Rijn Noord / Rijsburgerwetering 
 

moeraszone en bosvakken 
  

11300 50 565000 
 

ii Marickenland / Groot Mijdrecht 
 

moeraszone en bosvakken 
  

7700 50 385000 
 

jj Blauwe Krans Stelling  v A. 
 

moeraszone en bosvakken 
  

9190 50 459500 
 

kk Loosdrechtse Plassen/ Bilthoven 
 

moeraszone en bosvakken 
  

4200 50 210000 
 

ll Merwedekanaal 
 

moeraszone en bosvakken 
  

8800 50 440000 
 

      
247907 

 
12395350 m2         
12,40 km2         
1239,54 ha 

Concrete groenblauwe 

verbindingen water+land 

en stapstenen/gebieden

Natuurkernen

 
 
 

I Natuurkerngebied Kromme Rijn-Odijk 
 

moeraszone en bosvakken: elz, es, (knot)wilg kruidenrijk grasland en poelen 
    

300000 
 

II Natuurkerngebied Kromme Rijn 
Midden/Oosteromsedijkje 

 
iepen abelenbos met kruidenrijk grasland aansluiting op bestaande bos 

    
300000 

 

III Natuurkerngebied  Kromme Rijn Caspargauw 
 

Iepenbos met kruidenrijk grasland 
    

300000 
 

IV natuurkerngebied Rijnenburg 
 

griend, moeras en plas 
    

300000 
 

V Natuurkerngebied Reijerscop 
 

moeras, schraalgrasland en plasdras 
    

300000 
 

VI Natuurkern Lopikerwaard 
 

griend, moeras en plas 
    

300000 
 

VII Natuurkern Diefdijk VHL 
 

griend, moeras en plas 
    

300000 
 

        
2100000 m2         
2,1 km2         
210 ha 

0 Buitenpoorten NS stations 
 

Abcoude, Breukelen, Vleuterweide, Woerden, Vaartsche Rijn, Bunnik, Driebergen Zeist, Den Dolder, 
Houten Castellum, Hollandse Rading,  

     

1 verbinding Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

87100 50 4355000 
 

2 verbinding Stelling van Amsterdam 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

23700 50 1185000 
 

3 verbinding Oude Hollandse Waterlinie/Groene 
Hart 

 
vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 

  
67300 50 3365000 

 

5 verbinding flank Heuvelrug/Stichtse 
Lustwarande 

 
vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 

  
27780 50 1389000 

 

6 verbinding Lekdijken 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

50800 50 2540000 
 

7 verbinding Kromme Rijn (limes) 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

25900 50 1295000 
 

8 verbinding Oude Rijn (limes) 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

22400 50 1120000 
 

9 verbinding Amsterdam Rijn Kanaal 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

48700 50 2435000 
 

10 verbinding Diefdijk en Linge 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

19400 50 970000 
 

11 verbinding Hollandsche IJssel 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

21050 50 1052500 
 

12 verbinding Vechtzone 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

31770 50 1588500 
 

13 Rondje Utrecht 
 

ommetjes via bestaande paden 
      

      
425900 

 
21295000 m2         
21,30 km2         
2129,50 ha 

64



 

 

 

Nr. Naamaanduiding 
 

Beschrijving Opmerking/meekoppelen 
 

Lengte (m) breedte in (m) opp (m2)  
 

a Natte As / Vinkeveenseplassen - Loosdrechtse pl. 
 

