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Samenvatting 
Veel veranderingen hebben plaatsgevonden, of gaan plaats vinden in natuurbescherming op zowel wettelijk 

niveau als beleidsmatig. Dit veranderend speelveld geeft reden tot het houden van een evaluatie van het huidig 

natuurbeleid, zodat maatschappelijk draagvlak gecreëerd kan worden ter behoud en beheer van 

natuurgebieden. 

Stichting Utrechts Landschap wil een objectieve analyse van de waarde binnen haar natuurgebieden, zodat de 

sterke punten ingezet kunnen worden als draagvlak voor beleid en beheer. Daarnaast zou ze graag een 

invulling willen geven aan het nieuwe natuurbeleid van de provincie Utrecht. De evaluatie van de 

natuurgebieden aan de hand van natuurwaarderingen, zou een bijdrage kunnen leveren aan toevoegingen of 

aanpassingen op het huidig natuurbeleid en op de nieuwe natuurbeleidsplannen van de provincie. Hiervoor 

worden evaluatiecriteria opgesteld die zich focussen op het provinciaal natuurbeleid, nationaal natuurbeleid en 

de speerpunten van de Wet Natuurbescherming. Binnen dit rapport wordt er, na een uitvoerige evaluatie van 

het beleid advies gegeven over welke toevoegingen of aanpassingen er nodig zijn om het provinciaal 

natuurbeleid te verbeteren. Na een uitvoerige evaluatie van de casusgebieden adviseer ik welke mogelijkheden 

er zijn tot verbetering van de natuurwaarden, en welke factoren een belangrijke rol kunnen spelen wanneer 

maatschappelijk draagvlak gecreëerd kan worden voor het behoud en beheer van gebieden beheerd door het 

Utrechts Landschap.  

Het Utrechts Landschap adviseer ik om een aantal suggesties te doen om het natuurbeleid van de provincie 

Utrecht beter te maken. Onderdeel hiervan is om de soorten uit tabel 15 als icoonsoorten van een 

rivierengebied te erkennen. Daarnaast adviseer ik om alle vier de studiegebieden toe te voegen aan de lijst van 

soortenbeschermingsgebieden omdat ze allemaal icoonsoorten bevatten. Op dit moment voldoen de habitats 

van de soortenbescherming niet helemaal omdat er binnen de gebruikte habitats geen ruimte is voor habitats 

die onder meerdere termen vallen, zie H.7. Om dit te verbeteren adviseer ik om binnen de soortenbescherming 

de habitats op dezelfde manier in te delen als nu wordt gedaan binnen het subsidie stelsel Natuur en 

Landschap (SNL), en bij elk van deze habitats de icoonsoorten te benoemen. Dit zal de soortenbescherming 

uitbreiden en verbeteren. Vervolgens adviseer ik om ‘areaalgrootte’ toe te voegen voor het 

evalueren/waarderen van natuurgebieden via de SNL aanvraag.  

Vervolgens adviseer ik het Utrechts Landschap om de potenties binnen de gebieden te benutten om de 

(ecologische) natuurwaarde te verhogen of om een betere (internationale) bescherming te vormen. Binnen de 

Middelwaard is er een potentie voor het verbeteren van de ecologische waarde door het benutten van de 

getijden werking. De Everdingerwaard heeft de potentie om omgevormd te worden tot een Natura 2000 

gebied. De provincie Utrecht geeft prioriteit aan bepaalde habitats binnen uiterwaarden. Deze habitats zijn 

vochtig hooiland, droog schaalgrasland en glanshaverhooiland. Binnen de vier studiegebieden zijn deze 

habitats vaak in goede of matige kwaliteit aanwezig, en daarom adviseer ik het Utrechts landschap om de 

habitats van een matige kwaliteit op te hogen naar een goede kwaliteit. Omdat deze habitats prioriteit is van 

de provincie Utrecht, zijn zij wellicht bereid extra subsidie te verlenen.  

Na afloop van een uitvoerige waardering en een evaluatie adviseer ik gebruik te maken van het 

maatschappelijk draagvlak van de gebieden zodat bezoekers aangetrokken worden om de gebieden te 

bezoeken. Hierbij dient gefocust te worden op de sterkste punten van het gebied in kwestie. De Blauwe Kamer 

en de Amerongse Bovenpolder herbergen vooral specifieke vogelsoorten, en de Everdingerwaard herbergt 

vooral specifieke flora. Daarnaast worden bezoekers getrokken door de aanwezigheid van 

recreatievoorzieningen. In de Middelwaard zijn dit de campings, havens en zwemgelegenheden. Bij de 

Everdingerwaard is dit het fort en bij de Amerongse Bovenpolder het bezoekerscentrum, het kasteel en de 

omgeving (inclusief de polder) met vele wandel en fietsmogelijkheden. Als laatste de Blauwe Kamer met het 

bezoekerscentrum, de boottocht van de Blauwe Bever en de aanwezigheid van unieke en waardevolle natuur 

in zowel de Blauwe Kamer als in de omgeving.  

Trefwoorden: Ecologische natuurwaarde, landschapswaarde, ecosysteemdiensten, natuurbeleid, natuurwetgeving, 

natuurbescherming, Provincie Utrecht, Stichting Utrechts Landschap, Wet Natuurbescherming, rivierengebied, SNL, 

Handboek Natuurdoeltypen, icoonsoorten.  
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H.1 Inleiding en achtergrond 
Hoofstuk 1 is de inleiding van het rapport, hierin wordt het kader waarin de stage plaats 

vindt omschreven. Binnen dit hoofdstuk wordt een achtergrond geschetst, de doel van 

het project uitgelegd en de uitdaging omschreven.   

Algemene achtergrond 
Nederland is een klein land met een hoge dichtheid mensen. Met 17 miljoen inwoners (502 inwoners per 

vierkante meter) en nog steeds stijgend, is Nederland, na Malta, het dichtstbevolkte land van Europa [50, 

51, 52]. Dankzij het grote inwoners aantal in Nederland is de druk op natuurgebieden hoog. Daarnaast 

trekken er telkens meer inwoners naar de steden toe wat de druk op natuurgebieden in stedelijk gebied 

nog meer laat toenemen. Toch is natuur van groot belang voor het welzijn van de aarde en de mens. Zo 

kunnen bossen een reinigende functie hebben voor het water en heeft natuur een ontspannende werking 

op de mens [28]. Dit alleen zijn al belangrijke redenen om de natuur te behouden en te beschermen. In 

Nederland zijn er vele natuurorganisaties die zich bezig houden met het beheer en behoud van 

natuurgebieden. Zo heeft elke provincie een ‘landschap’, dit is een stichting die zich inzet voor het behoud 

en beheer van de natuur binnen de provinciegrenzen. Daarnaast zijn er landelijke beheerorganisaties 

zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Als laatste zijn er nog particuliere grondbezitters die 

natuurgebieden bezitten en beheren. Het Utrechts Landschap is een stichting die de natuur beheert en 

beschermt binnen de grenzen van de provincie Utrecht. 

Uitdaging & aanleiding 
In november 2013 heeft de provincie Utrecht een nieuw beleidsplan voor de natuur uitgebracht. Hierin 

spreekt de provincie haar voorkeur uit voor systeemgericht natuurbeheer waarin de focus ligt op de 

hoofdlijnen. Daarnaast wil de provincie graag een natuurbeheer van robuuste eenheden, en minder van 

losse kleine gebieden. Hoe dit in praktijk kan worden gebracht is nog niet duidelijk voor 

natuurorganisaties. Daarnaast is er een nieuwe natuurwet (hierna genoemd: Wet Natuurbescherming, 

afkorting WNB) opgesteld die vanaf 2017 in werking treedt. Dit heeft consequenties voor het 

natuurbeleid van de provincie en daarom zal dit gedeeltelijk moeten worden aangepast en uitgebreid, 

wat ook gevolgen zal hebben voor het Utrechts Landschap. Voor de nieuwe invulling van het beleid werkt 

de provincie samen met partners zoals het Utrechts Landschap. Als laatst, het Utrechts Landschap bestaat 

in 2017 90 jaar, en in dit jaar zouden ze graag de natuurgebieden meer onder de aandacht willen brengen 

om maatschappelijk draagvlak te creëren voor behoud en beheer van hun gebieden.  

Stichting Utrechts Landschap wil graag suggesties doen voor verbeteringen binnen het nieuwe 

natuurbeleid van de provincie Utrecht. Daarnaast wil het Utrechts Landschap een objectieve analyse van 

de waarde van haar natuurgebieden, om deze wellicht in te kunnen zetten om maatschappelijk draagvlak 

te kunnen creëren voor het behoud en beheer van natuurgebieden. Mogelijk zou het evalueren van de 

natuurgebieden een bijdrage kunnen leveren aan suggesties vormen voor het verbeteringen van het 

natuurbeleid.  

Het project binnen deze stage heeft twee doelen die bereikt worden met eenzelfde methode. Namelijk 

ten eerste om suggesties te doen voor de verbetering van het gestelde provinciale natuurbeleid. Deze 

suggesties worden gedaan naar aanleiding van een evaluatie van de natuurgebieden aan de hand van de 

criteria en richtlijnen gesteld door de overheid, de provincie Utrecht en Stichting Utrechts Landschap. 

Hiermee worden er, specifiek voor bepaalde natuurgebieden, suggesties gedaan voor invulling op het 

provinciaal beleid. Ten tweede wordt er een evaluatie te houden van het beheer en inrichting van een 

Kader 1 – Definitie draagvlak 

Wanneer er draagvlak gecreëerd wordt, dan krijgt het onderwerp in kwestie meer steun. Wanneer er veel 

maatschappelijk draagvlak is gecreëerd voor een bepaald natuurgebied, weet iedereen waarom het 

onderwerp belangrijk is, waardoor mensen steun geven aan het onderwerp.  
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aantal natuurgebieden, wat vervolgens kan dienen om onder andere maatschappelijk draagvlak te 

creëren ter behoud en beheer van natuurgebieden beheert door Stichting Utrechts Landschap. Voordat 

de gebieden geëvalueerd kunnen worden moeten de waarden van de gebieden berekend worden.  

Werkwijze 
Binnen het tijdsbestek van januari tot juli is het niet mogelijk om alle gebieden die beheerd worden door 

het Utrechts Landschap te waarderen. Het uitvoeren van biodiversiteitmetingen in het veld is uit 

praktische overwegingen niet meegenomen in dit onderzoek.  

Voor meer informatie over de Wet Natuurbescherming en het huidige/toekomstig natuurbeleid, zijn er 

een aantal interviews gehouden met onder andere de provincie en organisaties zoals BIJ12 en 

LandschappenNL. Nadat de wetgeving en natuurbeleid duidelijker is, is er begonnen aan een objectieve 

analyse van natuurwaarden, waarin factoren zijn opgenomen die te maken hebben met onder andere 

diversiteit, beleving en samenhang.  Er is nog geen erkende eenduidige objectieve maatstaaf, dus is er 

onderzocht wat de beste methodes zijn om de waarde van natuurgebieden te kunnen bepalen. Nadat de 

waarde van de gebieden is onderzocht, zijn er criteria opgesteld die vanuit het natuurbeleid en 

natuurwetgeving van belang zijn binnen de natuurgebieden. Hiermee wordt ten eerste het beleid 

geëvalueerd om suggesties te doen voor aanvullingen of verbeteringen voor het provinciaal beleid, en ten 

tweede worden de gebieden geëvalueerd om potenties binnen de gebieden te ontdekken en 

maatschappelijk draagvlak te kunnen creëren, zie figuur 1.  

 

                          

Figuur 1 Illustratie op methode van het project, zowel een evaluatie van het beleid als van de natuurgebieden.  

 

Dit is verwerkt in een advies voor aanpassingen of toevoegingen van het provinciale natuurbeleid plus in 

een advies voor het gebruik van de evaluatie van de natuurgebieden voor suggesties van aanpassingen in 

beheer en inrichting ter verhoging van de natuurwaarden en voor het verhogen van het maatschappelijk 

draagvlak. De volgende vragen worden in dit project beantwoord:  

1. Wat zijn de meest belangrijke veranderingen in de Wet Natuurbescherming ten opzichte van de 

oude wetgeving, en wat voor gevolgen heeft dit voor het natuurbeleid? 

2. Wat is het huidig natuurbeleid en wat zijn de toekomst plannen, in Nederland en de provincie 

Utrecht? 

3. Hoe kan de waarde van een natuurgebied vastgesteld worden? (+ 4 gebiedcasussen)  

4. Wat zijn evaluatiecriteria die gesteld kunnen worden aan de hand van het natuurbeleid en de 

Wet Natuurbescherming?  

5. Wat zijn de sterke punten van de vier gebiedcasussen en hoe kan dit ingezet worden om het 

maatschappelijk draagvlak te verhogen? 

6. Wat zijn de punten die toegevoegd of veranderd kunnen worden aan het provinciaal 

natuurbeleid?  

De waarde van een gebied: 

- Landschap 

- Cultuur 

- Ecologie 

 

Focuspunten natuurbeleid: 

- Landschap 

- Robuustheid 

 
Aanpassingen: 
Ecologie 

Draagvlak: 
Landschap 
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Achtergrond stichting 
Dit project wordt uitgevoerd bij Stichting Utrechts Landschap. Met ruim 22 000 beschermers, wat 

betalende leden zijn, 500 vrijwilligers en ongeveer 50 medewerkers onderhoudt en beschermt de 

Stichting haar natuurgebieden. Stichting Utrechts Landschap bestaat sinds 1927 en heeft nu ruim 5000 

hectare aan natuurgebieden. Stichting Utrechts Landschap is samen met andere natuurorganisaties 

partner in de beleidsformatie van de provincie Utrecht. Voorafgaande aan de stage heeft Stichting 

Utrechts Landschap veel soortentellingen uitgevoerd en data verzameld, wat bijdraagt aan het bepalen 

van de waarden van natuurgebieden. 

De structuur van Stichting Utrechts Landschap is door de kleine hoeveelheid medewerkers erg open, zo is 

er veel communicatie tussen de afdelingen, zie figuur 2. Binnen de organisatie is er een man/vrouw 

verdeling van ongeveer 70% vrouw op kantoor, en 100% man in het veld als terreinbeheerders en 

boswachters.  

 

Figuur 2 Structuur bedrijfsvoering Stichting Utrechts Landschap, Markus Feijen is mijn dagelijks begeleider en Hendrike 
Geessink is mijn begeleidster wanneer ik vragen heb over beleid zaken. Onder de afdeling beleid & planvorming zijn 
meer functies onderverdeeld behalve ecoloog, echter zijn deze voor dit project niet van belang.  

De wijzigingen binnen de wetgeving en het beleid kunnen effect hebben op het beleid van het Utrechts 

Landschap. Het effect zal vooral plaatsvinden in een verminderde financiële steun vanuit de provincie. 

Daarnaast is het Utrechts Landschap een partner in het formuleren van het nieuwe provinciale 

natuurbeleid. 

Binnen het project is de waarde bepaald van vier verschillende casusgebieden die beheerd worden door 

het Utrechts Landschap. Deze methode geeft uiteindelijk een duidelijk overzicht van de sterke punten en 

het belang van de casusgebieden, wat resulteert in een groot maatschappelijk draagvlak voor deze vier 

gebiedcasussen. Wanneer er binnen de evaluatie van de natuurgebieden belangrijke elementen naar 

voren zijn gekomen, die nu niet van belang worden genoemd in het provinciaal beleid, zijn deze 

meegenomen in de suggesties voor verbetering van het huidig provinciaal natuurbeleid. Dit project past 

binnen het evaluatiestadium van de beleidscyclus. Binnen het project worden natuurgebieden 

geëvalueerd en wordt de evaluatie gebruikt om bepaalde elementen opnieuw op de agenda te zetten 

voor het provinciaal natuurbeleid, zie figuur 3. 

 

Figuur 3 Beleidscyclus binnen organisaties  

Bestuur 

Beleid & 
Planvorming 
Hendrike Geessink 

Ecoloog 

Markus Feijen 

... 

Terreinbeheer Exploitatie Publiek & 
Relatie 

Bedrijfsvoering 

Directeur 

Saskia van Dockum 

Agendering probleemanalyse Ontwerp Bepaling

UitvoeringEvaluatie

Beleidscyclus:
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Formeel kader 
Deze stage is uitgevoerd in het kader van de afstudeerrichting Science, Business & Policy. Deze 

afstudeerrichting valt onder de masteropleiding Biologie, ‘Ecology & Evolution’ aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. De doelstelling van de stage is integratie van bedrijfskundige en/of bestuurskundige aspecten 

met bèta inhoudelijke vakkennis. Het is het streven om 60% natuurwetenschappelijk en 40% 

beleidsmatige aspecten in de stage te hebben. Het eindproduct is in de vorm van een beleidsadvies voor 

de Stichting Utrechts Landschap. Als onderdeel van de stage werkt de stagiaire aan voorbereiding van de 

daadwerkelijke implementatie (zoals het verwerven van draagvlak). Hier wordt in het stagerapport op 

geanticipeerd. De stage vindt plaats in de periode van 04-01-2016 tot 24-06-2016 en duurt exact 24 

weken. De begeleiding is samengevat in tabel 1. 

Tabel 1 Begeleiding bij stage 

Naam  Instituut  Functie  Rol in begeleiding 

Markus Feijen Utrechts Landschap Ecoloog Stagebegeleider bèta deel 

Hendrike Geessink Utrechts Landschap Hoofd afdeling Beleid & 
Planvorming 

Stagebegeleider 
beleidsmatig deel 

dr. ir. Chris Smit Rijksuniversiteit 
Groningen 

Professor Community and 
Conservation Ecology 

Bèta docent  

dr. Peter Weesie RUG, Science + 
Business & Policy  

Docent  SBP docent 

 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt de huidige en de toekomstige natuurwetgeving van Nederland uitgelegd, afsluitend 

met een overzicht van de meest belangrijke veranderingen voor het Utrechts Landschap. Binnen 

hoofdstuk 3 wordt het natuurbeleid uitgezet op zowel nationaal, provinciaal als lokaal niveau. Ook hier 

wordt onderscheidt gemaakt in het huidig natuurbeleid, en wat de ontwikkelingen zijn om een nieuw 

natuurbeleid te formuleren. Vervolgens worden er in hoofdstuk 4 de opties besproken over hoe 

natuurgebieden te waarderen zijn. Er zijn drie belangrijke onderdelen om te waarderen, namelijk de 

ecologie, het landschap en de ecosysteemdiensten. Binnen deze onderdelen wordt besloten welke 

methoden het best te gebruiken zijn. Hierop volgend wordt in hoofdstuk 5 de methode besproken die 

gebruikt gaat worden om de gebieden van het Utrechts Landschap te waarderen. In hoofdstuk 6 worden 

de resultaten weergegeven met een discussie over de analyse. Per gebied worden er conclusies getrokken 

aan de hand van de resultaten in hoofdstuk 7. Afsluitend wordt er in hoofdstuk 8 een advies gegeven aan 

het Utrechts Landschap, waar nog een kort hoofdstuk 9 op volgt met de implementatie van het advies. 

Hierin worden de actiepunten van het advies in categorieën opgedeeld, namelijk welke actiepunten direct 

kunnen worden uitgevoerd, actiepunten die in de nabije toekomst kunnen worden uitgevoerd en punten 

die op langere termijn kunnen worden uitgevoerd.  
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H.2 Natuurwetgeving in Nederland 
Hoofdstuk 2, Natuurwetgeving in Nederland, geeft achtergrond informatie over de 

huidige natuurwetgeving en de toekomstige Wet Natuurbescherming. Hierbij wordt een 

duidelijk overzicht getoond over welke veranderingen er gaan komen.  

Introductie 
Vanaf 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking [53]. Het is een wet die de 3 

vorige wetten; de Natuurbeschermingswet van 1998, de Boswet, en de Flora- en faunawet vervangt [54]. 

De reden van de vernieuwing is de vraag naar een eenvoudiger, beter gebalanceerd en gemoderniseerd 

raamwerk voor natuurbeleid [55]. Deze Wet Natuurbescherming legt de basis voor een geactualiseerd en 

beter werkbaar juridisch kader [56]. De nieuwe wet pleit voor één aanspreekpunt en één wetgeving, 

goede bescherming van biodiversiteit zonder stijging in de lasten van bedrijven en burgers, een breed 

draagvlak voor de natuur, en meer ruimte voor ondernemers zonder negatieve gevolgen voor de natuur 

[57].  

Huidige wetgeving 
Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet (1998) regelt de bescherming van gebieden die in het kader van 

de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn beschermd moeten worden (Natura 2000-gebieden, de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) en natuurmonumenten) [58, 59]. Deze gebieden worden aangewezen door het 

ministerie van Economische Zaken waarbij de zienswijze van betrokkenen wordt gevraagd [59]. Na de 

aanwijzing van de beschermde gebieden, maakt de provincie een inventarisatie van elk gebied [59]. 

Hierna moeten er voor alle werkzaamheden die schadelijk zijn voor de te beschermen habitat een 

vergunning aangevraagd worden [56]. Per gebied worden voor de soorten en habitattypen 

instandhoudingdoelen bepaald [59]. Voor Natura 2000 gebieden dient een beheerplan opgesteld te 

worden waarin onder andere staat beschreven welke maatregelen nodig zijn om de 

instandhoudingdoelen te halen [59]. De aangewezen soorten binnen Natura 2000 gebieden zijn beter 

beschermd dan andere soorten, aangezien deze soorten wettelijk beschermd zijn dankzij internationale 

afspraken [60]. De EHS betreft een netwerk van zowel grote als kleine gebieden in Nederland waar het 

behoud van natuur voorrang heeft [71]. De EHS is bedoeld om natuurgebieden te vergroten en met elkaar 

te verbinden [71]. Tegenwoordig is de EHS van naam veranderd en heet het nu het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN) [71].  

Boswet 

Begroeiing valt onder de Boswet als het gaat om een oppervlakte van beplantingen van bomen groter dan 

10 are (1000 m2), of als het een rijbeplanting betreft die uit meer dan 20 bomen bestaat. Daarnaast dient 

dit bos buiten de bebouwde kom te liggen om onder de boswet te vallen. Voor bebossing binnen de 

bebouwde kom kan de gemeente een aparte ‘bebouwde kom Boswet’ aanstellen aan de hand van de 

Wegenverkeerswet. Linde, paardenkastanje, Italiaanse populier en treurwilg vallen niet onder de Boswet 

net als wegbeplanting en eenrijige beplanting langs wegen van populier en wilg. Fruitboomgaarden, 

boomkwekerijen en kwekerijen van kerstbomen vallen ook niet onder de Boswet. De belangrijkste 

elementen van de Boswet zijn de meldingsplicht, de herplantplicht en het ministerieel kapverbod. Hierbij 

hoeft de dunning van een bos niet gemeld te worden. [61] 

Flora- en faunawet 

De bescherming van planten- en diersoorten is geregeld in de Flora- en faunawet. Deze wet is erop gericht 

om de Nederlandse biodiversiteit te beschermen en de dieren en planten binnen de Nederlandse 

wetgeving de plek te geven die hun volgens de Europese (Vogel- en Habitatrichtlijnen) afspraken toekomt. 
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De Flora- en faunawet is sinds 1 april 2002 van kracht. Het uitgangspunt is een wettelijk verbod op het 

doden van een aantal in het bijzonder genoemde dieren en planten. De Flora- en faunawet bevat een 

aantal verbodsbepalingen om er voor te zorgen dat in het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust 

worden gelaten, zo mogen er geen beschermde planten geplukt, verzameld of beschadigd worden, 

mogen er geen beschermde dieren gedood, verwond, gevangen of verontrust worden. Daarnaast mogen 

de nesten niet verstoord, en geen eieren gezocht of verwijderd worden. Er kan met bepaalde activiteiten 

een vrijstelling worden gegeven wanneer deze volgens een bepaalde gedragscode worden uitgevoerd. De 

beschermingsplicht en zorgplicht blijven daarbij gehandhaafd. [62] 

In artikel 7 van de Flora- en faunawet staat dat de minister lijsten moet vaststellen van met uitroeiing 

bedreigde of speciaal gevaar lopende in ons land van nature voorkomende planten- of diersoorten. Deze 

lijsten worden de rode lijsten genoemd, en zijn bedoeld als instrument om de vordering bij natuur en 

soortbescherming te toetsen [120]. Deze rode lijst soorten vallen niet onder de Flora- en faunawet, en 

daarom zijn de genoemde soorten niet wettelijk beschermd [120]. Binnen de rode lijsten zijn soorten 

gerangschikt in gevoelig, kwetsbaar, bedreigd, ernstig bedreigd of verdwenen soorten. Verdwenen 

betekent dat de soorten binnen Nederland uit het wild zijn verdwenen. Wanneer zo’n soort toch opduikt 

binnen Nederland is het vaak een ontsnapt individu uit dierentuinen of huizen. Toch bestaat de kans dat 

deze soorten ooit weer succes hebben in Nederland. De gevoelig en kwetsbare soorten zijn gebaseerd op 

een soortentrend over jaren. Wanneer er een sterke daling in de populatie is, zal deze als gevoelig of 

kwetsbaar worden gemarkeerd, afhankelijk van de ernst. 

