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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

De initiatiefnemer wil boscompensatie in het kader van de Boswet/Wet natuurbescher-

ming realiseren op twee landbouwkavels ten noorden van Maartensdijk / ten westen van 

Hollandsche Rading. In combinatie met deze boscompensatie wordt gestreefd naar het 

leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de natuurwaarden. De bosaanplant zou 

hiermee moeten resulteren in natuurontwikkeling op de voormalige maïsakkers.  

Voor het ‘bebossen of beplanten met hoogopgaande beplanting van de kavels’ is volgens 

het  bestemmingsplan een omgevingsvergunning nodig. Ten behoeve van de aanvraag 

van deze vergunning wordt in dit document de uitvoering van deze boscompensatie na-

der toegelicht. 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 

De twee percelen liggen ten westen van de Tolakkerweg in Maartensdijk/Hollandsche 

Rading (zie afbeelding 1). Het betreft de noordelijke delen van de percelen met kadastra-

le nummers Gemeente Maartensdijk, Sectie N, nummers 259 en 260, 
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Afb. 1. Situering plangebied 

(in rood kader) 
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1.3 Geldend bestemmingsplan 

Het plangebied valt binnen het geldend bestemmingplan Buitengebied Maartensdijk 

2012. De kavels hebben de enkelbestemming Agrarisch met waarden – 2 en de dubbel-

bestemming Waarde – Archeologie 3. Voor het westelijk perceel geldt daarbij de ge-

biedsaanduiding Wetgevingszone – wijzigingsgebied 1 (zie afbeelding 2). 

Het bestemmingsplan geeft hiermee aan dat de kavels bedoeld zijn voor agrarisch ge-

bruik.  ‘Met waarde – 2’ wordt bedoeld dat naast behoud en bescherming van de groot-

schalige openheid de waarden van onder andere ‘behoud en bescherming van landschap-

pelijke en natuurwetenschappelijke waarden’ en ‘natuurontwikkeling’ belangrijk zijn. In-

dien bebossing of aanplant van hoogopgaande beplanting (= bomen) voorgestaan wordt 

is een omgevingsvergunning vereist, waarbij aangegeven wordt hoe de bestaande waar-

den behouden en beschermd worden. 

  

De bescherming van de voorkomende archeologische waarden (middelhoge archeologi-

sche verwachting) betekenen dat hier geen bouwwerkzaamheden mogen worden uitge-

voerd met een groter oppervlakte groter dan 500m2 en dieper dan 0,5m. Voor grond-

werkzaamheden zoals woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en aanleggen van drai-

nage voor een oppervlakte groter dan 500m2 en 0,5m diep moet een omgevingsvergun-

ning worden aangevraagd.  

 

Voor het westelijk perceel met gebiedsaanduiding – Wijzigingsgebied 1, geldt dat de be-

stemming door burgemeester en wethouders gewijzigd kan worden in de bestemming 

Natuur ter realisering van de natuur- en landschapsfunctie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

Afb. 2. bestemmingsplan:   

bestemmingen Agrarisch met  

waarde 2 (groen) en  

Waarde – Archeologie 3 (arcering van 

kruisjes) en Wijzigingsgebied 1 (rood ka-

der) 

Plangebied ligt binnen rode  

gestippelde lijn. 

1.4 Noodzaak tot boscompensatie 

Met de verbredingswerkzaamheden aan de rijksweg A27 zijn diverse bossen en bomen 

gekapt. De kap van deze beplanting valt onder de Boswet/Wet natuurbescherming, 

waardoor ze boswet bossen genoemd worden. Een groot gedeelte van de gekapte boswet 
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bossen zijn reeds gecompenseerd. Er resteert nog 6,5ha in de gemeente De Bilt. Het 

streven is gericht op compensatie van deze bossen nabij de rijksweg A27. Daarbij heeft 

de gemeenteraad van De Bilt aangegeven dat de bossen en bomen die gekapt zijn in de 

gemeente De Bilt zo mogelijk gecompenseerd worden in deze gemeente. Zie hiervoor 

raadsbesluit van 25 september 2014. Volgens de Wet natuurbescherming moet de com-

pensatie of het herbeplanten plaatsvinden in de vorm van aanplant van jonge bomen, 

bezaaiing, natuurlijke verjonging of op een andere wijze realiseren van een nieuwe hout-

opstand. 

 

De initiatiefnemer heeft de wens twee percelen nabij de Tolakkerweg te benutten voor de 

compensatie van de boswetbossen. Hij heeft daarbij als doel dat op deze twee percelen, 

die als maïsakkers in gebruik zijn, niet alleen de omvang van 6,5ha gerealiseerd wordt , 

maar ook een kwalitatief goed bos ontstaat. De samenstelling van het compensatiebos 

en het beheer ervan zou gericht moeten zijn op natuurontwikkeling. Voor de overige bij-

na 2 ha binnen het plangebied wil de grondeigenaar op een later tijdstip eveneens na-

tuurontwikkeling realiseren met bosaanplant of bosopslag.  

Zoals uit de vorige paragraaf bleek is voor de realisering van de bosaanplant een omge-

vingsvergunning vereist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Communicatie 

Met vertegenwoordigers van de omwonenden is op 21 juni 2019 overleg gevoerd over de 

voorgenomen boscompensatie en de inrichting van de percelen. Het plan is enthousiast 

ontvangen. Op een aantal punten wordt in het plan ingespeeld op de wensen van de om-

wonenden. 

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 komt de beschrijving van de voorgestane compensatie van boswet bos 

aan de orde. Hier wordt de historische ontwikkeling en de bestaande situatie beschreven. 

