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1 Inleiding 
In 2011 werd  de natuurwerkgroep Kwintelooijen opgericht door het IVN (Instituut voor 

Natuureducatie afd. Veenendaal-Rhenen), en de WMR (Werkgroep Milieubeheer Rhenen).  

Aanleiding vormde het wegvallen van het begrazingsbeheer in het natuurgedeelte van 

Kwintelooijen. Dat leidde tot een snelle verruiging en opslag van jonge berken, waardoor het 

gebied dreigde dicht te groeien met gesloten, opgaand bos. Doel van de werkgroep was om 

dat te voorkomen  

 

In deze notitie, bedoeld als achtergrondinformatie voor het overleg met betrokken partijen 

(gemeenten, recreatieschap, derden), gaan we  in op onze ervaringen met het beheer in de 

afgelopen jaren en trekken we op basis daarvan conclusies over het meest effectieve en 

gewenste toekomstige beheer. Maar eerst wordt  kort toegelicht waarom het gebied zo 

belangrijk is voor natuur en recreatie en waarom beheer überhaupt nodig is.  

Figuur 1 Overzicht Kwintelooijen met begrenzing natuurgedeelte (groen) en recreatiegedeelte 

(blauw). 1 t/m 5: Plassen en poelen in het middengebied..  

 

2 Belang Kwintelooijen voor natuur en recreatie 

Het gebied is door de WMR en de KNNV-Wageningen in 2000 en 2006 geïnventariseerd op 

planten en dieren. Daaruit blijkt dat de voormalige zandafgraving uitzonderlijk rijk is aan 

zeldzame en bedreigde soorten. Bij de inventarisatie in 2006  werd een recordaantal van 57 

Rode-lijst soorten aangetroffen. Daarmee vormt Kwintelooijen vermoedelijk  het voor 

biodiversiteit belangrijkste gebied op de Utrechtse Heuvelrug. Het unieke van het gebied is 
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dat recreanten hier een uitzonderlijk, zelfs buitenlands aandoend,  hellinglandschap kunnen 

ervaren, in combinatie met een grote rijkdom aan natuur. Het is dan ook niet voor niets dat 

Kwintelooijen intensief wordt bezocht door recreanten uit Veenendaal, Rhenen en andere 

plaatsen. De combinatie van recreatie en natuur is een grote meerwaarde en tot dusverre gaan 

die twee goed samen. Het is ook één van de weinige plekken in de omgeving waar kinderen 

nog op een speelse manier kennis kunnen maken met de natuur. Bij de planning van het 

beheer hebben we daarom niet alleen rekening gehouden met de aanwezigheid van bedreigde 

plant- en diersoorten, maar ook met het belang voor natuurgerichte recreatie. Het feit dat de 

natuurervaring mede bepaald wordt door de openheid en wijdsheid is reden te meer om het 

gebied niet met bos te laten dichtgroeien. 

 

2 Evaluatie beheer 2011-2014 
In het allereerste jaar dat de werkgroep actief was lag de nadruk op activiteiten in de winter. 

In winter 2011-2012 werden  met uitzondering van een paar markante bomen alle berken op 

het heideterrein omgezaagd. Dit bleek echter weinig effectief. De volgende zomer liepen alle 

berken weer uit. Het tijdstip van afzagen (winter of vroege voorjaar) maakte daarbij niet uit 

(Runhaar en Budding, 2012). Daarom ligt vanaf 2012 het zwaartepunt bij zomer-beheer door 

middel van maaien.  
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Figuur 2 Overzicht werkterrein natuurwerkgroep (gestippeld) en delen die zomer 2014 zijn 

gemaaid.  

 

 

 



Winterkap vindt nu alleen nog plaats alleen op plekken die het volgende jaar in maaibeheer 

worden genomen of waar bewust gestreefd wordt naar hakhout (bosranden, zichtlijnen). Jonge 

boompjes worden bij voorkeur in de zomer machinaal met de bosmaaier afgezaagd/gemaaid 

(figuur 3). Door ze af te zagen op het moment dat ze in blad staan worden meer 

voedingsstoffen verwijderd en worden boompjes eerder uitgeput. In verband met het 

broedseizoen vinden de werkzaamheden plaats in de periode half-juli tot half september.  

 

 
Figuur 3 Afmaaien van elzen rond de plassen in het midden van het terrein. 

 

Omdat de capaciteit van de werkgroep beperkt, is besloten om niet het hele terrein te maaien. 

In figuur 2 is gestippeld het werkterrein van de werkgroep aangegeven. Gekozen is voor dit 

gebied omdat: 

- Binnen dit gebied de meest waardevolle biotopen voorkomen, 

- afvoer van maaisel relatief eenvoudig is vanwege de aanwezigheid van een pad rondom 

het plaasengebied, 

- het gebied relatief vlak is,  

- dit de delen zijn die het meest van belang zijn voor natuurgerichte recreatie.  