Veranderingen in wetgeving 
De Wet Natuurbescherming brengt enkele veranderingen met zich mee. De huidige wetgeving is 

hierboven al omschreven. In tabel 2 zijn de belangrijkste verschillen tussen de drie wetten van nu 

(Boswet, Flora- & faunawet, Natuurbeschermingswet) en de Wet Natuurbescherming (WNB) uitgezet. Een 

van de meest ingrijpende veranderingen is dat alle taken binnen de verantwoordelijkheid van natuur 

overgaan op de provincies. Hierdoor moeten alle provincies hun eigen natuurbeleid formuleren, 

waardoor er verschillen in natuurbeleid tussen provincies gaan ontstaan. Dit heeft invloed op het beheer 

van natuurgebieden en daardoor op de kwaliteit van de natuurgebieden. De kwaliteit van natuurgebieden 

gaat dan per provincie van elkaar verschillen. 

Een ander belangrijk verschil tussen huidige wetgeving en de WNB is de wettelijke bescherming van 

soorten. Bij sommige soortgroepen zoals de vlinders sluit de wettelijke soortenbescherming van de WNB 

beter aan bij de rode lijst, dan de huidige flora- en faunawet (figuur 4) [64]. Voor alle werkzaamheden die 

schadelijk zijn voor het te beschermen habitat moeten vergunningen aangevraagd worden [56]. Echter, er 

worden relatief weinig ontheffingen voor de flora- en faunawet aangevraagd in vergelijking tot het aantal 

activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd [64]. Daarom is het de vraag hoe 

effectief de soortenbescherming is, en of er wel voldoende rekening wordt gehouden met beschermde 

soorten [64].  

Tabel 2 Veranderingen die optreden na invoering Wet Natuurbescherming 

Naam wet heden Wetgeving heden Wet Natuurbescherming 

Algemeen Provinciale beleidsinvulling gedaan door 
de provincie 

Provinciale beleidsinvulling gedaan door 
middel van samenwerking met partners 
als natuurorganisaties, bedrijven en 
jachtorganisaties [65] 

 Provincie verantwoordelijk aanleg nieuwe 
natuur en behouden van huidige natuur, 
50% van de financiering voor aankoop 
nieuwe natuur via de provincie [66] 

Natuurbescherming geheel de 
verantwoordelijkheid van de provincie, 
inclusief de subsidieaanvragen en 
aankoop. De overheid blijft 
eindverantwoordelijk naar de EU voor de 
internationale afspraken (Natura 2000, 
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Werelderfgoed). De rapporten hiervoor 
worden aangeleverd door de provincie, 
waarin  IPO (Interprovinciaal Overleg) een 
belangrijke rol speelt. [67, 68] 

  Intrinsieke waarde van natuur speelt een 
rol, al heeft dit geen juridische 
consequenties [69, 70] 

Natuurbeschermings
wet 

EHS – 730 000 ha groot [71] NNN – 680 000 ha groot met 
beschermingszones [65,71] 

 Natura 2000 gebieden en 
natuurmonumenten actief beschermd 
[72] 

Natura 2000 gebieden actief beschermd 
[72] 

Boswet Herplantingsplicht, meldingsplicht en 
ministerieel kapverbod [67] 

Uitzondering herplantingsplicht voor 
maatregelen binnen natuurontwikkeling. 
Uitzondering meldingsplicht wanneer 
gewerkt wordt met goedgekeurde 
gedragscode. [72] 

Flora- en Faunawet 1123 diersoorten beschermd door middel 
van rode lijst soorten (niet wettelijk) met 
verschillend beschermingsniveau [73] 

945 soorten actief beschermd door de 
wet zonder verschillend 
beschermingsniveau, sluit beter aan op 
beschermingsrichtlijnen EU [64, 55]. Zie 
figuur 4. 

 Jacht kan alleen plaatsvinden binnen 
bepaalde tijdsvlakken – herfst en winter 
[74] 

Jacht heeft geen bepaalde tijdsvlakken 
meer [75] 

 

 

Figuur 4 De wettelijke bescherming van individuele soorten op basis van de nieuwe en oude natuurwet [64] 

Conclusie 
De verandering van de drie wetten, Boswet, Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet, naar één 

Wet Natuurbescherming lijkt een mogelijk nadelig effect te hebben op de instandhouding van de huidige 

ecologische waarde van natuur in Nederland. Zo is de bescherming via de boswet minder streng, en is de 

EHS verkleind. Verder is de verantwoordelijkheid voor natuur en landschap verschoven naar de provincie 

waardoor er tussen de provincies verschillen in natuurbeleid kan ontstaan, wat gevolgen kan hebben op 

de natuurkwaliteit. De omschakeling naar de WNB heeft ook positieve gevolgen, het is een eenvoudigere 

en duidelijke wetgeving, met meer actief beschermde soorten. Wat beter had gekund in de WNB is de 

keuze van beschermde soorten. Nog steeds zijn er te weinig bedreigde soorten wettelijk beschermd.  
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H.3 Natuurbeleid in Nederland 
Hoofdstuk 3, natuurbeleid vanaf 2017, geeft informatie over de veranderingen in het 

natuurbeleid die gaan ontstaan door de overdracht van taken in natuurbeleid. Hier zijn 

zowel de provincie Utrecht als Stichting Utrechts Landschap mee bezig. Het hoofdstuk 

wordt afgerond met een korte conclusie met de onderdelen waar het Utrechts Landschap 

zich mee bezig houdt ten opzichte van deze studie. Voorbeelden binnen dit hoofdstuk 

zullen betrekking hebben op het rivierengebied, de reden hiervoor is dat de 

casusgebieden binnen deze studie binnen het rivierengebied liggen.  

Introductie 
Om de nieuwe wetgeving in goede banen te leiden zijn de provincies nu bezig met een aangepast 

natuurbeleid en een natuurvisie, vastgesteld op basis van het Natuurpact dat Rijk, provincies en een groot 

aantal maatschappelijke organisaties in 2013 met elkaar zijn overeen gekomen. In dit Natuurpact is 

afgesproken dat het Rijk en de provincies samen werken aan één samenhangend systeem van ecologische 

monitoring. Daarnaast moeten er voortgangsrapportages worden opgesteld door alle provincies over de 

realisatie van natuur en de kwaliteit van de natuur, zowel binnen als buiten het Nederlands 

Natuurnetwerk (NNN). Deze rapportages zullen door het Rijk gebruikt worden om verantwoording af te 

leggen naar de EU over de internationale verplichtingen (66). De speerpunten voor de provincies zijn 

maatschappelijke betrokkenheid en duurzame financiering, dit na aanleiding van het terugdringen van de 

overheidsfinanciering aan natuur en landschap.  

Als voorbereiding op de WNB heeft de overheid de provincie voor de taak gezet een natuurvisie op te 

stellen. De natuurvisie bestaat uit de strategische hoofdlijnen van het beleid. Deze zal moeten aansluiten 

op de natuurvisie van de overheid. 

De provincie Utrecht, waar de focus van deze studie op ligt, is op het moment bezig het natuurbeleid te 

herformuleren en een natuurvisie op te stellen ter voorbereiding van de extra taken in natuur en 

landschap. Met het opstellen van een nieuw, aangepast natuurbeleid wil de provincie Utrecht 

samenwerken met natuurorganisaties en particuliere grondbezitters. Het Utrechts Landschap is 

onderdeel van dit proces. Door actief met de provincie samen te werken, kan het Utrechts Landschap 

aangeven wat belangrijk is voor natuurbeheer en -behoud.  

Huidig beleid 
Nationaal beleid (1995-heden) 

Het provinciaal beleid wordt beïnvloed door het politiek klimaat en de beslissingen die genomen worden 

op nationaal niveau. Sinds 1995 is de politiek bezig om alle landschap- en natuurtaken over te hevelen van 

nationaal niveau naar provinciaal niveau. Als eerst werd in 1995 de bevoegdheid om de EHS-begrenzing 

per gebied vast te stellen overgeheveld naar de provinciebesturen [76]. Daarnaast werd de 

verantwoordelijkheid voor landinrichtingsplannen, een groot deel van de uitvoering van groene wetten, 

50% van de financiering van aankopen voor de realisatie van nieuwe natuur, en het secretariaat van de 

Nationale Parken, overgezet naar de provincie [76]. In 2013 kwamen de rest van de taken van het 

landschap- en natuurbeleid bij de provincie terecht, en vanaf de invoering van de wet Natuurbescherming 

in 2017 horen de taken bij wet, aan de provincie [67]. De overheid behoudt de verantwoordelijkheid naar 

de Europese Unie over Natura 2000 gebieden en het Werelderfgoed, Unesco World Heritage, vanwege de 

gemaakte internationale afspraken [67]. Met de nieuwe wetgeving moeten de provincies voor goede 

gegevens en rapportages zorgen waarmee de regering de voorgang kan rapporteren naar de EU.  

Het politieke klimaat kan plotseling veranderingen teweegbrengen in het Nederlandse natuurbeleid. Zo 

was in 2011 Staatssecretaris Henk Bleker van het CDA verantwoordelijk voor natuur, Bleker vond dat het 
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natuurbeleid een stuk soberder, en daardoor goedkoper kon [77]. De uitgaven aan natuur konden volgens 

Bleker teruggebracht worden naar 100 miljoen euro per jaar [77]. Daarnaast wilde hij af van de regeltjes 

ter bescherming van de flora en fauna [77]. Dit ging door een gebrek aan politieke steun niet door. Wel is 

er, door de jaren heen, een afneembare trend in uitgaven voor natuur zichtbaar, zie grafiek 1 [78]. 

Hierdoor ontvangen de provincies een stuk minder geld om uit te kunnen geven aan natuurbehoud en 

ontwikkeling.  

  
Grafiek 1 Uitgaven overheid aan natuur en regio van 2012 tot 2015 in miljoenen euro's. [78] 
 

Tegenwoordig is de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verantwoordelijk voor het 

culturele werelderfgoed in Nederland, waar stukken natuur ook onder vallen [79]. De verantwoordelijke 

voor het natuurlijk werelderfgoed in Nederland is de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie [79]. Samen bepalen ze het Nederlandse Werelderfgoed-beleid [79]. 

De Natura 2000 gebieden zijn nauw verbonden met het Kaderrichtlijn water, KRW, omdat alle Natura 

2000 gebieden in het stroomgebied van de verschillende rivieren liggen [60]. De minister van 

Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW [60], en het Ministerie 

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, EL&I, is eindverantwoordelijk voor het Natura 2000-

beleid [80]. Veel van de Natura 2000-doelen zijn afhankelijk van de watercondities in een Natura 2000-

gebied. De afspraken die in KRW-kader worden gemaakt, moeten dus overeenstemmen met de Natura 

2000-doelen. Dit vereist de nodige afstemming tussen beide partijen [60].  

Voor de communicatie over de voortgang van internationale natuurafspraken, naar de EU is het voordelig 

wanneer de provincie onderling de rapportages in eenzelfde formaat aanleveren, dit vereist een bepaalde 

mate van overeenstemming tussen de provincies. Hiervoor is een landelijk overleg orgaan tussen de 

provincies ingesteld, namelijk het Interprovinciaal Overleg, IPO, ‘voor en van provincies’ [81]. Binnen de 

organisatie IPO is er een natuur en landschap werkorganisatie ingesteld, BIJ12, die voor en met de 12 

provincies samenwerken over alle vragen van landelijke natuur en/of landschap [81, 82]. Een van de 

doelstellingen van BIJ12 is een uniform monitoringssysteem te creëren waardoor er ook op landelijk 

niveau gerapporteerd kan worden over de staat van de natuur [82]. BIJ12 en IPO geven advies over hoe 
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Kader 2 – Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) 

De SNL is een landelijk uniform stelsel, opgesteld door BIJ12 [87]. De Index Natuur & Landschap zorgt ervoor 

dat iedereen ook echt dezelfde taal spreekt, en beschrijft de verschillende natuur- en beheertypen, de 

standaard kostprijs per ha en monitoringsprotocollen [87]. De standaard te inventariseren soortgroepen zijn 

vaatplanten, broedvogels, libellen, vlinders en sprinkhanen [86]. 

Via een natuurbeheerplan geven provincies hun eigen invulling aan het natuurbeheer [87]. Het 

natuurbeheerplan is de basis voor de SNL-subsidies en geeft op kaart aan waar welke natuurtypen en 

beheertypen voorkomen en mogelijk zijn [87]. Alleen voor deze types kan subsidies worden aangevraagd.  
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het beleid ingevuld kan worden, waarbij de provincies nog niet verplicht zijn hun beleid op deze manier in 

te vullen. Wel waren alle provincies vooraf in overeenstemming over dit advies dus wanneer een 

provincie het advies negeert, kan deze er op aangesproken worden door andere provincies, een soort 

herenakkoord [Pers. Com. A]. Dit is in het verleden ook wel eens gebeurd [Pers. Com. A]. Een belangrijk 

systeem die door BIJ12 is gemaakt voor provincies is de SNL subsidie aanvraag [81, 82]. De SNL subsidie 

aanvraag wordt door alle natuurbeheer organisaties gebruikt om natuur beheer subsidie aan te kunnen 

vragen bij de provincie, zie kader 2.  

Naast BIJ12, die de monitoring van de provincies regelt, bestaat er het Netwerk Ecologische Monitoring, 

NEM, wat een samenwerkingsverband van overheidsorganisaties is voor de monitoring van de natuur in 

Nederland [83]. Het doel van NEM is om de verzameling van gegevens af te stemmen op de 

informatiebehoefte van de overheid [83]. NEM focust zich op het ontdekken van bepaalde trends in de 

aanwezigheid van diersoorten [84]. Daarnaast voert NEM steekproeven uit in natuurgebieden, wat samen 

met de gebiedsinventarisaties van de beheerorganisaties de gegevens oplevert die nodig zijn voor de 

verplichte rapportages over de voortgang van Natura 2000-soorten en -habitattypen aan de EU [85]. BIJ12 

heeft het plan om in de toekomst de NEM en de monitoring van het NatuurNetwerk/Natura2000/PAS 

samen te voegen naar één monitoringssysteem [82].  

Provinciaal beleid 

Naar aanleiding van de nieuwe natuurwet hebben de provincies de wettelijke plicht om hun natuurbeleid 

vast te stellen. Wel werken de provincies gezamenlijk aan een gevarieerde en veerkrachtige natuur met 

IPO als overlegorgaan tussen de provincies. De ambitie luid: ‘Een natuur die ruimte biedt voor ontspanning 

en bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Nederland. Een natuur die aansluit op de wensen van 

burgers, bedrijven en particuliere organisaties. Maar ook een natuur met biodiversiteit van internationale 

waarde, die aansluit bij de Europese afspraken.’ [67].  

Natuurbeheerders kunnen bij de provincie subsidie aanvragen voor het behouden of het verhogen van de 

natuurwaarde in hun landbouwgebieden en/of natuurterreinen [86]. BIJ12 heeft eisen opgesteld voor de 

aanlevering van gegevens om deze subsidie te kunnen krijgen, Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) 

genoemd, zie kader 2.  

Het doel van de provincie Utrecht is om de natuur dichter bij de samenleving te brengen, voldoende 

schaal en ecologische veerkracht voor natuur te creëren, en daarnaast een duurzaam 

financieringssysteem voor natuur te realiseren. Hierbij heeft de provincie vier pijlers gevormd om het 

beleid op aan te sluiten:  

(1) natuur in een robuust netwerk 

(2) systeemgericht en op hoofdlijnen 

(3) beleven en betrekken 

(4) samen verantwoordelijk voor een duurzame financiering.  

Kader 3 – Werkdefinities (natuurbeleid 2.0) 

Robuust netwerk: Een robuust netwerk is een netwerk dat tegen een stootje kan, het heeft voldoende 

veerkracht om verstoringen de baas te zijn [67]. De NNN is de ruggengraat voor een robuuste natuur, 

hieromheen moet een bufferzone worden opgesteld om deze te beschermen zodat kwetsbare gebieden 

binnen de NNN tegen een stootje kunnen [67, 121]. De provincie Utrecht doet dit door de vorming van de 

Groene Contour, een netwerk die bestaat uit alle EHS gronden die niet zijn opgenomen in de NNN met 

enkele bijzondere gebieden [63].  

Systeemgericht: De provincie Utrechts kiest voor een systeemgerichte aanpak binnen natuurbeheer [121]. 

Hierin wordt de focus gelegd op de werking van het ecosysteem. In de praktijk komt het erop neer dat de 

abiotische omstandigheden (ruimtelijke, bodem, water en milieucondities) in orde moeten zijn zodat de 

natuur de ruimte heeft om te ontwikkelen aan de hand van natuurlijke processen. Hierdoor zal intensief 

beheer minder nodig zijn. Echter, binnen een cultuurhistorisch landschap zal intensief beheer nodig blijven 

om juist te voorkomen dat de natuurlijke processen de overhand krijgen [122].  
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Lokaal beleid 

Het Utrechts Landschap is een onafhankelijk stichting, en is een stichting zonder winstoogmerk. Het 

statutaire doel van deze organisatie is ‘het bevorderen van behoud van het natuur- en landschapsschoon 

en cultuurhistorie in de provincie Utrecht’. Daaronder valt alles wat de kwaliteit van natuur en landschap 

in de provincie Utrecht ten goede komt. Er is een meerjarenbeleidplan van de stichting, voor de periode 

2013-2017, opgesteld. Hierin staan een vijftal opgaven beschreven waar het Utrechts Landschap aan wil 

werken (zie kader 4). Hiermee willen ze in het maatschappelijk veranderde speelveld, mede door een zich 

terugtrekkend overheid, resultaten blijven boeken. Daarnaast wil het Utrechts Landschap zijn 

bedrijfsvoering verduurzamen. De kernwaarden van het Utrechts Landschap zijn betrokken, daadkrachtig 

en vernieuwend. [88] 

Net als vele andere (natuur) organisaties heeft ook het Utrechts Landschap te kampen gehad met 

verminderde inkomsten. De reden hiervoor is een vermindering aan subsidie afkomstig van de provincie 

Utrecht [Pers. Com. G]. Dit heeft gezorgd voor een herverdeling van taken binnen de organisatie van het 

Utrechts Landschap, waardoor de organisatie over tijd is gekrompen. Door de vermindering aan 

financiering wil het Utrechts Landschap meer efficiënt met haar projecten omgaan. Om dit te kunnen 

doen moet duidelijk zijn waar het Utrechts Landschap voor staat zodat ze alleen die projecten gaat 

uitvoeren die hierbij passen. Hiervoor is er een focustraject in werking getreden waarin de sterke kanten 

van de organisatie naar boven komen.  

Toekomstig beleid 
Natuurwaarden overzichtelijk 

Dankzij de nieuwe wet natuurbescherming, en de daarbij horende veranderingen, zal het voor nieuwe 

ondernemers makkelijker worden zich te vestigen in een natuurgebied [57]. De reden hiervoor is nog 

maar een gezagsvoering en een versoepeling van vergunning aanvragen [55]. Als voorwaarde is echter in 

de wet gesteld dat hierbij de waarde van natuur niet mag worden aangetast [57]. Hiervoor zal de waarde 

van natuurgebieden eerst objectief moeten worden vastgesteld. Daarnaast zijn de natuurwaarde te 

gebruiken om de natuurgebieden te evalueren.  

Provinciale natuurbeleid 2.1 

Natuurbeleid 2.0 is het natuurbeleid van de provincie Utrecht op dit moment. Door de verandering in 

wetgeving en de verschuiving in verantwoordelijkheid voor het natuur- en landschapsbeleid, is de 

provincie het natuurbeleid aan het uitbreiden en aan het herformuleren, wat zij samen doet met 

natuurorganisaties. Hierbij willen ze graag een inventarisatie van de biodiversiteit van alle gebieden in de 

provincie, wat aangeleverd moet worden door de natuurorganisaties [M]. Het nieuwe natuurbeleid wordt 

natuurbeleid 2.1 genoemd. De provincie geeft invulling aan de pijlers van het huidige natuurbeleid 2.0 en 

zal een 5de pijler toevoegen, namelijk de pijler ‘balans bewaken’. Binnen deze pijler zal er een 

afwegingskader ontstaan tussen het toestaan van activiteiten, beheer en schadebestrijding, en de balans 

tussen verschillende typen natuur. De visie is om een balans te vinden tussen instandhoudingdoelen en 

het toestaan van ingrepen [Pers. Com. L]. Daarnaast is er een plan om met natuurorganisaties eens in de 1 

a 2 jaar samen te komen om een evaluatie van het beleid, en de soortenbescherming, te houden [Pers. 

Com. L].  

Kader 4 – vijftal opgaven van het Utrechts Landschap 

1. Borgen van duurzaam beheer en onderhoud 

2. Relatie stad - land 

3. Realisatie netwerk natuurgebieden 

4. Ruimte bieden aan beleving 

5. Versterking achterban 
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Zoals in kader 2 wordt genoemd heeft de provincie de groene contour aangewezen, deze zullen een 

bijdrage leveren voor een robuust natuurnetwerk binnen de provincie grenzen. Aangezien de groene 

contour geen onderdeel is van het NNN, is er geen subsidie beschikbaar voor de omvorming van 

landbouwgronden naar natuur, wel voor het beheer via de SNL, binnen de groene contour [63].  

Desondanks wil de provincie dit doorzetten door bijvoorbeeld wanneer natuurcompensatie nodig is dit 

binnen de groene contour te doen. Na de realisatie wordt de nieuwe natuur hopelijk  opgenomen in het 

NNN [63].  

Binnen pijler 2 gaan er veel veranderingen plaatsvinden. Zo heeft de provincie besloten dat er in de meest 

belangrijke gebieden wel aan soortenbescherming moet worden gedaan. In artikel 1.12 van de Wet 

Natuurbescherming staat dat ‘provincies hebben de verantwoordelijkheid om in het wild voorkomende 

dier- en plantensoorten die met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopen te behouden of te 

herstellen naar een gunstige staat’. De provincie Utrecht reageert hierop door een actief 

soortbescherming beleid te formuleren [89]. Hiervoor heeft de provincie vier sporen bedacht, namelijk 1. 

systeembenadering binnen de NNN, 2. agrarisch natuurbeheer buiten NNN, 3. informatieverstrekking aan 

eigenaren/beheerders van terreinen met bedreigde soorten en, 4. extra inspanning voor leefgebieden en 

biotopen die onvoldoende worden bediend via 1, 2 en 3 en waarvoor de provincie Utrecht 

bovengemiddelde verantwoordelijkheid draagt [89]. Daarnaast wil de provincie gaan werken met 

icoonsoorten en meeliftsoorten [89]. Icoonsoorten zijn soorten waarvoor de provincie Utrecht een 

bijzondere betekenis heeft omdat een belangrijk deel van de Nederlandse populatie in Utrecht voorkomt 

[89]. Andere bedreigde soorten uit de betreffende leefgebieden profiteren ook van deze maatregelen, 

deze worden meeliftsoorten genoemd. Per leefgebied heeft de provincie al enkele maatregelen in het 

leven geroepen, zie kader 5 voor de maatregelen van rivieren (inclusief uiterwaarden). De icoonsoorten 

zijn gehangen aan bepaalde typen soortenbeschermingsgebieden waar de icoonsoorten voor kunnen 

komen, deze staan weergegeven in bijlage 5.   