Aan de hand van geformuleerde uitgangspunten wordt het inrichtingsplan voor het bos 

uiteen gezet. 

Hoofdstuk 3 worden nader ingegaan op de archeologisch en cultuurhistorische waarden, 

evenals de natuurwaarden in het plangebied. 

 

In bijlage 1 treft u een samenvatting van het ruimtelijk beleid aan. Bijlage 2 gaat in op 

het opheffen van ecologische barrières.. Bijlage 3 bevat het beplantingsplan voor het 

boswet bos of te wel het Dassenbosje. Bijlage 4 geeft het verslag van het overleg met 

omwonenden weer. De laatste 3 bijlagen bestaan uit de plankaarten voor het Dassenbos-

je. 

foto  1 Plangebied voor de compensatie van het boswet bos 



 

UITBREIDING DASSENBOSJE /  november 2019 pagina  6 

 

 
 



 

 

UITBREIDING DASSENBOSJE /  november 2019 pagina  7 

  

2. Planbeschrijving 

2.1 Historische ontwikkeling 

De afgelopen anderhalve eeuw zijn er kleine verandering geweest in het gebruik van de 

gronden van het plangebied en de aangrenzende gronden (zie Afb. 3. Historische topo-

grafische kaarten). Deze kaarten laten de bosgebied op de Utrechtse heuvelrug en de 

weilanden in het Groen Hart zien. In de overgangszone, waarin ook het plangebied ligt,  
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Afb. 3. Historische topografische kaarten (plangebied in rood kader)  
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komen akkers en weiden voor, evenals lange houtwallen of langgerekte bossen. Op de 

oude kaarten is te zien dat langs het huidige bosje een houtwal lag dat doorliep tot aan 

de Graaf Floris V weg. Het gebruik van het plangebied was overwegend akker, soms wei-

de. Uit de bodemkaart blijkt ook dat hier de gronden langdurig in (landbouwkundig) ge-

bruikt zijn geweest. Dit zijn enkeerdgronden, gronden met een dikke heumeuze boven-

grond, ontstaan door het langdurig gebruik. 

2.2 Bestaande situatie 

Het plangebied bestaat uit de noordelijke delen van twee kavels ten westen van de    

Tolakkerweg. De noordelijke helft ligt in Hollandsche Rading, de zuidelijke helft  in Maar-

tensdijk. Deze kavels worden thans gebruikt voor de akkerbouw (maïsteelt). Aangren-

zende percelen zijn aan de westzijde langgerekte bossen en houtsingels. Aan de zuid- en 

oostzijde liggen langgerekte paardenweiden. Verder naar het oosten ligt de Tolakkerweg 

en de rijksweg A27. Tussen de twee percelen ligt een greppel waarlangs knotwilgen 

staan. De percelen zijn aan de noordzijde bereikbaar via de Schaapsdrift. Langs de 

Schaapsdrift zijn villa’s gesitueerd. Dat geldt ook voor de Tolakkerweg. Zie hiervoor de 

luchtfoto op afbeelding 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.4. Luchtfoto met situering plangebied. 

 
Opvallend is dat ten noorden van het bestaande bosje een natte zone ligt (de donkere 

delen van de akkers, zichtbaar op de luchtfoto). Deze zone heeft een noordwest-zuidoost 
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oriëntatie. Het maaiveldniveau hier is lager dan de noord- en zuidzijden van plangebied. 

Mogelijk zijn dit kwelsituaties en/of komt het grondwater dichter bij het maaiveld dan 

elders. 

 

De aangrenzende bosjes  liggen op een smalle dekzandrug. Deze rug ligt iets hoger en 

dus ook droger dan de naaste omgeving.  

De bosjes hebben ieder een eigen karakter. Het westelijke bosje is een smal langgerekte 

bosstrook met in de dwarsrichting een karakteristieke opbouw van kruiden-

zoomvegetatie-heesters-bomen. Daarnaast ligt een twee keer zo breed bos bestaande uit 

voornamelijk eiken. Aan de oostzijde daarvan ligt het dassenbosje. Hier ligt het hoogste 

punt van de dekzandrug. Deze hoogteverschillen zijn mogelijk de aanleiding voor de si-

tuering van de dassenburcht. De burcht is ruim 500m2 in oppervlakte. Het zuidelijk deel 

van dit bosje bestaat uit hogere bomen. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de oostzijde ligt zoals hierboven gemeld, een langgerekte paardenwei. Vanaf de 

Schaapsdrift is een paadje door een weide gemaakt om de paardenwei bereikbaar te ma-

ken. Aan de noordzijde van de paardenwei ligt een verhard plateau met grondopslag.  

Naar het oosten is zicht op de lintbebouwing langs de Tolakkerweg. 

De villa’s zijn gesitueerd langs de oostzijde van de Schaapsdrift. Aan de westzijde van 

deze weg is een natuurstrook gesitueerd die bestaat uit een weide begrensd door een 

houtwal en een rij oude eiken. 

2.3 Uitgangspunten 

De realisatie van de boscompensatie in combinatie met natuurontwikkeling heeft de vol-

gende onderliggende uitgangspunten. 

 

Compensatie gekapte boswetbossen 

Het doel van de verandering in grondgebruik is het benutten van de akkers voor com-

pensatie van de gekapte boswetbossen langs de A27 en A1. Op afbeelding 5 is de situe-

ring en begrenzing van compensatie Boswet bos weergegeven. 

 

Realiseren natuurgebied en NatuurNetwerk Nederland 

De locatie bestaat uit de kavels die grenzen aan het bestaand bosgebied ten westen van 

de Tolakkerweg en in het verlengde van de Schaapsdrift in Hollandsche Rading. (zie af-

beelding 5).  

