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De visie van Maartensdijk1
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Maartensdijk vindt opsplitsing en samenvoe
ging hoogst ongewenst en wil juist komen tot 
één gemeente die het gehele Noorderpark- 
gebied beslaat.

Een gemeentelijke opdeling of samenvoeging 
ontkent de samenhang en de specifieke identi
teit van het Noorderparkgebied en leidt tot con
flicterende ambities met als gevolg aantasting 
van de bijzonder waardevolle natuur-, recreatie-, 
en landbouwfunctie in het gebied.

Het frappante is dat in het rijks- en provinciaal 
planologische beleid de samenhang in het 
Noorderparkgebied bepaald niet wordt ont
kend. Integendeel! Er wordt sinds jaar en dag 
door alle bestuurslagen samenhangend 
bufferzonebeleid gevoerd, dat tot doel heeft

De vraag is wat daarmee gebeurt, als meer ste
delijk georiënteerde gemeenten het roer zou
den overnemen en een voor hen vreemd groen 
getint beleid moeten uitvoeren.

om te voorkomen dat de open groene ruimte 
tussen Utrecht en Hilversum -de oostelijke 
flank van het Groene Hart- verstedelijkt.
Waarom dit dan wel wordt gedaan in het ka
der van de bestuurlijke organisatie door de 
provincie is volstrekt onduidelijk en ook bij
zonder inconsequent.

SI RAT E 0 I SCH BEGRENZEN

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 
heeft G.S. van Utrecht gevraagd te adviseren 
over de vernieuwing van het provinciaal en 
lokaal bestuur in de provincie Utrecht. G.S. 
hebben een voorlopig standpunt ingenomen, 
dat is verwoord in de nota 'Betrokken en 
krachtig bestuur'. Hierbij is gekozen voor het 
opnieuw trekken van de gemeentegrenzen 
met het oog op een bestuurlijke en ambtelijke 
versterking van gemeenten.

Lokaal bestuur kan naar het oordeel van 
Maartensdijk, het beste worden georganiseerd 
rond een samenhangend gebied. Het Noorder
park is zo'n samenhangend gebied, zo blijkt 
uit uitgebreid onderzoek. De samenhang kan

De gemeente Maartensdijk heeft dit buffer
zonebeleid vanaf het prille begin met enthou
siasme omarmd en uitgevoerd. Maartensdijk 
heeft ook geïnvesteerd in de groene open ruim
te. En in samenhang hiermee heeft de gemeente 
zichzelf met overtuiging beperkingen opgelegd 
ten aanzien van de eigen ontwikkeling op het 
gebied van wonen en werken. Nergens in de 
wijde omgeving is er zowel absoluut als pro
centueel gezien zo weinig gebouwd als in 
Maartensdijk. Het resultaat mag dan ook gezien 
worden: een prachtig groen gebied met zeer bij
zondere natuurwaarden, aantrekkelijke recre
atieve voorzieningen en dat alles in harmonie 
met de landbouw en de cultuurhistorische 
gegevenheden, zoals de lintbebouwingen die zo 
kenmerkend zijn voor dit mooie stukje Neder
land. Omdat er in het verleden zo weinig is 
ingegrepen in het gebied, is de ontstaansgeschie
denis nog zo goed in het landschap af te lezen.

Voor Maartensdijk is als eerste optie gekozen 
voor een herverdeling van het gemeentelijk 
grondgebied over twee bestaande gemeenten: 
het gebied ten oosten van de Koningin 
Wilhelminaweg/Tolakkerweg zou bij de ge
meente De Bilt moeten worden gevoegd en het 
westelijk deel bij de gemeente Maarssen.
In deze nota, die als titel heeft meegekregen 
'Strategisch begrenzen', reageert de gemeente 
Maartensdijk op de provinciale voorstellen tot 
herverdeling.

worden afgelezen aan de zeer bijzondere en 
zelfs internationaal vermaarde ecologische 
kenmerken, de fraaie landschappelijke 
opbouw, de nog vrijwel onaangetaste cultuur
historische structuren en patronen en, last but 
not least, de sociale structuur. Wanneer deze 
samenhang wordt ontkend via een opdeling 
van het gebied over meerdere gemeenten, dan 
zal ze zeker verwateren en uiteindelijk verlo
ren gaan. En dat zal onmiddellijk z'n weerslag 
hebben op het huidige functioneren van het 
gebied. Nu vormt het Noorderparkgebied een 
prachtig natuur-, recreatie en landbouwgebied 
voor de eigen inwoners, maar ook voor de 
400.000 inwoners in de directe omgeving. Om 
dat zo te houden is er een consistent ruimtelijk 
en milieubeleid noodzakelijk dat het allerbeste 
door één lokaal bestuur kan worden ontwik
keld en uitgevoerd.
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De plannen van de provincie resulteren in een 
ernstige verzwakking van de uitvoering van het 
noodzakehjke bufferzonebeleid. Versnipperde 
beleidsontwikkeling zijn het gevolg en leiden 
tot een sluipende aantasting van het unieke 
Noorderparkgebied.

Maartensdijk wenst een gemeente te formeren 
rond een samenhangend gebied met een een
duidige en gebiedsgerichte bestuurlijke opdracht.

■*--*- Br............■■■’
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De wens tot gemeentelijke opdeling als ook 
toevoeging van het geheel aan een andere 
gemeente zou nog te begrijpen zijn als er spra
ke zou zijn van een ernstig tekort schietende 
gemeentelijke overheid. Daarvan is echter 
beslist geen sprake, want Maartensdijk heeft 
zich op een uitstekende wijze van z'n taak

Maartensdijk vindt dat een gemeente niet 
alleen het beste rond een samenhangend 
gebied kan worden geformeerd, maar ook dat 
deze gemeente een eenduidige bestuurlijke 
opdracht moet hebben. Een nadrukkelijke rol 
willen spelen in de opvang van woningzoe
kenden én ook een adequaat beheer van een 
bijzonder buitengebied willen uitvoeren gaan 
niet samen. Het een gaat ten koste van het 
ander, al was het alleen maar omdat de aan
dacht en het geld over meerdere beleidssecto
ren moet worden verdeeld. Gevreesd moet 
worden, dat met name de belangen van natuur 
en landschap het onderspit zullen derven.
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Voor een opdeling of samenvoeging bestaat 
geen enkele aanleiding. Maartensdijk heeft 
in het verleden juist laten zien haar taken 
prima uit te kunnen voeren.

De organisatie van Maartensdijk is modern en 
heeft veel kwaliteit in huis. Voor het besturen 
van de nieuwe Noorderparkgemeente vormt 
dat een uitstekende basis.

