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1 Inleiding
Eind 2013 is het besluit genomen om de beheerder van het recreatie- en natuurgebied
Kwintelooijen, het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied, op te heffen.
Tot en met 2017 is het recreatieschap formeel nog verantwoordelijk voor het beheer van het gebied,
daarna houdt het schap op te bestaan. De gemeenten Veenendaal en Rhenen hebben afgesproken
om het beheer van het gebied over te nemen. Vraag is hoe het reguliere beheer in het
natuurgedeelte er uit moet zien en welke maatregelen nodig zijn om het gebied weer in zijn oude
luister te herstellen. In de afgelopen jaren zijn grote delen van het gebied dichtgegroeid met opslag
van berken en bramen. Belangrijkste oorzaak is dat al vanaf 2010 het gebied niet meer wordt
begraasd met runderen. In plaats daarvan is overgegaan op periodieke drukbegrazing met schapen.
Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat het gebied snel dichtgroeide met opslag van bramen en
bomen
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Figuur 1 Indeling Kwintelooijen in omrasterde natuurgedeelte (N) en het recreatiegedeelte (R).
Begrenzing overgenomen uit beheerplan 2010 (Buiting Advies Natuur en Landschap, 2010). Binnen
het natuurgedeelte is met stippellijnen het gebied aangegeven dat door de Natuurwerkgroep
Kwintelooijen in de periode 2011-2016 is beheerd.
Door de Natuurwerkgroep Kwintelooijen, een initiatief van WMR en IVN, is het dichtgroeien van het
terrein zo goed als mogelijk tegengegaan door het verwijderen van opslag en vervolgens maaien van
gebieden. Daarmee kon echter niet worden voorkomen dat grote delen van het gebied inmiddels zijn

dichtgegroeid met berkenopslag. Het gaat met name om de hellinggebieden waar maaibeheer niet
goed mogelijk is. In figuur 1 is aangegeven wel deel van het gebied in de afgelopen 5 jaar is beheerd
door de natuurwerkgroep. Dat zijn vooral de wat vlakkere gebieden in het centrale deel van de
zandafgraving en de en het onderste deel van het heideterrein.
In het volgende wordt aangegeven wat naar inzien van de Natuurwerkgroep Kwintelooijen en De
vrienden van Kwintelooijen nodig is om het natuurgedeelte van Kwintelooijen te herstellen en te
beheren.
2 Herstel jaarrond begrazingsbeheer
Belangrijkste maatregel is het herstel van het jaarrond begrazingsbeheer met runderen zoals dat tot
2010 werd uitgevoerd in het natuurgedeelte van Kwintelooijen en beide voorgaande beheerplannen
is beschreven als basis voor het beheer van het gebied. Om begrazing mogelijk te maken dient
allereerst het natuurgedeelte opnieuw te worden omrasterd. Het oude raster verkeerde in 2010 al
niet meer in optimale staat en is inmiddels grotendeels verdwenen. Vraag is of bij de aanleg van een
nieuw raster de oude begrenzing van het natuurgedeelte (zie figuur 1) wordt aangehouden. Op een
paar punten kan het nodig/wenselijk zijn om de begrenzing aan te passen.
Wel of niet meenemen aangrenzende delen Dikkenberg en Prattenburg?
De voormalige begrenzing van het begrazingsgebied was ruimer dan alleen het gebied dat door
landgoederen Dikkenberg en Erven Roghair van Rijn aan het recreatieschap in erfpacht was gegeven.
Aan de noordzijde van het gebied was met toestemming van de eigenaren ook een deel van de
landgoederen Dikkenberg en Prattenburg meegenomen in het begrazingsbeheer (figuur 2).
Aanbeveling is om -als het mogelijk is hierover tot overeenstemming te komen met de
grondeigenaar- het gedeelte van Dikkenberg dat in het verleden was begraasd ook nu weer mee te
nemen in het begrazingsbeheer. In dit gebied liggen waardevolle vegetaties (bloemrijke graslanden
en heide) waarvan het de moeite waard is ze te beheren. De rentmeester van Dikkenberg (Age
Fennema) zal deze vraag met positief advies voorleggen aan de grondeigenaren. Het gedeelte van
Prattenburg dat in het verleden werd meegenomen in het begrazingsbeheer is vrij klein en bestaat
grotendeels uit bos. Het meenemen van dit gebied in het begrazingsbeheer heeft weinig
meerwaarde.
NB: In de strook grond van Dikkenberg waarvan wordt voorgesteld die ook in de nieuwe situatie mee
te nemen in het begrazingsbeheer ligt aan de voet van het hellingterrein een waardevol stuk bloemrijk
grasland met veel orchideeën (Rietorchis). Bij jaarrondbegrazing zullen de orchideeën naar
verwachting weer verdwijnen. Een optie is om dit gedeelte gedurende het voorjaar en zomer met een
tijdelijk raster af te grenzen en pas na het maaien (half augustus) weer vrij te geven voor begrazing.
Een andere (minder fraaie) oplossing is om dit gedeelte buiten het raster te laten.