Deze locatie is bij het Akkoord van Utrecht en in de Structuurvisie van De Bilt aangeduid 

als gronden die aangewend zouden kunnen worden voor natuurontwikkeling en bijdragen 

foto  2 Maïsakker met rij knotwilgen langs greppel 



 

UITBREIDING DASSENBOSJE /  november 2019 pagina  10 

 

aan het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Hieruit vloeit voort dat de uitwerking van de 

boscompensatie in de vorm van natuurontwikkeling past binnen het natuurbeleid. Bijlage 

2 geeft nader aan hoe de schakels in de natuurlijke verbindingsroutes en van de dassen-

routes in het bijzonder plaats vindt of kan vinden. 

 

Natuurontwikkeling binnen de bestemming Agrarisch met waarde 3 

In het kader van het bestemmingsplan wordt met de aanplant van het compensatiebos 

aangesloten op de waarden van de bestemming Agrarisch met waarde 3 die bestaan uit 

‘bos en hoog opgaande beplanting’. Bovendien ondersteunen bossen op de hier aanwezi-

ge overgang tussen veen en zandgronden het aanwezige coulisselandschap van bossen 

en weiden/akkers (zie afbeeldingen 3 en 4). Met hoog opgaande beplanting worden bo-

men bedoeld. Dit plan voorziet in de aanplant van bosplantsoen of te wel aanplant van 

bomen in bosverband. De hoogte van het uiteindelijke bos is vergelijkbaar met de hoogte 

van het bestaande aangrenzende (dassen)bos. Onderzocht wordt of de gedempte poel 

(in het noordwestelijk perceel) hersteld kan worden. 

 

Natuurdoeltype in relatie tot dat van het aangrenzend natuurgebied 

De inrichting van het plangebied sluit aan bij de natuurwaarden van de aangrenzende 

dassenbossen met natuurbestemming. Daarbij is de inrichting en de soortenkeuze afge-

stemd op de gewenste verbindende rol in NNN langs de rand van de heuvelrug. Onder 

meer wordt ingespeeld op de eisen van de doelsoort das. 

 

Passend in het landschap van de overgangszone 

Het bos wordt aangeplant in de overgangszone van de Utrechtse heuvelrug naar de 

Utrechtse veenweiden. Het bos benadrukt de zandondergrond van de heuvelrug en de 

lang gerekte vorm van het bos versterkt visueel het ontginnings- en verkavelingspatroon 

van de landbouwgronden. Het nieuwe bos versterkt hiermee het aanwezige en waarde-

volle coulisselandschap bij Hollandsche Rading 

 

Toegankelijk voor omwonenden 

De afgelopen decennia heeft de nieuwbouw in Hollandsche Rading plaatsgevonden. Dit 

resulteert in de bebouwingslinten langs de Tolakkerweg aan de oostzijde van het plange-

bied en de camping De Egelshoek aan de westzijde. Ook langs de Schaapsdrift is lintbe-

bouwing ontstaan. Vanaf de Schaapsdrift is, via het beheerspad langs de watergang aan 

de oostzijde, het dassenbos toegankelijk voor wandelaars tot aan de groep linden. Hon-

den zijn hierbij verboden, in verband met de bescherming van de dassen. 

 

 

 
Afb. 5. Situering compensatie Boswet bos 
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2.4 Inrichtingsplan  

Opzet van de bossen 

De kavels worden ingericht als bos, deels gereserveerd voor bos- en natuurontwikkeling. 

In dit bos zijn gedeelten dicht beplant, gedeelten met een ruimere plantafstand en ge-

deelten met natuurlijke bosopslag (zie afbeelding 6). Bovendien zijn langs de watergan-

gen/greppels brede zones gereserveerd voor zoomvegetatie, waar zo nodig de route is 

voor beheer en onderhoud van de watergang (voor dwarsdoorsnede zie Afb. 7). De lage-

re nattere delen in het midden van de percelen worden ingericht als grasvegetatie in 

vochtige omstandigheden. Natuurlijk bosopslag is hier mogelijk. In de loop van de tijd 

kunnen zich hier dus spontaan meerdere bomen ontwikkelen, mede afhankelijk van de 

invloed van de natte omstandigheden. De bestaande rij knotwilgen langs de waterloop 

blijft behouden en biedt basis voor verdere natuurontwikkeling. In het verlengde van 

deze knotwilgen, daar waar ook de greppel ligt, is natuurlijke bosopslag mogelijk. 

 

 

Aan de zuidzijde van de lange kavel is een groep van leilinden gesitueerd. Deze blijft 

behouden. Deze lindengroep bood in het verleden een rust- en schaduwplek voor de be-

heerders van de watergangen onder andere tijdens lunchpauzes. Deze carré van linden 

blijft behouden en wordt omringd door kruidenrijke grasvegetatie. In bijlage 3 is het in-

richtingsplan weergegeven. 

Het noord-westelijk gedeelte is gereserveerd voor natuurontwikkeling en/of bosontwikkeling. 

Als dat financieel haalbaar is, in verband met vermindering van de waarde van de landbouw-

grond naar bosgebeid/natuurgebied, zal dit gedeelte ingeplant worden en zal het beheer ge-

richt zijn op natuurontwikkeling.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

  

foto  3 Te behouden knotwilgen 

foto  4 Zoomvegetatie 



 

UITBREIDING DASSENBOSJE /  november 2019 pagina  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 6. Deelgebieden in het compensatiebos 

 

 

Plantensoorten  

De samenstelling van de beplanting is als volgt: 

De dichte bosgedeelten bestaan uit het berken- eikenbos. Hier wordt een mengsel aan-

geplant van zomereiken, ruwe berken, winterlinde, haagbeuk en fladderiep, meikers, 

hazelaar, wilde lijsterbes, meidoorn, wilde kamperfoelie en sleedoorn. 