De gemeente Maartensdijk vormt de beste 
garantie voor een verantwoord en gemotiveerd 
bestuur van het Noorderparkgebied.

Het is nuttig om te weten dat de gemeente 
daarmee uitgroeit tot boven het niveau van 
b.v. de gemeente Bunnik, die in de optiek van 
GS wel van voldoende omvang is om zelfstan
dig te blijven functioneren.

gekweten. Met name op het gebied van het 
beheer en de ontwikkeling van het fraaie lan
delijk gebied is dat het geval. Sterker nog, de 
gemeente loopt op het gebied van de uitvoe
ring van haar specifieke gebiedsgerichte 
taken, zoals bijvoorbeeld met de uitvoering 
van het milieubeleid, landelijk zelfs voorop.

Het financiële draagvlak van de voorgestane 
nieuwe Noorderparkgemeente Maartensdijk is 

dat de nieuwe 
gemeente in financieel opzicht een perspectief-

De wens tot gemeenteherindeling van 
Maartensdijk zou ook te begrijpen zijn, als het 
gemeentelijke apparaat niet op haar taak bere
kend zou zijn. Dat is in Maartensdijk niet het 
geval. Integendeel! Recent is zowel het 
bestuurlijke als het ambtelijke apparaat gere
organiseerd en opnieuw op haar taak toege
sneden. Er is veel kwaliteit in huis om alle 
gemeentelijke taken naar behoren uit te kun
nen voeren. De gemeente is dan ook geheel 
klaar voor de voortzetting van haar gebieds
gerichte bestuurlijke opdracht.

Gemeentelijke opdeling zou evenals toevoe
ging van het geheel aan een andere gemeente 
ook te begrijpen zijn, als een gebied en de 
daarin wonende en werkende gemeenschap 
als los zand aan elkaar hangt. Er bestaat echter 
juist een grote binding tussen haar inwoners 
en bestuurders in Maartensdijk.
Zowel de inwoners, de bestuurders als de 
ambtelijke dienst van Maartensdijk zijn zeer 
betrokken bij het wel en wee van het 
Noorderparkgebied. Juist deze betrokkenheid 
maakt het mogelijk dat een beschermend 
beleid voor dit bijzondere gebied zo succesvol 
kan worden uitgevoerd. De motivatie is ook 
ruimschoots aanwezig om steeds weer 'nee' te 
kunnen zeggen tegen ontwikkelingen die wel 
(veel) geld opleveren, maar indruisen tegen de 
belangen van het gebied.

De gemeente Maartensdijk heeft met betrek
king tot de vorming van een nieuwe Noorder
parkgemeente financieel onderzoek verricht. 
De berekeningen van de gemeente zijn voor 
commentaar aan VB-accountants voorgelegd 
en op volledigheid getoetst. Uit het commen
taar blijkt dat een Noorderparkgemeente, 
zoals Maartensdijk die voorstaat een finan
cieel gezonde gemeente kan zijn.

Gemeentelijke opdeling zou ook te begrijpen 
zijn wanneer er sprake zou zijn van een arm
lastig lokaal bestuur. Dit is echter niet het 
geval. Ook na vergroting tot een nieuwe 
Noorderparkgemeente is de financiële basis 
meer dan voldoende om het gewenste beleid 
uit te kunnen voeren. De armslag van de 
gemeente zal uiteraard wel toenemen wan
neer herindeling leidt tot een nieuwe grotere 
Noorderparkgemeente. De gemeente groeit in 
dat geval tot ruim 15.000 inwoners. Bovendien 
leidt deze groei tot gebiedsuitbreiding. Samen 
leidt dit tot aanvullende financiële middelen.

Vergroting van de gemeente heeft uiteraard 
wel tot gevolg dat de omvang van het appa
raat moet worden uitgebreid. De gemeentelij
ke organisatie is echter modern en volledig op 
deze taak berekend. Overigens is de te ver
wachten verzwaarde taakstelling als gevolg 
van verdergaande deregulering van rijkstaken 
geen reden tot forse aanpassingen van de 
ambtelijke dienst van de gemeente. Nu reeds 
kan een aanzienlijk verzwaarde taakstelling 
na een geringe uitbreiding van de huidige 
organisatie worden opgepakt.
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volle toekomst tegemoet zal gaan, die ruim
schoots kan voldoen aan de maatstaven die 
het rijk en de provincie voor een goed functio

nerend lokaal bestuur hanteren.

Uit dit onderzoek blijkt dat de hydrologische, 
ecologische, landschappelijke en cultuurhisto
rische samenhang van groot belang zijn: 
deze samenhang vormt de basis voor de zelfs 
internationaal van belang zijnde natuurwaar
den en de hoge recreatieve waarde van het 
gebied.

Het onderzoek heeft zich met name gericht op 
de elementen in het Noorderparkgebied die 
voor de samenhang in het gebied zorgen 
(hoofdstuk 3) en op de inhoud van het boven
gemeentelijk beleid voor het Noorderpark
gebied zoals dat in de afgelopen jaren is 
gevoerd (hoofdstuk 4).

gebied baseert. Deze uitgangspunten worden 
in hoofdstuk 2 uiteengezet en gemotiveerd.

Een het gehele Noorderpark omvattende 
gemeente Maartensdijk ligt derhalve volstrekt 
voor de hand.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat de boven
gemeentelijke overheid het werkelijk in alle 
beleidsnota's over één ding eens zijn: het 
Noorderparkgebied vormt één geheel en moet 
dat vooral ook blijven. Alleen dan kan het als 
buffer dienen tussen de stedelijke agglomera
ties van Utrecht en Hilversum.

Ter onderbouwing van bovenstaande stelling- 
name is onderzoek verricht op basis van een 
drietal uitgangspunten, waarop de gemeente 
Maartensdijk haar standpunt over de aanpas
sing van het lokaal bestuur in het Noorderpark

Maartensdijk is ervan overtuigd dat één grote 
Noorderparkgemeente een groot succes 
wordt, omdat het samenhangende Noorder
parkgebied dan door één lokaal bestuur wordt 
bestuurd. Dat komt de uitvoering van het voor 
dit gebied noodzakelijke ruimtelijk en milieu
beleid beslist ten goede.

■ ■" I
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Uit onderzoek blijkt dat de gemeente 
Maartensdijk in haar standpunt wordt 
gesteund. De feitelijke gegevens van het boven 
gemeentelijk beleid voor het Noorderpark 
wijzen beide in de richting van het bijeen hou
den van het gebied.
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De analyse leidt tot twee voor de gemeente 
Maartensdijk onbegrijpelijke conclusies:

Maartensdijk komt tot geheel andere conclu
sies, zoals in het onderstaande valt op te 
maken. Deze leiden tot een drietal uitgangs
punten voor de wijziging van het lokaal 
bestuur van het Noorderparkgebied.