Robuuste verbinding plassen en moerassen 
  

7616 500 3808000 
 

b Kromme Mijdrecht/ Amstelzone 
 

oeverzones en moerasbosjes 
  

16500 500 8250000 
 

c Lek buitendijks  
 

Robuuste verbinding uiterwaarden dijkversterking 
 

50800 500 25400000 
 

d Utrechtse Heuvelrug 
 

Robuuste verbinding bossen NPUH 
 

40334 500 20167000 
 

        
57625000 m2         
57,625 km2         
5762,5 ha           

e Breukelen noord - Oud Aa-Loosdrechtse plassen 
 

moeraszone en bosvakken 
  

6520 50 326000 
 

f Breukelen zuid/Heuvelrug Egelshoek - Kockengen - Oude Rijn  
 

moeraszone en bosvakken 
  

24200 50 1210000 
 

g Oevers boerensloten Kamerik en Bijleveld - zie gebiedsopgave G 
 

natuurlijke oevers en aangepast beheer perceelsranden bodemdaling tegengaan 
     

h Lopikerwaard Nwe Wetering-Willeskop-Benschoper wetering en dwars 
 

moeraszone en bosvakken wateraanvoer westNL 
 

14600 50 730000 
 

i Lopikerwaard lansing wetering en dwars 
 

moeraszone en bosvakken wateraanvoer westNL 
 

18600 50 930000 
 

j Zouweboezem/polder Achthoven/Ameide/Lek 
 

moeraszone en bosvakken dijkversterking 
 

11900 50 595000 
 

k Bolgerijnen - Lek 
 

moeraszone en bosvakken dijkversterking 
 

4300 50 215000 
 

l Diefdijk-Linge: zie verbinding 10 
 

moeraszone en bosvakken NHW Eruit: dubbeling 
    

m Everdingen - Houten 
 

moeraszone en bosvakken NHW 
 

5670 50 283500 
 

n Houten noord  - ARK 
 

bos en waterlopen 
  

7770 50 388500 
 

o Laagraven -  Driebergen: zie verbinding 1 
 

bos en waterlopen 
 

Eruit: dubbeling 
    

p De Bilt - Bunnik: zie verbinding 1 
 

bos en waterlopen watervraagstuk Eruit: dubbeling 
    

q Kromme Rijn zuid: zie verbinding 7 
 

moeraszone en bosvakken 
 

Eruit: dubbeling 
    

r Heuvelrug - Sterkenburg-Dwarsdijk- ARK - Lek 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

7672 50 383600 
 

s Heuvelrug - Sandenburg - ARK- Lek 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

8834 50 441700 
 

t Heuvelrug - Amerongwetering 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

4420 50 221000 
 

u Langbroekerwetering 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

10900 50 545000 
 

v A12 zone/Rijnenburg/Rijerscop 
 

moeraszone en bosvakken 
  

13600 50 680000 
 

w Hollandsche Ijssel/Oude Rijn 
 

moeraszone en bosvakken 
  

8510 50 425500 
 

x Haarrijnseplas/Oud Zuilen 
 

moeraszone en bosvakken 
  

3400 50 170000 
 

y Laagraven/Lek 
 

moeraszone en bosvakken 
  

5430 50 271500 
 

z Knoop Maarn-Maarsbergen 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

9011 50 450550 
 

aa Heuvelrugvallei kanaal 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

4040 50 202000 
 

bb Driebergen / Kromme Rijn 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

1780 50 89000 
 

cc Doorn / Kromme Rijn 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

3050 50 152500 
 

dd Nederrijn / Leersumscheplassen 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

12000 50 600000 
 

ee Nederrijn 
 

moeraszone en bosvakken NPUH 
 

6050 50 302500 
 

ff Loosdrechtse Plassen/ Lage vuursche 
 

moeraszone en bosvakken 
  

5300 50 265000 
 

gg Lek / Diefdijk 
 

moeraszone en bosvakken 
  

9160 50 458000 
 

hh Kromme Rijn Noord / Rijsburgerwetering 
 

moeraszone en bosvakken 
  

11300 50 565000 
 

ii Marickenland / Groot Mijdrecht 
 

moeraszone en bosvakken 
  

7700 50 385000 
 

jj Blauwe Krans Stelling  v A. 
 

moeraszone en bosvakken 
  

9190 50 459500 
 

kk Loosdrechtse Plassen/ Bilthoven 
 

moeraszone en bosvakken 
  

4200 50 210000 
 

ll Merwedekanaal 
 

moeraszone en bosvakken 
  

8800 50 440000 
 

      
247907 

 
12395350 m2         
12,40 km2         
1239,54 ha 

 
 
 

I Natuurkerngebied Kromme Rijn-Odijk 
 

moeraszone en bosvakken: elz, es, (knot)wilg kruidenrijk grasland en poelen 
    

300000 
 

II Natuurkerngebied Kromme Rijn 
Midden/Oosteromsedijkje 

 
iepen abelenbos met kruidenrijk grasland aansluiting op bestaande bos 

    
300000 

 

III Natuurkerngebied  Kromme Rijn Caspargauw 
 

Iepenbos met kruidenrijk grasland 
    

300000 
 

IV natuurkerngebied Rijnenburg 
 

griend, moeras en plas 
    

300000 
 

V Natuurkerngebied Reijerscop 
 

moeras, schraalgrasland en plasdras 
    

300000 
 

VI Natuurkern Lopikerwaard 
 

griend, moeras en plas 
    

300000 
 

VII Natuurkern Diefdijk VHL 
 

griend, moeras en plas 
    

300000 
 

        
2100000 m2         
2,1 km2         
210 ha 

0 Buitenpoorten NS stations 
 

Abcoude, Breukelen, Vleuterweide, Woerden, Vaartsche Rijn, Bunnik, Driebergen Zeist, Den Dolder, 
Houten Castellum, Hollandse Rading,  