De open bosgedeelten bestaan uit soorten met vruchten die aantrekkelijk zijn voor dassen 

en andere grotere zoogdieren en insecten. Dit zijn soorten die de basis vormden voor 

vruchtbomen in onze boomgaarden. Dit zijn appel: Malus sylvestris, peer: Pyrus pyraster, 

kweepeer: Cydonia oblonga, kers: Prunus avium (zoet) en kwets (pruim): Prunus domestica. 

Lijnbeplanting: knotwilgen langs de sloot. 

 

Beheer  

Langs de sloten worden stroken van minimaal 5m gereserveerd voor beheer- en onderhoud 

van de sloten. Hier wordt 1 á 2 maal per jaar gemaaid. Ook rondom de groep (lei)linden 

wordt een strook open gehouden. Bovendien worden op gezette tijden de knotwilgen geknot. 

Het beheer is gericht op de ontwikkeling van zoomvegetatie en beheer van de sloten.  

 

De gereserveerde strook van bijna 2ha wordt behouden voor minstens 75% bosaanplant met 

berken-eikenbos en maximaal 25% voor wild bosopslag en bosgedeelten met voornamelijk 

vruchtensoorten. 

 

Bereikbaarheid  

De kavels zijn bereikbaar vanaf de Schaapsdrift. De toegankelijkheid van de kavels voor re-

creanten en omwonenden wordt beperkt tot een wandelpad langs de oostelijke watergang. 

Honden zijn hierbij verboden.  
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Afb. 7. Dwarsdoorsnede van west naar oost 

 

 

Referentiebeelden 

Enkele referentiebeelden zijn op de volgende pagina weergegeven. Het nieuwe bos zal 

in hoge mate aansluiten bij het beeld van het bestaande dassenbosje, zoals onder andere 

te zien is op de voorpagina. 

  

foto  5  Toegang tot plangebied vanaf de Schaapsdrift 

foto  6 Schaapsdrift met eikenlaan en natuurweide 
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foto  7  Referentiebos: jong bos met zoomvegetatie 

foto  8 Referentiebos: bos met zoomvegetatie 

foto  9 Referentiebos: jong bos 

foto  10 Referentiebos: wild opslag 
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3. Onderzoeken 

3.1 Archeologie en cultuurhistorie 

De cultuurhistorische waarden van het plangebied worden bij de inrichting van de twee per-

celen gerespecteerd. De maatregelen bestaan uit het volgende: 

de verkaveling met langgerekte, smalle kavels: de greppels blijven behouden, waarbij de 

greppel die de twee percelen scheidt, deels begeleid wordt door knotwilgen en deels bestaat 

uit opslag van bomen en struiken; de oostelijke greppel wordt begeleid door een minstens 

5m brede kruidenvegetatie, die als een zoomvegetatie langs de bosrand beheerd zal worden. 

De bestaande rij knotwilgen worden behouden, waarbij ze de komende decennia adequaat 

beheerd worden als knotwilgen. 

 

De archeologische waarden van het gebied worden niet bedreigd of aangetast. De aan-

plant van jonge bomen ten behoeve van de boscompensatie betekent namelijk dat niet 

dieper dan 50 cm beneden gegraven hoeft te worden. De bosaanplant op de maïsakker 

zal zonder ingrijpende bodemwerkzaamheden plaatsvinden. 

3.2 Natuurwaarden  

Met de realisatie van het boswet bos zouden de aanwezige natuurwaarden op de perce-

len of in de naaste omgeving aangetast of bedreigd kunnen worden. Om de mogelijke 

gevolgen in beeld te brengen heeft het ecologisch adviesbureau De Groene Ruimte een 

quick scan flora en fauna uitgevoerd. De resultaten van het literatuuronderzoek en de 

veldverkenning in mei 2019 zijn samengevat in het rapport ’Quickscan natuurwaarden 

percelen Tolakkerweg Maartensdijk’, nr 19014, 27-5-2019.  

De conclusies zijn als volgt: 

1. Er loopt een rij knotwilgen tussen de twee percelen. Deze moet behouden blijven 

om te voorkomen dat mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen vernietigd wor-

den. 

2. Voor dezelfde rij knotwilgen geldt dat ze onderdeel kunnen uitmaken van het be-

schermd vast leefgebied van Steenuil en Kerkuil. Voorgestaan wordt om aan 

weerszijden van de rij knotwilgen het terrein niet in te planten maar ruimte te 

bieden voor natuurlijke opslag van bomen en struiken. Dit zijn gunstige omstan-

digheden voor het leefgebied van de Steenuil en Kerkuil. 

3. Het bestaande bos moet volledig gehandhaafd blijven, ook de rand. Hier zit een 

grote Dassenburcht en bovendien zitten er meerdere horsten van roofvogels en 

mogelijk ook Ransuil. Bij het veldbezoek zat er ook een Buizerd op het nest. 

 

Overige negatieve effecten zijn met de bosaanplant niet aan de orde. Er moet uiteraard 

gewerkt worden buiten het broedseizoen om verstoring van broedvogels te voorkomen. 

Met de planning zal dat naar verwachting geen probleem opleveren omdat de bosaan-

plant overwegend buiten het broedseizoen plaats vindt. 
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Bijlage 1: Ruimtelijke beleid 

a. Rijksbeleid 
 

Het ruimtelijk beleid van het Rijk is vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR) en in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).  