Figuur 2 delen Dikkenberg (D) en Prattenburg (P) in verleden meegenomen in begrazingsbeheer.
Reconstructie op basis kaart beheerplan 2010 met ligging raster (Buiting Advies Natuur en
Landschap, 2010) en kaart begrenzing landgoed Dikkenberg (figuur 3).

Figuur 3 Begrenzing Landgoed Dikkenberg. Groen gestippeld: in erfpacht Recreatieschap. Egaal
groen: overige delen landgoed.

Afgrenzing met recreatiegedeelte aan zuidoostkant
In het recente verleden liep het raster door tot aan de crossbanen. Aan de zuidoostkant zijn
inmiddels een paar lussen uit het cross-circuit gehaald. Dat geeft de mogelijkheid om het
natuurgedeelte in oostelijke richting uit te breiden zoals in figuur 4 gestippeld aangegeven. Daarmee
kunnen een aantal waardevolle heideterreintjes die hier aan de voet van de helling liggen worden
opgenomen in het begrazingsgedeelte. Bij herstel van het raster dient er rekening mee te worden
gehouden dat inmiddels door het voormalige heideterrein een lus loopt van de mountainbikeroute
N
(in figuur 4 indicatief aangegeven). Een oplossing die door Bert Lam van de MTB Utrechtse Heuvelrug
is aangedragen, is om door middel van twee klaphekken, bij respectievelijk de ingang en de uitgang,
het begraasde natuurgedeelte toegankelijk te houden voor de mountainbikers. Mogelijk zal de route
nog iets verlegd moeten worden om er voor te zorgen dat hij alleen bij de ingang en uitgang het
tracé van het raster doorsnijdt.NEen mogelijk alternatief is om het hek te passeren via houten
bruggetjes zoals die bijvoorbeeld worden gebruikt voor de mountainbikeroute in de boswachterij
Ingang
Schoorl. MTB Utrechtse Heuvelrug zal nog komen met een nadere uitwerking van de benodigde
aanpassingen.
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Figuur 4 Voorgestelde uitbreiding natuurgedeelte aan zuidkant Kwintelooijen (groen gestippeld).
Rood gestippeld mountainbikeroute (m) door voormalige heideterrein.
3 Vrijmaken dichtgegroeide en verruigde stukken
Wanneer het begrazingsbeheer is hersteld kan weer worden begonnen met het verwijderen van
bramen en berkenopslag op de delen van het terrein die niet door de Natuurwerkgroep zijn
opengehouden. Door bramen en bomen te verwijderen wordt het terrein weer geschikt gemaakt
voor begrazing door runderen. Het vrijmaken van de dichtgegroeide en verruigde stukken kan het
beste gefaseerd gebeuren, zodat er niet plotseling een te groot aanbod aan nieuwe begraasbare
delen ontstaat. Dat kan er toe leiden dat de begrazingsdruk te laag is en het gebied opnieuw
dichtgroeit. Bij de ‘ontginning’ van de dichtgegroeide delen zal de volgende prioritering worden
aangehouden:
1. heideterreintje in de noordwesthoek op terrein van landgoed Dikkenberg (niet in erfpacht)
dat relatief eenvoudig is op te schonen door verwijderen van berken.
2. hellingterrein aan weerszijden van de trap

3. zuidoosthoek heideterrein waar heide waarschijnlijk nog redelijk valt te herstellen omdat
aanwezige berken niet of slechts éénmaal eerder zijn afgezaagd (zie par. 4). Dit stuk dient t
voor grazers als doorgangsroute naar:
4. stukjes heideterrein langs en op voormalige crossbanen.
Wanneer het beheer in het natuurgedeelte weer ‘op orde’ is kan gedacht worden aan uitbreiding van
de werkzaamheden van de natuurwerkgroep naar het crossbanenterrein, bijvoorbeeld:
5. het nu dichtgegroeide heideterreintje rond de ‘poel met de balken.
Bovenstaande werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door de Natuurwerkgroep Kwintelooijen,
eventueel aangevuld met andere vrijwilligersgroepen. Afzagen van grotere bomen kan plaatsvinden
in de winter, afzagen en afmaaien van kleine boompje en bramen dient te gebeuren in de zomer
omdat daarmee ook veel van de voedingsstoffen worden afgevoerd en de planten verzwakken.
Herstel van de heide (6) vraagt aanvullende maatregelen, zoals in onderstaande paragraaf zal
worden toegelicht.