Het hellingterrein en het bovenste deel van het heideterrein zijn buiten het werkterrein 

gehouden. Het hellingterrein is te geaccidenteerd en de erosiegeulen te steil om hier veilig met 

een bosmaaier te kunnen werken. Een uitzondering is gemaakt voor een klein stukje waar 

Kleine Tijm voorkomt, een uitermate zeldzame en bedreigde soort. Hier wordt  jaarlijks alle 

opslag handmatig verwijderd. Van het heideterrein wordt alleen de onderste gedeelte beheerd. 

Het werken in het heideterrein is te intensief om het gehele heideterrein te kunnen beheren. 

Om de heide intact te houden moeten jonge berkjes en bramen tussen de heidepollen 

weggezaag/weggeknipt worden, wat zeer arbeidsintensief is.  

 

In het eerste zomerseizoen (2012) en het daaropvolgende winterseizoen (2012-2013) lag de 

nadruk op het verwijderen van de bosopslag rond de plassen in het midden van het terrein 

(figuur 3). In de voorgaande jaren was dit gedeelte van het terrein vrijwel geheel 

dichtgegroeid met elzen. In de daaropvolgende jaren is het werkterrein uitgebreid tot bijna het 



gehele beoogde gebied. In figuur 2 is gearceerd aangegeven welke delen in zomer 2014 zijn 

gemaaid. Deze uitbreiding van het werkterrein is mogelijk geworden doordat het IVN en de 

WMR elk een bosmaaier hebben aangeschaft en in bruikleen gegeven aan de 

natuurwerkgroep. Door de natuurwerkgroep is in zomer 2014 op 16 middagen gewerkt. Het 

gaat om 8 middagen door de week waarbij machinaal is gewerkt, en 8 zaterdagmiddagen 

waarbij maaisel is afgevoerd en kleinere handmatige werkzaamheden zijn verricht. In de 

afgelopen twee jaar is door ruim 20 vrijwilligers ca 600 uren gewerkt. Door IVN, WMR en 

natuurwerkgroep is, inclusief aanschaf bosmaaiers, aanschaf overige materieel, benzine, eten 

en drinken ca 2.500 Euro uitgegeven ten behoeve van het natuurbeheer in Kwintelooijen.  

 

Door het recreatieschap is in de periode 2010-2012 drukbegrazing met schapen ingezet om 

een deel van het erosiegeulengebied, direct ten noorden van de trap, weer open te krijgen, Dit 

is echter niet gelukt:  de inzet van schapen blijkt niet voldoende om aanwezige boompjes weg 

te krijgen. Het gebied is inmiddels begroeid met berkenbos. Op verzoek van de 

natuurwerkgroep zijn de schapen in zomer 2014 ingezet op die delen van de heide waar eerder 

door vrijwilligers boompjes en bramen zijn verwijderd. Doordat schapen gericht jonge 

uitlopers en gras tussen de heideplanten weg kunnen grazen vormt dit naar verwachting een 

goede aanvulling op het beheer door vrijwilligers. Het is nog te vroeg om de effectiviteit van 

deze inzet van de schapen te kunnen beoordelen.  

 

Door een vrijwilligersgroep van LEU (Landschap Erfgoed Utrecht) is in april 2014 in en rond 

een grote erosiegeul in het hellingenterrein de opslag van bomen verwijderd in de hoop dat 

dat ze daarna dood zouden bloeden (project TRAP). Volgens sommige bronnen zouden 

berken die in het vroege voorjaar worden omgezaagd “doodbloeden”. Het resultaat van het 

project komt echter overeen met onze eerdere ervaringen in het heidegebied: de meeste 

boomjes zijn weer uitgelopen, en de verwachting is dat het gebied weer snel dichtgroeit. Het 

doodbloeden van berkenbomen treedt waarschijnlijk alleen op bij grote volwassen bomen, 

terwijl we in Kwintelooijen vooral te maken hebben met relatief jonge bomen.  

 

Met enkele vogelaars die hier elk najaar de vogeltrek bekijken zijn bovenin het heideterrein, 

in een strook die helemaal begon te verbossen, dennenbomen, berken,  beuken en berken 

gekapt. Het uitzicht voor de recreant is hier sterk verbeterd. 

 

3 Voortzetting beheer? 

Door aanschaf van een paar bosmaaiers, de inzet van veel vrijwilligers, en door inmiddels 

opgedane kennis over de meest effectieve beheermethoden, zijn we als natuurwerkgroep 

steeds beter in staat verruiging en verbossing in Kwintelooijen tegen te gaan en daarmee te 

voorkomen dat landelijk bedreigde plant- en diersoorten verloren gaan. Desondanks is er 

beslist geen sprake van een duurzame situatie. In de eerste plaats vraagt het huidige beheer 

(te) veel van de vrijwilligers. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in een relatief 

korte periode in de nazomer, met als gevolg dat elke week op 2 middagen wordt gewerkt. 

Daarnaast kan slechts deel van terrein worden beheerd. Het gebied met de erosiegeulen en het 

bovenste deel van de heide worden momenteel niet beheerd en groeien dicht met bos.  