1 Zoals in hoofdstuk 1 van de nota al is 
gesteld, is het naar het oordeel van de 
gemeente Maartensdijk niet logisch om het 
Noorderparkgebied op te splitsen. Het 
Noorderparkgebied is hiervoor niet ge
schikt, omdat er als gevolg van allerlei van 
nature aanwezige situaties een grote ver
scheidenheid aan relaties tussen de verschil
lende gebiedsdelen bestaat. Deze relaties 
zijn van belang voor de instandhouding van 
de bijzondere gebiedskwaliteiten. In het 
Noorderparkgebied geldt dat 'als je hiér 
drukt, doet het daar zeer'. In dat verband 
kan het oostelijk deel van Maartensdijk dan 
ook niet los worden gezien van het westelijk 
deel. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op deze 
relaties.

De Gemeente Maartensdijk heeft een heldere 
visie op het lokaal bestuur van de oostflank 
van het Groene Hart. Deze visie is geformu
leerd na analyse van de volgende rapporten:

Verstedelijking wordt immers doorgaans als 
een hard gegeven gehanteerd, terwijl land- 
schap en milieu doorgaans als zacht worden 
bezien. Dit hangt samen met het feit dat ver
stedelijking voor nu en voor de toekomst vast
ligt (onder het motto: het staat er nu eenmaal) 
en dat dit met landschap en milieu veel min
der het geval is. Aantasting kan hier immers 
veel gemakkelijker plaatsvinden in het voor
deel van verstedelijking. Op deze wijze dreigt 
veel van het landelijk gebied geheel dicht te 
slibben.

De opsplitsing, zoals is voorgesteld, levert in 
de praktijk ook geen versterking van de stede
lijke voorzieningen van Maarssen en De 
Bilt/Bilthoven op. Bovendien zullen bestaan
de gebiedsrelaties steeds meer uit beeld raken 
wanneer een samenhangend gebied wordt 
opgesplitst in meerdere deelgebieden en 
bestuurlijke invloedssferen. Opsplitsing ont
neemt het zicht op de brede samenhang in een 
gebied. Wanneer met andere woorden de bij
zondere en volstrekt unieke gebiedskwalitei
ten duurzaam moeten worden beheerd, dan is 
het essentieel voor het Noorderpark dat het als 
eenheid wordt bestuurd.

Verdeling van het Noorderparkgebied over 
gemeenten met een meer stedelijk karakter als 
De Bilt en Maarssen, leidt ertoe dat de dan 
gevormde half stedelijke en half landelijke 
gemeenten twee heren moeten dienen: beharti
ging van de stedelijke én behartiging van meer 
landelijke taken. De kans is groot dat de lande
lijke taken in het Noorderparkgebied het onder
spit delven -en dat daarmee de belangrijke rela
ties in het gebied worden uitgehold, ervaringen 
met recente herindelingen bevestigen dit.

- het 'Beleidskader gemeentelijk herinde- 
lingsbeleid' van de Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken;

- het 'Variantenrapport Bestuurlijke Ver
nieuwing Provincie Utrecht' (kortweg: rap
port 'Vrakking');

- 'Betrokken en krachtig bestuur' 
Gedeputeerde Staten van Utrecht.

1 Er zijn door de provincie voorstellen gedaan 
voor herindeling van gemeenten, waarbij in 
de gedachtevorming in het geheel voorbij is 
gegaan aan de vorming van één Noorder- 
parkgemeente. Er is niet gekozen voor de 
vorming van een gemeente op basis van 
gebiedssamenhang, maar de keuze is geba
seerd op de bestaande stedelijke invloeds
sfeer en het draagvlak van (stedelijke) voor
zieningen.

STRATEGISCH BEGRENZEN

De gemeente is faliekant tegen een (verdere) 
opsplitsing van het Noorderpark door herin
deling van de gemeente Maartensdijk, maar 
onderschrijft wel de door G.S. bepleite aanpas
singen van de Utrechtse gemeenten, namelijk 
dat gemeenten:
- meer samenhang aanbrengen in hun beleid;

2 De herindelingsvoorstellen zijn niet geba
seerd op een analyse van de bestuurlijke 
daadkracht. G.S. gaan er ongemotiveerd 
vanuit dat een aantal gemeenten, waaronder 
Maartensdijk, de toekomstige bestuurlijke 
opdracht niet naar behoren zal kunnen uit
voeren.
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Een eenduidige bestuurlijke opdracht bete
kent dat er moet worden gezocht naar gebie
den, waarbij een duidelijke samenhang in het 
gebied aanwezig is, die zich binnen dat gebied 
uit in een zelfde geaardheid, potentie en pro-

- in overleg met andere partners beleid voor
bereiden;

- gebiedsgericht werken.

den bestaan en hoe ze moeten worden begrensd. 
De gebiedsgerichte functie en het inwonertal 
van een nieuwe Noorderparkgemeente recht
vaardigen het standpunt dat deze te formeren 
gemeente voldoende draagkracht heeft. 
Maartensdijk wordt in deze opvatting gesterkt 
door het standpunt van GS inzake de handha
ving van Bunnik als zelfstandige gemeente.

Uit het bovenstaande volgt dan ook het 
eerste uitgangspunt:

UITGANGSPUNT 1

Het gemeentebestuur van Maartensdijk kiest 
voor het vormen van één gemeente rond een 
samenhangend landelijk gebied met een eendui
dige bestuurlijke opdracht.

Hoewel G.S. tot een andere conclusie komen, 
onderschrijft dit pleidooi naar het oordeel van 
de gemeente Maartensdijk slechts haar visie 
om gemeenten te formeren rond een eenduidi
ge en heldere bestuurlijke opdracht.

2. De gemeente ondersteunt de insteek van het 
rapport 'Betrokken en krachtig bestuur' van 
GS om te komen tot een herijking van de 
taken van de gemeenten en de provincie op 
grond van de gedachte van 'het huis van 
Thorbecke'.