     

1 verbinding Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

87100 50 4355000 
 

2 verbinding Stelling van Amsterdam 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

23700 50 1185000 
 

3 verbinding Oude Hollandse Waterlinie/Groene 
Hart 

 
vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 

  
67300 50 3365000 

 

5 verbinding flank Heuvelrug/Stichtse 
Lustwarande 

 
vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 

  
27780 50 1389000 

 

6 verbinding Lekdijken 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

50800 50 2540000 
 

7 verbinding Kromme Rijn (limes) 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

25900 50 1295000 
 

8 verbinding Oude Rijn (limes) 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

22400 50 1120000 
 

9 verbinding Amsterdam Rijn Kanaal 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

48700 50 2435000 
 

10 verbinding Diefdijk en Linge 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

19400 50 970000 
 

11 verbinding Hollandsche IJssel 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

21050 50 1052500 
 

12 verbinding Vechtzone 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

31770 50 1588500 
 

13 Rondje Utrecht 
 

ommetjes via bestaande paden 
      

      
425900 

 
21295000 m2         
21,30 km2         
2129,50 ha 

65



Recreatieve verbindingen

Snelfietsroutes
 
 
 

I Natuurkerngebied Kromme Rijn-Odijk 
 

moeraszone en bosvakken: elz, es, (knot)wilg kruidenrijk grasland en poelen 
    

300000 
 

II Natuurkerngebied Kromme Rijn 
Midden/Oosteromsedijkje 

 
iepen abelenbos met kruidenrijk grasland aansluiting op bestaande bos 

    
300000 

 

III Natuurkerngebied  Kromme Rijn Caspargauw 
 

Iepenbos met kruidenrijk grasland 
    

300000 
 

IV natuurkerngebied Rijnenburg 
 

griend, moeras en plas 
    

300000 
 

V Natuurkerngebied Reijerscop 
 

moeras, schraalgrasland en plasdras 
    

300000 
 

VI Natuurkern Lopikerwaard 
 

griend, moeras en plas 
    

300000 
 

VII Natuurkern Diefdijk VHL 
 

griend, moeras en plas 
    

300000 
 

        
2100000 m2         
2,1 km2         
210 ha 

0 Buitenpoorten NS stations 
 

Abcoude, Breukelen, Vleuterweide, Woerden, Vaartsche Rijn, Bunnik, Driebergen Zeist, Den Dolder, 
Houten Castellum, Hollandse Rading,  

     

1 verbinding Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

87100 50 4355000 
 

2 verbinding Stelling van Amsterdam 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

23700 50 1185000 
 

3 verbinding Oude Hollandse Waterlinie/Groene 
Hart 

 
vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 

  
67300 50 3365000 

 

5 verbinding flank Heuvelrug/Stichtse 
Lustwarande 

 
vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 

  
27780 50 1389000 

 

6 verbinding Lekdijken 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

50800 50 2540000 
 

7 verbinding Kromme Rijn (limes) 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

25900 50 1295000 
 

8 verbinding Oude Rijn (limes) 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

22400 50 1120000 
 

9 verbinding Amsterdam Rijn Kanaal 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

48700 50 2435000 
 

10 verbinding Diefdijk en Linge 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

19400 50 970000 
 

11 verbinding Hollandsche IJssel 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

21050 50 1052500 
 

12 verbinding Vechtzone 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

31770 50 1588500 
 

13 Rondje Utrecht 
 

ommetjes via bestaande paden 
      

      
425900 

 
21295000 m2         
21,30 km2         
2129,50 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Snelfietsroutes Utrecht - Breukelen 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

  
15300 10 153000 

 

15 Snelfietsroutes Utrecht - Woerden 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

  
15040 10 150400 

 

16 Snelfietsroutes Utrecht - Vianen 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

  
13930 10 139300 

 

17 Snelfietsroutes Utrecht - Culemborg 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

  
15960 10 159600 

 

18 Snelfietsroutes Utrecht - Maarn 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

  
20200 10 202000 

 

19 Snelfietsroutes Utrecht - De Bilt 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

  
11900 10 119000 

 

20 Snelfietsroutes Utrecht - Hilversum 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

  
7300 10 73000 

 

21 Snelfietsroutes Mijdrecht/Breukelen 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

  
14500 10 145000 

 

 

22 Snelfietsroute Utrecht – Veenendaal   comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

 Eruit: dubbeling. Zie recreatieve verbindingen 5.      
      

