
Wat is de natuurwerkgroep?
De Natuurwerkgroep Kwintelooijen is najaar 2011 opgericht door de Stichting 
Werkgroep Milieubeheer Rhenen (WMR) in samenwerking met het IVN. Tot 
2010 werd het natuurgedeelte van Kwintelooijen begraasd door Schotse 
hooglanders. Nadat het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- & 
Kromme Rijngebied was gestopt met begrazingsbeheer dreigde het gebied 
snel dicht te groeien door opslag van bramen, berken en elzen.  Dat was 
aanleiding voor de oprichting van de natuurwerkgroep

Natuurwerkgroep Kwintelooijen

De Natuurwerkgroep Kwintelooijen is een werkgroep van de Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen (WMR) en is 
aangesloten bij het Landschap Erfgoed Utrecht

Voor meer informatie zie onze website: www.stichtingwmr.nl

Wat doet de werkgroep?
Doel van de werkgroep is het openhouden van het gebied en het behoud van  
de aanwezige natuurwaarden. Zonder beheer dreigt het hele gebied dicht te 
groeien met struiken en bomen. Om deze ontwikkeling tegen te gaan houden 
we regelmatig natuurwerkdagen, waarbij we boomopslag verwijderen en 
stukken die open moeten blijven maaien. We werken zowel in de zomer (15 
juli –15 september) als in de winter (15 november – 15 maart).

Waar werken we?
We werkten tot voor kort alleen in het ‘natuurgedeelte’ van Kwintelooijen, dat tot 
2010 met rasters was afgescheiden van het recreatiegedeelte. Binnen het 
natuurgedeelte lag het zwaartepunt van onze activiteiten op het middengebied rond 
de plassen en aan de voet van de helling (zie kaartje). Daar zijn de meeste 
natuurwaarden te vinden en dit gebied wordt ook het meest intensief gebruikt door 
recreanten. De komende jaren hopen we ons werkgebied uit te kunnen breiden tot 
heel Kwintelooijen. 

Hoe zien we toekomst? 
Vanaf 1 januari 2018 wordt het beheer van 
Kwintelooijen overgenomen door de gemeente Rhenen 
in samenwerking met de gemeente Veenendaal. Het is 
de bedoeling dat de begrazing met runderen weer in 
ere wordt hersteld.  Als dat doorgaat hebben we minder 
werk aan het openhouden van het middenterrein en 
kunnen we ons richten op het ‘ontginnen’ van stukken 
die in de afgelopen jaren zijn dichtgegroeid. Het gaat 
vooral om de hoger gelegen delen van het heideterrein 
en het erosiegeulengebied. 

Meedoen?
We kunnen uw hulp goed gebruiken. Speciale ervaring is niet gewenst, 
wel moet u het leuk vinden om samen met anderen in de natuur te 
werken, en bereid zijn om in de hierboven aangegeven periode 
regelmatig op een zaterdagmiddag aan de slag te gaan. Opgave kan via: 
info@stichtingwmr.nl. 

Bijeenharken maaisel op een zaterdagmiddag in de zomer. Afvoer van maaisel met een zeil. Maaien van elzenopslag met de bosmaaier. Om overlast voor 
overige vrijwilligers en recreanten te voorkomen gebeurt dit 
vooral door de week.

Ook in de winter wordt gewerkt. Dan wordt vooral het ‘groffere
’werk gedaan, zoals het omzagen van bomen en boompjes. 

Schotse Hooglanders deden tot 2010 een deel van het beheer. Sinds de 
hooglanders weg zijn is de vergrassing en verstruiking sterk toegenomen.

Heideterrein in 2005. Afgezien van een paar berken was het gebied tot bovenaan 
begroeid met heide en gras. 
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