Hierbij volgt de gemeente overigens het uit
gangspunt dat is opgenomen in het rijkskader, 
het rapport Vrakking' en uiteindelijk ook in het 
standpunt van GS, over het nastreven van 
samenhangende gebieden als basis voor de 
begrenzing van gemeenten. Het is dan ook niet 
goed te begrijpen dat in de 'arrangementen' in 
het rapport 'Vrakking' en uiteindelijk in de herin- 
delingsvoorstellen van GS geen onderbouwing is 
gegeven van waaruit die samenhangende gebie-

GS stellen dat bij de herindeling van 
gemeenten sprake dient te zijn van bestuur
lijke vernieuwing, waarbij de gemeente als 
één van de spelers geldt op het maatschap
pelijk veld en waarbij de gemeente ook een 
andere houding aanneemt tegenover burger, 
maatschappelijke organisaties en andere 
overheden. De gemeente onderschrijft dit 
streven naar bestuurlijke vernieuwing, maar 
meent dat het wat al te snel door de bocht is

blematiek. Het gemeentebestuur van 
Maartensdijk kiest derhalve voor een sterk en 
gespecialiseerd lokaal bestuur voor een 
samenhangend Noorderparkgebied.
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UITGANGSPUNT 2

De bestaande organisatie en bestuurssituatie 
van de gemeente Maartensdijk is recent gemo
derniseerd en daarmee volledig berekend op de 
bestuurlijke opdracht voor de te vormen samen
hangende Noorderparkgemeente.

gemeente heeft in dit verband dan ook als 
uitgangspunt:

UITGANGSPUNT 3

Een samenhangend gebied zoals het Noorder- 
park behoort met betrekking tot specifieke 

bovengemeentelijke taken een apart budget te 
hebben.

om te veronderstellen dat de gemeente 

Maartensdijk de toekomstige bestuurlijke 
opgave niet uit zou kunnen voeren.

3. Het voortzetten van een overigens vergrote 
landelijke gemeente in het Noorder- 
parkgebied betekent dat zij het binnen de 
huidige financiële verhoudingen zal moeten 
doen met de middelen die bij zo'n gemeen
te horen. De gemeente zal zich met andere 
woorden moeten redden met het bijbeho
rende financiële kader.
Dat betekent in een landelijke gemeente: de 
gemeente zal de voorwaarden moeten 
scheppen waardoor de gemeenschap be
schikt over een aanvaardbaar basisniveau 
van voorzieningen.

Deze drie uitgangspunten voor lokaal bestuur 
voor het Noorderparkgebied zijn in de vol
gende hoofdstukken nader uitgewerkt en 
onderbouwd.

De Gemeente Maartensdijk meent dat in de 
eerste plaats de toekomstige bestuursopga- 
ve moet worden vastgesteld voor het 
samenhangende Noorderparkgebied, waar
van Maartensdijk deel uitmaakt. De

De Noorderparkgemeente heeft ook een 
belangrijke bovenlokale natuur- en recre- 
atiefunctie. Medebelanghebbende overhe
den dienen voor de noodzakelijke (aanvul
lende) financiering te zorgen, daar waar de 
gemeente taken uitvoert die geheel of 
gedeeltelijk tot een bovenlokaal belang moe
ten worden gerekend.

. • "■ ' ■ ?. j_________
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Met name de bijzonder zeldzame en daardoor 
op internationaal niveau van zeer groot belang 
zijnde trilvenen zouden daaronder ernstig 
kunnen lijden.

Ook is er sprake van een maatschappelijke 
samenhang. Als gevolg van het beperkte aan
tal bewoners vormt het Noorderparkgebied 
een typische plattelandssituatie, waarbij de 
bewoners meer op elkaar zijn betrokken.

In de navolgende twee paragrafen is aangege
ven waaruit de gebiedssamenhang bestaat en 
welke waarden hiervan afhangen.

3.1 LANDSCHAP EN ECOLOGIE
In deze paragraaf zijn beschrijvingen gegeven 
van de verschillende voor het landschap en 
het ecologisch functioneren bepalende proces
sen binnen het gebied tussen de Utrechtse 
Heuvelrug, Utrecht, Hilversum en de Vecht. 
Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen 
we u naar bijlage I.

Vanuit landschappelijk oogpunt is het van 
groot belang dat de occupatiegeschiedenis 
herkenbaar blijft in het gebied. De gebiedsop- 
bouw, waarbij de opstrekkende verkaveling 
en de wegdorpen de meeste aandacht trekken, 
de grootschalige openheid en de ligging in de 
onmiddellijke nabijheid van 400.000 inwoners 
in de omgeving maken dat het van groot 
belang is om het gebied als eenheid te bestu
ren. Dat garandeert het beste een behoud van 
deze bijzondere situatie.

In het Noorderparkgebied is sprake van een 
waardevol landschap en zeer bijzondere 
natuurwaarden, die het directe gevolg zijn van 
de relaties die voortvloeien uit de hoogtelig- 
ging in het gebied: het oostelijk deel ligt aan
zienlijk hoger dan het westelijk deel. Wanneer 
die kwaliteiten in het oostelijke deel zouden 
worden aangetast, dan heeft dat zeer grote 
gevolgen voor deze waarden in het westelijke 
deel van het gebied.

GEMEENTE MAARTENSDIJX

Vanuit hydrologisch en ecologisch opzicht is 
het van bijzonder groot belang dat het gebied 
op eenduidige wijze wordt bestuurd. Voor de 
ecologische situatie zou het rampzalig zijn 
wanneer de infiltratie op de flanken van de 
Heuvelrug en het oostelijk deel van de 
gemeente Maartensdijk zou afnemen, bijvoor
beeld als gevolg van verdere verstedelijking. 
Daarmee zou de kwelstroom in het westelijk 
deel van het gebied ernstig kunnen worden 
beperkt. Een afname van de kwel heeft onher
roepelijk gevolgen voor de ecologische kwali
teit van het gebied.

Vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt 
zijn vrij eenduidig gebiedsgrenzen te trekken. 
De grens langs de Hollandsche Rading, langs 
de bossen op de grens tussen de gemeenten 
Maartensdijk en De Bilt en langs de bebou
wing van Utrecht-Overvecht (de Gageldijk) 
wordt vanuit verschillende invalshoeken 
benadrukt. Vanuit de occupatiegeschiedenis 
en de ecologie liggen er logische grenzen langs 
het Tienhovensch Kanaal/Nieuwe Weg.

In de optiek van de gemeente Maartensdijk 
functioneert een gemeente het best wanneer 
sprake is van één gemeente rond een samen
hangend gebied met een eenduidige bestuur
lijke opdracht.
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Opborrelend kwelwater
GEOLOGISCH DWARSPROFIEL
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Het is ontstaan als gevolg van vijf 
elkaar opvolgende processen:

Conclusie
Het Noorderparkgebied vormt samen met het 
gebied rond Loosdrecht en andere veengebie
den tussen de Vecht en de Heuvelrug vanuit 
geologisch perspectief één geheel.

3.1.1 GEOLOGISCHE SAMENHANG

Geologisch gezien is het Noorderpark een 
samenhangend gebied dat zich uitstrekt van 
de Heuvelrug tot de Vecht.