1

2
2
6
5

3
4

Figuur 5 Prioritering openmaken dichtgegroeide stukken. Toelichting: zie tekst.
4 Herstel heide
Het bovenste deel van het heideterrein is inmiddels zo sterk verruigd dat alleen herstel
begrazingsbeheer met runderen onvoldoende is om hier weer heide terug te krijgen. Vraag is of het
mogelijk is om de heide terug te krijgen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Van een aantal
maatregelen weten we intussen proefondervindelijk dat ze niet of averechts werken:
 Verwijderen opslag: Op het bovenste deel van het heidegebied is diverse malen in de winter
de berkenopslag verwijderd door diverse vrijwilligersgroepen. Doordat het gebied vervolgens
niet is begraasd of gemaaid heeft dat echter niet geleid tot het herstel van de heide. Een

groot deel van het voormalige heideterrein is nu begroeid met bramen en uitlopende jonge
berkjes. Complicatie is dat door het veelvuldig afzagen van de berkenboompjes
veelstengelige hakhoutstobben zijn ontstaan (figuur 6) die het herstel van het heidegebied
juist bemoeilijken.

Figuur 6 Berkenstobbe in heideterrein, ontstaan door meermalig afzagen in de winter.


Plaggen: In een klein proefgebiedje van enkele vierkante meter is een experiment uitgevoerd
met plaggen. Dit was echter geen succes omdat na het plaggen bramen snel terugkeerden.
Dat heeft waarschijnlijk mede te maken met de bijzondere bodemgesteldheid van het
heidegebied: onder een dunne humeuze toplaag (de oorspronkelijke bosgrond die hier na
afgraving is teruggebracht) ligt relatief voedselrijk rivierzand. Bramen die in deze laag
wortelen groeien na plaggen snel weer uit. Verwijderen van alle wortels is zeer
arbeidsintensief en alleen op heel kleine schaal mogelijk.
 Chopperen: Een maatregel die door de KNNV in haar inventarisatierapport wordt
gesuggereerd als mogelijk geschikte herstelmaatregel is chopperen. Daarbij wordt de
vegetatie met enkele centimeters van de daaronder liggende humuslaag mechanisch
verwijderd. Afgezien van de vraag of chopperen in dit gebied wél leidt tot heideherstel is
een praktisch probleem dat afvoer van bodemmateriaal kostbaar is. Uitgaande van een
oppervlakte van 4 à 6 ha te chopperen deel van het heideterrein en het verwijderen van
meerdere centimeters bovengrond bedragen de kosten van afvoer al snel enkele
honderdduizenden euro’s kosten. Alternatief is het storten van het materiaal elders in het
gebied, wat daar echter weer zal leiden tot ongewenste verruiging.
Op dit moment lijkt een combinatie van verwijderen opslag (zie par 3) én begrazing met schapen en
geiten het meest kansrijk om het heidegebied gefaseerd weer te herstellen. Leermomenten uit het
verleden zijn dat verwijderen opslag bij voorkeur moet plaatsvinden in het groeiseizoen, en dat
begrazing met schapen en geiten goed afgestemd moet zijn op het overige beheer. Hierop wordt
ingegaan in de volgende paragraaf.

Figuur 7 Drukbegrazing met schapen in het erosiegeulengebied in mei 2011 (boven) en het zelfde
gebied in juli 2015 na enkele jaren met drukbegrazing (onder).
5 Aanvullende begrazing door schapen en geiten
Na beëindiging van de jaarrondbegrazing met runderen in 2010 is door het recreatieschap
overgegaan op drukbegrazing door schapen, waarbij veel schapen gedurende een korte periode
worden ingerasterd in een beperkt deel van het gebied. In de gebieden van Utrechts Landschap
wordt drukbegrazing met schapen gebruikt aanvullend op jaarrond begrazing met runderen en
paarden, om in vergrasde delen weer ruimte te scheppen voor lichtbehoevende kruiden en
pioniersoorten. Als middel om opslag van bramen en berken te bestrijden is drukbegrazing echter
minder geschikt, zoals blijkt uit de ervaring in Kwintelooijen (figuur 7).