Natuurvisie 

De provincie is van plan de natuurvisie van de overheid aan te passen zodat het aansluit op de wensen 

van de provincie (kader 6). De verwachting is dit pas in januari 2018 af te hebben [ L]. Deze studie zal zich 

verder niet focussen op de natuurvisie aangezien dit niet een ‘pressing matter’ is. De 5 pijlers maken 

onderdeel uit van de natuurvisie.  

Conclusie 
Door politieke veranderingen zijn de uitgaven aan natuur vanuit de overheid flink verminderd, waardoor 

de financiering voor natuur en landschap aan de provincie ook flink verminderd is. Al sinds langere tijd is 

er een proces gaande om het natuurbeleid te decentraliseren naar de provincie, en met de 

Kader 5 – Maatregelen van rivieren (inclusief uiterwaarden)  

• Waar mogelijk natuurlijke processen van erosie en sedimentatie laten plaatsvinden; waardoor er 

natuurlijke hoogteverschillen ontstaan (inclusief tijdelijke poelen) en afwisseling van onbegroeide en 

begroeide plekken.  

• In stand houden van goede waterkwaliteit 

• Voorkomen dat de rivierbodem te veel wordt verstoord 

• Passeerbaarheid in standhouden of herstellen, geldt ook voor trekvissen. 

• In stand houden van kale plekken, boven de hoogste waterlijn en bij voorkeur met zuidelijke expositie 

• In stand houden oude knotwilgen en populieren 

• Zo lang mogelijk behouden van oude lanen en voorkomen van boom- en struikopslag, maaien en 

afvoeren van de bermvegetatie en verwijderen van gevalle blad in lanen 

• Bloemrijke graslanden herstellen en cyclisch rotatiemaaibeheer toepassen waarbij delen laat gemaaid 

worden en delen gedurende een jaar blijven overstaan 

• Ecologisch beheren van dijken, in het bijzonder van de Rijn- en Lekdijk 
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inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming zal dit proces voltooid worden. Dit zorgt ervoor dat de 

provincies hun beleid moeten aanscherpen en een natuurvisie moeten opstellen.  

Op het moment is de provincie Utrecht een vernieuwt natuurbeleid aan het formuleren. Tijdens dit 

proces is er de mogelijkheid voor natuurorganisaties, zoals het Utrecht Landschap, punten onder de 

aandacht te brengen, en aanvullingen te doen op het natuurbeleid. De provincie geeft invulling op de 

huidige 4 pijlers en voegt de pijler ‘balans bewaken’ toe. De grootste verandering binnen het natuurbeleid 

zal de soortenbescherming zijn, waarin icoonsoorten en soortenbeschermingsgebieden worden 

aangewezen. Daarnaast wil de provincie, en de natuurorganisaties, de natuurwaarde van alle 

natuurgebieden weten zodat de gebieden geëvalueerd kunnen worden op de gegeven 

gebiedsdoelstellingen. De ecologische natuurwaarde kan bijdragen aan het invullen van de icoonsoorten 

en de soortenbeschermingsgebieden.  

Het nieuwe natuurbeleid zorgt voor ervoor dat het voor ondernemers makkelijker is om zich te vestigen in 

of rondom natuurgebieden. Dit kan ervoor zorgen dat de natuurwaarde van de natuurgebieden 

verminderd wordt. Wel kan dit ondernemerschap voor extra inkomen zorgen voor de gemeente of 

provincie, die deze kan gebruiken ter bevordering van de natuurgebieden.  

 

 

  

Kader 6 - Natuurvisie overheid [56] 

In de natuurvisie schetst het kabinet het natuurbeleid voor de komende 10 jaar. Hierin staat centraal dat 

natuur midden in de samenleving thuishoort. Hiermee worden burgers, bedrijven, gemeenten en 

organisaties de kans geboden om natuur zelf te beschermen en duurzaam te gebruiken. Voorbeelden 

hiervan zijn bescherming tegen hoogwater, landbouwers met bloemrijke perceelranden (natuurinclusieve 

landbouw) en ‘groene’ daken.  

Daarnaast wordt de aandacht verlegt van bescherming van natuur tegen de samenleving naar versterking 

van natuur dóór de samenleving. Hierin wordt de verantwoordelijkheid van natuur verschoven naar de 

samenleving. Een voorbeeld hiervan is groen ondernemerschap. Deze initiatieven zullen leiden tot een 

duurzaam natuurbeleid waarin de samenleving centraal staat.  

Het rijk blijft eindverantwoordelijke voor de natuur. Zo zijn er goede internationale afspraken gemaakt en 

wordt er samen met de provincies geïnvesteerd in het NNN.  
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H.4 Waarde van een natuurgebied bepalen 
In dit hoofdstuk worden meerdere mogelijkheden besproken voor het waarderen van 

natuur en landschap. Deze worden zo goed als mogelijk op een wetenschappelijke 

manier uitgelegd, en weerlegt zodat de beste methoden overblijven die vervolgens 

uitvoerig worden besproken in H5, Methode waardering gebiedcasussen. In H6 worden 

deze methoden vervolgens gebruikt voor het waarderen van de gebiedcasussen binnen 

het Utrechts Landschap. Voorbeelden binnen dit hoofdstuk zullen betrekking hebben op 

het rivierengebied, de reden hiervoor is dat de casusgebieden binnen deze studie allen 

binnen het rivierenlandschap liggen. 

Introductie 
‘Waarde is een aanduiding voor het belang van iets. Dat iets kan onder andere een goed, informatie, een 

dienst of een recht zijn’ [90]. Een natuurgebied heeft ook een belang. Dit belang kan in verschillende 

vormen worden uitgedrukt en het is per persoon afhankelijk welke vorm het meest belangrijk is. De 

vormen die in dit rapport besproken worden zijn de ecologische natuurwaarde, de landschapswaarde en 

de waarde van de ecosysteemdiensten. Er zijn verschillende methodes om deze vormen uit te drukken. 

Niet alle methodes zijn even betrouwbaar en er zijn veel zwakheden te zien in de methodes die gebruikt 

worden. Daarom worden de meest belangrijke en meest gebruikte methodes uiteengezet om vervolgens 

de meest gebruikte criteria te gebruiken om uiteindelijk de waarden van de natuurgebieden te bepalen.  

De waarde van een natuurgebied is niet gemakkelijk uit te drukken en er is niet één definitie voor. Na 

uitvoerig literatuur onderzoek is in deze studie gekozen voor drie verschillende waarden die de totale 

waarde van een natuurgebied uitdrukken. Ten eerste ingezoomd op het gebied, namelijk de ecologische 

waarde, ten tweede de verbinding tussen de elementen waardoor er een landschap ontstaan, dit is de 

landschapswaarde en als laatste welke diensten dit het gebied ons geeft, de waarde van de 

ecosysteemdiensten. Onafhankelijk worden deze diensten vaak genoemd als het gaat om natuur. Bij de 

ecologische waarde kan gedacht worden aan het aantal soorten of de biodiversiteit per hectare [Pers. 

Com. F]. Daarnaast de landschapswaarde, dit is de waarde van het gebied in het geheel, zoals de muren 

om een huis, waarin de ecologische waarde de inrichting van het huis is [Pers. Com. F]. En als laatst kan de 

natuurwaarde uitgedrukt worden in de waarde van de diensten die een systeem biedt, namelijk 

ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten zijn alle diensten die een ecosysteem aan de mens biedt [25]. 

Deze diensten bevatten een bepaalde waarde, sommige hebben meer waarde dan anderen, afhankelijk 

per persoon en organisatie. In deze studie worden de diensten bekeken vanuit natuurlijk oogpunt. De 

functie natuur, en de diensten die de natuur daarbij biedt zijn van hogere waarde dan de functie 

landbouw.  

Naast deze drie waarderingen heeft natuur een intrinsieke waarde. Dit betekent dat natuur en landschap 

een waarde hebben van zichzelf, inclusief de planten en dieren die er leven [91]. Wij als mensen hebben 

de verantwoordelijkheid om dit vermogen te beschermen en te behouden [91]. Deze waarde is niet te 

kwantificeren. Met de invoering van de nieuwe natuurwet is deze intrinsieke waarde herkend door de wet 

(artikel 1.10, 1a, Wet Natuurbescherming).  

Ecologische natuurwaarden 
Vanuit ecologisch oogpunt is de ecologische waarde van natuur uit te drukken in de kwaliteit van het 

gebied keer het areaal van het gebied [1]. De kwaliteit van een gebied kan worden uitgedrukt in het 

voorkomen van soorten, in soortenrijkdom of in biodiversiteit. Soortenrijkdom en diversiteit zijn twee 

verschillende termen; soortenrijkdom is de hoeveelheid unieke soorten terwijl diversiteit een expressie of 

index is van een bepaalde relatie tussen de hoeveelheid unieke soorten en de hoeveelheid individuen [2].  

Biodiversiteit  
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De biodiversiteit kan door vele verschillenden methoden worden uitgerekend, waarvan de Shannon Index 

en de Simpson Index het meest gebruikt worden [3].  

De Shannon Index, ook wel de Shannon-Weaver Index of Shannon-Wiener Index genoemd, is gebaseerd 

op een communicatie vraag over hoe je de volgende letter in een stuk tekst kan voorspellen [2]. Dit zou 

moeilijker worden naarmate de tekst langer wordt. De Shannon index voorspelt welke letter gaat komen 

met de kennis hoe vaak een letter is voorgekomen [2]. Binnen de ecologie geeft de Shannon-index de 

onzekerheid van het voorkomen van de soort, met de kennis over de verdeling van soorten [3]. Hoe hoger 

de index is, hoe hoger de diversiteit. De Simpson Index meet de waarschijnlijkheid ‘D’ dat twee 

individuen, bemonsterd uit een groep individuen, zonder vervanging van deze twee individuen, 

verschillend zijn [4]. Hierin wordt, net als bij de Shannon Index, het voorkomen en de verdeling van 

soorten meegenomen. Hoe hoger de Simpson Index, hoe lager de biodiversiteit.  

Zowel de Shannon als de Simpson Index kunnen niet gebruikt worden voor de ecologische natuurwaarde 

berekening binnen deze studie. De data die beschikbaar is binnen het Utrechts Landschap beschikt niet 

altijd over de hoeveelheid individuen er voorkomen van een bepaalde soort. Daarnaast is het voorkomen 

niet altijd even betrouwbaar dankzij vele verschillende waarnemers, waarvan sommige alleen de 

algemene soorten waarnemen waardoor een onrealistische verdeling ontstaat van de totale 

soortenrijkdom.  

Een andere vorm van biodiversiteit is de functionele biodiversiteit, FD, gebaseerd op de verschillende 

aspecten van een ecosysteem zoals de functionele variatie in organismen [5]. Hierbij wordt het aantal 

plant groepen berekent op basis van de verschillende functionele groepen, ook wel de totale lengte van 

een functionele dendrogram, zie figuur 5 [5, 6]. Het objectief toewijzen van functionele groepen is lastig, 

en daarom is er geen gestandaardiseerde methode om de FD te bepalen [5, 6]. De FD bestaat uit drie 

onderdelen; functionele rijkdom, functionele effectiviteit en functionele afwijking [5]. Voor een zo 

objectief mogelijke bepaling van de functionele biodiversiteit worden deze drie onderdelen eerst bepaald. 

De functionele rijkdom is vooral van belang als alle eigenschappen elkaar gelijkmatig aanvullen en er dus 

een grote verscheidenheid aan soorten is [6]. De functionele rijkdom wordt berekend aan de hand van de 

hoeveelheid niches die worden ingenomen. Als de functionele rijkdom laag is, is er een hoge 

waarschijnlijkheid dat niet alle bronnen worden gebruikt [5]. De functionele effectiviteit wordt berekend 

aan de hand van de verdeling van biomassa over de niche-groepen, er van uit gaande dat de 

beschikbaarheid van bronnen gelijkmatig verdeeld is [5]. Als de functionele effectiviteit laag is, zijn de 

bronnen waarschijnlijk onderbezet [5]. Als laatste de functionele afwijking, deze wordt bepaald aan de 

hand van de distributie binnen een niche [5]. Wanneer de functionele afwijking hoog is, is er een hoge 

niche differentiatie en dus weinig competitie over bronnen, wat een hoge efficiëntie van bron-gebruik 

meebrengt [5]. In het kort zegt het bepalen van de FD iets over de efficiëntie van een ecosysteem, en 

daarmee over de gezondheid van het ecosysteem. Naast dat er geen gestandaardiseerde methode voor 

FD berekenen is, beschikt het Utrechts Landschap niet over de gegevens van alle soorten of van alle 

niches die aanwezig zijn. Hierdoor is deze methode niet geschikt voor de ecologische waardering van de 

verschillende casusgebieden.  

 

 
 
 
 
 
 
Figuur 5 Dendrogram van de functionele diversiteit. x-as is de hoeveelheid 
soorten, y-as de functionele diversiteit gestandaardiseerd tussen 0-1. De f is 
het effect van de clusters eigenschappen, wat analoog is voor de 
hoeveelheid functionele groepen. [6] 
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Geen van de diversiteit metingen kunnen gebruikt worden door ontoereikende data. Daarom kan er 

alleen gebruikt worden gemaakt van de soortenrijkdom.  

Waardering 

Bij berekening van enkel de biodiversiteit of de soortenrijkdom wordt er geen onderscheidt gemaakt in 

waardering tussen diersoorten. Sommige soorten zijn echter van hogere waarde omdat er een (hoge) 

kans tot uitsterven van dit soort is. Om dit mee te nemen, kan gebruikt gemaakt worden van de rode 

lijsten, om vervolgens gebieden met bedreigde soorten een hogere waarde toe te kennen. Bij berekenen 

van de ecologische natuurwaarden zijn methoden bekend waarbij bedreigde soorten en de zeldzaamheid 

van een habitat worden meegenomen [7]. De kwaliteit wordt hier uitgedrukt in soortenrijkdom, wat ook 

aansluit op de manier waarop internationale natuurkwaliteit wordt beschreven [7].  

Natuurwaarde indicator 

Om een goede afweging te kunnen maken van de natuureffecten in een gebied, door bijvoorbeeld een 

herinrichting of ondernemingseffecten, heeft het Plan Bureau Leefomgeving, PBL, de natuurwaarde 

indicator ontwikkeld [8]. De natuurwaarde indicator drukt de natuurwaarde uit in natuurpunten, en wordt 

objectief berekend door: de oppervlakte van het gebied, de kwaliteit van het gebied, en een weegfactor 

voor de zeldzaamheidwaarde [8, 9]. De oppervlakte wordt uitgedrukt in aantal hectare en de kwaliteit 

wordt berekend met de soortenrijkdom van de belangrijke soortgroepen, omdat deze eenduidig te meten 

zijn [8, 9]. De weegfactor houdt rekening met de soortenrijkdom en de mate van bedreiging, daarnaast 

wordt gekeken naar de zeldzaamheid van bepaalde habitats, bepaald op basis van het standaardwerk 

Handboek Natuurdoeltypen [8, 9, 10]. Uitspraken over de kwaliteit van de natuurgebieden kunnen ook 

gedaan worden op het schaalniveau van de SNL- natuur- en/of beheertypen [92]. Na de bepaling van alle 

drie de onderdelen wordt de natuurwaarde berekend in punten: areaal * kwaliteit * weegfactor, waarna 

het een kwantitatieve eenheid is geworden [9]. Deze natuurwaarde indicator wordt door veel organisaties 

gebruikt, zowel door de universiteit van Wageningen als van Groningen, en daarnaast ook door 

organisaties zoals Compendium voor de leefomgeving [93]. Om deze reden wordt er ook van deze 

methode gebruik gemaakt binnen deze studie.  

De ecologische kwaliteit van Nederlandse natuurgebieden 

De kwaliteit van natuur wordt vastgesteld aan de hand van intacte systemen [10, 92]. De gemiddelde 

kwaliteit van deze intacte systemen in Nederland is erg laag, zie figuur 6 [92]. Tussen 2000 – 2005 had 

weinig oppervlakte in Nederland een goede kwaliteit, voor 80% voldeed de natuur namelijk niet aan de 

beleidsdoelstellingen [94]. Volgens de kwaliteitscriteria van de EU-habitatrichtlijn, is de mate van 

instandhouding matig tot zeer ongunstig binnen twee derde van de beschermde habitats [94]. Kwalitatief 

hoogwaardige natuur wordt vooral gevonden in grotere gebieden door een grotere mate van ruimtelijke 

samenhang en betere milieucondities doordat verstorende invloeden zich meer op afstand bevinden [94]. 

In het nieuwe beleid van de provincie wordt er meer gefocust op de NNN om gebieden uit te breiden en 

kleinere gebieden met elkaar te verbinden zodat de natuurkwaliteit verhoogd wordt [95].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6 kwaliteit van ecosystemen op basis van 
een intact ecosysteem in Nederland [92]. 
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Voorbeeld: De ecologische kwaliteit van het rivierlandschap 

Het rivierenlandschap is een van de meest diverse en complexe ecosysteem dat bestaat [11]. De 

uiterwaarden van het rivierenlandschap zijn dynamische gebieden waarin kleine veranderingen van 

individuele waterbronnen al grote effecten hebben op de soorten samenstelling van de uiterwaarden 

[29]. In de afgelopen eeuwen is door intensief gebruik en aanpassingen de diversiteit binnen het 

rivierengebied enorm afgenomen [11]. Toch is de biodiversiteit van het rivierenlandschap in Nederland de 

afgelopen 20 jaar weer enorm toegenomen dankzij herstel projecten [11]. Zo komen er in de 

uiterwaarden en in de rivier meer zeldzame soorten voor, en zijn er voorheen uitgestorven soorten weer 

teruggekomen [96, 11]. De reden hiervoor is dat er veel landbouwgronden om zijn gevormd naar 

natuurgebieden, meestal in het kader van de NNN [89]. Binnen de natuurontwikkeling werd gedacht aan 

het spontaan herstellen van natuur, hierdoor werden overstromingen binnen de uiterwaarden mogelijk 

gemaakt. Zo zijn er vele succesvolle projecten geweest zoals ‘Plan Ooievaar’, die het 

complete biotische riviersysteem weer werkend kregen in samenhang met maatschappelijke activiteiten, 

zoals landbouw [96]. Daarnaast werken veel van deze projecten aan de veiligheid van het land, door 

ruimte te geven aan de rivier waarbij overstromingen in de uiterwaarden normaal werden [97]. Hierdoor 

is minder kans op overstromingen binnen de bebouwde kom, welke telkens groter werd door 

klimaatverandering [97].  

Conclusie ecologische natuurwaarde bepaling 

Om de ecologische natuurwaarde te bepalen wordt in deze studie gebruik gemaakt van de natuurwaarde 

indicator. Binnen deze indicator wordt er gekeken naar de kwaliteit van het soortenrijkdom. Ook worden 

de bedreigde soorten, die genoemd zijn in rode lijsten, meegenomen in de waarde bepaling. Om de 

ecologische natuurwaarde aan te vullen wordt er gekeken naar de aanwezigheid van Natura 2000 soorten 

en icoonsoorten. Daarnaast wordt er gekeken naar de trend over tijd in zowel de natuurwaarde indicator, 

de bedreigde soorten (rode lijst), icoonsoorten en Natura 2000 soorten. 

Waarde bepaling van een landschap 
Naast de ecologische waarde bevat een gebied een bepaalde landschapswaarde. Het landschap is een 

beleving en brengt emoties, het kent samenhang, heeft een wisselwerking tussen mens en natuur, het 

verandert continu en heeft een eigen schaal [12; 13]. Kader 7 geeft een preciezer beeld van een 

landschap.  

Landschappen kunnen beschermd worden door bijvoorbeeld op de lijst van Unesco Werelderfgoed of 

Rijksmonumenten te komen [99]. Daarnaast heeft de overheid twintig Nationale Landschappen 

toegewezen die elk een unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen hebben, en 

daarmee het verhaal vertellen van het Nederlandse landschap [100]. De bescherming van deze gebieden 

ligt nu bij de provincie. 

Er is geen directe wettelijke bescherming voor een landschap, en de definitie is zo breed dat er geen 

inherente methode is om de waarde van een landschap te bepalen [101]. De uitkomst zal daarom altijd 

een bepaalde mate van subjectiviteit bevatten [101]. Dit is de reden dat de uitkomsten van de meest 

gewaardeerde landschappen vaak van elkaar verschillen, figuur 7 [14]. Een aantal methodes zijn 

hieronder beschreven. Vervolgens zijn de kerncriteria van elke methode naast elkaar gezet. De criteria die 

overlappen van de verschillende methoden zijn belangrijke criteria omdat ze vaker worden gebruikt. In 

deze studie worden de overlappende criteria gebruikt om de landschapswaarde te berekenen, zie tabel 3. 

Wanneer elementen gedeeltelijk overeenkomen, wordt dit al gezien als een overeenkomst.  

Een eerste handboek voor het waarderen van een landschap is beschreven door het 

landschapsobservatorium. Het landschapsobservatorium beschrijft de pijlers van een landschap, welke 

identiteit en duurzaamheid zijn [12]. Vanuit deze pijlers kan men de waarde van een landschap bepalen. 

Identiteit bestaat uit de waarden karakteristieke onderdelen, interne samenhang, verbondenheid en 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Biotoop
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oriëntatie in tijd [12]. Duurzaamheid bestaat uit maatschappelijke betrokkenheid, consistent beleid, 

financiële zekerheid en robuuste ecologie [12].  

Een andere methodiek is die van het waarderen van een cultureel landschap, die gebaseerd is op de MSP-

methodiek. De elementen waar naar gekeken worden in deze methodiek zijn; zeldzaamheid, gaafheid, 

kenmerkendheid, ouderdom, diversiteit en samenhang [101]. Deze elementen zijn wel voor verschillende 

interpretaties vatbaar, en zullen dus met andere methoden vergeleken moeten worden om de beste 

invulling van de elementen te krijgen.  

Een derde aanpak wordt beschreven door Rijkswaterstaat [17]. Zij noemen de landschapskwaliteit de 

ruimtelijke kwaliteit, wat op ongeveer hetzelfde neerkomt als landschapskwaliteit. De meest belangrijke 

elementen van de ruimtelijke kwaliteit zijn het gebruik, de beleving en de toekomst van het landschap 

[17]. De ruimtelijke kwaliteit is afhankelijk van het schaalniveau waarop de analyse wordt uitgevoerd, dit 

kan van lokaal naar nationaal schaalniveau zijn [17].  

Als laatste een methode beschreven door ‘Wettelijke onderzoekstaken Natuur & Milieu’ [18]. Dit is een 

methode die gebaseerd is op andere methoden, en hieruit kerncriteria heeft geselecteerd. Deze 

kerncriteria zijn de Natuurlijke kwaliteit, waaronder de aardkunde wordt verstaan, de culturele kwaliteit 

(cultuurhistorie), beleving en gebruikswaarde [18].  

Zoals duidelijk wordt uit tabel 3, zijn er geen overeenkomsten met de factoren consistent beleid en 

financiële zekerheid van het landschapsobservatorium. Dit zijn ook factoren die afhankelijk zijn van de 

organisatie die de gebieden beheerd en daarom zijn ze niet altijd te overzien. In dit korte tijdsbestek 

kunnen deze twee elementen niet worden meegenomen. Daarnaast zijn er geen overeenkomsten met de 

factoren zeldzaamheid van de MSP-methodiek, daarom wordt deze factor ook niet meegenomen.  

Gecombineerd zijn er dan de volgende componenten, waarna uitgelegd wordt wat het betekent als 

samengevat van de verschillende methodieken: 

Kader 7 - Begrip Landschapswaarde 

Het waarneembare deel van de aarde dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang en wederzijdse 

beïnvloeding van factoren klimaat, reliëf, water, bodem, flora & fauna, alsmede menselijk handelen [15]. 

Ook wordt het beschreven als dat waar historische geografie, fysische geografie en ecologie samenkomen, 

figuur 9 [15]. Volgens de Europese landschapsconventie is een landschap “een gebied, zoals waargenomen 

door mensen waarvan het karakter het resultaat is van de actie en interactie tussen natuurlijke en/of 

menselijke factoren [102]. Een landschap inclusief natuur is een publiek goed en daarom zijn er altijd 

mensen bij betrokken [16].  