- de vorming van de Heuvelrug via de 
druk van schuivend landijs;

- de vorming van strandwallen via de 
aanvoer van zand vanuit de Noordzee;

- de vorming van een veenmoerasgebied 
als gevolg van stagnerend water;

- het ontstaan van een komvormig gebied 
tussen Heuvelrug en Vecht als gevolg 
van de klink van het veen;

- het ontstaan van het Vechtplassengebied 
als gevolg van de turfwinning.

Als gevolg van deze vijf processen heeft de 
bodem zich gevormd in het aanwezige 
bodemmateriaal: zand op de flank van de 
Heuvelrug, veen tussen Heuvelrug en Vecht 
en klei vlak langs de Vecht.
Op de vereenvoudigde bodemkaart is deze 
situatie goed te herkennen.
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Verdere verstedelijking op de Heuvelrug of 
haar flanken of aanpassing van de waterhuis
houding kan al snel vrij grote gevolgen hebben 
voor kwantiteit en kwaliteit van het kwelwater. 
Afname van kwantiteit en kwaliteit van het 
grondwater zal onmiddellijk tot verdrogings- 
verschijnselen leiden. Voor de natuurwaarden 
is dit funest. Vergelijk in dit verband de ramp
zalige situatie in het gebied De Grote Peel.

STRATEGISCH BEGRENZEN

3.1.2 HYDROLOGISCHE SAMENHANG

Het centrale en westelijk deel van het 
Noorderpark is hydrologisch gezien volstrekt 
afhankelijk van de aanzienlijk hoger liggende 
Utrechtse Heuvelrug en haar flanken: op de 
Heuvelrug wordt het grondwater gevoed, dat 
in het midden en westelijk deel weer aan de 
oppervlakte komt. Men zou kunnen zeggen 
dat de Heuvelrug de kraan is en het centrale 
en westelijk deel van het Noorderparkgebied, 
met als diepste punt de Bethunepolder, de 
gootsteen.

Conclusie
Op grond van de hydrologische samenhang 
en de grote gevolgen van wijzigingen hierin 
blijkt dat het Noorderpark hydrologisch wordt 
begrensd door de waterscheiding op de hoogste 
delen van de Heuvelrug en het Tienhovensch 
Kanaal/Nieuwe Weg ten westen van het 
gebied.

Om de functies van het hydrologisch systeem 
ook op termijn te garanderen is een integraal 
beleid voor het hele gebied nodig. Dat bete
kent dat de flank van de Heuvelrug niet los 
gezien kan worden van de rest van het 
Noorderparkgebied. Eén bestuurlijke eenheid, 
één gemeente, biedt de beste mogelijkheid om 
het ruimtelijk en milieuhygiënisch beleid in 
het hoge en het lage deel van het gebied op 
elkaar af te stemmen.

De grote hoeveelheid én de hoge kwaliteit van 
het diepe grondwater, dat in het midden en 
westelijk deel van het Noorderpark aan de 
oppervlakte komt in de vorm van kwel, is van 
zeer grote waarde. Deze waarde is tweeledig:
- kwelwater is van belang voor de ecologische 

waarden in en rond het Noorderparkgebied 
en daarmee voor de toeristische en recreatie
ve belevingswaarde van het gebied;

- daarnaast is de aanwezigheid van de goede 
kwaliteit grondwater van belang voor de 
winning van drinkwater.
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- Vegetatietypen van open water, waaronder 
fontijnkruid en waterlelie.

Deze vier vormen samen een vrijwel volledige 
bedekking van het Noorderpark en markeren 
de overgang van hoog naar laag.

beide illustreert de grote waarde van het uit
gestrekte en veelvormige Noorderparkgebied.

ctk3KSBHEbhB|

Voor de das is het van groot belang dat er 
ongestoorde migratiemogelijkheden bestaan 
tussen de bosgebieden op de Heuvelrug en het 
coulisselandschap op de flank en open weide
gebied in de lagere delen. Het bosgebied is als 
rustgebied van belang: hier worden de burch
ten gebouwd (schuil- en rustplaats). Het cou
lisselandschap tussen de bossen en de 
Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg en 
het open weidegebied ten westen en ten oos-

3.1.3 ECOLOGISCHE SAMENHANG

In het totaal aan natuurwaarden zijn vier groe
pen van waardevolle vegetatietypen te onder
scheiden, te weten;
- Bos (waaronder Broekbos en Gagelstruweel);
- Laagveenmoerasgebieden, die in verschil

lende stadia van verlanding in het gebied 
voorkomen en die voor Nederlandse en 
zelfs Europese begrippen van een zeer 
waardevol en zeldzaam karakter zijn.

- Grasland, waarbij met name de voorkomen
de Dotterbloem-hooilanden in Nederland 
vrij zeldzaam is.

Daarnaast kunnen voor vijf verschillende dier- 
groepen leef- of verblijfsgebieden worden aan
gegeven. Zo is het Noorderpark belangrijk 
voor weidevogels en zoogdieren zoals visotter 
en das. Deze beide grote zoogdiersoorten gel
den als zeer bedreigd. Het voorkomen van
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Een zelfde situatie die voor dassen geldt, geldt 
ook voor veel vogels. Onder meer kraaiachti- 
gen en zangvogels overnachten en broeden in 
de bossen en foerageren in kleinschalige land
schappen en open gebieden. Het is van belang

Het Noorderpark is verder een zeer rijk gebied 
voor wat betreft landelijk bedreigde en be
schermde amfibieën en reptielen. Het dankt 
deze rijkdom aan het gebufferde en schone 
water en de hoge grondwaterstanden.

dat deze migratiepatronen zo ongestoord 
mogelijk intact blijven, door verdere verstede
lijking en aantasting van het landschap te 
voorkomen.

waterplantenvegetatie zoals in de petgaten, 
draagt aan deze natuurwaarden bij.

\ • ~J

Conclusie
Voor alle genoemde vegetatietypen en dier- 
groepen geldt dat de in het Noorderpark voor-

Uit tellingen is ook een grote visrijkdom 
gebleken. Schoon water en een oever- en

Ü' ■ ;•

GEMEENTE MAARTENSDIJK

GEBIEDEN VOOR AMFIBIEËN EN REPTIELEN

ten van deze wegen is van belang als foura- 
geergebied. Het is van groot belang dat de 
fysieke barrière, die onder meer door de 
spoorbaan/Utrecht/Hilversum en de A27 
wordt gevormd, voor deze dieren te passeren 
blijven. Hiertoe zijn inmiddels zgn. fauna tun
nels/ passages aangelegd.
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De schraallanden zoals in de Gagelpolder en 
het landschap met singels, hagen en bosjes ten 
oosten van de A27 zijn rijk aan dagvlinders. 
De moerasgebieden en het kleinschalige 
gebied ten oosten van de A27 zijn van grote 
waarde voor libellen.