 

In de SVIR geeft de Rijksoverheid haar visie op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor 

Nederland richting 2040 en op de manier waarop zij hiermee om zal gaan. Daarmee biedt 

het een kader voor beslissingen die de Rijksoverheid in de periode tot 2028 wil nemen om 

Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. Het Rijk formuleert in dit 

kader drie hoofddoelen: Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het 

versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland; Het verbeteren, in stand 

houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 

Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuur-

historische waarden behouden zijn.  

Het Rijk richt is hierbij vooral op concentratie en decentralisatie. In het rijksbeleid worden 

dan ook geen specifieke uitspraken gedaan met betrekking tot het voorliggend plangebied. 

 

 

b. Provinciaal beleid 

 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijkt in 2016) 

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) beschrijft de provincie Utrecht haar ruimte-

lijk beleid voor de periode tot 2028. Daarbij wordt aangegeven welke doelstellingen van pro-

vinciaal belang worden geacht, welk beleid bij deze doelstellingen hoort en hoe de provincie 

dit beleid gaat uitvoeren. Het beleid zal onder meer via de Provinciale Ruimtelijke Verorde-

ning 2013 tot uitvoer worden gebracht.  

De provincie wil volgens de PRS de kracht van de regio verder ontwikkelen. Utrecht kan al-

leen een sterke regio blijven als het aantrekkelijk is en blijft om in de provincie te wonen, 

werken en recreëren. In het ruimtelijk beleid worden drie pijlers onderscheiden die gezamen-

lijk staan voor een integrale aanpak:  

 een duurzame leefomgeving;  

 vitale dorpen en steden;  

 landelijk gebied met kwaliteit.  

 

Deze pijlers leiden tot de twee belangrijkste beleidsopgaven binnen de planperiode:  

 de provincie wil het accent leggen op de binnenstedelijke opgave, door minimaal 2/3 

van de woningbouwopgave binnenstedelijk te realiseren.  

 de provincie wil de kwaliteit van het landelijk gebied behouden en versterken. Cul-

tuurhistorische waarden, landschappelijke kwaliteiten en natuur spelen daarbij een 

belangrijke rol.  

 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (2013 en herijkt 2016)  

Het doel van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is de provinciale belangen op het 

gebied van de ruimtelijke ordening te laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau. De 

basis van de PRV is de Structuurvisie 2013-2028. De aanwijzingen die relevant zijn voor het 

plangebied zijn vooral gericht op behoud van het landschap en bevatten regels ten aanzien 

van ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Groene Hart  

Het plangebied ligt in het landschapstype Groene Hart. Voor het Groene Hart willen de pro-

vincie de volgende kernkwaliteiten behouden en versterken:  
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1. openheid;  

2. (veen)weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.);  

3. landschappelijke diversiteit;  

4. rust & stilte.  

 

Bij ontwikkelingen in het landschap van het Groene Hart staat het versterken van de diversi-

teit op het schaalniveau van de verschillende typen landschap centraal. Daarbij dienen de 

kernkwaliteiten gerespecteerd en benut te worden om de contrasten tussen de verschillende 

typen landschap te behouden én te versterken. Enkel en alleen het accent leggen op rust en 

stilte doet geen recht aan het Groene Hart. Het waarborgen van rust vraagt ook het bieden 

van ruimte voor vormen van dynamiek. Daarbij ligt de focus op het vergroten van de con-

trasten in rust en dynamiek tussen de agrarische landschappen van de velden en de dynami-

sche landschappen van de oude stroomruggen. De provincie vraagt zorgvuldig om te gaan 

met de open, lege ruimte en de dynamiek te concentreren in de ‘zones’.  

 

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening staat aangegeven dat beschreven moet worden op 

welke wijze met verandering in het plangebied omgegaan wordt.  

 

 

c. Gemeentelijk beleid 

 

Structuurvisie Gemeente De Bilt 2030 

De gemeente De Bilt heeft in 2012 een structuurvisie vastgesteld voor het gehele grondge-

bied van de gemeente De Bil. De gemeente is een uitgesproken groene en landschappelijk 

waardevolle gemeente met een grote diversiteit aan karakteristieke landschappen en cul-

tuurhistorische elementen. Deze specifieke karakteristieken maken de gemeente De Bilt tot 

een aangename en gewilde plek om te leven en geven haar een keur aan kwaliteiten. Een 

belangrijk doel is dan ook om deze waarden te behouden en zo mogelijk te versterken. 

 

Het plangebied ligt nabij het lanendorp Hollandsche Rading. Dit dorp is feitelijk een aaneen-

schakeling van evenwijdige monumentale bomenlanen en korte dorpse bebouwingslinten. De 

bomenlanen lopen over in het bos en de houtwallen in het open landschap. 

 

Wat betreft de natuur heeft het Rijk de grootschalige uitbreiding van natuurgebieden buiten 

de NNN stop gezet. De gemeente wil evenwel de natuurwaarden zoveel mogelijk versterken, 

onder andere door het stimuleren van: 

 agrarisch natuurbeheer (onder meer gericht op weidevogels in het veenweidegebied 

en akkerflora in het coulisselandschap);  

 het herstel en beheer van kleine landschapselementen (zoals elzenhagen) - vooral in 

het coulisselandschap - onder meer ten behoeve van de das;  

 de aanleg van natuurvriendelijke oevers;  

 het verbeteren van de waterkwaliteit (in overleg met de waterschappen). 

 

De ontwikkeling in het plangebied van agrarisch gebied past in het coulisselandschap met 

weilanden en langgerekte bossen nabij Hollandsche Rading. 