Vaak wordt het landschap gezien als: ‘Een gebied dat in zijn uiterlijk een geheel vormt en bestaat uit een 

aantal natuurlijke elementen en uit een aantal door de mens aangebrachte bouwstenen’ [98]. 

 

Figuur 7 Een landschap wordt beschreven als dat waar sociologie, biologie en geologie samenkomen. Het wordt 
bepaald door de onderlinge samenhang. [15] 

Een cultuurlandschap is het door menselijk denken en handelen bepaalde en gevormde deel van de 

Nederlandse ruimte [101]. Nederland is een cultuurlandschap waar alles door menselijk denken en 

handelen bepaald en gevormd is. 
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Figuur 8 Vier verschillende selecties van gewaardeerde landschappen, vier uitkomsten met overeenkomsten maar zeker 
ook met verschillen. De twintig nationale landschappen van Nederland zijn aangegeven met grijs. [14] 
 
Tabel 3 Overeenkomsten van landschapswaarderingen tussen drie verschillende methode 

 Landschaps-
observatorium 

MSP-methodiek Rijkswaterstaat Wettelijke 
onderzoekstaken 

Nieuwe naam 

O
ve

re
en

ko
m

st
en

 

Karakteristieke 
onderdelen 

Kenmerkendheid Functie Onderdeel van 
Gebruikswaarde & 
culturele kwaliteit 

Karakter 

Interne 
samenhang 

Samenhang   Samenhang & 
verbinding 

Oriëntatie in tijd Ouderdom   Oriëntatie in tijd 

Robuuste ecologie Diversiteit  Toekomst – 
robuust 

 Robuustheid 

Maatschappelijke 
betrokkenheid 

 Beleving Beleving Beleving 

 Gaafheid  Onderdeel van 
Gebruikswaarde 

Gaafheid 

V
er

sc
h

ill
en

 Consistent beleid     

Financiële 
zekerheid 

    

 Zeldzaamheid    

 

Karakter. Het karakter van een landschap kan op twee manieren bepaald worden namelijk als functie van 

het gebied en als individuele elementen. Een van de belangrijkste functie van natuurlijk en landelijk 

gebied is recreatie [18]. Deze functies zijn diensten voor de mens die het gebied verschaft, en vallen 

daarom nu bij de ecosysteemdiensten. De individuele elementen zijn de zichtbare cultuurhistorische 

waarde in het landschap. Dit zijn tastbare elementen die een beeld geven over onze 

bewoningsgeschiedenis. Onderdeel van de cultuurhistorische waarde zijn de archeologische waarden, zie 

kader 6, historisch-geografische waarden en de bouwhistorische waarden [18, 103]. Elementen die 

hieronder vallen zijn historische bouwkunst, cultuurlandschap, landschapselementen en stedenbouw [18, 

103]. Archeologie en aardkunde kunnen hier ook onder vallen [103]. Om het karakter te bepalen is er 
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gebruik gemaakt van de archeologische waarden [104], historische geografische elementen, historische 

bouwkunde en opvallende landschapselementen.  

Op nationaal niveau is de identiteit/het karakter van het rivierengebied in Nederland open, plat en 

meanderend [19]. Wanneer we naar enkel de Rijn kijken, welke zich later de Lek gaat noemen, kenmerkt 

het zich door openheid en uitgebreide graslanden [19]. 

Samenhang & verbinding. Hierin is verbinding naar andere natuurgebieden een belangrijke component 

voor de ruimtelijke kwaliteit. Zo blijkt dat robuuste verbindingen bijdragen aan het verbeteren van 

ruimtelijke condities en helpen ze mee aan het oplossen van schuifknelpunten die ontstaan zijn door 

klimaatverandering, waardoor soorten opschuiven naar het noorden [20, 21]. Deze robuuste 

verbindingen zijn noodzakelijke aanvullingen op het NNN beleid die bestaande en nieuwe natuur 

versterken door middel van of extra oppervlakte natuur of het verbeteren van verbindingen binnen en 

tussen netwerken [21]. Om de samenhang & verbinding te bepalen is er gekeken naar de verbinding met 

andere natuurgebieden en naar de hoeveelheid ecoducten binnen een natuurgebied.  

Oriëntatie in tijd. Hierbij wordt er onderzoek gedaan naar hoe oud een landschap is en of er oude 

cultuurelementen binnen het landschap te vinden zijn. Hoe ouder, hoe hoger de waarde van het 

landschap. Normaal gesproken wordt er gekeken naar oude landschapspatronen zoals gedaan bij 

‘Nederland van de kaart’, zie tabel 4, echter bestaan deze kaarten niet binnen het Utrechts Landschap van 

de tijd voor 1900 en wordt dit daarom niet gedaan. Om de oriëntatie in tijd te bepalen is gekeken naar 

elementen die genoemd zijn bij ‘karakter’ die wijzen op het oorspronkelijke gebruik van het natuurgebied. 

Robuustheid. Robuustheid is in zowel ecologie als toekomst binnen een gebied. Een gebied is ecologisch 

robuust wanneer er genoeg schaal en veerkracht is binnen natuur, dit is te bereiken door voldoende 

oppervlak met verbindingen naar andere gebieden, bufferzones en gezonde systemen (abiotische 

factoren op orde). Robuustheid in de toekomst betekent dat het gebied niet degenereert over tijd.  

De verdeling van aantal soorten over een bepaald oppervlakte volgt de ‘power-law’ [22]. De ‘power-law’ 

bestaat uit de functie f(x)=ax-a wat de voortgang voorspelt, van het aantal unieke soorten in toenemend 

oppervlak [22]. De power-law geldt over een kleine afstand, wanneer gekeken wordt naar een grotere 

afstand, zoals een compleet natuurgebied, treedt de logaritmische wet in werking [22]. Wanneer de 

oppervlakte in logaritmische schaal wordt gezet zal er een rechte lijn ontstaan wat de verdeling aan 

unieke soorten voorspelt. De reden hiervoor kan een hoge robuustheid van het systeem zijn. Een 

verklaring hiervoor is dat veel soorten afhankelijk zijn van het oppervlakte van het gebied. Hoe groter het 

gebied, hoe meer unieke soorten zich hier kunnen vestigen. Wel is er een limiet aan unieke soorten in een 

gebied, aangezien er niet oneindig veel soorten zijn die in een bepaald habitat voorkomen. Er zullen dus 

Kader 8 – Cultuurhistorische waarden monumenten en archeologie  

Archeologische Monumenten Kaarten, AMK, en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden, IKAW 

[104] 

De IKAW bevat een vlak dekkende en land dekkende classificatie van de trefkans op archeologische resten 

welke is gebaseerd op een kwantitatieve analyse en op archeologische inhoudelijke kennis van het 

bodemarchief.  

De AMK bevat per provincie informatie over archeologische terreinen (monumenten), waaronder de 

wettelijke beschermde monumenten. Er wordt onderscheid gemaakt in vier categorieën, zeer hoge 

archeologische waarde beschermd, zeer hoge archeologische waarde, hoge archeologische waarde en 

archeologische waarde. Volgens de IKAW hebben alle gebieden een lage trefkans op archeologische waarden. 

Er zijn ook geen Archeologische waarden in de gebieden zelf. Wel eromheen, wat de aantrekkingskracht van 

de omgeving verhoogd. (1) De Grebbenberg/Koningstafel van beschermde, zeer hoge archeologische 

waarden. (2) Kasteel Amerongen van zeer hoge archeologische waarde. (3) Het Bosch, Amaliastein van hoge 

waarde en (4) de lekdijk van hoge archeologische waarde. 
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veel nieuwe soorten voorkomen met een x oppervlakte vergroting wanneer het gebied klein is, dan met 

een x oppervlakte vergroting wanneer het gebied groot is.  

Een robuust systeem zal meer soorten kunnen waarborgen dan een niet robuust systeem van dezelfde 

grootte. Binnen een robuust systeem zal de verdeling van het aantal soorten over een bepaald 

oppervlakte dus hoger zijn. De meer robuuste gebieden zullen boven de rechte lijn liggen, ze zijn namelijk 

meer robuust dan verwacht en bevatten daarom meer unieke soorten. De robuustheid is bepaald door de 

hoeveelheid soorten per hectare te plotten tegen het totaal aantal hectare van het gebied. Wanneer alle 

gebieden zijn geplot is hier een gemiddelde uitgerekend welke geplot wordt als een lijn. Wanneer het 

gebied boven de lijn valt, is deze meer robuust dan gemiddeld.  

Beleving. De beleving van het landschap kan onder andere worden vertaald naar de aantrekkelijkheid van 

het landschap. Wanneer een landschap aantrekkelijk is, is doorgaans de maatschappelijke betrokkenheid 

hoog. De aantrekkelijkheid van landschapskenmerken wordt voornamelijk bepaald door de hoeveelheid 

natuur [23]. Andere significante landschapskenmerken die een rol kunnen spelen bij aantrekkelijkheid van 

een landschap zijn: spontaniteit van natuur, historische kenmerkendheid, reliëf, water en eenheid [23]. 

De aantrekkelijkheid van gebiedskenmerken zijn voornamelijk bepaald door de natuurlijkheid en 

historische kenmerkendheid [23]. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de aantrekkelijkheid van 

gebieden binnen de NNN significant hoger is dan daar buiten [23]. Daarnaast is het rivierengebied als 

nationaal landschap significant hoger gewaardeerd dan buiten het nationaal landschap [23]. Beleving kan 

ook worden beschreven in hoeveelheid groen, of negatief in aantal storende elementen [18]. In de 

hoeveelheid groen wordt met percentages gewerkt van natuur en grasland [18]. De storende elementen 

zijn onderverdeeld in bebouwing (stad, industrie, openbare gebouwen en kassen), horizonvervuiling 

(elektriciteitsmasten, energiemolens, hoogbouw), infrastructuur en landbouw (boomkwekerijen) [18]. Als 

laatste kan beleving gemeten worden in hoe vaak een landschap waardevol wordt genoemd. Dit is in het 

verleden meerdere malen gebeurd met verschillende waarderingsmethoden [106, 107, 108, 109]. Er zijn 

geen duidelijke objectieve maatstaven hiervoor gebruikt, en daarom gebruiken we deze methode niet. 

Om toch de beleving uit te kunnen drukken is er gebruik gemaakt van de benoeming van natuurgebieden. 

Wanneer het gebied bijvoorbeeld een nationaal landschap is, krijgt het een hogere waardering.  

Gaafheid. De gaafheid van de natuur wordt al bepaald in de natuurwaarden. Hier bepalen we de gaafheid 

van cultuurhistorische elementen binnen het landschap, wanneer deze aanwezig zijn. Er wordt een score 

vastgesteld aan de hand van de gaafheid van deze elementen en hoe het totale landschap is gewijzigd na 

de oorspronkelijke indeling rond 1850-1900 [105]. De cultuurhistorische elementen genoemd bij karakter 

worden hier gewaardeerd op hun gaafheid. Dit wordt gedaan in verschillende groepen, namelijk: (1) 

verkaveling, (2) strengenstelsel/nevengeulen, (3) oorspronkelijke hagen/wallen, (4) dynamische rivier, (5) 

steenoven, (6) overige gebouwen. 

Conclusie waardebepaling landschap 

Wanneer de verschillende methoden voor het waarderen van een landschap worden vergeleken wordt 

duidelijk dat er veel overlap tussen de verschillende methoden is, zie tabel 3. De criteria die overlappen in 

verschillende methoden worden gezien als de meest belangrijke criteria. Daarom worden alleen de 

overlappende criteria gebruikt binnen deze studie om de landschapswaarde te bepalen. De criteria die in 

deze studie gaan worden gebruikt zijn karakter, samenhang & verbinding, oriëntatie in tijd, robuustheid, 

beleving en gaafheid. Wanneer mogelijk worden er binnen de kerncriteria gekeken naar het schaalniveau 

van het gehele gebied in relatie met de omgeving, en naar elementen binnen het gebied.  
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Ecosysteemdiensten 
Introductie 

Naast de natuurwaarde en de landschapswaarde die een gebied bevat, levert een natuurgebied 

verschillende ecosysteemdiensten aan de maatschappij. Ecosysteemdiensten zijn de baten die de natuur 

de mens biedt, van voedsel tot geestelijk welbevinden [24]. De ecosysteemdiensten zijn onderverdeeld in 

productiediensten, regulerende diensten, culturele diensten en ondersteunende diensten, zie figuur 9 

[24, 26]. Bij productie is altijd een bepaalde mate van menselijk handelen vereist en het resultaat zal 

bijvoorbeeld voedsel, hout of medicijnen zijn. Regulerende diensten zijn bijvoorbeeld waterregulatie 

(tegen overstromingen) of bestuiving. Onder culturele diensten wordt verstaan de bevordering van 

geestelijk of sociaal welbevinden door bijvoorbeeld recreatiebaten of gezondheidsbaten [24]. En als 

laatste de ondersteunende diensten, dit zijn ecologische processen die nodig zijn om de andere diensten 

te verkrijgen, bijvoorbeeld de nutriënten kringloop [24]. De ecosysteemdiensten zijn cruciaal voor het 

bestaan van leven op de aarde [27]. 

 

Figuur 9 Ecosysteemdiensten overal in Nederland: het landschap levert vele, meer of minder zichtbare 
ecosysteemdiensten [25]. 

De economische waarde van ecosysteemdiensten is lastig in te schatten, en daarom worden de 

ecosysteem diensten vaak niet meegenomen bij het maken van politieke beslissingen [27]. Dit kan 

uiteindelijk de duurzaamheid van de mens in gevaar brengen, omdat zonder ecosysteemdiensten het 

leven voor de mens op aarde zou ophouden te bestaan waardoor in een bepaalde mate de 

ecosysteemdiensten van een onschatbaar hoge waarde zijn [27]. Het is belangrijk om een waarde te 

hangen aan ecosysteemdiensten zodat ze meegenomen kunnen worden in de politiek. De totale waarde 

van ecosysteemdiensten op aarde werd in 1997 geschat op US 33$ biljoen per jaar [27]. Het globale 

nationale product per jaar is US 18$ biljoen per jaar [27]. Zo is het ook niet gek dat er wordt verdiend aan 

de aanwezigheid van natuur, zonder dat de winst uitgekeerd wordt aan het behoud en beheer van groen 

[28]. Zo brengt natuur 40 miljard euro aan de Nederlandse Economie [91], waarvan 300 miljoen aan 

natuur uitgekeerd wordt voor het behoud en beheer van natuur en landschap. Voorbeelden van diensten 

die natuur in de stad biedt zijn: Een vermindering van depressiviteit en ADHD, wat medicijnkosten 

bespaard, en een vermindering in hoeveelheid mensen met overgewicht wanneer er groen in een wijk is 

[28]. De gemeente profiteert van de aanwezigheid van groen door een stijging in de huizenprijzen of door 

toeristenbelasting (nationaal parken of campings), wat vervolgens in de gemeenschappelijk pot geld van 

de gemeente terecht komt [Pers. Com. G]. Door meer bewustzijn te creëren in de economische diensten 

die natuur kan brengen, is er wellicht een mogelijkheid om deze hoeveelheid geld terug naar de natuur te 

laten stromen [Pers. Com. I, Pers. Com. J]. 

Een voorbeeld van een correct systeem is de waterzuivering door het waterleidingbedrijf Noord-Holland 

PWN. Hier worden de duinen beheerd door PWN in ruil voor de dienst van waterzuivering [110]. Zo wint 
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het waterleidingbedrijf water uit het IJsselmeer en de lek en na de voorzuivering zuiveren ze het water in 

de duinen [110]. Na ongeveer een maand wordt er een laatste zuivering toegepast op het water en kan 

het als drinkwater worden gebruikt [110]. Door het gebruik van de duinen hoeven er geen chemicaliën te 

worden gebruikt om het water te zuiveren.  

Voorbeeld: Ecosysteemdiensten in een rivierengebied 

Het rivierengebied biedt ook diensten aan de mens. De uiterwaarden die om de rivieren liggen bieden 

bijvoorbeeld een hoge productiviteit en veel biodiversiteit [29]. Zo werden de uiterwaarden in historie al 

gebruikt voor voedselproductie [29]. De economische waarde van deze uiterwaarden, dankzij de diensten 

die zij kunnen bieden, worden wereldwijd geschat op US $3920 * 109 per jaar. Dit betekent dat een 

hectare uiterwaard US $19 580 per jaar waard is, er vanuit gaande van totaal oppervlakte van 2*106 km2 

[29]. De grootste diensten die uiterwaarden bieden aan de mens is, regulatie en veerkracht na een grote 

verstoring zoals een overstroming, water aanvoer, en afval verwerking zoals een overschot aan nutriënten 

en pesticiden [29]. Daarnaast zijn er productiediensten zoals opslag van brandhout, landbouw, visserij en 

veehouderij [29]. De verhouding van de waarde is in elke uiterwaard anders. In elke uiterwaard zullen 

overstromingen zijn die de uiterwaarden productief en vruchtbaar maken [29].  

In Nederland is de functie van de uiterwaarden ten eerste voor waterberging [111]. Doordat er tijdens 

overstromingen een dik kleipakket wordt afgezet is de grond zeer vruchtbaar, en zijn de uiterwaarden erg 

in trek bij boeren, echter zijn uiterwaarden vaak te nat voor akkerbouw, behalve maïs, aardappelen en 

bieten, en worden meestal gebruikt als weide- en hooiland [111, 19]. Daarnaast waren de uiterwaarden 

voor de natuur erg waardevol in biodiversiteit, wat in de loop van de jaren sterk achteruit is gegaan door 

het intensifiëren van de landbouw en veeteelt [111]. In het vroegere landschapsbeeld van uiterwaarden 

horen steenovens thuis omdat tijdens overstromingen klei wordt afgezet, wat de belangrijkste grondstof 

is voor bakstenen [111]. Daarnaast werd en wordt er zand- en grind winning gedaan in uiterwaarden 

[111]. Tegenwoordig kan dit gecombineerd worden met natuurontwikkeling [111]. Een van de diensten 

die een uiterwaard nog meer kan hebben is recreatie. De hoeveelheid recreatievoorzieningen is een 

weerspiegeling van de aantrekkelijkheid van het gebied, omdat daar meer mensen op af komen [30].  

In de toekomst zal het belang van uiterwaarden enkel groter worden, omdat ze een buffer vormen voor 

overstromingen, die telkens frequenter voorkomen dankzij klimaat verandering [29].  

Conclusie 

Het is duidelijk dat er binnen een rivierlandschap veel diensten een rol spelen die voor de maatschappij 

van belang zijn, in zowel economische, ecologische als in culturele waarden.  

De economische waarde kan op dit moment nog niet bepaald worden. Wel weten we dat deze groot is in 

alle gebieden. De ecologische diensten zijn onder andere te zien in de functie van het gebied, waarin 

natuur de beste ecologische dienst is. De verschillende functies binnen de uiterwaarden zijn: landbouw 

(maïs, aardappel, biet), weide- en/of hooiland, klei- grind- of zandwinning, natuur, waterberging of 

recreatie (zie figuur 11). Binnen deze studie kijken we vanuit natuurperspectief en dan zijn de functies als 

volgt gerangschikt: landbouw de minste natuurwaarde, daarna weide- en/of hooiland zonder weidevogels 

(intensief gebruik), weide- en/of hooiland met weidevogels, klei-, zand- en/of grind winning, recreatie, 

waterberging en als laatste, natuur. Alle functies lopen gedeeltelijk in elkaar over zoals in figuur 10 is 

geïllustreerd.  

 

Figuur 10 Waarde van de functie kan in elkaar overlopen, ligt eraan in hoeverre deze functie wordt voltooid.  
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Figuur 11 Opties voor de functie die een natuurgebied kan vervullen, van links boven naar rechts onder: veeteelt, 

zand/grind winning, natuur en waterberging, landbouw, waterberging en kleiwinning. De letters AA t/m AF staan voor 

de internetbronnen waar de figuren zijn gevonden.  

Conclusie natuurgebied waarderen 
Om de totale waarde te berekenen van natuurgebieden, worden er eerst drie individuele waarden 

berekend. Met deze drie verschillende waarden is het totale plaatje geschetst, dit is wellicht niet voor alle 

actoren van belang, wel is er nu een compleet overzicht waarin alle actoren een onderdeel belangrijk 

vinden. De verschillende waarden zijn de ecologische natuurwaarde, de landschapswaarde en de waarde 

van de verschillende ecosysteemdiensten die een gebied biedt. Deze waarde hebben allemaal een andere 

eenheid en kunnen daarom niet bij elkaar opgeteld worden.  

Deze stage focust zich op ecologie, en daarom zal de ecologische natuurwaarde meer betekenis hebben 

dan de andere waarden. Hier zal dan ook extra aandacht aan worden besteed.  

Wanneer van de vier casusgebieden de waarden bekend zijn, worden de waarden vergeleken met de 

waarden uit het natuurbeleid. Hier uit volgt een overzicht met de waarden die wel in de gebieden maar 

niet in het natuurbeleid staan, en welke waarden er wel in het natuurbeleid staan aangegeven maar niet 

voorkomen in de natuurgebieden. Als laatste worden de overeenkomsten tussen de waarden van de 

natuurgebieden en het natuurbeleid duidelijk. De verschillen kunnen dienen voor suggesties om het 

natuurbeleid te verbeteren en om de natuurwaarden binnen de natuurgebieden te verhogen. Wanneer 

de waarden uit het natuurbeleid overeenkomen met de natuurgebieden kunnen deze gebruikt worden 

om het maatschappelijk draagvlak voor de gebieden te verhogen.   
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H.5 Methode waardering gebiedcasussen 
Hoofdstuk 5 beschrijft de methode van de waarde bepaling van vier verschillende 

gebieden, allen van het type rivierenlandschap, die beheert worden door het Utrechts 

Landschap. Dit wordt gedaan met de ecologische natuurwaarde, waar de prioriteit op 

ligt, landschapswaarde en de waarde van ecosysteemdiensten. In hoofdstuk 6 worden de 

resultaten besproken van de analyse van de drie verschillende waarden.  

Introductie 
Binnen deze studie is er gekeken naar gebieden die beheerd worden door Stichting Utrechts Landschap. 

Er zijn vier verschillende gebieden uitgekozen die allemaal tot het rivierenlandschap behoren. Het 

rivierenlandschap is prominent aanwezig in de provincie Utrecht, en een gedeelte van het 

rivierenlandschap behoort tot de Hollandse Waterlinie die dwars door de provincie loopt. Daarnaast is de 

provincie Utrecht een groeiende provincie, waardoor de druk op de natuur hoog is.  

De uitgekozen gebieden zijn de Middelwaard (MW), gelegen ten noorden van Vianen, aan de rivier de Lek. 

Het volgend gebied is de Everdingerwaard (EW), gelegen ten noordoosten van Everdingen west van fort 

Everdingen, aan de rivier de Lek. Het derde gebied is de Amerongse Bovenpolder (AB) wat een groot 

gebied is gelegen aan de Rijn ten zuiden van Amerongen. Dit is een Natura 2000 gebied. Het laatste 

gebied ligt op de rand van de provincie Utrecht en Gelderland, en is gelegen aan de Rijn, ten zuidoosten 

van Rhenen (figuur 12). Dit is de Blauwe Kamer (BK), een speciaal gebied omdat het beheerd wordt als 

een groot gebied, er veel overstromingen zijn en de grazers de meeste invloed op de formatie van het 

landschap uitoefenen. Daarnaast is dit gebied ook onderdeel van de Natura 2000 gebieden. Meer 

informatie over deze gebieden is te vinden in bijlage 3.  

Al de gebieden functioneren als belangrijke ecologische verbindingszones binnen het rivierengebied en 

hebben elk hun eigen kwaliteiten. Om deze gebieden te waarderen is van allen de ecologische 

natuurwaarde, de landschapswaarde en de waarde van de ecosysteemdiensten bepaald.  

Ecologische natuurwaarde 
Data 

Voor het waarderen van de ecologische natuurwaarde zijn de gegevens gebruikt vanuit de inventarisatie 

van de soortenrijkdom van de gebieden. Deze data is verzameld door boswachters en beheerders binnen 

het Utrechts Landschap, en daarnaast door KNNV Wageningen, waarnemingen.nl en andere betrouwbare 

bronnen. Omdat er tijdens de inventarisaties meer aandacht is gelegd op zeldzame soorten zijn deze 

oververtegenwoordigd in de data. Daarom is er gebruik gemaakt van de soortenrijkdom.  