Al \ \l.- '' /
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komende populaties grote delen van dat 
gebied benutten. Opvallend is dat bij een groot 
aantal dierpopulaties (o.m. weidevogels, gan
zen, vogels die gebonden zijn aan moerasve
getaties, amfibieën en reptielen, dagvlinders, 
libellen, dassen en otters) grote delen van het 
Noorderparkgebied en de Heuvelrug als bio
toop worden benut. In veel gevallen komen 
deze diersoorten zowel ten oosten als ten wes
ten van de A27 voor van Heuvelrug tot het 
Vecht/Plassengebied. Voor het in stand hou
den van deze grote biotopen is een samenhan
gend ruimtelijk en milieubeleid van enorm

belang. Verdere verstedelijking van de flanken 
van de Heuvelrug kan er bijvoorbeeld toe lei
den dat de dassen uit het Noorderpark ver
dwijnen.

Voor het behoud van deze populaties is een 
integraal beheer voor het hele gebied gewenst. 
De ondersteuning van dit beheer met ruimte
lijke vrijwaring en een adequaat milieubeleid 
kan eigenlijk alleen maar daadkrachtig wor
den uitgevoerd wanneer sprake is van een 
eenduidig bestuur.

1
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3.1.4 SAMENHANG ALS GEVOLG

VAN DE BEWONINGSGESCHIEDENIS

Vanuit de occupatiegeschiedenis is de harde 
overgang van hoog naar laag aan de oostzijde 
van het Noorderparkgebied een nog steeds in 
het landschap herkenbare grens die samenvalt 
met de huidige gemeentegrens van Maartens
dijk. Daar gaat de mozaïekverkaveling over in 
een opstrekkende verkaveling. De mozaïek
verkaveling hangt samen met het occupatie- 
proces en het toegepaste landbouwsysteem op 
de Heuvelrug; de opstrekkende verkaveling 
hangt samen met de vervening van het 
Noorderparkgebied.
Het laaggelegen moerasachtige veengebied 
ten westen van de Heuvelrug is lang onge
bruikt geweest, totdat in de 14e eeuw de 
behoefte aan turf groeide. Daartoe werd het 
veen tot in de 16e eeuw planmatig afgegraven. 
Later, toen de hoger gelegen veenlagen opraak
ten, begon men met het veen uit petgaten van 
onder de waterspiegel te winnen. Dit veen 
werd gedroogd op legakkers, waarna het als 
turf werd afgevoerd.

GEMEENTE MAARTENSDIJK

De bewonings- en gebruiksgeschiedenis (ook 
wel occupatiegeschiedenis) van het gebied 
tussen de Heuvelrug en de Vecht hangt sterk 
samen met de aanwezigheid van strategische 
plaatsen en droge bewoningsplaatsen op de 
flank van de Heuvelrug en moerasachtige 
veengebieden tussen Heuvelrug en Vecht.
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Na een bepaalde ontginningsdiepte werd 
ongeveer evenwijdig aan de Vecht een nieuwe 
weg aangelegd, zoals de Gagel Dijk, de Kerk
dijk, de Groenekansche Dijk, de Binnen- 
wegsche Dijk, de Maartensdijk etc.
Deze wegen vormden vervolgens weer de 
basis voor ontginning in de volgende periode. 
Langs deze wegen of dijken werden woningen 
gebouwd van mensen die zich met de verve
ning bezighielden.
Later werden van deze woningen veelal boer
derijen gemaakt.

Ten behoeve van de afvoer van de turf zijn 
onder regie van de Bisschop van Utrecht lood
recht op de Vecht vaarten gegraven, zoals de 
Maartensdijkse vaart, de Achtienhovense 
vaart, de Westbroekse vaart en de Tienhovense 
vaart (het huidige Tienhovensch Kanaal). 
Tussen de vaarten werden op regelmatige 
afstand (±75 m) sloten gegraven voor de 
afvoer van overtollige neerslag. Dit patroon 
van sloten en vaarten is nog vrijwel geheel 
intact. Dat is voor zo'n groot gebied in de 
Nederlandse situatie zeer bijzonder.

De ontginningsbasis van het Noorderpark- 
gebied ligt op de rand van de relatief hoge 
oostelijke oeverwal langs de Vecht en het laag
gelegen veen. Deze basis vormt vanuit de 
occupatiegeschiedenis tegelijkertijd de west
en zuidgrens van het Noorderparkgebied.
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Bovendien vormen de cultuurhistorische 
waarden en. samenhang ingrediënten, die voor 
de grote recreatieve waarden van het gebied 
van groot belang zijn.

Het feit, dat de elementen die cultuurhisto
risch van belang zijn deel uitmaken van een 
nog zeer goed herkenbare structuur maken 
mede, dat het Noorderparkgebied zich als één 
samenhangend gebied manifesteert.

deels beplant met het oog op het bieden van 
camouflage voor verkeer tussen de forten.

- De aard van de bebouwing van diverse 
oude boerderijen, torens, molens en histori
sche dorpsgezichten is herkenbaar in het 
gehele Noorderparkgebied als typisch voor 
de Vechtstreek.

- De reeks van buitenplaatsen.

3.1.5 CULTUURHISTORISCHE SAMENHANG

Binnen het Noorderparkgebied bevindt zich 
een aantal structuren, die cultuurhistorisch 
van groot belang zijn en die de samenhang 
binnen het gebied sterk benadrukken. Daarbij 
gaat het om het volgende:

- de oostelijke gemeentegrens tussen de 
gemeenten De Bilt en Maartensdijk;

- de Hollandsche Rading in het noorden, die 
tegelijkertijd de gemeentegrens van 
Maartensdijk met Hilversum en de provin
cie Noord-Holland vormt;

- de rand van de oostelijke oeverwallen langs 
de Vecht vormt de westelijke grens van het 
verveningsgebied; de grens is in het gebied 
herkenbaar als watergang halverwege de 
Vecht en het Waterleidingkanaal;

- de grens in noordwestelijke richting is wat 
minder duidelijk te bepalen; op grond van 
de toenmalige ontginningsbases, het gebieds- 
gebruik en de topografie zou de grens gelegd 
kunnen worden langs het Tienhovensch 
Kanaal/Nieuwe Weg.

- De systematische ontginning en de ver
springingen van de ontginningsbasis ten 
opzichte van elkaar is vrijwel onveranderd 
aanwezig in het Noorderparkgebied.