 
 

Akkoord van Utrecht (2015) 

De structuurvisie verwijst wat betreft gemeentelijk natuurbeleid specifiek naar het Akkoord 

van Utrecht. In het zogenaamde Akkoord van Utrecht is door natuurorganisaties, LTO, Pro-

vincie Utrecht en andere partijen overeenstemming bereikt over de invulling van de NNN 

(voorheen de Ecologische Hoofdstructuur EHS) in de provincie Utrecht. Aanleiding voor dit 

Akkoord zijn de bezuinigingen die het Rijk doorvoert op het gebied van natuur en recreatie.  

In het Akkoord is grofweg sprake van drie categorieën. In de gebieden in de eerste categorie 

wordt NNN gerealiseerd, gebieden in de tweede categorie liggen in de nieuwe zogenaamde 

groene contour en gebieden in de derde categorie vallen buiten het NNN (zie afb. 1.). 
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Het plangebied valt in de groene contour. Hier worden mogelijkheden geboden om met crea-

tieve arrangementen natuur te ontwikkelen. Deze groene contour maakt geen onderdeel uit 

van het NNN en voor de landbouw zullen hier geen aanvullende planologische beperkingen 

gelden. Grote onomkeerbare ingrepen, die de toekomstige realisatiemogelijkheden van na-

tuur in gevaar kunnen brengen, zullen in deze gebieden niet mogelijk zijn. Op het moment 

dat hier daadwerkelijk realisatie van natuur heeft plaatsgehad, kunnen onderdelen van de 

groene contour alsnog NNN worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1.  Akkoord van Utrecht (2015), bron web-kaart provincie Utrecht (in geel de gebieden binnen de 

groene contour en in rood het gedeelte van het plangebied binnen groene contour) 

 

De voorgestane ontwikkeling in het plangebied, bestaande uit boscompensatie in combinatie 

met natuurontwikkeling, past binnen het Akkoord van Utrecht. 

 

 

 

d. Conclusies 

 

De boscompensatie in combinatie met de natuurontwikkeling op de kavels die grenzen 

aan het bestaande dassenbosje bij Hollandsche Rading passen binnen het gemeentelijk 

en provinciaal beleid. 
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Bijlage 2. Opheffen barrières in dassenroutes 

Opheffen van de laatste barrières in de dassenroutes langs de Utrechtse Heuvelrug 
 

In het bosje ten westen van Hollandsche Rading ligt een dassenburcht van ruim 500m2. 

Vanouds wordt dit bosje het Dassenbosje genoemd. Dit bosje vormde een onderdeel van 

de enkele jaren geleden gemaakte inventarisatie van de ontwikkeling van de dassenpo-

pulatie langs de Utrechtse Heuvelrug. Op basis van  deze inventarisatie is er een plan 

opgesteld om condities te creëren zodat het aantal burchten en dassen zal vermeerde-

ren. Het resultaat is de aanleg van ecoducten en faunapassages vooral bij de snel- en 

hoofdwegen. En inderdaad is het aantal burchten gegroeid van 10 naar 200. De ‘clan’ 

dassen bij Hollandsche Rading breidde zich uit bijvoorbeeld over een areaal uit dat loopt 

van Hollandsche Rading  naar Maartensdijk, Bilthoven, Groene Kan, De bilt, richting  

Zeist, Bunnik en Driebergen. Binnenkort zal er ontmoeting plaatsvinden met een clan die 

zich uitbreidt vanaf de Veluwe richting Rhenen en Doorn. Met name de aanleg van das-

sentunnels onder de snelwegen en hoofdwegen maakte deze verspreiding mogelijk. 

 

Naast de aansluiting tussen de dassenburchten naar het zuiden, vindt ook aansluiting 

naar het noorden plaats. Ten westen van Hilversum worden ecoducten en faunapassage 

aangelegd; hetgeen ook gebeurd is ten westen van Laren. Daarmee is robuuste infra-

structuur voor de fauna ontstaan. 

 

Nog steeds zijn er echter werkzaamheden nodig om de verbindingen te verbeteren. Het 

gaat om routes door het agrarisch gebied, vrij stellen van hoge plekken/bulten en ver-

graafbare plekken voor de aanleg van burchten.  

 

De omgeving van het dassenbosje biedt nog vele mogelijkheden om vooral de dassen-

route te verbeteren. Het ligt op de overgang van stuwwal naar veenweidegebied. De 

strook is van ouds een afwisseling van weiden, bosjes en langgerekte bomenrijen en 

houtwallen langs de opstrekkende kavels. Verstoring van de route door activiteiten zou 

verminderd moeten worden om de routewerking verder te optimaliseren. Het gaat hierbij 

onder andere om  gerichte inrichting van bescherming van vrijliggende akkers en stroken 

weiden tussen burchten en tussen burchten en faunapassages.  

 

Specifiek voor de omgeving van het Dassenbosje zou de ingesloten weide ook ontwikkeld 

moeten worden tot een open natuurbos. De agrarische functie vervalt, waardoor de be-

heerder ook de aan de noordzijde grenzende natuurstrook, niet meer hoeft te kruisen.  

Ten zuiden van het Dassenbosje zouden de weiden, die in het verlengde van het dassen-

bosje liggen, natuurgericht beheer moeten krijgen om de robuuste natuurverbinding te 

versterken. Hier zou een natuurlijke vorm van graslandbeheer met beperkte beweiding 

gewenst zijn. Op deze wijze blijft het openheid hier in stand. 