Figuur 12 Locatie van de vier casusnatuurgebieden van links naar rechts, Middelwaard, Everdingerwaard, Amerongse Bovenpolder en Blauwe 
Kamer 
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Voordat de analyse uitgevoerd kon worden, is al de data samengevoegd tot een dataset. Vervolgens is alle 

data gecontroleerd op spaties, hoofdletters, punten en methode van waarnemen, zo is de Braun Blanket 

schaal omgezet naar een numerieke schaal. Wanneer alleen de wetenschappelijk naam bekend was, werd 

de Nederlandse naam toegevoegd en andersom. Daarnaast is er gefilterd op gebied (MW, EW, AB en BK), 

op jaar (vanaf 2000), en op soortgroep. De meeste soortgroepen zijn niet voldoende geïnventariseerd om 

hier een uitspraak over te doen. Om deze reden is er geselecteerd op de drie meest voorkomende 

soortgroepen, namelijk vaatplanten, (broed)vogels en libellen. Omdat het rivierengebied een erg 

dynamisch systeem is, is de data van een langere tijd gebruikt om een compleet overzicht te creëren 

(vanaf 2000). Vervolgens is er met, zover bekend, de coördinaten van de waarnemingen gekeken of de 

datapunten evenredig verdeeld zijn. Wateren zoals de Lek, de Rijn en vennen zijn niet geïnventariseerd, 

en worden daarom niet meegenomen als habitat. De data analyse is uitgevoerd in R-studio.  

Natuurpunten 

De oppervlakte (A) is uitgedrukt in aantal hectare van het natuurgebied. De kwaliteit (Q) is uitgedrukt in 

een percentage aanwezige soorten in vergelijking met een intact systeem. De soorten die binnen een 

intact systeem voorkomen staan beschreven in het standaardwerk Handboek Natuurdoeltypen van BAL, 

2001 (hierna BAL genoemd) [10], maar kunnen ook gevonden worden in de lijsten van de SNL criteria. 

Binnen de lijsten van BAL en SNL zijn alleen doelsoorten, en niet de meest algemene soorten, 

meegenomen. Deze doelsoorten behoren in het aangewezen habitat voor te komen, wanneer het in 

goede gezondheid verkeerd. De lijsten van BAL komen uit 2001 en zijn daardoor redelijk gedateerd. Het 

stelsel van de SNL is pas onlangs ingevoerd en daardoor meer recent. Het handboek is daar in tegen meer 

uitgebreid dan de SNL.  

SNL en Bal criteria zijn afhankelijk van de habitats die voorkomen binnen de gebieden. Enkel de 

soortenlijsten uit de aanwezige habitats zijn meegenomen in de analyse. De habitats die voor kunnen 

komen in een rivierengebied zijn te vinden in tabel 16 en 17 in bijlage 1. Achter het habitat staat 

aangegeven hoeveel soorten (SNL) of hoeveel procent van de aanwezige soorten (BAL) aanwezig moet 

zijn om een goede kwaliteit te hebben. Binnen Nederland zijn niet veel natuurlijke systemen zichtbaar 

omdat cultuursystemen de overhand hebben. Hierdoor is de kwaliteit nooit een 100%. Na aanleiding 

hiervan is er een indeling van goede kwaliteit te zien in de tabellen 16 en 17 in bijlage 1. Wanneer de 

kwaliteit slecht is, is er vanuit gegaan dat dit habitat niet voorkomt, en is daarom niet meegenomen in de 

analyse voor het gebied in kwestie.  

Vervolgens is de gemiddelde kwaliteit voor een natuurtype bepaald door: Q=gemiddelde (Q1, Q2, Q3), 

waarbij Q1=kwaliteit soortgroep 1, Q2= kwaliteit soortgroep 2, etc. Dit is alleen mogelijk wanneer er 

gewerkt wordt met het Handboek Natuurdoeltypen, en niet met de criteria van de SNL. Het gemiddelde 

van Q is als een ratio in de formule vermeld. Bij SNL zijn alle soortgroepen gegroepeerd. De SNL criteria is 

afhankelijk van meer soortgroepen dan in Handboek Natuurdoeltypen. Omdat niet alle soortgroepen zijn 

meegenomen in de analyse, valt de kwaliteit van de gebieden lager uit dan deze daadwerkelijk is. Zo 

zullen de vissen nooit voorkomen in de analyse waardoor de kwaliteit van het rivier en moeraslandschap 

veel lager is [112]. De ‘Q’ van de SNL criteria is als volgt berekend, wanneer er een goede kwaliteit habitat 

voorkomt krijgt het 1 punt, een matige kwaliteit krijgt 0,5 punten en een slechte kwaliteit wordt niet 

meetgnomen. Deze punten worden opgeteld en gedeeld door het aantal aanwezige habitats. Hierna is ‘Q’ 

de gemiddelde ecologische kwaliteit van het natuurgebied.  

De weegfactor (WF) is een combinatie van 2 componenten. Deze zijn genormaliseerd door de waarden te 

delen door het gemiddelde van de verschillende gebieden, wat samen weer 1 is. De eerste factor is voor 

de mate van bedreiging van het ecosysteem, zo krijgt de kwelder een hoger aantal punten dan een bos, 

omdat bossen veel vaker voorkomen. Wanneer het gebied een lage factor heeft bevat het weinig unieke 

soorten die van dit gebied afhankelijk zijn. Omdat alle gebieden binnen deze stage tot hetzelfde type 

behoren zal er geen verschil zijn en daarom is deze factor niet meegenomen. De andere weegfactor geldt 
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voor de aanwezigheid van kwetsbare en bedreigde soorten. Hoe meer kwetsbare of bedreigde soorten er 

aanwezig zijn in een gebied, hoe hoger de waarde. Deze soorten zijn vastgelegd in de rode lijsten van 

Nederland. Deze factor is berekend door de aanwezige bedreigde soorten te delen door het gemiddeld 

aantal aanwezige bedreigde soorten binnen de vier gebieden.  

Trend soortenrijkdom, Natura 2000 soorten, Icoonsoorten 

Hoe de soortenrijkdom over de jaren verandert zegt veel over een systeem. Daarom zijn de jaren 

opgedeeld in drie groepen, 2000-2005, 2005-2010 en 2010-2015. Wanneer alle vijf de jaren missen wordt 

deze groep niet meegenomen in de bepaling van een trend in kwaliteit. Van alle jaargroepen zijn de 

natuurpunten berekend om de trend in ecologische natuurwaarde te bekijken. Wanneer tijdens de 

kwaliteitsmeting met SNL criteria bleek dat alle jaargroepen (2000-2005, 2006-2010, 2011-2015) een 

slechte kwaliteit hebben, is er vanuit gegaan dat dit habitat niet voorkomt in het gebied. Dit gebeurt ook 

wanneer de totale (2000-2015) kwaliteit wel matig of goed is. Wanneer een soortgroep ontbreekt in een 

van de jaargroepen omdat deze niet is geïnventariseerd, wordt er vanuit gegaan dat er in het voorgaande 

jaar, of in het toekomstige jaar geen verandering in deze soortgroep heeft plaatsgevonden, en wordt 

dezelfde data genomen als die bekend is in de aanliggende jaargroep. Dit is alleen gedaan wanneer het 

nodig was voor de meest recente jaargroep.  

Daarnaast is er gekeken naar de aanwezigheid van de soorten die beschermd worden door de 

vogelrichtlijnen binnen de Natura 2000 gebieden. Er is gekeken hoe deze soorten het over de tijd doen, 

tijdsgroepen van 5 jaar, en hoeveel soorten de afgelopen 15 jaar aanwezig waren.  

Als laatste is er gekeken naar de aanwezigheid van icoonsoorten, aangewezen door de provincie Utrecht.  

Er wordt gekeken welke er voor komen en welke soorten toegevoegd zouden kunnen worden aan deze 

lijst, dit zouden bedreigde of ernstig bedreigde soorten moeten zijn. Ook voor deze soorten is er gekeken 

naar de trend over tijd (tijdsgroepen van 5 jaar).  

Landschapswaarden 
De landschapswaarden zijn uitgedrukt in de punten beschreven hieronder. Voor zo ver mogelijk wordt er 

gewerkt met punten tussen 0 en 5, waarin 0 een slechte kwaliteit is en 5 een goede kwaliteit. Wat goed 

en slecht is, is een kwestie van perspectief. In deze studie is dit perspectief de 4 gebieden. Ze worden met 

elkaar vergeleken en wanneer de een het veel heeft gedaan dan een ander heeft dit gebied een hogere 

waarde. Landschapswaarden blijven redelijk subjectief. Hiermee dient rekening te worden gehouden 

wanneer de landschapswaarde bekeken worden.  

De elementen van de landschapswaarden waarop getest is, zijn (1) karakter, (2) samenhang & verbinding, 

(3) orientatie in tijd, (4) robuustheid, (5) beleving en (6) gaafheid. Zie H 4 welke methoden er zijn gebruikt 

voor het waarderen van de unieke elementen. Extra toelichting staat hieronder. 

Waarde bepaling van ecosysteem diensten 
Er zijn maar enkele diensten waarin de ecosystemen binnen deze studie zich in kunnen onderscheiden. Dit 

is de functie die het bevat, te kiezen uit: landbouw (laagste natuurwaarde), weide- en/of hooiland zonder 

weidevogels (intensief gebruik), weide- en/of hooiland met weidevogels, klei-, zand- en/of grind winning, 

waterberging en natuur (hoogste natuurwaarde). Daarnaast bevat een natuurgebied altijd de functie 

recreatie, tenzij het gebied niet opengesteld is, wat onderverdeeld kan worden in verschillende diensten. 

Deze dienst maakt het namelijk mogelijk voor ondernemers om zich te vestigen in de omgeving. Hiervoor 

is uitgezoomd van het natuurgebied en is er gekeken naar elementen rondom het gebied in een schaal 

van 5 km. De elementen kunnen zijn: zwemlocaties, campings, havens, lange afstand fietsroutes, lange 

afstand wandelroutes, wandelroutes door het gebied, en het aantal hotels/pensions. De zwemlocaties 

aan de rivier zijn meegenomen als 1 locatie, ook als er op meerdere plekken aan de rivier gezwommen 

kan worden. Het aantal hotels/pensions is lastig te bepalen wanneer een stad binnen een straal van 5km 

ligt, wanneer dit het geval was, is niet het aantal hotels/pensions genoemd maar de stad.  
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H. 6 Resultaten waardering casus natuurgebieden 
Binnen het hoofdstuk resultaten word een overzicht gegeven van de natuurwaarde, de 

landschapswaarde en welke ecosysteemdiensten er zich binnen de gebieden bevinden. 

Deze waarderingen zijn gedaan om draagvlak te creëren voor het behoud en beheer van 

de natuurgebieden. Op het einde van de resultaten staat een kopje discussie waarin alle 

resultaten worden gediscussieerd. 

Introductie 
Hieronder staan de resultaten van de natuurwaarde, de landschapswaarde en de diensten die de 

gebieden bieden. Samen is dit de waarde van het totale natuurgebied. Deze drie onderdelen tellen niet 

allemaal even zwaar mee, afhankelijk van de actoren is het ene onderdeel meer belangrijk dan de ander. 

Voor deze studie is de ecologische natuurwaarde het meest belangrijk omdat het een weergave is van de 

kwaliteit van het natuurgebied, en daarom is de analyse van de natuurwaarde het meest uitvoerig.  

Ecologische natuurwaarden 
 Algemeen 

Zoals te zien in grafiek 2 heeft de Amerongse Bovenpolder niet eenzelfde hoeveelheid datapunten als de 

andere natuurgebieden. De reden hiervoor kan zijn dat veel waarnemingen nog niet geleverd of 

doorgevoerd zijn. Voor alle gebieden geld dat er soms jaren ontbreken omdat het niet mogelijk is om elk 

jaar een complete inventarisatie te doen van het gehele gebied. Daarnaast is de Everdingerwaard pas 

opgeleverd in 2006, en heeft hiervoor geen data. Een inventarisatie voor de SNL is eens in de 6 jaar 

verplicht [112]. Het Utrechts Landschap probeert dit vaker dan eens in de 6 jaar te doen. De datapunten 

zijn niet evenredig verspreid over de gebieden, dit is getest door de waarnemingen met coördinaten te 

plotten in ArcMap, figuur 13, maar wel zijn van alle habitats geprobeerd soorten te inventariseren. De 

soortgroepen vaatplanten, libellen en vogels zijn niet alle even frequent waar genomen, zo zijn de libellen 

duidelijk in de minderheid. Wanneer gekeken wordt naar de hoeveelheid unieke soorten binnen de 

natuurgebieden, doet de Amerongse Bovenpolder niet minder, dan de anderen (tabel 5).  

Grafiek 2 Het aantal waarnemingen in de afgelopen 15 jaar voor de soortgroepen ‘vogels’, ‘flora’, ‘libellen’ en 
‘zoogdieren’ in de 4 afzonderlijke gebieden 
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Figuur 13 Evenredige verdeling van de datapunten in de gebieden beheert door het Utrechts Landschap, van links naar 
recht: Middelwaard, Everdingerwaard, Amerongse Bovenpolder en Blauwe Kamer.  

Natuurpunten 

De habitats die voorkomen in de gebieden zijn beschreven in tabel 7, alle gebieden zijn verschillend van 

elkaar in aanwezige habitats. Volgens de criteria van Handboek Natuurdoeltypen is de kwaliteit hoog met 

een bepaald percentage aanwezigheid van doelsoorten. In elk natuurgebied komen er andere habitats 

voor, en is het gemiddelde percentage voor een goede kwaliteit anders. Hoge kwaliteit wanneer: MW > 

25,5%, EW > 25,38%, AB >25,5%, BK > 28,18%. Een aanname hierbij is dat alle habitats gelijk voorkomen. 

Geen van de natuurgebieden hebben een hoge kwaliteit volgens het Handboek Natuurdoeltypen, zie 

tabel 6  

Wanneer gekeken wordt naar de kwaliteit eisen van de SNL criteria, zijn er wel verschillende habitats met 

een hoge kwaliteit, tabel 7. Er is voldaan aan de rivier & moeraslandschap type van de SNL criteria 

wanneer er meerdere beheertypen aanwezig zijn. De kwaliteitsbepaling is goed wanneer er minimaal 6 

kwalificerende beheertypen aanwezig zijn. Dit is het geval bij alle gebieden, ook al zijn er niet voldoende 

doelsoorten aanwezig binnen dit habitat. 

In tabel 7, zijn groen gearceerde cellen te zien. Dit zijn de habitats die volgens de doelhabitat kaarten van 

het Utrechts Landschap voorkomen in de natuurgebieden. Echter, als er naar de soortenrijkdom van de 

gebieden gekeken wordt, lijkt het erop dat er veel meer habitats voorkomen dan nu op de kaarten 

worden weergegeven.  

De totale natuurpunten staan weergegeven in tabel 8. Hierin zijn de punten in 4 categorien op te delen, 

namelijk die met Bal criteria (Handboek Natuurdoeltypen), en die met SNL. Voor beide criteria is gekeken 

naar de totale data van 2000 tot 2015 en is er gekeken naar de meest recente groep van complete 

waarnemingen. Zoals te zien in tabel 8 zijn deze waarden allemaal anders. Echter, wanneer ze vergeleken 

worden met elkaar, zijn ze redelijk hetzelfde. Zo komt de Middelwaard altijd op de laagste plaats en de 

Everdingerwaard heeft altijd de meeste natuurpunten, onafhankelijk van welke methode wordt gebruikt. 

Meestal is er een afname in kwaliteit wanneer er gekeken wordt naar de meest recente groep van 

complete waarnemingen. Het aantal voorgekomen rode lijst soorten is ook zichtbaar in tabel 8 en 11.  

Tabel 4 Voorkomen van habitats binnen de gebieden van het UL, van zowel de habitats die genoemd worden in de SNL 
als in Handboek Natuurdoeltypen van Bal. 

SNL habitats Bal habitats Voorkomen 

MW EW AB BK 

Rivier- en moeraslandschap Langzaam stromende rivier en nevengeul | | | | 

Moeras Gebufferde poel en wiel | | | | 

Gemaaid rietland Dynamisch rivierbegeleidend water | | | | 

Nat schraalland Geisoleerde meander en petgat | | | | 

Vochtig hooiland Moeras | | | | 

Droog schraalgrasland Natte strooiselruigte | | | | 
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Bloemdijk Nat schraalgrasland | | | | 

Kruiden- en faunarijk grasland Dotterbloemgrasland van veen en klei | | | | 

Glanshaverhooiland Nat, matig voedselrijk grasland | | | | 

Kruiden- en faunrijke akker 
Bloemrijk grasland van het rivieren- en 
zeekleigebied 

| | | | 

Ruigteveld 
Zoom, mantel en droog struweel van het 
rivieren- en zeekleigebied 

| | | | 

Rivier- en beekbegeleidend bos Wilgenstruweel | | | | 

Hoog- en laagveenbos Ooibos | | | | 

Haagbeuken- en essenbos      

 

Tabel 5 Voorkomen van het aantal unieke soorten, bedreigde soorten, en hoeveelheid hectare 

Gebied Aantal 
unieke 
soorten 

Aantal rode 
lijst soorten 

Hectare Aantal 
icoonsoorten 

Wettelijk 
beschemde 
soorten 

Unieke 
soorten/ha 

MW 329 31 34,9 1 2 9,43 

EW 427 45 93 2 9 4,59 

AB 325 37 111,6 3 6 2,91 

BK 305 42 124,5 8 5 2,45 

 

Tabel 6 Natuurwaarde meting, van de Middelwaard en de Everdingerwaard, waarin de kwaliteit is gemeten door middel 
van de natuurdoeltypen van Bal 2002. Q1: vaatplanten, Q2: libellen, Q3: vogels. 

M
ee

tf
ac

to
r Resultaat kwaliteit criteria Handboek Natuurdoeltypen 

MW EW 

 Best Gr1  
(n 207) 

Gr2  
(n 3377) 

Gr3  
(n 2165) 

2000-
2015 

Best Gr2  
(n 1591) 

Gr3  
(n 3262) 

2000-
2015 

Q1 7,14 0,40  
(n 207) 

6,25  
(n 2817) 

7,14  
(n 2165) 

8,04 9,01 3,43 (n 
1169) 

9,01  
(n 3082) 

9,44 

Q2 8,33 - 8,33  
(n 34) 

- 8,33 
(n 34) 

8,33 12,5 (n 
149) 

8,33  
(n 111) 

16,67 

Q3 16,48 - 16,48  
(n 526) 

- 16,48 22,58 22,58 (n 
273) 

22,58  
(n 69) 

34,41 

Gem. 10,65 - 10,35 - 10,95 13,31 12,84 13,31 20,17 

 

 AB BK 

 Best Gr1  
(n 957) 

Gr2  
(n 545) 

Gr3 
(493) 

2000-
2015 

Best Gr1  
(n 2588) 

Gr2  
(n 1667) 

Gr3  
(n 1062) 

2000-
2015 

Q1 2,2 0,54  
(n 13) 

1,1  
(n 99) 

2,2  
(n 363) 

2,20 4,40 6,04  
(n 175) 

3,85  
(n 525) 

4,40  
(n 233) 

7,14 

Q2 4,35 4,35  
(n 87) 

- - 4,35 
(n 87) 

8,70 0  
(n 62) 

17,39  
(n 156) 

8,70  
(n 163) 

21,74 

Q3 19,78 32,97  25,27  19,78  37,47 26,97 33,71 29,21  26,97  41,57 
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(n 857) (n 446) (n 130) (n 2351) (n 986) (n 666) 

Gem. 8,78 12,62 - - 14,67 13,36 13,25 16,82 13,36 23,48 

 

Tabel 7 De aanwezigheid van soorten volgens de SNL waarderingssysteem: + = goed, 0 = matig, - = slecht. Meer uitleg 
over de habitats is te vinden in bijlage 6. Gr1: 2000-2005, Gr2: 2006-2010, Gr3: 2011-2016 

Habitat 
nr 

Uitleg Jaar MW EW AB BK 

N01.03 
Rivier- en 
moeraslandschap 

Gr1 - NA 0 0 

Gr2 - - 0 0 

Gr3 - - - - 

2000-2015 (14) - (23) - (34) 0 (36) + 

N05.01 Moeras 

Gr1 - NA - + 

Gr2 0 0 0 - 

Gr3 - + - - 

2000-2015 (9) 0 (14) + (11) + (13) + 

N05.02 Gemaaid rietland 

Gr1 - NA 0 + 

Gr2 + + + 0 

Gr3 - + 0 - 

2000-2015 (9) + (14) + (12) + (13) + 

N10.01 Nat schraalland 

Gr1  NA 0 0 

Gr2  - 0 0 

Gr3  + - - 

2000-2015 (5) 0 (11) + (7) 0 (6) 0 

N10.02 Vochtig hooiland 

Gr1 - NA 0 0 

Gr2 0 0 0 0 

Gr3 0 + - - 

2000-2015 (9) + (16) + (8) + (6) 0 

N11.01 
Droog 
schraalgrasland 

Gr1 - NA - 0 

Gr2 0 - - - 

Gr3 0 + - 0 

2000-2015 (6) 0 (7) + (1) - (4) 0 

N12.01 Bloemdijk 

Gr1 - NA  0 

Gr2 + 0  0 

Gr3 + +  0 

2000-2015 (14) + (15) + (4) 0 (8) + 

N12.02 
Kruiden- en 
faunarijk grasland 

Gr1 - NA  - 

Gr2 + +  0 

Gr3 + +  0 

2000-2015 (8) + (7) + (3) - (6) + 
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N12.03 Glanshaverhooiland 

Gr1 - NA  0 

Gr2 + 0  0 

Gr3 + +  0 

2000-2015 (17) + (16) + (3) - (10) + 

N12.05 
Kruiden- en 
faunrijke akker 

Gr1 -  + + 

Gr2 +  - 0 

Gr3 -  - - 

2000-2015 (5) + (3) - (7) + (6) + 

N12.06 Ruigteveld 

Gr1 -  + + 

Gr2 +  + + 

Gr3 -  + + 

2000-2015 (7) + (3) 0 (9) + (8) + 

N14.01 
Rivier- en 
beekbegeleidend 
bos 

Gr1  NA 0 0 

Gr2  - 0 0 

Gr3  0 + - 

2000-2015 (3) - (5) 0 (9) + (6) 0 

N14.02 
Hoog- en 
laagveenbos 

Gr1, 2, 3   0 0 

2000-2015 (3) - (5) 0 (9) + (7) 0 

N14.03 
Haagbeuken- en 
essenbos 

Gr1   - 0 

Gr2   - - 

Gr3   0 - 

2000-2015 (3) - (3) - (8) 0 (6) 0 

Totaal Score 

Gr1 0/9=0 NA 4,5/9=0,5 8/13=0,62 

Gr2 7,5/9=0,83 3,5/9=0,39 4,5/9=0,5 4,5/13=0,35 

Gr3 4/9=0,44 8,5/9=0,94 3,5/9=0,39 3,5/13=0,27 

2000-2015 8,5/10=0,85 9,5/11=0,86 8,5/10=0,85 10/13=0,77 

 

Tabel 8 VN: verdwenen, EB: ernstig bedreigd, BE: bedreigd, KW: kwetsbaar, GE: gevoelig. 