In het heidegebied kan gescheperde begrazing (begrazing door kudde met herder) echter wel een
waardevolle aanvulling zijn op jaarrondbegrazing met runderen. Op plekken waar eerder opslag van
berken en bramen is verwijderd kunnen schapen gericht worden ingezet om de jonge opslag te
verwijderen. Doordat ze ook oudere delen van de heide eten kan begrazing bijdragen aan de
verjonging van de heide. Afgelopen jaren is al proefondervindelijk een begin gemaakt met
gescheperde begrazing van het heidegebied en de resultaten zien er bemoedigend uit.

Figuur 8 Gescheperde kudde in heidegebied Kwintelooijen
6 Herstel erosiegeul
Door Landschap Erfgoed Utrecht is een plan opgesteld om de oude erosiegeul ten noorden van de
trap weer open te maken en weer te laten eroderen. Omdat de geul al diep is ingesneden en de
hellingen dicht zijn begroeid met hakhout zal het echter bijzonder lastig zijn om hier de erosie weer
op gang te brengen. Bovendien zal bij terugschrijdende erosie het begin van de geul komen te liggen
op en voorbij het pad rond Kwintelooijen, in het landgoed Dikkenberg. Een mogelijker eenvoudiger
methode om weer erosie weer op gang te brengen is om elders een nieuwe erosiegeul te laten
ontstaan.
7 Dunnen van monotone dennenbossen
Met name aan de zuidoostkant van Kwintelooijen, zowel in het natuur- als recreatiegedeelte, liggen
een aantal soortenarme dennenbosjes als gevolg van aanplant in het verleden. Door pleksgewijs te
dunnen kunnen deze bosjes zich ontwikkelen in de richting van soortenrijke loofbossen zoals die
elders in het gebied voorkomen.
8 Bestrijding exoten
Delen van het gebied zijn in de afgelopen tien jaar begroeid geraakt met exoten, te weten Japanse
Duizendknoop, Amerikaanse Vogelkers en Robinia. In de afgelopen jaren is er ook een vestiging
geweest van de invasieve exoot Watercrassula, maar door deze direct te verwijderen heeft de
Natuurwerkgroep kunnen voorkomen dat deze soort de plasjes overwoekert. Door de

Natuurwerkgroep is ok een begin gemaakt met de bestrijding van de exoten. Verreweg het grootste
probleem is de Japanse Duizendknoop, die afgelopen jaren een aantal honderden vierkante meters
in het noordelijk deel van Kwintelooijen heeft overwoekerd. Behalve het jaarlijks één of twee keer
maaien van deze stukken om verdere uitbreiding tegen te gaan zijn er geen mogelijkheden om deze
soort definitief te verwijderen.
10 Taakverdeling natuurbeheer
Wat betreft de taakverdeling ten aanzien van het beheer van het natuurgedeelte zien we
Natuurwerkgroep en Stichting Vrienden van Kwintelooijen) de volgende verdeling voor ons:
Gemeenten Rhenen en Veenendaal:
 Hoofdverantwoordelijke en aanspreekpunt voor beheer en onderhoud van recreatie- en
natuurgebied Kwintelooijen;
 Herstel raster en herstel jaarrondbegrazing
 Grootschalige herstelwerkzaamheden (afgraven, chopperen e.d.)
 Afvoer van maaisel en gekapte bomen afkomstig van beheer Natuurwerkgroep (zie onder)
 Verantwoordelijk voor toezicht
Natuurwerkgroep Kwintelooijen
 Kap- en maaiwerkzaamheden gericht op openmaken en openhouden van terrein zodat
grazers (koeien en konijnen) hun werk kunnen blijven doen
 Landschappelijk onderhoud (onderhouden hakhout, vrijhouden paden e.d.)
 Bestrijding exoten
 Advies t.a.v. benodigde natuurbeheer
 Coördinatie vrijwilligersactiviteiten op gebied natuurbeheer
Vrienden van Kwintelooijen
 Werven van fondsen voor aanvullende activiteiten op gebied beheer (bijvoorbeeld inzet
schaapskudde), natuureducatie (aanschaf materiaal voor natuureducatie kinderen, bijdrage
aan inrichting educatieve ruimte in bezoekerscentrum,…) e.d.
IVN-Veenendaal en Rhenen
 Natuureducatie
KNNV-Wageningen e.o.
 Monitoring en advies
11 Kosten herstelmaatregelen en beheer
Herstelmaatregelen