 

Nieuwe problemen vragen  de komende jaren om aanvullende beheermaatregelen. Op een 

aantal plekken in het heidegebied zou geplagd moeten worden omdat de oude heide 

grotendeels is afgestorven en er geen vernieuwing van de heide meer plaats vindt. En door het 

wegvallen van begrazing groeien de plasjes dicht en moeten ze op termijn geschoond worden.  

 



De enige duurzame oplossing die we zien is het herstel van jaarrondbegrazing. 

Jaarrondbegrazing met runderen wordt in veel natuurgebieden toegepast en heeft zich 

bewezen als een effectieve en relatief goedkope methode om gebieden open te houden. Dat 

was ook  de reden dat in de eerdere beheerplannen uit 1999 en 2010 jaarrondbegrazing met 

runderen als belangrijkste beheermaatregel werd aangegeven. Begrazing leidt tot mozaïeken 

met een afwisseling van open delen, ruigtes, struwelen en bos hetgeen ruimte biedt aan veel 

plant- en diersoorten. Bij maaibeheer proberen we dit wat na te bootsen door niet alles elk jaar 

te maaien, maar maaibeheer leidt tot veel grovere vegetatiepatronen met minder variatie. 

Bovendien zijn de koeien in staat om ook de reliefrijke en moerassige delen te beheren die 

door ons niet gemaaid kunnen worden.  

 

De ervaring met inzet van hooglanders in de periode 2000-2010 is dat de dieren, bij de 

begrazingsdruk die in het verleden werd gebruikt, niet in staat zijn de opslag van bomen 

geheel tegen te gaan. Dat (tijdelijke of lokale) probleem kan door de natuurwerkgroep relatief 

makkelijk worden opgelost. Bij inzet van grazers kan de werkgroep zich beperken tot het 

openmaken van stukken die zijn dichtgegroeid, om ze weer geschikt te maken voor begrazing. 

Dit kan grotendeels plaats vinden in de winter, een periode waarin het veel makkelijker is 

vrijwilligers te vinden.  

 

Herstel van jaarrondbegrazing vraagt om een eenmalige investering in aanleg van een nieuw 

raster; het oude raster is inmiddels vergaan en deels verwijderd. De eenmalige kosten worden 

door het recreatieschap geschat op meer dan 10.000 Euro. Daarbij komen de jaarlijkse kosten 

voor het huren van de koeien en het toezicht op de koeien.  

 

Net als in aangrenzende terreinen van het Utrechts Landschap (Remmerdense Heide, Plantege 

Willem III) kan drukbegrazing door schapen worden ingezet om vegrasde delen van de heide 

en erosiegeulenterrein weer open te maken. Bij drukbegrazing wordt de vegetatie heel kort 

afgegraasd en onstaan er weer veel open plekken die geschikt zijn voor pioniersoorten. 

Drukbegrazing kan alleen lokaal worden toegepast, en wordt normaliter alleen toegepast in 

aanvulling op jarrondbegrazing met runderen en paarden.   

 

CONCLUSIES IN HET KORT : 

 Kwinteloijen is een gebied waar natuurbehoud en herstel en recreatie goed kunnen 

samengaan 

 Voor beide functies is beheer nodig; beheer gericht op het tegengaan van bosopslag en 

verruiging 

 De laatste jaren is door wegvallen van runderbegrazing gebleken dat bosopslag zeer 

snel gaat. 

 Inzet van de Natuurwerkgroep Kwintelooijen heeft voorkomen dat het gebied geheel 

dichtgroeit en dat bedreigde plant- en diersoorten verdwijnen.  

 Kunstmatig beheer door kappen en maaien is erg arbeidsintensief en als enige 

maatregel onvoldoende effectief; in de praktijk kan er te weinig areaal beheerd 

worden. 

 Een eerder en elders beproefde beheersvorm is jaarrondbegrazing door koeien 

(Hooglanders). 

 Die praktijk kan relatief gemakkelijk en goedkoop geherintroduceerd worden. 

 Aanvullend (deels tijdelijk, overigens beperkt tot specifieke terreindelen) kan 

drukbegrazing met schapen en handmatig/machinaal beheer door de werkgroep 

worden uitgevoerd 

 



 

 

Referenties 

Goudzwaard, Paula, Arnold van Vliet, Dirk Prins en Han Runhaar, 2008. Inventarisatie Flora 

en Fauna Kwintelooijen 2006. KNNV afdeling Wageningen e.o. 

 

Runhaar, Han en Bert Budding, 31  oktober  2012. Tussentijdse evaluatie natuurbeheer 

Kwintelooijen. 

 

Runhaar, J., Prins, D., Bax, G.M. & P. van Klaveren, 2001 (eds). Inventarisatie Flora en 

Fauna Kwintelooijen 2000. Uitgave Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen i.s.m. KNNV 

Wageningen en omstreken.  

 

Veen, P. & H. Kampf, 1999. Onwerp beheersplan Kwintelooijen, Veen Ecology, Soest.  

 

Velthorst, T. en E. Prins, 2010. Beheeerplan dagrecreatieterrein Kwintelooijen. Buiting 

Advies, Dieren.   

 

 