Meetfactor Resultaat   

 MW EW 

Kwaliteit BAL 10,65% 13% 

Kwaliteit SNL 83% 94% 

Oppervlakte  34,9 93 

Weegfactor 

 

Gr1  FLO: 1GE 

Gr2  FLO: 13KW, 4GE - VOG: 4KW, 
7GE  

Gr3  FLO: 1BE, 12KW, 4GE 

FLO=Gr3, VOG=Gr2  28/28,25= 0,99 

2000/2015  31/38,75 = 0,80 

Gr2  FLO: 7KW, 2GE – VOG: 1EB, 2BE, 
8KW, 5GE 

Gr3  FLO: 2BE, 16KW, 3GE VOG: 1EB, 
2BE, 6KW, 5GE 

FLO & VOG Gr3  35/28,25= 1,24 

2000/2015  45/38,75 = 1,16 
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Totaal BAL – 2000/2015 0,11*34,9*0,80 = 3,06 0,20*93*1,16 = 21,76 

Totaal BAL – recent 0,11*34,9*0,99 = 3,68 0,13*93*1,24 = 15,35  

Totaal SNL – 2000/2015 0,85*34,9*0,80 = 23,73  0,86*93*1,16 = 92,78  

Totaal SNL – recent  0,83*34,9*0,99 = 28,68  0,94*93*1,24 = 875,37 

 AB BK 

Kwaliteit BAL 9% 13% 

Kwaliteit SNL 39% 27% 

Oppervlakte  111,6 124,5 

Weegfactor 

 

Gr1  FLO: 2KW - VOG: 1EB, 2BE, 
13KW, 10GE  

Gr2  FLO: 3KW - VOG: 1VN, 1EB, 2BE, 
6KW, 10GE 

Gr3  FLO: 3KW - VOG: 9KW, 13GE 

Totaal Gr3  25/28,25= 0,88 

2000/2015  37/38,75 = 0,95 

Gr1  FLO: 1BE, 6KW, 2GE - VOG: 1VN, 
2BE, 10KW, 11GE  

Gr2  FLO: 1BE, 4KW, 3GE - VOG: 3BE, 
9KW, 11GE 

Gr3  FLO: 4KW, 3GE VOG: 8KW, 10GE 

Totaal Gr3  25/28,25=0,88 

2000/2015  42/38,75 = 1,08 

Totaal BAL – 2000/2015 0.15*111,6*0,95 = 15,55  0,23*124,5*1,08 = 31,57  

Totaal BAL – recent 0,09*111,6*0,88 = 8,62  0,13*124,5*0,88 = 14,64  

Totaal SNL – 2000/2015 0,85*111,6*0,95 = 90.12  0,77*124,5*1,08 = 103.53  

Totaal SNL – recent  0,39*111,6*0,88 = 38,3 0,27*124,5*0,88 = 29,58 

 

Zichtbare soorten trends & icoonsoorten  

Wanneer naar de hoeveelheid Natura 2000 soorten en de rode lijst soorten over tijd gekeken wordt, lijkt 

het erop dat een negatieve trend aanwezig is (grafiek 3 en 4). Gr1 is de tijdgroep 2000-2005, Gr2 de 

tijdsgroep 2005-2010 en Gr3 de tijdsgroep 2010-2015. De trend is vooral erg zichtbaar bij de 

aanwezigheid van Natura 2000 soorten. Alleen over de Middelwaard kan niets gezegd worden omdat hier 

geen data aanwezig is over de aanwezigheid van vogels in tijdsgroep 1 en 3. Zie bijlage 4 voor meer 

gedetailleerde informatie over de aanwezigheid van rode lijst soorten.  

De WNB heeft enkele soorten in de wet genoemd. Enkele van deze soorten komen voor in de gebieden 

van het Utrechts Landschap (tabel 9). Ook in de hoeveelheid van deze soorten, lijkt een negatieve trend te 

bestaan over tijd.  

Icoonsoorten van andere gebieden komen ook voor in het rivierengebied (tabel 10). Andere soorten die 

nu niet als icoonsoorten zijn erkend, maar wel voorkomen in een van de gebieden en zijn gelabeld als 

verdwenen, ernstig bedreigd of bedreigd, zijn de franjegentiaan en de hop. De Hop was echter een 

dwaalgast en heeft zich niet gevestigd in het gebied waardoor de hop niet tot de eisen behoort voor 

icoonsoorten.  
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Grafiek 3 De trend van aanwezigheid soorten die genoemd staan in de vogel- en habitatrichtlijnen. De trend is genomen 
over tijd waarin Gr1 tijdsgroep 2000-2005, Gr2 2005-2010, Gr3 2010-2015 is 
 

 

Grafiek 4 De trend van aanwezigheid bedreigde soorten binnen de onderzochte gebieden. De trend is genomen over de 
tijdspan 2000-2015, met stappen van 5 jaar. Gr1 is de eerste tijdsgroep van 2000-2005 
 
Tabel 9 Aanwezigheid van soorten die genoemd zijn in de Wet Natuurbescherming als extra wettelijk beschermde 
soorten, genoemd in bijlage, behorende bij artikel 3.10 

Wettelijke bescherming van soorten volgens de WNB 

 MW EW AB BK 

Gr1 0 - 6 10 

Gr2 2 10 5 7 

Gr3 0 9 6 5 
Tabel 10 Aanwezigheid icoonsoorten van de provincie Utrecht binnen de uiterwaarden. Doelgebied is het gebied waar 
het dier zou kunnen voorkomen. Wanneer het niet klopt met het gebied waar het nu voorkomt (rivieren + uiterwaarde 
gebied) staat er wat het anders zo 

Soortgroep Icoonsoort Voorkomen Doelgebied Voorkomen 
meeliftsoorten 

Amfibieën Rugstreeppad EW Rivieren+ Kluut (n= 1) 

Amfibieën Kamsalamander BK Rivieren+ N= 0 

Bijen Donkere 
klaverzandbij 

BK Rivieren+ Kwartelkoning, 
karwijvarkenskervel 
(n= 8) 

Mossen Cilindermos MW Rivieren+ Brede ereprijs, 
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veldsalie (n= 2) 

Zoogdieren Franjestaart BK Rivieren+ N= 0 

Vogels Veldleeuwerik BK, AB Heide/schrale 
graslanden, 
agrarisch 
cultuurlandschap 

N= 0 

Vogels Purperreiger EW Moeras, agrarisch 
cultuurlandschap 

Bruine kiekendief, 
grote zilverreiger, 
kleine zilverreiger, 
lepelaar (n=4) 

Vogels Gierzwaluw BK Stadsnatuur Huismus, spreeuw, 
steenuil, kerkuil, 
ransuil (n=8) 

Vogels Grote karekiet BK, AB Moeras N= 0 

Reptielen Ringslang BK, AB Moeras N= 0 

Vlinders Sleedoornpage BK Agrarisch 
cultuurlandschap 

Geen (n=1) 

 

Landschapswaarden 
De landschapswaarde worden uitgedrukt in 6 verschillende factoren. Dit zijn karakter, samenhang & 

verbinding, oriëntatie in tijd, beleving, gaafheid en robuustheid. Bij alle factoren wordt er gekeken naar 

elementen binnen het gebied dan wel de interactie met de omgeving. Er is gescoord tussen 0-5, waarin 0 

weinig waarde is, en 5 veel waarde, zie tabel 11.  

Binnen de Amerongse Bovenpolder en de Blauwe Kamer zijn de meeste elementen aanwezig, dit is ook te 

verklaren in dat deze gebieden het grootste areaal hebben en daarom meer elementen kunnen bevatten. 

Omdat ze meer elementen bevatten scoren deze gebieden hoger op de elementen ‘karakter’ en 

‘beleving’. Daarnaast zijn beide gebieden aangesloten op de Utrechtse Heuvelrug, geologisch gezien een 

van de oudste heuvelgebieden. Dit is de aanleiding tot een hogere waarde binnen het element 

‘samenhang & verbinding’ en weer ‘beleving’. Uiteindelijk scoren deze landschappen dan ook hoger dan 

de Everdingerwaard of de Middelwaard. Toch ligt de Everdingerwaard niet ver af van de eerste en tweede 

plaats dankzij een sterk karakter en de aanwezigheid van gave elementen.  

De meeste gebieden zijn nooit gebruikt voor landbouw, of nooit voor een langere periode, waardoor de 

verkavelingpatronen niet tot nauwelijks aanwezig zijn [113]. Daarnaast is het nationale landschap 

rivierengebied bekend om zijn historische landschapselementen, een stelsel van rivier-uiterwaard-

oeverwal-kom-kwelzone-flank-stuwwal [113]. 
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Tabel 11 Waarderingstabel voor gaafheid van de topografie en landschappelijke elementen [105] 
 MW EW AB BK 

K
ar

ak
te

r 

Lage trefkans 
archeologische 
waarden 

Strangenstelsel 
Kleine lek 

Recreatieplas 

Potentiele 
getijdenwerking 

Recreatieplas de 
Put 

Lage trefkans 
archeologische waarden 

Nevengeulen 

Oorspronkelijke 
meidoornhagen en 
oeverwallen, 
oorspronkelijke 
doorbraakkolken (2), 
oud 
verkavelingsstructuur 
deels zichtbaar dankzij 
oud slotenpatroon. 

Fort Everdingen 

Lage trefkans 
archeologische waarden 

Unieke bodem gradiënt 
van arm naar rijk 

5 voormalige Rijnlopen 
nog zichtbaar 

In westelijk deel nog 
oorspronkelijke 
kronkelwaardpatroon 

Kasteel Amerongen (zeer 
hoge archeologische 
waarde), tabakschuren 
Amerongen (zeer hoge 
archeologische waarde) 

Aangrenzende 
steenoven 

Put van Schoonhoven 

Uitkijktoren 

Lage trefkans 
archeologische waarden 

Steile hellingen dankzij 
ijstijd 

Unieke bodem gradiënt 
van arm naar rijk 

De natuur heeft vrij spel 
door verdwijning 
percelen beheer 

Zichtbare delen oude 
steenoven 

Vogelhut 

Klei en zandwinplas 

 3 4 5 5 

Sa
m

en
h

an
g 

&
 

V
er

b
in

d
in

g 

Er is sterk 
mozaïekbeheer 

Weinig/geen 
aansluiting 
natuurgebieden 

Landschap aangesloten 
met fort, echter niet 
meer open. 

Verbinding natuur met 
barrière water 

Gradiënt verschil samen 
met Amerongse Bos 

Goede verbinding met 
andere natuurgebieden 

Ecoducten aanwezig (2) 

Beheert als een gebied, 
geen percelen. Gradiënt 
verschil samen met 
Grebbenberg 

Goede verbinding met 
andere natuurgebieden 

 1 2 5 4 

O
ri

ën
ta

ti
e 

in
 t

ij
d

 

? 

Oorspronkelijk 
steenfabriek -nu 
esdoorns op 
locatie 

 

2006 

Oorspronkelijk open 
terrein vanuit uitzicht 
voor fort, nu niet meer  

1994 

Oorspronkelijk open 
terrein vanuit kasteel, nu 
ook nog redelijk open.  
Archeologische vondsten 
vanuit IJzertijd en 
Romeinse tijd 

1992  

Oorspronkelijk 
steenfabriek, resten nog 
zichtbaar 

 

 2 2 4 3 

B
el

ev
in

g 

NNN 

34,9 ha 

Aanzicht van stad 
Nieuwegein en A2 

Hollandse Waterlinie 

NNN, Nationaal 
landschap het Groene 
Hart 

93 ha 

Canon van het landschap 

Nederland van de kaart 

NNN, nationaal 
landschap, Natura 2000 

111,6 ha 

Canon van het landschap 

Nederland van de kaart 

NNN, nationaal 
landschap, Natura 2000 

124,5 ha 

  1 3 4 4 
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G
a

af
h

ei
d

 (
sc

o
re

) 
• Verkaveling – 0 

• Strengenstelsel/ 
nevengeulen – 4 
(kleine Lek) 

• Oorspronkelijke 
hagen/wallen – 0 

• Dynamische 
rivier – 2 
(getijden) 

• Steenoven – 0 

• Overige 
gebouwen - x 

• 2 (door middel van 
sloten) 

• 4 (nevengeulen) 

• 4 (meidoornhaag en 
oeverwallen) 

• 0 

• x  

• 5 (fort) 

• 1 

• 3 (5 voormalig 
Rijnlopen zichtbaar) 

• 1 (hagen aanwezig, net 
als oorspronkelijk 
hakhout echter niet 
oorspronkelijk en ook 
niet meer zelfde functie) 

• 0 

• 4  

• 5 (kasteel & schuren) 

• 0 

• 2  

• 0 

• 1 (regelmatig 
overstroomd) 

• 3 (resten steenoven 
zichtbaar) 

• x 

 2 4 4 2 

SUM 9 15 22 18 

 

Robuustheid  

Het laatste element van de landschapswaarde wordt berekend in hoe robuust een landschap is. Voor de 

robuustheid is grafiek 5 gemaakt, waarin er met een logaritmische schaal een lijn is getekend. De 

hoeveelheid unieke soorten per hectare in de Everdingerwaard ligt boven het kritisch  gemiddelde en 

bevat dus meer unieke soorten dan verwacht. De Amerongse Bovenpolder en de Blauwe kamer liggen op 

de lijn, en doen het zoals verwacht voor het aantal hectare grond dat deze gebieden bevatten. De 

Middelwaard ligt onder de lijn.  

 

Grafiek 5 Robuustheid gemeten in een logaritmische schaal van het oppervlakte gebied, ten opzichte van het aantal 
unieke soorten per hectare 
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Figuur 14 Voorkomen van bever en boommarter in BK. Foto bever van Rob Moret, foto boommarter van Bram 
Achterberg (2009). 

Ecosysteemdiensten 
Voor het element ‘recreatie’ is informatie verkregen via Google Maps [114], wandelnet [115], 

fietsrouteplanner [116] en de beheerplannen [31, 32, 33, 34] van de natuurgebieden in kwestie.  

Zoals te zien in tabel 12 zijn er veel recreatievoorzieningen in de meeste gebieden, wat er op kan wijzen 

dat het gebied bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de omgeving. De Everdingerwaard heeft een lage 

waarde in recreatie. Tijdens de realisatie van de Everdingerwaard hadden bewoners uit de omgeving de 

voorkeur uitgesproken voor een rustig natuurgebied met weinig toerisme. De Middelwaard heeft om een 

andere reden een hoge recreatie waarde dan de Amerongse Bovenpolder. De MW is een gebied wat 

ingeklemd ligt tussen 2 steden met een grote snelweg ernaast. Eromheen liggen niet veel andere 

natuurgebieden, waardoor dit gebied een uniek stuk grond is waar de stadbewoners hun uitvlucht 

zoeken. De recreatie is hier dus hoog vanwege een uniek stuk natuur, in plaats van veel recreatie waarde 

omdat de hele omgeving erg aantrekkelijk is. Het publiek wat in de Middelwaard te vinden is, zal dan ook 

vaak uit de stad komen terwijl het publiek in de Amerongse Bovenpolder en de Blauwe Kamer vanuit heel 

Nederland kan komen.  

De functie is onder te delen in 6 functies, waarin landbouw de minste natuurwaarde bevat, daarna weide- 

en/of hooiland zonder weidevogels (intensief gebruik), weide- en/of hooiland met weidevogels, klei-, 

zand- en/of grind winning, waterberging en als laatste, natuur. 

Voor de uiterwaarden binnen Nederland zijn er in het algemeen meerdere diensten aan te wijzen. Deze 

diensten zullen niet onderling verschillend zijn. Toch zijn deze gebieden van het rivierenlandschap van 

hoog belang in Nederland. Deze diensten zijn te vinden in tabel 13.   

Tabel 12 Waardering van de ecosysteemdiensten binnen de onderzochte gebieden. 

 MW EW AB BK 

Recreatie Zwemlocaties: 4 
(strandjes lek, 
Recreatieplas de 
Put, Helsdingen, 
Klein Scheveningen) 

Campings: 2 

Havens: 2 

Lange afstand 
fietsroutes: 1 (LF7) 

Lange afstand 
wandelroutes: - 

Wandelroutes 
binnen gebied: 1  

Zwemlocaties: 1 
(recreatieplas 
Everstein) 

Campings: 2 

Havens: 1 

Lange afstand 
fietsroutes: - 

Lange afstand 
wandelroutes: 1 (SP 
18) 

Wandelroutes 
binnen gebied: 1 

Hotels/pensions: 1 

Zwemlocaties: 2 
(strandjes Rijn, 
Eiland van Maurik, ) 

Campings: 9 

Havens: 1  

Lange afstand 
fietsroutes: 1 (LF4) 

Lange afstand 
wandelroutes: 1 
(LAW 2) 

Wandelroutes 
binnen gebied:1 

Hotels/pensions: 4 

Zwemlocaties: 1 
(strandjes Rijn) 

Campings: 2 

Havens: 2 

Lange afstand 
fietsroutes: 1 (LF4) 

Lange afstand 
wandelroutes: 3 
(LAW 2, LAW 4, 
Betuwe, OV-
stapper) 

Wandelroutes 
binnen gebied: 1 
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Hotels/pensions: in 
Vianen en 
Nieuwegein 

Hotels/pensions: 2 
en in Wageningen 
en Rhenen 

Punten 5 3 5 4 

Functie Recreatie: 1 

Weideland: 3 

Natuur: 6 

Waterberging: 5 

Natuur: 6 

Waterberging: 5 

Natuur: 6 

Waterberging: 5 

Natuur: 6 

Punten 4 5 5 5 

TOTAAL 9 8 10 9 

 

Tabel 13 Diensten die zich bevinden in alle uiterwaarden, niet specifiek voor de vier casus gebieden.   

Ecosysteemdiensten 
uiterwaarden 

Uitleg 

Bescherming tegen 
overstromingen 

Intacte uiterwaarden kunnen grote hoeveelheden water bufferen door middel van 
afremmen water, tijdelijke opslag of opname van het water door planten [35].  

Zuivering (a) Opname, opslag of verwijdering van de nutriënten stikstof en fosfor en afbraak van 
organisch materiaal vindt plaats in uiterwaarden. Een overschot van nutriënten in 
water kan het onleefbaar of ongeschikt maken voor drinkwater; overgroei van algen 
kan het water zuurstofloos maken, waardoor veel soorten verdwijnen [35]. 

(b) De opname en transformatie van planten en microbieel van de uiterwaarden 
verminderen de hoeveelheid verontreinigde en giftige stoffen die anders in het water 
zouden belanden. Daarnaast is er een vermindering van sediment in het water, wat 
achterblijft door de morfologische eigenschappen van planten [35]. 

Recreatie Uiterwaarden zijn een geliefd gebied voor recreatie; wandelen, zwemmen, fietsen, 
zeilen, kanoën, zonnen etc. Jaarlijks brengen er honderd duizenden mensen tijd door 
aan het water [117].  

Milieu educatie In zowel de MW, EW, AB en de BK zijn er expedities van boswachters om het gebied 
beter te leren kennen en er wat van te leren. De BK heeft een informatiecentrum en 
de blauwe bever is een boot waarin je meer informatie krijgt over onder andere de BK 
als de AB [118]. Daarnaast wordt er regelmatig onderzoek gedaan in een van de 
gebieden.  

Erosiebeperking  De bodem wordt in plaats gehouden door de vegetatie en de algen in de 
uiterwaarden. Hierdoor vind er minder erosie plaats van de stroombank en de rivier. 
Daarnaast buffert een intacte uiterwaard met vegetatie de watersnelheid waardoor 
met hoog water de dijk niet snel beschadigd raakt, de golfkracht is namelijk sterk 
verminderd [35].  
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Discussie 
Binnen de verkregen data zijn een aantal dingen te bediscussiëren. Zo zijn niet alle soortgroepen 

waargenomen, bijvoorbeeld vissen, wat geen goede afspiegeling geeft van de aanwezigheid bedreigde 

soorten binnen het gebied. Daarnaast wordt de kwaliteit van een habitat gemeten in de aanwezigheid van 

bepaalde soorten en wanneer soortgroepen afwezig zijn, valt de kwaliteit lager uit dan het in 

werkelijkheid is. Verder zijn sommige soorten, voornamelijk de bedreigde soorten, oververtegenwoordigd 

in de data. Als laatste is er nog veel data niet ingevoerd. Zo is er niks bekend over de aanwezigheid van 

vogels in de Middelwaard in de jaargroepen 2000-2005 en 2010-2015. Naast dat er nog veel data moet 

worden ingevuld van de Middelwaard ontbreekt er ook veel data van de Amerongse Bovenpolder. In het 

algemeen zijn er hier minder soorten geïnventariseerd over de jaren heen dan in de andere 

natuurgebieden. Om een meer betrouwbaar beeld te kunnen geven van de waarde van deze gebieden zal 

de data moeten worden aangevuld.  

Uit de hier bepaalde ecologische waarde blijkt dat wanneer er gekeken wordt naar de kwaliteit van de 

habitats, veel habitats niet voldoen. Dit komt omdat de habitats in elkaar overlopen en het niet zo’n zwart 

wit beeld is van verschillende habitats als wordt geschetst in de kwaliteit bepaling. Doordat de habitats 

gemixt zijn zal de kwaliteit van een enkel habitat lager scoren. Binnen de kwaliteit bepaling van de 

habitats is gewerkt met twee methoden om te kijken of ze van elkaar verschillen. Het blijkt dat ze andere 

punten geven, SNL komt altijd op een hoger punten aantal dan BAL, maar dat de gebieden hetzelfde 

score. De score is dus onafhankelijk van de gekozen methode. Er is wel een verschil wanneer er wordt 

gewerkt met de afgelopen 15 jaar of met tijdsgroepen van 5 jaar. Wanneer er met tijdsgroepen is gewerkt 

van 5 jaar, is de kwaliteit van de meest recente complete jaargroep lager dan wanneer gewerkt wordt met 

de afgelopen 15 jaar. In de Everdingerwaard is dit met SNL criteria niet het geval, omdat het aantal 

habitats die voorkomen met 2 afneemt, welke voorheen minder presterende habitats waren. Hierdoor is 

de gemiddelde kwaliteit een stuk hoger.   

In deze studie is gebruik gemaakt van de Nederlandse namen van de dier- en plantsoorten. Dit heeft 

nadelen omdat er meerdere namen voor eenzelfde individu bestaan, en ze afwisselend worden gebruikt, 

afhankelijk van de waarnemer. Binnen de wetenschappelijke naamgeving was dit probleem nog niet 

opgelost en was dit zelfs erger. In de toekomst is het verstandig hier een controle voor te ontwikkelen.  

De ecologische natuurwaarde binnen de Everdingerwaard is erg hoog, hoger dan de andere gebieden. Een 

reden hiervoor is dat tijdens de inrichting van de Everdingerwaard er uitheemse soorten ingezaaid zijn 

samen met het inheems kruidenmengsel. Dit heeft gezorgd voor een verhoogd biodiversiteit welke niet 

oorspronkelijk is. Deze soorten zijn nu wel aan het verdwijnen dankzij sterke competitie van inheemse 

soorten. Het zou dus kunnen zijn dat de ecologische natuurwaarde van de Everdingerwaard gaat dalen in 

de toekomst, het is verstandig om in het achterhoofd te houden dat de reden hiervoor kan zijn dat de 

uitheemse soorten aan het verdwijnen zijn.  

Omdat er zoveel verschillende methodes zijn om de  landschapswaarde te bepalen, en omdat deze 

redelijk subjectief zijn, is het lastig een bepaalde uitspraak te doen over de landschapswaarden. Het is per 

persoon afhankelijk wat deze waardeert in een landschap, en daarom is het lastig dit te gebruiken 

wanneer het gaat om maatschappelijk draagvlak te creëren. Toch is verstandig om een inventarisatie te 

hebben van het voorkomen van landschappelijke elementen zodat het Utrechts Landschap er op in kan 

spelen, mocht het nodig zijn.  
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H.7 Conclusie waardering casus natuurgebieden 

Inleiding 
De actoren die een rol spelen bij het beleid en beheer van de natuurgebieden zijn de overheid, de 

provincie en het Utrechts Landschap. Omdat er veel subsidie komt vanuit de provincie, welke een 

vergelijkbaar natuurbeleid heeft als de overheid, hebben de overheid en de provincie een invloed op het 

beleid van het Utrechts Landschap. Hieronder zijn de criteria van elk van de actoren bepaald, waarna is 

bepaald of het natuurgebied de criteria heeft bepaald of niet, aan de hand van de waarderingen in 

voorgaande hoofdstukken.  

Evaluatie criteria beleid 
De overheid 

Via de wetgevingen van de WNB zijn een aantal dingen van belang, namelijk de bescherming van de 

gebieden binnen de NNN, de soorten binnen de vogelrichtlijnen, de nationale parken, werelderfgoed 

gebieden en een aantal apart beschermde soorten die in de bijlagen van de wet staan.  

De overheid heeft een beleid waarin er wordt gestuurd op natuurlijke condities, natuurcombinaties 

tussen landbouw en natuur en natuurgebieden waarin de samenleving centraal staat.  

