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Werkplanning Natuurwerkgroep Kwintelooijen winter 2017-2018 
 

1 Doel werkplan 

Doel van dit werkplan is om de beoogde beheerder van het gebied (gemeente Rhenen namens Club 

Kwintelooijen) en de vrijwilligers van de natuurwerkgroep  te informeren over de activiteiten van de 

natuurwerkgroep komend winterhalfjaar. Vooruitlopend op een nog op te stellen beheerplan voor 

het natuurbeheer van Kwintelooijen vanaf 2018 hebben we in de planning van de 

winterwerkzaamheden als vast rekening gehouden met de vanaf volgend jaar te verwachten 

veranderingen van het beheer. Het gaat dan met name om het voornemen om vanaf volgend jaar 

het begrazingsbeheer door runderen weer in ere te herstellen. In onderstaande wordt aangegeven 

hoe we de werkzaamheden van de natuurwerkgroep willen aanpassen aan de gewijzigde 

beheersituatie,  en welke activiteiten we deze winter willen uitvoeren.  

 

2 Aanpassing natuurbeheer Kwintelooijen aan nieuwe begrazingsbeheer  

De afgelopen 6 jaar heeft natuurwerkgroep zich geconcentreerd op het open maken en open houden 

van het  centrale deel van het natuurgedeelte van Kwintelooijen. Dit om te voorkomen dat het hele 

natuurgedeelte zou verruigen en verbossen na het staken van het begrazingsbeheer in 2010. 

Verwachting is dat met het overnemen van het beheer door de Club Kwintelooijen ook het 

begrazingsbeheer weer zal worden hersteld in het natuurgedeelte van Kwintelooijen. Dat betekent 

dat er minder tijd nodig zal zijn voor het open houden en maaien van het centrale deel rondom de 

plassen. Dat is inmiddels voldoende geschikt (‘grazig’) voor runderen om hier te kunnen grazen. Dat 

maakt het voor ons mogelijk om een begin te maken met het openmaken van de terreindelen  waar 

de natuurwerkgroep de afgelopen jaren niet aan is toegekomen en die als gevolg daarvan voor een 

groot deel zijn verruigd en bebost. He gaat dan met name om de heide en hellingterrein in westelijk 

deel van Kwintelooijen). Vooruitlopend op het herstel van het begrazingsbeheer willen deze winter 

vast een begin maken met het open maken van een aantal stukken van het heide- en helling terrein, 

met het doel ze weer aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor begrazing volgend voorjaar en 

zomer.  

 

3 Werkplanning natuurwerkgroep winter 2017-2018 

In figuur 1 is aangegeven waar de natuurwerkgroep deze winter aan de slag zal gaan. De 

werkzaamheden bestaan (a) uit het verwijderen van boomopslag op plekken waar we volgend jaar 

willen gaan maaien om verruiging tegen te gaan en gebieden weer geschikt te maken voor runderen 

om te grazen, en (b) het maken van corridors die door runderen gebruikt kunnen worden om (nu 

nog) geïsoleerde terreindelen te kunnen bereiken. In volgorde van prioriteit gaat het om de volgende 

acties: 

 

1. Verwijderen opslag om uitzicht vanaf bovenaan de trap te herstellen en een aangrenzend 

stuk heideterrein weer vrij te maken van boomopslag en bereikbaar te maken voor 

runderen. Deze winter worden de wat grotere bomen en boompjes verwijderd, volgend 

zomerseizoen worden bramen  en jonge opslag gemaaid en afgevoerd.   

2. Verwijderen opslag van heideterreintje op voormalige crossbaan. Deze winter worden de 

wat grotere bomen en boompjes verwijderd, volgend zomerseizoen worden bramen  en 

jonge opslag gemaaid en afgevoerd.   



 
Figuur 1 Overzicht geplande werkzaamheden natuurwerkgroep Kwintelooijen winter 2017-2018. 

Toelichting: zie tekst 

 

3. Creëren corridor zodat runderen vanaf centrale heideterrein weer toegang hebben tot 

zuidelijker gelegen heideterreintjes. 

4. In het centrale deel van het natuurgebied liggen nog een aantal kleine stukjes waar  

a. in voorgaande zomerseizoen bramen en jonge opslag zijn verwijderd en nog een paar 

bomen zijn blijven staan met als doel deze  in de  winter om te zagen, dan wel 

b. dunning is gepland van bestaand bos/boszomen.  

 

4 Afvoer  

Een aandachtspunt is de afvoer van het materiaal. Hierover dienen nog afspraken te worden 

gemaakt met en door de gemeente. In figuur 1 is met rode cirkels aangegeven waar afgezaagde 

bomen deze winter zullen worden verzameld om afgevoerd te worden. Anders dan in voorgaande 

jaren, toen het materiaal door het recreatieschap werd opgehaald langs de binnenring, zal nu ook 

afvoer moeten plaatsvinden vanaf de buitenring rond Kwintelooijen en vanaf punten binnen het 

hellingterrein. Bij locatie 1 is al begonnen met winterbeheer en is nu een stapel gemaakt aan 

buitenring (langs beukenlaan richting de trap; rentmeester Dikkenberg is hiervan op de hoogte 

gesteld en heeft geen bezwaar). Het materiaal bij de ophaalpunten 2 en 3 zal eerst nog met 

tractor/fourwheeldrive + aanhanger uit terrein moeten worden gehaald en afgevoerd naar de 

binnenring.  