114130 
 

1141300 m2         
1,141 km2         
114,13 ha 
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I Natuurkerngebied Kromme Rijn-Odijk 
 

moeraszone en bosvakken: elz, es, (knot)wilg kruidenrijk grasland en poelen 
    

300000 
 

II Natuurkerngebied Kromme Rijn 
Midden/Oosteromsedijkje 

 
iepen abelenbos met kruidenrijk grasland aansluiting op bestaande bos 

    
300000 

 

III Natuurkerngebied  Kromme Rijn Caspargauw 
 

Iepenbos met kruidenrijk grasland 
    

300000 
 

IV natuurkerngebied Rijnenburg 
 

griend, moeras en plas 
    

300000 
 

V Natuurkerngebied Reijerscop 
 

moeras, schraalgrasland en plasdras 
    

300000 
 

VI Natuurkern Lopikerwaard 
 

griend, moeras en plas 
    

300000 
 

VII Natuurkern Diefdijk VHL 
 

griend, moeras en plas 
    

300000 
 

        
2100000 m2         
2,1 km2         
210 ha 

0 Buitenpoorten NS stations 
 

Abcoude, Breukelen, Vleuterweide, Woerden, Vaartsche Rijn, Bunnik, Driebergen Zeist, Den Dolder, 
Houten Castellum, Hollandse Rading,  

     

1 verbinding Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

87100 50 4355000 
 

2 verbinding Stelling van Amsterdam 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

23700 50 1185000 
 

3 verbinding Oude Hollandse Waterlinie/Groene 
Hart 

 
vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 

  
67300 50 3365000 

 

5 verbinding flank Heuvelrug/Stichtse 
Lustwarande 

 
vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 

  
27780 50 1389000 

 

6 verbinding Lekdijken 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

50800 50 2540000 
 

7 verbinding Kromme Rijn (limes) 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

25900 50 1295000 
 

8 verbinding Oude Rijn (limes) 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

22400 50 1120000 
 

9 verbinding Amsterdam Rijn Kanaal 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

48700 50 2435000 
 

10 verbinding Diefdijk en Linge 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

19400 50 970000 
 

11 verbinding Hollandsche IJssel 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

21050 50 1052500 
 

12 verbinding Vechtzone 
 

vrijliggend fiets/wandelpad 2 richtingen, vaarroute, groene bermen en beplantingen, pleisterplaatsen 
  

31770 50 1588500 
 

13 Rondje Utrecht 
 

ommetjes via bestaande paden 
      

      
425900 

 
21295000 m2         
21,30 km2         
2129,50 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOM TOTALEN  
  

Totaal oppervlakte natuurkernen 
   

210 ha 
Totaal oppervlakte recreatief groen bij de 
woonkernen 

   

715 ha 

Totaal oppervlakte groene verbindingen (Bij 50% van de ha voor verbindingen) 
  

1742 ha 
Totaal lengte groene verbindingen (Bij 50% van de km voor verbindingen) 

  

394 km 
Totaal oppervlakte landschapselementen/erven 

   

125 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Snelfietsroutes Utrecht - Breukelen 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

  
15300 10 153000 

 

15 Snelfietsroutes Utrecht - Woerden 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

  
15040 10 150400 

 

16 Snelfietsroutes Utrecht - Vianen 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

  
13930 10 139300 

 

17 Snelfietsroutes Utrecht - Culemborg 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

  
15960 10 159600 

 

18 Snelfietsroutes Utrecht - Maarn 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

  
20200 10 202000 

 

19 Snelfietsroutes Utrecht - De Bilt 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

  
11900 10 119000 

 

20 Snelfietsroutes Utrecht - Hilversum 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

  
7300 10 73000 

 

21 Snelfietsroutes Mijdrecht/Breukelen 
 

comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

  
14500 10 145000 

 

 

22 Snelfietsroute Utrecht – Veenendaal   comfortabele, veilig fietsroute zoveel mogelijk voorrang, groene 
berm/bomen 10 m 

 Eruit: dubbeling. Zie recreatieve verbindingen 5.      
      

114130 
 

1141300 m2         
1,141 km2         
114,13 ha 
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Nummering legenda
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