 

 Aansluitend hierbij zouden de inmiddels biologisch beheerde gronden van ca 18 ha langs 

de Tolakkerweg natuurbeheer kunnen krijgen. Als dit plaats kan vinden met aankoopsub-

sidie van de provincie voor ca 15 ha en met provinciale beheersubsidie een aangesloten 

natuurgebied van ruim 60 ha tot stand worden gebracht en vindt er natuuraansluiting 

plaats via buitenplaats Persijn richting buitenplaats Beukenburg. 
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Bijlage 3. Beplantingsplan 

Doelen 
Het doel is een bos van 6.5 ha aan te planten in het kader van compensatie van boswet 

bos. De plankaart met de begrenzing van het boswet bos is weergegeven in bijlage 5.  

 

Met de omvorming van de akkers naar bos wordt gestreefd naar natuurontwikkeling. De 

lokalisering van het jonge bos sluit aan op een bestaand bos. Dit biedt ook mogelijkhe-

den voor verdere ontwikkeling van de, in het bestaande bos voorkomende, dassen, 

evenals verder ontwikkeling van de dassenroute langs de  heuvelrug.  

Bijlage 6 bevat de plankaart met het schetsontwerp ‘Dassenbosje, vegetatietypen (ge-

bieden)’, Bijlage 7 bevat het beplantingsplan in ‘Dassenbosje, compensatie Bosweg bos’ 

van Landschappartners van augustus 2019. Deze kaart biedt een overzicht van de te 

realiseren bostypen.  

 

Het inrichtingsplan laat zien dat de natte zone beschikbaar is voor natuurlijke opslag van 

bomen en struiken. De natte omstandigheden maken het moeilijk de geschikte boom-

soorten te kiezen. Natuurlijke ontwikkelingen bieden hier de meest duurzame situatie. 

Ten behoeve van de ontwikkeling van de dassen en andere zoogdieren worden zes kleine 

bosvakken gereserveerd waar uitsluiten fruitbomen staan. De soorten zijn de oorspron-

kelijke soorten die gebruikt zijn veredeling van de huidige fruitbomen. De bosranen wor-

den begrensd door een zoom lage heesters, die zich ontwikkeld tot zoomvegetatie. 

 

Het gewenst beheer is extensief, waarbij de natuur ruim baan krijgt. Alleen daar waar 

het echt niet anders kan, worden onderhouds- en beheermaatregelen uitgevoerd, bij-

voorbeeld bij noodzakelijk onderhoud van de watergangen. Ook zal er ingegrepen wor-

den bij droogte, ziekten en plagen. Verruiging van de percelen wordt in de kruidenlaag 

toegestaan. 

Ecologische potenties van de percelen kunnen worden benut. Er is geen doelstelling voor 

eventuele houtopbrengsten. 

 

Beplantingsplan 
De opzet van het beplantingsplan is gebaseerd op de keuze dat de planten 100% kunnen 

doorgroeien tot het eindstadium (geen dunning na enkele jaren). Om dit te realiseren 

worden planten (mits beschikbaar) met een grotere maat bosplantsoen (circa 1,25m 

hoog) op een grotere onderlinge afstand in wildverband geplant (plantafstand is gemid-

deld 2 m). De plantgaten zijn niet dieper van ca 40cm.  De onderlinge plantafstand is 

variabel ten behoeve van een natuurlijker bos zonder zichtbare beplantingsrijen.  

 

Door de toepassing van grotere plantenmaten voor het bosplantsoen is er de eerste jaren 

geen / of in mindere mate last van de concurrentie van de kruidenvegetatie. Hierdoor is 

het niet nodig om de kruidenvegetatie uit te maaien. Bij de planten met een kleinere 

levermaat (= afhankelijk van de levering) blijft het overigens raadzaam om deze vrij te 

maaien; ca. 1 m rondom de plant. Door de grotere onderlinge plantafstand wordt voor-

komen dat de planten snel in elkaar groeien. Hierdoor is het dunnen van het bosplant-

soen na 5 jaar niet nodig.  

 

Het planten van grotere plantenmaten bosplantsoen (circa lengte van 1,25m) op grotere 

plantafstand weegt qua kosten op tegen het traditionele planten van kleinere maten op 

kleinere plantafstand. De aanschafprijs per plant is weliswaar ca. twee maal zo duur, 

maar er worden ca. de helft minder planten ingekocht. Ook de beheerskosten blijven 

beperkt omdat er niet gedund hoeft te worden en beperkt te vrijmaaien (eventueel alleen 
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bij de kleinere levermaten, voor de heesters in de rand). Het voordeel van deze plantwij-

ze is dat er minder beheermaatregelen nodig zijn en er een natuurlijker bos ontstaat . Het 

nadeel van deze plantmethode is dat er minder snel een in visueel opzicht  ‘dicht’ bos 

ontstaat. Evenwel zal vanaf grotere afstand, zoals vanaf de Tolakkerweg, het jonge bos 

binnen enkele jaren visueel als bos zichtbaar zijn. Na vijf jaar zal het bos redelijk ‘dicht’ 

zijn. 

Voor de keuze van de plantmaat wordt bij de start van de aanplant nader bepaald wat de 

ideële plantmaat in relatie tot terughoudend onderhoud en beheer is. 

 

Specifiek beheer is er ten aanzien van de bestaande groep linden en rij knotwilgen. Ter 

handhaving van de bomen en de rij knotwilgen wordt de natuurlijke opslag van heesters 

en bomen om de twee jaar verwijderd, zodat de bomen vrij blijven van dichte begroei-

ing. Bij de linden wordt een strook van 15m vrijgehouden van bomen, bij de knotwilgen 

een strook van 6m aan beide kanten van de rij. Ook de oostelijke zoom langs de kavel-

grens met de watergang wordt in een breedte van 5m vrijgehouden van struiken en bo-

men, mede ten behoeve van de ontwikkeling van zoomvegetatie en voor bereikbaarheid 

van de watergang en de percelen voor beheer en onderhoud. Dit pad ook gebruikt wor-

den door wandelaars, waarbij honden verboden zijn. 