Provincie Utrecht 

Binnen het beleid van de provincie Utrecht ligt de focus op de robuustheid van gebieden waarin er 

gestuurd wordt op hoofdlijnen van het systeem. Verbindingen tussen gebieden zijn van groot belang, net 

als de groene contour rondom de NNN, die de provincie graag tot natuurgebieden wil omvormen om ze 

vervolgens toe te voegen aan de NNN. Daarnaast wil de provincie een soortenbeleid opstellen waarin 

icoonsoorten en soortenbeschermingsgebieden belangrijk zijn. Vervolgens is de bescherming van 

karakteristieke landschapselementen belangrijk [100]. Deze elementen zullen de diversiteit in het gebied 

moeten versterken. Als laatste heeft de provincie bepaalde habitats aangewezen die ze graag zou willen 

ontwikkelen binnen bepaalde gebieden. Voor uiterwaarden zijn dit het vochtig hooiland, droog 

schaalgrasland en glanshaverhooiland (zie bijlage 6).  

Over het algemeen wil de provincie de samenleving betrekken bij natuur, hierdoor zal de burger zich 

meer verantwoordelijk gaan voelen voor de natuur. Dit kan bijdragen aan een duurzame financiering voor 

de natuur. Een gemakkelijke manier om de samenleving te betrekken bij natuur is door het makkelijker te 

maken voor ondernemers zich te vestigen in natuurgebieden. De natuurwaarde mag hierbij niet 

verminderen.  

Utrechts Landschap 

Omdat het Utrechts Landschap een hoog aantal beschermers heeft, is de verbinding tussen maatschappij 

en natuur belangrijk. Binnen de natuurgebieden is verbinding van hoog belang zodat er een robuust 

netwerk kan ontstaan waar veel diersoorten gebruik van kunnen maken. Natuurbescherming in zowel 

soortenrijkdom als in cultuurhistorie is een belangrijke doelstelling van het Utrechts Landschap.  

Gezamenlijke criteria 

Het blijkt dat alle drie de actoren een aantal van dezelfde factoren belangrijk vinden. Als eerste de 

maatschappij betrekken bij natuur. Dit kan gedaan worden door middel van recreatie, mits de 

natuurwaarde hierdoor niet achteruit gaat. Vervolgens vinden alle actoren een robuust netwerk 

belangrijk, omdat dit meer biodiversiteit zal brengen. Als laatste gemeenschappelijk punt is de 

soortenbescherming. Bepaalde soorten verdienen meer aandacht dan andere, deze kunnen wettelijk 

beschermd zijn of ze kunnen als bedreigd staan aangegeven. Deze soorten staan in deze studie 
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aangegeven als Natura-2000 soorten (beschermd door vogelrichtlijnen), wettelijke beschermde soorten 

(door de WNB), icoonsoorten en rode lijst soorten.  

Conclusie 
In zowel de Middelwaard, de Amerongse Bovenpolder en de Blauwe Kamer wordt er veel gedaan aan 

recreatie (zie hoofdstuk 6, tabel 12). De Everdingerwaard bevat minder recreatie mogelijkheden maar is 

hierdoor ingespeeld op het dorp Everdingen, aangezien de inwoners van te voren hadden aangegeven 

geen recreatievoorzieningen te willen. Hierdoor zijn alle vier de natuurgebieden verbonden met de 

maatschappij.  

Uit grafiek 5, hoofdstuk 6, blijkt dat de Everdingerwaard het meest robuust is van alle vier de gebieden en 

bevat de meeste ecoducten. De Middelwaard is het minst robuust van alle vier de gebieden. De 

Middelwaard is in vergelijking met de andere drie gebieden het minste verbonden met andere 

natuurgebieden. Wanneer de verbinding beter zou zijn, is er ook een hogere kans op een hogere 

robuustheid. Hier kan helaas niet zomaar verbetering in worden gebracht. Wel kan er meer optimaal van 

de Middelwaard gebruik worden gemaakt, namelijk door gebruik te maken van de getijdenwerking. 

Tussen de Middelwaard en de zee liggen geen sluizen meer waardoor de getijdenwerking nog effect kan 

hebben. Hier wordt nu nog geen gebruik van gemaakt.  

Wanneer gekeken wordt naar de soortenbescherming zien we dat alle gebieden het goed doen. Zo 

bevatten alle gebieden wettelijk beschermde soorten, icoonsoorten en Natura-2000 soorten (tabel 5, 

hoofdstuk 6). Wanneer er gekeken wordt naar hoe de soorten het doen over tijd, lijkt er een negatieve 

trend te bestaan. Omdat er nog veel data moet worden toegevoegd kan dit niet bevestigd worden. Omdat 

in alle gebieden icoonsoorten voorkomen, zullen de gebieden moeten worden toegevoegd aan de lijst van 

soortenbeschermingsgebieden.  

De lijst van icoonsoorten komt niet overeen met het aantal gevonden verdwenen, ernstig bedreigd of 

bedreigde soorten binnen de gebieden. De lijst van icoonsoorten verkregen van de provincie Utrecht 

bevat niet de soort ‘franjegentiaan’, welke bedreigd is. Daarnaast staan de gevonden bedreigde, ernstig 

bedreigde of verdwenen soorten niet allemaal onder het habitat rivierenlandschap, wel staan ze onder de 

habitats moeras, stadsnatuur of agrarisch cultuurlandschap. Wanneer er gekeken wordt naar de habitats 

die vallen onder het rivierenlandschap binnen de SNL, is dit ook moeras, faunarijk grasland en faunarijke 

akkers. Dit wijst erop dat het rivierenlandschap binnen de soortenbescherming onder gedefinieerd is, en 

er meer habitats onder vallen dan op dit moment doen. Wanneer de gebieden met hun habitats op een 

zelfde manier worden gedefinieerd als in de SNL zou de soortenbescherming beter gedefinieerd zijn.  

Als laatste geeft de provincie Utrecht de prioriteit aan een aantal habitats binnen de uiterwaarden, 

namelijk vochtig hooiland, droog schaalgrasland en glanshaverhooiland. In alle vier de gebieden komt 

minstens een van deze habitats voor, dan wel in goede of matige kwaliteit. Wanneer de habitats van 

matige kwaliteit worden opgehoogd naar een hoge kwaliteit zal de natuurwaarde worden opgehoogd en 

zal het meer aansluiten bij het provinciaal beleid. Het habitat droge schaalgraslanden van de 

Middelwaard, het habitat glanshaverhooiland in de Amerongse Bovenpolder en het habitat 

glanshaverhooiland in de Blauwe Kamer kunnen worden opgehoogd.  

Als het Utrechts Landschap gebruik wil maken van de sterkste punten van de vier casusgebieden om het 

maatschappelijk draagvlak te verhogen, staan in tabel 14 de hoogtepunten uitgelicht. Daarnaast bevatten 

alle gebieden cultuurhistorische elementen (tabel 11, hoofdstuk 6).  

Wanneer de gebieden een score zouden krijgen voor welke het beste aansluit bij de waarden gesteld in 

het natuurbeleid van alle actoren, zou de Everdingerwaard het beste uitkomen. De Everdingerwaard heeft 

de hoogste ecologische natuurwaarde, bevat de meeste wettelijke beschermde soorten, de meeste rode 

lijst soorten, hoogste robuustheid en de meeste habitats die prioriteit hebben bij de provincie. Op de 

tweede plaats zou de Blauwe Kamer komen, de derde plaats de Amerongse Bovenpolder en als laatste de 
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Middelwaard. Voor de Middelwaard is ook de meeste potentie zichtbaar waardoor veel waarden nog 

kunnen stijgen. Wel moet gezegd worden dat alle vier gebieden een hoge natuurwaarde hebben omdat 

ze bedreigde soorten herbergen.  

Tabel 14 Sterke punten van de vier gebieden, tussen 2000-2015 

 Middelwaard Everdingerwaard Amerongse 
Bovenpolder 

Blauwe Kamer 

Rode lijst soorten 
(VN,EB,BE) 

1 (totaal 31) 7 (totaal 45) 7 (totaal 37) 7 (totaal 42) 

Wettelijk 
beschermd 

2 9 6 5 

Icoonsoorten 1 2 3 8 

Meeliftsoorten 2 (n=2) 5 (n=5) 0 (n=0) 7 (n=17) 

Robuustheid Onder gemiddeld Boven gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld 

Ecologische 
natuurwaarde  

BAL – SNL 2000-
2015 

BAL – SNL meest 
recente jaargroep 

3,06 – 23,73 

3,68 – 28,68  

21,76 – 92,78 

15,35 – 875,37  

15,55 – 190,12 

8,62 – 38,3 

31,57 – 103,53 

14,64 – 29,58 

Overig  Nationaal 
landschap ‘het 
Groene Hart’ 

Vanaf 2019 
Werelderfgoed 

Natura 2000 Natura 2000 

Aanwezigheid 
ambitie habitat in 
goede kwaliteit 

Vochtig hooiland & 
glanshaverhooiland 

Vochtig hooiland & 
droog 
schaalgrasland & 
glanshaverhooiland 

Vochtig hooiland  Glanshaverhooiland 
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H.8 Advies  
Omdat het Utrechts Landschap partner is in de beleidsformatie van het provinciale natuurbeleid 2.1 

hebben ze inspraak in toevoegingen ter verbetering van het beleid. Daarom krijgt het Utrechts Landschap 

onder andere advies in hoe het provinciaal natuurbeleid verbeterd kan worden. Daarnaast wordt er een 

advies gegeven over wat er verbeterd kan worden in het beheer of de inrichting van de natuurgebieden in 

kwestie om de natuurwaarden te verhogen. Als laatst worden de sterkste punten van de natuurgebieden 

in kwestie naar voren gebracht, die gebruikt kunnen worden om het maatschappelijk draagvlak voor deze 

gebieden te verhogen. 

Suggesties verbetering provinciaal natuurbeleid 
De soortenbescherming lijsten met icoonsoorten en meeliftsoorten is een positieve ontwikkeling binnen 

het natuurbeleid. Niet alle inventarisaties van natuurorganisaties zijn compleet, waardoor ze nu wellicht 

worden ondergewaardeerd in voorkomen van bedreigde soorten. Dit is een reden om kritisch alle 

gebieden te bestuderen op het voorkomen van bedreigde soorten.  

In tabel 15 zijn de soorten genoemd die zijn voorgekomen in de afgelopen 15 jaar binnen de vier 

uiterwaarden gebieden. Dit zijn allemaal soorten die bedreigd of ernstig bedreigd zijn in Nederland. De 

meeste van deze soorten zijn al aangewezen als icoonsoort. Er is een soort die nog niet is toegevoegd aan 

de lijst van icoonsoorten, maar wel bedreigd is. Het gaat hier om de franjegentiaan.  

In alle vier de onderzochte gebieden zijn er icoonsoorten voorgekomen de afgelopen 15 jaar. Dit geeft 

reden deze gebieden aan te wijzen als soortenbeschermingsgebied. Binnen de soortenbescherming 

worden gebieden genoemd waar bepaalde icoonsoorten bij horen. Het gebied ‘rivierenlandschap’ is niet 

voldoende gedefinieerd omdat er te weinig habitats onder vallen. Hierdoor is er een onderwaardering van 

hoeveelheid icoonsoorten die voor kunnen komen. Wanneer binnen de soortenbescherming de gebieden 

met hun habitats op dezelfde manier worden ingedeeld als nu staat omschreven in de SNL, zal het 

uitgebreider zijn en meer duidelijkheid verschaffen in de soortenbescherming.  

Tijdens het onderzoek naar de waarde van natuur werd duidelijk dat oppervlakte van een gebied een 

belangrijke rol speelt. De oppervlakte speelt een rol in zowel de ecologische waarde, als in de robuustheid 

van een gebied. Wanneer de kwaliteit van gebieden wordt getoetst met behulp van de SNL, wordt er niet 

gekeken naar het areaal van het gebied. De waardering/evaluatie van het natuurgebied zou van een 

hogere waarde zijn als deze factor aan de SNL wordt toegevoegd.  

Advies: Ik adviseer het Utrechts Landschap om de soorten uit tabel 18 als icoonsoorten van een 

rivierengebied te erkennen, en dit als advies door te geven naar de provincie. Daarnaast adviseer ik de 

vier studiegebieden te erkennen als soortenbeschermingsgebieden. Vervolgens adviseer ik om de 

gebieden met hun habitats binnen de soortenbescherming uit te breiden zoals de gebieden omschreven 

staan binnen de SNL. Als laatste adviseer ik om areaal grootte van een natuurgebied mee te nemen bij 

de evaluatie/waardering van natuurgebieden via de SNL aanvraag.  

Mogelijkheden tot verhogen natuurwaarden 
In het natuurgebied de Middelwaard ligt er een potentie om meer stroomdalsoorten te krijgen door 

gebruik te maken van getijdenwerking. Veel van deze soorten zijn op het moment bedreigd. In de andere 

gebieden is dit niet mogelijk omdat deze gebieden ingeklemd zijn door stuwen.  

De Everdingerwaard bevat een te vergelijken aantal soorten, die vallen onder de bescherming van een 

Natura-2000 gebied (vogelrichtlijn), als het Natura-2000 gebied ‘Rijntakken’. Dit geeft reden om het 

gebied ‘de Everdingerwaard’ op de lijst te zetten van potentieel Natura-2000 gebied. Op langere termijn 

zal dit zorgen voor een internationale bescherming van het natuurgebied.  
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De provincie heeft een drietal habitats uitgekozen die de eerste prioriteit hebben binnen het 

rivierenlandschap, dit zijn vochtig hooiland, droog schaalgrasland en glanshaverhooiland (bijlage 6). Alle 

onderzochte gebieden bevatten minstens 1 van de habitats in zowel hoge of matige kwaliteit. De matige 

kwaliteit kan met aangepast beheer omgezet worden naar een hoge kwaliteit. Het habitat dat nu in 

matige kwaliteit voorkomt in de Middelwaard is droog schaalgrasland, in de Amerongse Bovenpolder 

glanshaverhooiland en in de Blauwe Kamer droog schraalgrasland en vochtig hooiland. Wanneer deze 

habitats een hogere kwaliteit krijgen, zullen de gebieden een hogere natuurwaarden krijgen en daarnaast 

beter aansluiten bij het beleid van de provincie.  

Advies: Ik adviseer om binnen de Middelwaard het beheer aan te passen zodat er gebruik kan worden 

gemaakt van de getijdenwerking. Daarnaast adviseer ik om de Everdingerwaard te herkennen als een 

Natura-2000 gebied, zodat er een betere (internationale) bescherming voor dit gebied komt. 

Vervolgens adviseer ik om de habitats die de provincie als eerste prioriteit heeft staan  (vochtig 

hooiland, droog schaalgrasland en glanshaverhooiland), en die nu aanwezig zijn als matige kwaliteit 

binnen de gebieden, verder te ontwikkelen.  

Mogelijkheden maatschappelijk draagvlak creëren 
De sterkste punten uit de natuurwaarden van de casusgebieden zijn te gebruiken om maatschappelijk 

draagvlak te creëren. Het is aan te raden om in te spelen op de aanwezigheid van bedreigde soorten 

omdat deze soorten tot de verbeelding spreken. In zowel de Amerongse Bovenpolder en in de Blauwe 

Kamer is een vogelkijkhut aanwezig. Daarnaast herbergen beide gebieden een grote hoeveelheid aan 

unieke vogelsoorten. De Middelwaard, de Amerongse Bovenpolder en de Blauwe Kamer bevat veel 

recreatieve mogelijkheden. De Everdingerwaard springt er bovenuit in het herbergen van unieke flora. De 

Middelwaard, de Amerongse Bovenpolder en de Blauwe Kamer herbergen ook unieke flora, danwel 

minder dan de Everdingerwaard.  

Kenmerkende elementen in het landschap die benadrukt kunnen worden binnen de gebieden zijn voor de 

Middelwaard  de campings, havens en zwemgelegenheden. De Everdingerwaard heeft het fort die 

onderdeel uitmaakt van de Hollandse Waterlinie. De Amerongse Bovenpolder bevat het 

bezoekerscentrum, het kasteel en de polder met vele wandel en fietsmogelijkheden. De elementen 

binnen de Blauwe Kamer zijn bezoekerscentrum, de boottocht van de Blauwe Bever en het unieke beheer 

van de Blauwe Kamer.  

Advies: Ik adviseer om gebruik te maken van de sterke punten van de natuurgebieden om 

maatschappelijk draagvlak te creëren. Hierboven zijn de sterkste punten voor elk natuurgebied 

genoemd.   



 

51 
 

Implementatie 
Hieronder staan puntsgewijs acties genoemd ondernomen kunnen worden. Dit is onderverdeel in punten 

die direct ondernomen kunnen worden, punten die ondernomen kunnen worden in de nabije toekomst 

en punten die voor de langere termijn van voordeel zijn. Daarnaast wordt omschreven hoeveel effect dit 

zal hebben op het Utrechts Landschap. 

Direct actie 

- Lijst doorgeven aan de provincie van de toe te voegen icoon soorten (tabel 15). En 

daarnaast een lijst geven van de toe te wijzen soortenbeschermingsgebieden. Dit kost 

weinig tijd en energie en tegelijkertijd zal de soortenbescherming binnen de gebieden 

van het Utrechts Landschap ook beter worden.  

- De provincie adviseren de habitats van de soortenbescherming uit te breiden zoals 

beschreven binnen de SNL. Voor de provincie zal dit tot gevolg hebben dat zij meer tijd 

moeten besteden aan de soortenbescherming wat op langere termijn een verbetering zal 

zijn omdat het duidelijker is naar natuurorganisaties. Voor het Utrechts Landschap heeft 

dit als voordeel dat er meer duidelijkheid zal komen, tenslotte is zij al bekend met de 

SNL habitats.   

Nabije toekomst actie 

- In 2017 bestaat het Utrechts Landschap 90 jaar, wat zij graag wil vieren met extra 

aandacht voor natuurgebieden. Hierbij zijn de sterkste kanten van de onderzochte 

gebieden te gebruiken om maatschappelijk draagvlak te creëren wat een verhoging in 

het aantal beschermers kan opleveren.  

Langere termijn actie 

- Onder de aandacht brengen van het belang van areaalgrootte bij de provincie, danwel bij 

BIJ12. Wanneer dit wordt aangepast binnen de SNL, zal dit voor het Utrechts Landschap 

voordeel hebben omdat grotere gebieden daardoor meer subsidie kunnen krijgen, en 

deze ook de meeste aandacht verdienen doordat ze een hogere natuurwaarde hebben.  

- De natuurwaarden van de vier onderzochte gebieden kunnen worden opgehoogd door 

een aantal veranderingen in het beheer (habitat verbetering). De verhoging van de 

natuurwaarde wordt pas zichtbaar na een langere termijn. Het Utrechts Landschap heeft 

direct voordeel van de verhoging van natuurwaarde. Hoe dit beheert moet worden 

veranderd om de habitats naar een hogere kwaliteit te brengen, moet nog worden 

onderzocht.  

- Door de Everdingerwaard aan de lijst van potentieel Natura 2000 gebied te zetten, is er 

op langere termijn de mogelijkheid dat dit gebied daadwerkelijk wordt toegevoegd. Dit 

zal ervoor zorgen dat de Everdingerwaard internationale bescherming krijgt. Hiermee is 

het gebied nog meer veiliggesteld voor in de toekomst dan dat het nu al is.  
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Tabel 15 Aanwezigheid van bedreigde, ernstige bedreigde of verdwenen soorten die in de afgelopen 15 jaar zijn 
voorgekomen in een van de gebieden van het Utrechts Landschap. Meer gedetailleerde resultaten staan in de bijlage. 

 

 

  

Soort Bedreigdheid 

Karwij BE 

Kemphaan EB 

Purperreiger BE 

Zwarte stern BE 

Tapuit BE 

Watersnip BE 

Duifkruid BE 

Paapje BE 

Grote Bosaardbei EB 

Hop VN 

Grote Karekiet BE 

Weidevergeet-mij-nietje EB 

Roerdomp BE 

Kwak VN 

Bilzekruid BE 

Franjegentiaan BE 
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gecertificeerd/ 

AC Natuurontwikkeling - http://footo.nl/12yhh/natuur-in-de-uiterwaarden-6 

AD maisteelt (14 vd 255)- http://torpedomagazine.nl/2016/04/wereldstad-ravenstein-005-2/#1 

AE Waterberging – http://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-

water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/programma-stroomlijn/ 

AF Steenfabriek - http://beleefbeuningen.nl/agenda/open-monumentendag-steenfabriek-de-bunswaard/  

http://www.k3delta.nl/nieuwe-locatie-millingerwaard-nu-al-komo-en-ce-gecertificeerd/
http://www.k3delta.nl/nieuwe-locatie-millingerwaard-nu-al-komo-en-ce-gecertificeerd/
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Methode kwaliteit bepalen 
Tabel 16 Mogelijke habitats genomen uit de SNL criteria met aantal soorten voor een goede/matig/slechte kwaliteit. 

Habitat nr Uitleg Goed  Matig Slecht 

N01.03 Rivier- en moeraslandschap     25-34 <25 

N05.01 Moeras   10 7-9 <7 

N05.02 Gemaaid rietland   8 5-7 <5 

N10.01 Nat schraalland   8 5-8 < 5 

N10.02 Vochtig hooiland   8 5-8 < 5 

N11.01 Droog schraalgrasland   7 3-4 < 3 

N12.01 Bloemdijk   8 4-7 < 4 

N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland   6 4-5 < 4 

N12.03 Glanshaverhooiland   7 4-6 < 4 

N12.05 Kruiden- en faunrijke akker   5   4   3 

N12.06 Ruigteveld   4   3 < 3 

N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos   8 4-7 < 4 

N14.02 Hoog- en laagveenbos   8 5-7 < 5 

N14.03 Haagbeuken- en essenbos   9 5-8 < 5 

 

Tabel 17 Habitattypen die voorkomen in een rivierenlandschap volgens de SNL criteria 

Natuurtypen Habitat % aanwezige doelsoorten 
voor goede kwaliteit 

Stromende wateren Langzaam stromende rivier en nevengeul 20 

Stilstaande wateren Gebufferde poel en wiel 25 

Stilstaande wateren Dynamisch rivierbegeleidend water 25 

Stilstaande wateren Geisoleerde meander en petgat 30 

Moerassen Moeras 25 

Moerassen Natte strooiselruigte 20 

Graslanden Nat schraalgrasland 20 

Graslanden Dotterbloemgrasland van veen en klei 30 

Graslanden Nat, matig voedselrijk grasland 30 

Graslanden Bloemrijk grasland van het rivieren- en 
zeekleigebied 

30 

Struwelen en beheerde bossen Zoom, mantel en droog struweel van het 
rivieren- en zeekleigebied 

30 

Struwelen en beheerde bossen Wilgenstruweel 25 

Opgaande bossen Ooibos 20 
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Bijlage 2 – Natura 2000 soorten en toegewezen doelen BK & AB 
Hieronder staan alle soorten met hun doelen omschreven die aangewezen zijn voor de Natura 2000 

gebieden. Deze lijst is gebruikt in de analyse om te zien hoeveel van deze soorten er voorkomen.  

A119 Porseleinhoen Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met eendraagkracht voor 

een populatie van ten minste 10 paren. 

A122 Kwartelkoning Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor 

een populatie van ten minste 40 paren. 

A229 IJsvogel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van ten 

minste 5 paren. 

A249 Oeverzwaluw Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

ten minste 80 paren. 

5.5 Vogelrichtlijn: niet-broedvogels 

A005 Fuut Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 80 vogels (seizoensgemiddelde). 

A017 Aalscholver Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 130 vogels (seizoensgemiddelde). 

A037 Kleine zwaan Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 20 vogels (seizoensgemiddelde). 

A041 Kolgans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 2.900 vogels (seizoensgemiddelde). Achteruitgang in omvang foerageergebied met maximaal 

8% is toegestaan, ten gunste van het habitattype H91F0 droge hardhoutooibossen of de 

broedvogelsoorten  

A043 Grauwe gans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 880 vogels (seizoensgemiddelde). Achteruitgang in omvang foerageergebied met maximaal 8% 

is toegestaan, ten gunste van het habitattype H91F0 droge hardhoutooibossen of de broedvogelsoorten 

A050 Smient Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 2.400 vogels (seizoensgemiddelde). Achteruitgang in omvang foerageergebied met maximaal 

8% is toegestaan, ten gunste van het habitattype H91F0 droge hardhoutooibossen of de 

broedvogelsoorten 

A051 Krakeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde). 