Herstel van het hekwerk, de vangkraal en klaphekken was in eerste instantie (eind 2014)
door recreatieschap (Rens van Dinter) geschat op een eenmalige investering van € 28.000,00
excl. BTW. Door Van Vliet Kastanjehout (firma die vorige raster heeft aangelegd) worden de
kosten voor een hekwerk zoals aangegeven in deze notitie geraamd op 24.482 Euro excl.
BTW (offerte dd 21 sept 2007). Daarbij is geen rekening gehouden met de kosten voor het
vrijmaken van het tracé van het hekwerk (verwijderen bomen en struiken).



Kosten van chopperen zelf zijn beperkt (schatting Rens van Dinter, Recreatieschap, ca. 5.000
Euro) maar grootste probleem vormen de kosten van de afvoer van het gechopperde
materiaal. Een alternatief is het gechopperde materiaal in het terrein te verwerken. Dat leidt
echter slechts tot een verplaatsing van problemen omdat dit elders leidt tot ongewenste
verruiging. Bovendien dient rekening te worden gehouden met het vooraf verwijderen van
de grootste berkenstobben. Om een beter inzicht te krijgen in de effectiviteit en
betaalbaarheid van chopperen om het heideterrein te herstellen is een optie eerst een pilot
uit te voeren. Er van uitgaande dat materiaal ter plekke wordt gestort zou een dag inhuur
van materieel en personeel voor verwijderen stobben en vervolgens chopperen neerkomen
op ca 1550 euro (opgave Bron groenvoorziening), waarbij de oppervlakte die kan worden
gedaan vanwege alle complicerende factoren veel minder zal zijn dan de 1 ha die volgens
opgave Portaal Natuur en Landschap mogelijk zou zijn in een standaard heidegebied. Doel
van de pilot is om te bepalen hoe effectief de maatregel is en wat de kosten per hectare zijn.

Beheer










Basisbeheer bestaat uit jaarrondbegrazing met runderen. Afhankelijk van de grootte van het
af te rasteren gebied wordt gedacht aan een kleine kudde van 6-10 dieren. Het “leasen” van
een kleine kudde via een professionele organisatie die ook controle, dagelijkse zorg en
verantwoordelijkheid neemt heeft de voorkeur. Geraamd wordt daarvoor € 8500,00 excl.
BTW per jaar (soort runderen nader te bepalen m.h.o. terreinkenmerken en verenigbaarheid
met recreatief gebruik). Bij inzet van runderen van Het Utrechts Landschap kunnen de kosten
minder zijn.
Het aanvullende beheer (maaien, kappen, afzetten, plaggen) kan worden uitgevoerd door
vrijwilligers (Natuurwerkgroep Kwintelooijen). Inzet van vrijwilligers is gratis. Wel zou het
wenselijk zijn dat de materiele kosten (aanschaf bosmaaiers, tangen, zagen, benzinekosten
e.d.) zouden kunnen worden vergoed. Gaat om bedrag van € 1.000,00 per jaar. Daarnaast
zou een eenmalige investering in tweedehands maaibalk (geraamd 1500 Euro) wenselijk zijn.
Afvoer van maaisel en gekapt hout wordt nu geregeld door Recreatieschap, en kost €
2000,00 excl. BTW per jaar. Deze bedragen worden mogelijk minder wanneer gebied weer
voldoende open is en er naast begrazing nog maar weinig aanvullend beheer nodig is.
Voor begrazing van het heidegebied met schapen dient aanvullend rekening te worden
gehouden met een bedrag van € 8.000 Euro excl. BTW voor vier weken gescheperde
begrazing per jaar.
Inclusief gescheperde begrazing met schapen en geiten en exclusief de aanleg van het raster
en de proef met chopperen kost het natuurbeheer dus naar schatting ca. € 20.000,00 excl.
BTW. Daar tegenover staat een mogelijke jaarlijkse subsidie vanuit de SNL regeling van ruim
€ 4.000,00. Die subsidie is echter alleen mogelijk indien de beheerder/aanvrager
overheidsinstantie is (overheid is uitgesloten van subsidie).