- De verdichtingen in de vorm van de ver
schillende lintbebouwingen zijn in het gehe- 
le Noorderparkgebied alleen langs de oost- 
west gerichte wegverbindingen aanwezig, 
terwijl deze in de noord-zuid gerichte ver
binden geheel ontbreken.

- De fortenreeks, behorende tot de Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie namelijk de forten 
Tienhoven, Maarsseveen, De Gagel, Ruigen- 
hoek, Blauwkapel en Voordorp. Vanuit de 
forten werden de doorgangen en andere 
strategische plekken aan de rand van de 
inundatiegebieden gecontroleerd. Het bij
zondere van het Noorderparkgebied is, dat 
het als één inundatiegebied fungeerde.
Dat betekent, dat het bekade waterlopensys
teem met waterinlaten voor de polders 
zodanig was opgezet, dat het gehele 
Noorderparkgebied als een geheel onder 
water kon worden gezet. Dit systeem is nog 
grotendeels intact. Het landschap in het 
Noorderparkgebied werd bewust open 
gehouden voor het goede overzicht. 
Verbindende kaden tussen de forten werden

Conclusie
Bezien vanuit de occupatiegeschiedenis van 
het verveningsgebied tussen Vecht en Heuvel
rug wordt de grens van dit gebied gevormd 
door:

De vervening in het Noorderparkgebied stop
te bij de grens met de provincie Noord- 
Holland: de Hollandsche Rading. Deze dijk 
vormde de grens tussen Utrecht en Holland en 
had tot taak het water vanuit het veengebied 
te keren. Deze grens, die in de eerste plaats een 
waterhuishoudkundige functie en in de tweede 
plaats een bestuurlijke functie had, vormt van
uit de occupatiegeschiedenis van het gebied 
bezien de noordgrens van het Noorderpark
gebied.
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In tegenstelling tot Maarssen, Utrecht, De Bilt, 
Bilthoven en Hilversum hebben de verschil-

Maartensdijk:
Groenekan:
Westbroek-Achttienhoven:
Hollandsche Rading:
Tienhoven/Oud-Maarsseveen:
Verspreid in het gebied 
langs de Gageldijk e.o. ca. 3.000

ca. 15.1003.2.1 BEWONING

De verschillende dorpen in het Noorderpark- 
gebied zijn ontstaan als gevolg van de verve- 
ningsgeschiedenis. Met uitzondering van

In de vorige paragraaf is de van nature aan
wezige situatie in het Noorderparkgebied 
besproken en is de beïnvloeding van de mens 
in haar bewoningsgeschiedenis uiteengezet. In 
deze paragraaf 3.2 is een overzicht gegeven 
van de sociaal-economische structuur; ze blijkt 
tamelijk homogeen te zijn en alle trekken te 
vertonen van wat onder een plattelandssa- 
menleving kan worden verstaan. Ook daarin 
schuilt een stuk gebiedssamenhang, die direct 
het gevolg is van de plattelandssituatie.

lende dorpen in het Noorderparkgebied rela
tief kleine inwonertallen:

In de directe stedelijke omgeving wonen in 
totaal zo'n 400.000 personen.

Hollandsche Rading hebben alle dorpen in het 
gebied als ontginningsbasis gediend voor de 
vervening van aanliggende gebieden. In eerste 
aanleg zijn het dan ook alle wegdorpen: de 
bebouwing staat aan beide zijden van een 
weg; er is niet echt sprake van een dorpskom 
of centrumvorming. Pas in deze eeuw hebben 
de dorpen, met name Maartensdijk, zich op 
een afwijkende wijze ontwikkeld, waardoor er 
nu wel in meer of mindere mate sprake is van 
een dorpscentrum.

IMI
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ca. 5.000
2.000
1.200

ca. 1.300
ca. 2.600

3.1.6 VISUEEL-LANDSCHAPPELIJKE

SAMENHANG

Vanuit de visueel-landschappelijke samen
hang wordt de grens tussen het open Noorder
parkgebied en de beslotenheid van stedelijke 
gebieden en de Heuvelrug gevormd door de 
coulissen aan de randen, namelijk:
- de bebouwing van De Bilt, 

Utrecht-Overvecht en Maarssen;
- de beplanting langs de Nieuwe Weg;
- de bossen in de gemeente Hilversum;
- het Maartensdijksche Bosch;
- de bossen op de rand van de gemeente 

Maartensdijk en de gemeente De Bilt.
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Ten behoeve van de dagrecreatie/uitloopfunc- 
tie zijn er verschillende fiets- en wandelpaden 
in het gebied. De oeverstrook langs de Breu- 
kelveense Plas ('De Strook') ten noorden van de 
Nieuwe Weg, de Leyen en de Maarsseveense 
Plassen zijn voor de dagrecreatie ingericht.

agrarische cultuurgrond:
bos- en natuurterrein:
open water:
bebouwing:
wegen (spoor/wandel/fietspaden):

Binnen de gemeente Maartensdijk zijn 7 scho
len voor basisonderwijs aanwezig, verspreid 
over de 4 kernen. In Maartensdijk is boven
dien een school voor VBO/1VBO aanwezig.

Voor verenigingsactiviteiten zijn er in de ver
schillende dorpen van de gemeente Maartens
dijk dorpshuizen met sportzalen aanwezig. 
Ook zijn in alle kernen buitensportaccommo
daties aanwezig zoals tennisbanen, voetbal-, 
korfbal- en hockeyvelden. In alle dorpen kun
nen de inwoners beschikken over een prima 
bibliotheekvoorziening.

De belangrijkste regionale verbindingen 
bestaan uit de rijksweg A27, de spoorlijn 
Utrecht-Hilversum met een station binnen de 
gemeente Maartensdijk en de provinciale 
Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg in de 
noord-zuid-richting. In oostelijke richting is de 
weg Nieuwe Wetering-Soest van belang. In 
westelijke richting moet gebruik worden 
gemaakt van de lokale wegen.

4.000 ha
1.150 ha
600 ha
100 ha
50 ha

3.2.3 VOORZIENINGENNIVEAU IN DE

HUIDIGE GEMEENTE MAARTENSDIJK

De gemeente beschikt over een adequaat win
kelvoorzieningenniveau. In de kern Maartens
dijk wordt dit niveau nog uitgebreid: er wordt 
een geheel nieuw winkelcentrum gebouwd.