A054 Pijlstaart Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 10 vogels (seizoensgemiddelde). 

A056 Slobeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 50 vogels (seizoensgemiddelde).  

A059 Tafeleend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 100 vogels (seizoensgemiddelde). 

A061 Kuifeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 630 vogels (seizoensgemiddelde). 

A068 Nonnetje Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 5 vogels (seizoensgemiddelde). 
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A125 Meerkoet Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 1.700 vogels (seizoensgemiddelde). 

A142 Kievit Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 1.400 vogels (seizoensgemiddelde). 

A156 Grutto Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 60 vogels (seizoensgemiddelde). 

A160 Wulp Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 100 vogels (seizoensgemiddelde).  
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Bijlage 3 – Casus natuurgebieden 
De Blauwe Kamer (BK) 

De Blauwe Kamer bestaat uit 124,5 ha natuurgebied boven de Neder-Rijn tussen Rhenen en Wageningen. 

De eigenaar van een deel van dit gebied (Plasserwaard) is van Staatsbosbeheer, maar wordt beheerd door 

het Utrechts Landschap, samen met de rest van de Blauwe Kamer wat eigendom is van Utrechts 

Landschap. Het gebied bevindt zich in het stuwpand Driel – Amerongen, wat ervoor zorgt dat het 

nauwelijks water en zand dynamiek heeft. Dankzij de stuwen ligt het water vrij hoog, op 6m +NAP. (Gijs 

Kurstjens & Bart Peters, rijn in beeld, natuurontwikkeling langs de grote rivieren) 

  
Figuur 15 Topografische kaart met toponiemen van de Blauwe Kamer (Beheerplan Blauwe Kamer, Grebbeberg en 
Laarsenberg, 2011-2021). 
 

De Blauwe Kamer wordt begraasd door Konik paarden en Galloway runderen. De bodem van de Blauwe 

Kamer bestaat uit rivierkleigronden, namelijk kalkhoudende ooivaaggronden en kalkhoudende 

poldervaaggronden van zware zavel en lichte klei.  

De omgeving van de Blauwe Kamer bevat de Grebbenberg, gevormd door de voorlaatste ijstijd. Deze 

scherpe steile overgang van de hoge, droge en voedselarme stuwwal naar het laaggelegen, vochtige en 

voedselrijke rivierdal (de Blauwe Kamer) is bijzonder en komt in Nederland maar beperkt voor. Met 66 

bijzondere soorten is de Blauwe Kamer 1 van de meest soortenrijke gebieden van Nederland geworden. 

Er bevinden zich meerdere soorten van de rode lijst, zo zijn er minstens 15 broedvogels van de rode lijst 

elk jaar aanwezig in de Blauwe Kamer. Verder bevinden zich er 2 soorten zoogdieren van de rode lijst in 

dit natuurgebied, namelijk de Bever en de Boommarter. Verder komen er ook reptielen, amfibieën, 

vlinders en libellen van de rode lijst voor in de Blauwe Kamer. (Beheerplan Blauwe Kamer, Grebbeberg en 

Laarsenberg, 2011-2021; Gijs Kurstjens & Bart Peters, rijn in beeld, natuurontwikkeling langs de grote 

rivieren; rijninbeeld.nl, 4-1-2016) Daarnaast is het gebied bijzonder doordat het beheer als 1 groot geheel 

wordt gedaan in plaats van in percelen. (beheerplan UL) 

De doelstellingen voor de Blauwe Kamer zijn: 

- Benutten van de gradiënt en de aardkundige waarden.  

- Ruimte voor recreanten om van de natuur, cultuur en rust te genieten. 

- Een half-natuurlijk rivieroeverlandschap onder invloed van begrazing, dat bestaat uit een mozaïek 

van verschillende aan de uiterwaarden gebonden levensgemeenschappen.  

- Een rijke stroomdalflora op de oude zomerkade en het hoornwerk.  

- Fungeren als bronpopulatie van flora en fauna voor nieuw te ontwikkelen gebieden 

stroomafwaarts.  

- Een hoornwerk gerestaureerd in oorspronkelijke staat en bastions met een kortgrazige vegetatie 

aan de Griftzijde waardoor de contouren zichtbaar blijven. 

Amerongse Bovenpolder (AB) 

De Amerongse Bovenpolder bestaat uit 111,6 ha natuurgebied naast Amerongen. Dit gebied is gelegen in 

het stuwpand Amerongen – Hagestein en ligt ongeveer 3m boven NAP. Het water in het gebied komt naar 
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boven door een regionaal systeem (hoog water stroomt omlaag), een lokaal systeem (zuidflank 

geïnfiltreerd water stroomt omhoog in kwelzone), door het Rijnsysteem (Rijnwater infiltreert rond de 

dijken), of door kwelwater in het zuidelijk deel. Het is een gebied dat wordt begraasd door runderen en 

paarden. In 2014 is het laatste gedeelte afgerond van de herinrichting. (Beheerplan Amerongse 

Bovenpolder en Amerongse Bos, 2011-2021) 

  
Figuur 16 Topografische kaart van Amerongse Bovenpolder (Beheerplan Amerongse Bovenpolder en Amerongse Bos, 
2011-2021). 
 

Het grondtype van de Amerongse Bovenpolder is grof grind houdend zand, zware zavel (grof 

zand/kiezelzand) en lichte klein met een ondergrond van zand. Dit omdat tijdens de voorlaatste ijstijd (het 

saalien) Nederland tot dit gebied bevroren was, en hierna heeft het smeltwater veel grind in dit gebied 

heeft afgezet. Een ander effect van ijstijden zijn steil randen waar smeltwater is langsgelopen. Deze steil 

randen fungeren als een natuurlijke hoge waterkering.  

In het oostelijke deel van de Amerongse Bovenpolder is een kwelmoeras gecreëerd, echter is de 

waterkwaliteit hier matig. In de Amerongse Bovenpolder zijn rode lijsten soorten niet tot nauwelijks 

aanwezig. Verder wordt het beheer uitgevoerd per perceel (Beheerplan Amerongse Bovenpolder en 

Amerongse Bos, 2011-2021).  

De doelstellingen voor de Amerongse Bovenpolder zijn: 

- Een half natuurlijk rivieroeverlandschap onder invloed van begrazing, dat bestaat uit een mozaïek 

van verschillende aan de uiterwaarden gebonden levensgemeenschappen. 

- Met voor de Amerongse Bovenpolder in bijzonder:  

o een deels door kwel gevoed moeras met een natuurlijk peilregime en een mozaïek van 

moerasvegetaties, met waterriet, nat rietland en zachthoutooibos. Dit moeras biedt een 

broed- en foerageerbiotoop aan tal van moerasvogels en steltlopers, waaronder 

porseleinhoen, watersnip, roerdomp, grote karekiet, lepelaar, blauwborst en waterral 

o een door rivierkwel gevoede geul, met een watervegetatie van fonteinkruiden, 

watergentiaan, groot blaasjeskruid, waterranonkels en waterlelie. De oeverzone bestaat 

uit droogvallende slikken, riet-, zegge- en biezenvegetaties. In deze zone staan 

kwelindicatoren als holpijp en beekpunge. Deze kwelgeul is belangrijk voor zichtjagers als 

snoek 

o een plas, deels gevoed door (rivier)kwelwater met rijke kranswierenvegetaties.  

o Een zomerkade met zeldzame vegetaties behorende tot de stroomdalvariant van de 

kamgrasweide en het verbond der droge stroomdalgraslanden (Sedo-Cerastion), 
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afgewisseld met oud meidoornstruweel. Op deze zandige zomerkade zeldzame zandbijen 

(Andrena spp.). 

Everdinger Waarden (EW) 

De Everdinger Waard bestaat uit 93 ha grondgebied bij Everdingen. Het gebied is gelegen in het stuwpand 

Amerongen – Hagestein. De aanleg van de stuwen heeft geleid tot een hogere grondwaterstand dan 

voorheen, wat gemiddeld 3m boven NAP ligt. Dit natuurgebied is ingericht tussen 2002 en 2008 na 

aanleiding van het project ‘ruimte voor de rivier’ en ‘ruimte voor de Rijntakken’. Het grootste gedeelte 

van dit gebied heeft een open karakter. Het gebied wordt begraasd door Hongaarse Raka schapen.  

  
Figuur 17 Topografische kaart van Everdingerwaard. Het gebied beheerd door het Utrechts Landschap is aangegeven met 
grasgroen, rivier in blauw (Beheerplan Everdingerwaard 2010-2020). 
 

Er zijn in dit gebied 6 rode lijst soorten flora (2008), 10 rode lijst soorten vogels (2008) en 2 rode lijst 

soorten vlinders (2008). Het beheer wordt uitgevoerd per perceel. (Beheerplan Everdingerwaard, 2010-

2020) 

De doelstellingen van de Everdinger Waard zijn:  

- Vochtige tot droge bloemrijke graslanden met een goed ontwikkelde stroomdalflora en fauna 

- De ontwikkeling van een geïsoleerd kwelmoeras bestaande uit een zeggenvegetatie, buiten de 

invloed van oppervlaktewater, met een natuurlijke waterdynamiek (hoog in de winter, langzaam 

zakkend in het voorjaar, laag in de zomer).  

- Poelen, sloten en strangen met een kwelgebonden vegetatie, rijk aan amfibieën en vissen.  

- Ruimte en rust voor moerasvogels, weidevogels, trekvogels (in het bijzonder ook aan steltlopers 

op droogvallende platen) en wintergasten als ganzen en eenden. 

- Het behouden en vergroten van de populaties grote modderkruiper, bittervoorn, 

kamsalamander, rugstreeppad en heikikker. 

- Dotterbloemhooilanden in de percelen ten noorden van de tweede strang.  

- Natuurlijke ontwikkeling van de al aanwezige zachthoutooibosjes. 

- Ontwikkeling van een strang omgeven door gevarieerde oevervegetaties, bestaande uit beweide 

en gehooide bloemrijke graslanden, rietruigtes, slikzones met pioniersvegetatie en een 

wilgenbosje. 

- Inheemse, wilde ganzen alle ruimte bieden in de Everdingerwaard. 

- De populatie van boerenganzen, Canadese ganzen en Nijlgansen in de Everdingerwaard sterk 

verkleinen 

Middelwaard (MW) 

De Middelwaard bestaat uit een 34.9 ha groot natuurgebied bij de zuidoever van de lek ter hoogte van 

Vianen. Het is een gebied dat gekenmerkt is als een Betuwe formatie en bestaat uit 
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stroomgordelafzettingen, wat betekent dat de binnenbocht van de rivier dichtslibt, waar vegetatie kan 

ontstaan, en de buitenbocht onderhevig is aan erosie. Hierdoor kunnen eilandjes ontstaan die 

middelwaard worden genoemd. Middelwaard zelf is geen eiland meer. De grondtype van Middelwaard is 

kalkhoudende poldervaaggronden van grof zand. De Middelwaard is stroomafwaarts gelegen van de stuw 

van Hagestein dat betekent dat er een getijdenverschil van maximaal 1m zichtbaar kan zijn. Dit maakt de 

Middelwaard een dynamisch oevertype met vrij grote stroomsnelheden en waterstand wisselingen. Het 

overstroomt daardoor 3 a 4 keer per jaar. Dit is het enige natuurgebied, in vergelijking met de andere 3, 

die onder invloed van de getijden staat.  

Stroomdalflora is een van de meest bedreigde vegetaties van Nederlands. 17 flora soorten van de rode 

lijst zijn in dit gebied te vinden (2008). Het beheer wordt uitgevoerd in percelen. (Beheerplan 

Middelwaard, Polder De Eendragt en Viaanse Bos, 2010-2020) 

 

Figuur 18 Topografische kaart van Middelwaard en omgeving (Beheerplan Middelwaard, Polder De Eendragt en Viaanse 
Bos 2010-2020). 

 

De doelstellingen voor de Middelwaard zijn:  

- Rijke stroomdalvegetaties op de zomerkade, oeverwal en kribvakken voornamelijk bestaand uit 

de associatie van Sikkelklaver en Zachte haver.  

- Droge tot natte soortenrijke vormen van glanshaverhooilanden en kamgrasweides met voor de 

uiterwaarden typische stroomdalflora.  

- Een mozaïek van dotterbloemhooilanden, hooiweide behorende tot het verbond van Grote 

vossenstaart, bloemrijke natte strooiselruigtes en rietlanden langs de Kleine Lek. 

- Een spontaan lissen-ooibos (zachthoutooibos) rijk aan paddenstoelen en mossen.  

- Rustgebied met volop broedgelegenheid voor grondbroeders als patrijzen en graspiepers, 

foerageergebied voor steltlopers en een vitale kolonie oeverzwaluwen.  

- Een zomergraanakker, met typische akkeronkruiden, als rust en foerageergebied voor patrijzen 

en kwartels.  
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Bijlage 4 – Rode lijst soorten met beschermingsgraad welke voorkomen in de 
gebieden 
Dikgedrukt en onderlijnt zijn de soorten die bedreigd, ernstig bedreigd of verdwenen zijn.  

Rode lijst soorten + Beschermingsgraad 

Middelwaard 

Gr1 Rode Ogentroost (GE) 

Gr2 Graspieper (GE), Grutto (GE), Huismus (GE), Kneu (GE), Koekoek (KW), Patrijs (KW), Ransuil (KW), 
Ringmus (GE), Spotvogel (GE), Steenuil (KW), Tureluur (GE), Gewone Agrimonie (GE), Bevertjes (KW), 
Kruisbladwalstro (KW), Kamgras (GE), Schijnraket (KW), Engelse Alant (KW), Moeraskruiskruid (KW), 
Ruige Leeuwentand (KW), Sikkelklaver (KW), Rode Ogentroost (GE), Kattendoorn (GE), 
Karwijvarkenskervel (KW), Kleine Bevernel (KW), Ruige Weegbree (KW), Veldsalie (KW), Zacht Vetkruid 
(KW), Oosterse Morgenster (KW) 

Gr3 Gewone Agrimonie (GE), Bevertjes (KW), Trosdravik (KW), Karwij (BE), Kruisbladwalstro (KW), Kamgras 
(GE), Schijnraket (KW), Moeraskruiskruid (KW), Sikkelklaver (KW), Rode Ogentroost (GE), Kattendoorn 
(GE), Kleine Bevernel (KW), Ruige Weegbree (KW), Veldsalie (KW), Zacht Vetkruid (KW), Oosterse 
Morgenster (KW), Bochtige Klaver (KW) 

Everdingerwaard 

Gr2 Boomvalk (KW), Graspieper (GE), Groene Specht (KW), Kemphaan (EB), Koekoek (KW), Matkop (GE), 
Oeverloper (GE), Purperreiger (BE), Ransuil (KW), Ringmus (GE), Slobeend (KW), Steenuil (KW), 
Tureluur (GE), Visdief (KW), Zomertaling (KW), Zwarte Stern (BE), Kruisbladwalstro (KW), Kamgras (GE), 
Schijnraket (KW), Moeraskruiskruid (KW), Sikkelklaver (KW), Kattendoorn (GE), Karwijvarkenskervel 
(KW), Veldsalie (KW), Zacht Vetkruid (KW) 

Gr3 Boomvalk (KW), Gele Kwikstaart (GE), Groene Specht (KW), Grote Zilverreiger (GE), Grutto (GE), 
Kemphaan (EB), Kleine Zilverreiger (GE), Oeverloper (GE), Slobeend (KW), Tapuit (BE), Visdief (KW), 
Watersnip (BE), Wintertaling (KW), Zomertaling (KW), Bevertjes (KW), Trosdravik (KW), Karwij (BE), 
Kruisbladwalstro (KW), Kamgras (GE), Vleeskleurige Orchis (KW), Moeraswespenorchis (KW), 
Schijnraket (KW), Knikkend Nagelkruid (KW), Engelse Alant (KW), Moeraskruiskruid (KW), Beemdkroon 
(KW), Ruige Leeuwentand (KW), Sikkelklaver (KW), Rode Ogentroost (GE), Kattendoorn (GE), 
Moeraskartelblad (KW), Ruige Weegbree (KW), Veldsalie (KW), Duifkruid (BE), Zacht Vetkruid (KW) 

Amerongse Bovenpolder 

Gr1 Bontbekplevier (KW), Boomvalk (KW), Gele Kwikstaart (GE), Graspieper (GE), Grauwe Vliegenvanger 
(GE), Groene Specht (KW), Grutto (GE), Kneu (GE), Koekoek (KW), Kwartelkoning (KW), Matkop (GE), 
Paapje (BE), Patrijs (KW), Ransuil (KW), Ringmus (GE), Slobeend (KW), Snor (KW), Spotvogel (GE), 
Steenuil (KW), Tureluur (GE), Veldleeuwerik (GE), Visdief (KW), Watersnip (BE), Wintertaling (KW), 
Zomertaling (KW), Zomertortel (KW), Moeslook (KW), Grote Bosaardbei (EB) 

Gr2 Gele Kwikstaart (GE), Graspieper (GE), Grauwe Vliegenvanger (GE), Groene Specht (KW), Grote Karekiet 
(BE), Grutto (GE), Hop (VN), Huismus (GE), Kneu (GE), Koekoek (KW), Matkop (GE), Slobeend (KW), Snor 
(KW), Spotvogel (GE), Tureluur (GE), Veldleeuwerik (GE), Visdief (KW), Watersnip (BE), Wintertaling 

(KW), Zomertaling (KW), Moeslook (KW), Kruisbladwalstro (KW), Weidevergeet-Mij-Nietje (EB)  

Gr3 Gele Kwikstaart (GE), Graspieper (GE), Groene Specht (KW), Grutto (GE), Hop (VN), Huismus (GE), 
Kerkuil (KW), Kneu (GE), Koekoek (KW), Matkop (GE), Nachtegaal (KW), Roerdomp (BE), Slobeend (KW), 
Spotvogel (GE), Tureluur (GE), Visdief (KW), Wintertaling (KW), Moeslook (KW), Kruisbladwalstro (KW), 
Zacht Vetkruid (KW) 

Blauwe Kamer 

Gr1 Gele Kwikstaart (GE), Graspieper (GE), Grauwe Vliegenvanger (GE), Groene Specht (KW), Grote Karekiet 
(BE), Grutto (GE), Huismus (GE), Kneu (GE), Koekoek (KW), Kwak (VN), Kwartelkoning (KW), Matkop 
(GE), Patrijs (KW), Porseleinhoen (KW), Ransuil (KW), Ringmus (GE), Slobeend (KW), Spotvogel (GE), 
Steenuil (KW), Tureluur (GE), Veldleeuwerik (GE), Watersnip (BE), Wintertaling (KW), Zomertaling (KW), 
Gewone Agrimonie (GE), Moeslook (KW), Bilzekruid (BE), Engelse Alant (KW), Kattendoorn (GE), 
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Karwijvarkenskervel (KW), Ruige Weegbree (KW), Tripmadam (KW), Zacht Vetkruid (KW) 

Gr2 Gele Kwikstaart (GE), Graspieper (GE), Grauwe Vliegenvanger (GE), Groene Specht (KW), Grutto (GE), 
Huismus (GE), Kerkuil (KW), Kneu (GE), Koekoek (KW), Kwartelkoning (KW), Matkop (GE), Paapje (BE), 
Ringmus (GE), Roerdomp (BE), Slobeend (KW), Spotvogel (GE), Steenuil (KW), Tureluur (GE), 
Veldleeuwerik (GE), Visdief (KW), Watersnip (BE), Wintertaling (KW), Zomertaling (KW), Gewone 
Agrimonie (GE), Kruisbladwalstro (KW), Kamgras (GE), Franjegentiaan (BE), Engelse Alant (KW), 
Sikkelklaver (KW), Kattendoorn (GE), Karwijvarkenskervel (KW) 

Gr3 Gele Kwikstaart (GE), Graspieper (GE), Grauwe Vliegenvanger (GE), Groene Specht (KW), Grutto (GE), 
Huismus (GE), Kerkuil (KW), Kneu (GE), Koekoek (KW), Matkop (GE), Ringmus (GE), Slobeend (KW), 
Spotvogel (GE), Steenuil (KW), Tureluur (GE), Visdief (KW), Wintertaling (KW), Zomertaling (KW), 
Gewone Agrimonie (GE), Kamgras (GE), Kattendoorn (GE), Kleine Bevernel (KW), Ruige Weegbree (KW), 
Tripmadam (KW), Zacht Vetkruid (KW) 
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Bijlage 5 – Icoonsoorten en meeliftsoorten 
Alle icoonsoorten en meeliftsoorten die de provincie op dit moment heeft aangewezen, en tot wel 

soortenbeschermingsgebied ze zijn toegewezen.  

Soortgroep Icoonsoort Biotoop Soortenbeschermings-
gebied 

Zoogdieren Noordse Woelmuis Natte percelen Moeras 

Zoogdieren Franjestaart Oude bomen, winterverblijven in 
gebouwen 

Bos, Stadsnatuur (winter) 

Vogels Woudaap  Moeras 

Vogels Veldleeuwerik Bloemrijke hooilanden Heide/schrale graslanden, 
agrarische cultuurlandschap 

Vogels Purperreiger Broedt in moerasgebieden, 
foerageert veel daarbuiten 

Moeras, agrarisch 
cultuurlandschap 

Vogels Nachtzwaluw Open bos + heide met bomen Bos, heide/schrale 

Vogels Gierzwaluw Broedbiotoop in gebouwen Stadnatuur 

Vogels Krooneend Laagveenplassen Grote wateren 

Vogels Grote Karekiet Waterriet Moeras 

Libellen Groene Glazenmaker Wateren met krabbenscheer Moeras, agrarische 
cultuurlandschap 

Libellen Gevlekte 
Witsnuitlibel 

 Vennen, natte 
heide/hoogveen, moeras 

Vaatplanten Korensla  Akkers 

Vaatplanten Slank Wollegras Trilvenen Moeras 

Vaatplanten Zomerklokje Voedselrijk moeras Moeras 

Reptielen Zandhagedis Structuurrijke delen Heide/schrale 

 Ringslang  Moeras 

Amfibieen Rugstreeppad Voortplanting in tijdelijk water of 
sloten (in Utrecht) 

Rivieren, zandgroeves, 
agrarisch cultuurlandschap 

Amfibieen Kamsalamander Voortplanting in poelen  Rivieren, agrarisch 
cultuurlandschap, moeras 

Vissen Kwabaal Voortplanting in 
overstromingsgebideen 

Grote wateren 

Vissen Grote modderkruiper Slibrijke wateren Moeras 

Dagvlinders Sleedoornpage Sleedoornstruweel met jonge 
scheuten 

Agrarisch cultuurlandschap 

Dagvlinders Kommavlinder Schrale graslanden met 
nectarplanten 

Heide/schrale 

Bijen Kruiskruidzandbij Open bos Bos 

Bijen Grote veldhommel Schrale graslanden met 
nectarplanten 

Heide/schrale 

Bijen Donkere 
klaverzandbij 

Bloemrijke graslanden in 
rivierengebied 

rivieren 

Kevers Gestreepte  Moeras 
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waterroofkever 

Kokerjuffer Hydroptila tineoides  Grote wateren 

Krekels Veldkrekel  Heide/schrale 

Mollusken Platte zwanenmossel  Rivieren 

Mollusken Platte schijfhoren Vegetatierijke wateren Moeras, agrarisch 
cultuurlandschap 

Paddenstoelen Kleibosrussula Lanen op kei Rivieren 

Mossen Cilindermos Stroomdalgrasland Rivieren 

Mossen Trilveenmos Trilvenen Moeras 

Korstmossen Ruig leermos Essenhakhout Rivieren 

Korstmossen Doornig 
heidestaartje 

Droge heide Heide 

Korstmossen Wollige 
bisschopsmuts 

Stuifzand  Stuifzand 
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Bijlage 6 - Ambitietabel beheertypen Provincie Utrecht  
De provincie Utrecht heeft de ambitie bepaalde habitats meer voor te laten komen dan andere. Hieronder 

staat welke habitats de eerste, de tweede of de derde prioriteit heeft bij de provincie, ingedeeld op het 

type landschap. [119] 