 

Ecologisch gezien biedt het bos een aantal kansen. Voor grondgebonden dieren is een 

aanwezige kruidenlaag van groot belang. Omdat deze kruidenvegetatie alle ruimte krijgt 

wordt deze kans benut. Voor bijvoorbeeld dassen en vogels is nestgelegenheid en voed-

sel van belang. Het gekozen sortiment bevat planten die fruit- of bes dragend zijn en 

daarmee een voedingsbron voor m.n. dassen, zoogdieren, insecten en vogels zijn. 

Groeiplaats 
 Huidige situatie: maïsakker 

 bodem: enkeerdgrond. 

 grondwatertrap IV (gemiddelde hoogste grondwaterstand dieper dan 40cm beneden 

maaiveld, laagste gemiddelde grondwaterstand tussen 80 en 120cm) In het laagste 

gedeelte is de grondwatertrap III, met een gemiddelde hoogste grondwaterstand ho-

ger dan 40cm beneden maaiveld. 

 potentieel natuurlijke vegetatie: (droog) berken-eikenbos 

 Natuurlijke begroeiing in het gebied: Van nature domineert de zomereik op dit bo-

demtype met daarnaast berk ruwe en zachte berk in de verhouding 3:2:1. Verder 

komen voor tamme kastanje, wintereik, grove den en beuk. De struiklaag bestaat uit 

sporkehout, lijsterbes, Amerikaanse krentenboompje en Amerikaanse vogelkers.  
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Afbeelding A. Inrichtingsplan Dassenbos 

 

Sortiment 
 Bos/struweel, circa 1,25 m hoog, plantverband gemiddelde plantafstand 2 meter in 

groepsverband: per soort wordt in groepjes van 3 á 4 geplant: 

a. 38% Quercus robur (zomereik) 

b. 30% Betula pendula (ruwe berk) 

c. 8% Tilia cordata (Winterlinde) 

d. 8% Carpinus betulus (Haagbeuk) 

e. 8% Ulmus leavis (fladderiep) 

f. 8% Prunus avium (meikers/zoete kers) 

 

Langs de rand worden de volgende heesters, maat circa 1,00m, geplant: 2 rijen met 

een gemiddelde plantafstand van 2m: 

g. 20% Corylus afellana (hazelaar) 

h. 20% Sorbus aucuparia (wilde lijsterbes) 

i. 20% Crateagus laevigatia (meidoorn) 

j. 20% Sambuccus nigra (vlier) 

k. 20% Prunus spinosa (sleedoorn) 

 

 Bos / Fruit, circa 1,25m hoog, plantverband gemiddelde plantafstand van 2 meter, in 

groepsverband: 

a. 20% Malus syvestris (Wilde appel) 

b. 20% Pyrus pyraster (peer) 

c. 15% Cydonia oblonga (kweepeer) 

d. 15% Prunus avium (zoete kers) 

e. 15% Prunus domestica (kwets/pruim) 

f. 15% Mespilus germanica (mispel) 

 

 Natte gras 

a. 5 knotwilgen 

b. Natuurlijke opslag 

 

 Droge gras 

a. Natuurlijke opslag 
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Beheer 
Bij de ontwikkeling van een natuurlijk bos horen zo min mogelijk ingrepen door de mens.  

Geadviseerd wordt de randen (de eerste 5 m) periodiek te maaien. In deze 5 m zone 

staan ook de ‘kleinere maat’ planten. Bij het maaien moet voorkomen worden dat de 

nieuwe aanplant beschadigd raakt. Verder is een regelmatige inspectie van de ontwikke-

ling van de nieuwe beplanting nodig. In het eerste en het tweede jaar na aanplant wordt 

aan het einde van het groeiseizoen (eind september) de inboet bepaald. Hierbij wordt 

gekeken welke planten staan te kwarren, dood zijn gegaan, of zodanig verzwakt zijn dat 

deze geen kans hebben om goed te ontwikkelen. De betreffende planten worden vervol-

gens in de periode november – december vervangen door de aannemer/hovenier. Dit 

hoort te vallen onder de garantie. 

 

De beheermaatregelen samengevat: 

 1e jaar na aanplant: 4x vrijmaaien kleine maat planten, ca. 1 m rondom in het 

groeiseizoen, bij aanplant van bomen langer dan 1.0m is vrijmaaien niet nodig. 

 1e jaar na aanplant: 2 á 4 x maaien 1e 5 m rand in het groeiseizoen 

 1e jaar na aanplant: 1x inboeten verloren gegane planten  

 1e jaar na aanplant: 2 x inspectie ontwikkeling beplanting 

 2e jaar na aanplant: 2x vrijmaaien kleine maat planten, ca. 1 m rondom in het 

voorjaar, bij aanplant van bomen langer dan 1.0m is vrijmaaien niet nodig. 

 2e jaar na aanplant: 2x maaien 1e 5 m rand in het voorjaar 

 2e jaar na aanplant: 1x inboeten verloren gegane planten  
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Bijlage 4: Communicatie met omwonenden 

Met de omwonenden is o.a. op 20 juni overleg gevoerd over de voorgenomen aanplant 

van het Dassenbosje. Onderstaand is hiervan het verslag weergegeven. 
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Bijlage 5: Situering Boswet bos 
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Bijlage 6: Deelgebieden nieuw Dassenbos 
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Bijlage 7: Inrichtingsplan Dassenbos 
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