3.2.4 INFRASTRUCTUUR

Vanuit de ontginningsgeschiedenis is een oor
spronkelijk wegenpatroon ontstaan loodrecht 
op de Vecht. In de huidige situatie is de 
wegenstructuur in oost-west richting ook 
belangrijk. Deze verbindt Tienhoven via 
Westbroek en Achterwetering met Maartens
dijk. Samen met de N417 en de N234 die 
Groenekan, Nieuwe Wetering, Maartensdijk 
en Hollandsche Rading verbindt, is sprake 
van een infrastructuur die de verschillende 
kernen binnen de gemeente prima verbindt.

Tenslotte hebben de verschillende geloofsge
meenschappen ook de beschikking over een 
eigen kerkgebouw.

3.2.2 GEBIEDSGEBRUIK

Het Noorderparkgebied heeft een oppervlakte 
van bijna 6.000 ha. De ruimte wordt voor meer 
dan 95% benut door 'groene' functies, zo blijkt 
uit de onderstaande tabel:

Ten behoeve van de primaire gezondheidszorg 
zijn er in Maartensdijk, Groenekan en West
broek meerdere huisartsen, fysiotherapeuten 
en tandartsen gevestigd. Voor thuiszorg kan 
een beroep worden gedaan op de regionaal 
opererende Weidesticht, die vanuit wijkgebou- 
wen in Maartensdijk, Groenekan en Westbroek 
opereert. Ten behoeve van de ouderenzorg 
wordt thans een woonzorgcentrum gebouwd.

In 1993 werd de agrarische cultuurgrond door 
148 grote en 59 kleine agrarische bedrijven 
gebruikt. De melkveehouderij overheerst 
daarbij met 74%.

GEMEENTE MAARTENSDIJK

Het gebied wordt vrij intensief gebruikt als 
stedelijk uitloopgebied door de bewoners van 
de omliggende kernen en steden (m.n. 
Utrecht-Overvecht en Maarssen). Het aantrek
kelijke landschap heeft een hoge belevings
waarde voor de openluchtrecreatie in de vorm 
van afwisselend zeer grootschalig open en 
kleine besloten gebieden, de verveningscom- 
plexen, de Bethunepolder, de landgoederenzo
ne langs de Heuvelrug en de forten van de 
Hollandse Waterlinie.

Het gebied wordt ook gebruikt voor de ver- 
blijfsrecreatie. Dit vindt met name plaats bij de 
Wilgenpias (bij Maarssen) en een aantal bun
galowparken en campings in Hollandsche 
Rading.

Tenslotte wordt er op grootschalige wijze 
drinkwater gewonnen in Groenekan en de 
Bethunepolder (Maarssen). Deze functie van 
het gebied is ook bijzonder en vraagt om een 
nauwkeurig beheer. De functie is in hoge mate 
afhankelijk van het hydrologisch beheer van 
de omgeving.
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4.1 INLEIDING
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belangrijke recreatieve functies vervult en dat 
vanuit herinrichtingsperspectief in de eerste 
plaats een belangrijk nader in te richten 
natuur- en landbouwgebied vormt. Ook de 
door het rijk vastgelegde grens van het buffer- 
gebied is hierin overgenomen.

Uit dit beleid blijkt dat op rijksniveau een zeer 
duidelijke keuze is gemaakt met betrekking 
tot de functie van het Noorderparkgebied. In

Op het punt van de begrenzing van de buffer
zone kan men constateren dat er sprake is van 
een grote eensgezindheid.

alle beleidsnota's komt de versterking van de 
aspecten milieu, natuur, landschap en dagre
creatie terug. Het Noorderparkgebied is een 
gebied waar een deel van de Randstadgroen- 
structuur moet worden gerealiseerd, is onder
deel van het Groene Hart, is Rijksbufferzone, 
maakt deel uit van de GLE (grote landschap
pelijke eenheid) Vechtstreek en het Nationaal 
Landschap Vechtplassen en maakt het deel uit 
van de EHS van het (nationaal) Natuur
beleidsplan.

De gemeente Maartensdijk heeft haar eigen 
verantwoordelijkheid genomen ten aanzien 
van natuur, landschap en milieu in het lande
lijk gebied en de ontwikkeling die daarin 
mogelijk is voor de landbouw en de recreatie. 
Dit blijkt ook wel uit de gemeentelijke notitie 
'Groene buffer en natuurlijke schakel', waarin 
de gemeente duidelijk de tweeledige doelstel
ling voor haar grondgebied formuleert; de 
bufferfunctie tegen verstedelijkingsdruk van
uit het zuiden en het noorden en een ecologi
sche verbindingsfunctie in de oost-west rich
ting, waarbij het hydrologische verband zo 
belangrijk is.

Het rijk trekt uit deze aanduidingen ook con
sequenties: in herinrichtingsverband wordt 
geïnvesteerd in o.m. versterking van bestaan
de natuurgebieden, inrichting van nieuwe 
natuurgebieden (invulling EHS) en recreatie
voorzieningen. De grens van deze bufferzone, 
zoals die door de minister van VROM is vast
gelegd, wordt hierbij consequent gehanteerd. 
Het rijk trekt zich daarbij niets aan van bestuur
lijke grenzen, maar heeft gekozen voor een 
gebiedsbegrenzing, die als 'contramal' geldt 
tegen de verstedelijking buiten het bufferge- 
bied.

Geconcludeerd kan worden dat er vanuit het 
gemeentelijk als wel het bovengemeentelijk 
beleid een grote mate van eensgezindheid is 
over het te voeren beleid voor het gehele 
Noorderparkgebied. Bovendien zijn rijk, pro
vincie en lokale overheden het eens over de 
samenhang in het gebied tussen de verschil
lende gebiedsfuncties en de hydrologische en 
landschappelijke omstandigheden.

In zowel het rijks-, provinciaal als ander 
bovengemeentelijk beleid wordt veel geschre
ven over het gebied waarin de gemeente 
Maartensdijk is gelegen. Met name de unieke 
ligging op de overgang van de Heuvelrug 
naar het Vecht-Plassengebied en de daaruit 
voortvloeiende natuurlijke en ecologische sa
menhang tussen het oostelijke en westelijke 
deel van de gemeente worden alom onderkend.

RATtCISCK BEGRENZEN

In dit hoofdstuk is aangegeven welk beleid 
voor het gebied Noorderpark van belang is en 
waarom dit op het landelijk gebied gerichte 
beleid het meest gediend is bij één gemeente
lijke organisatie voor het Noorderparkgebied.

In de Structuurvisie Utrecht, het Interge
meentelijk Structuurplan Regio Utrecht (BRU) 
en het Herinrichtingsplan Noorderpark van 
de provincie en het ministerie van LNV wor
den de op rijks- en provinciaal niveau 
gemaakte keuzen ten volle ondersteund en 
verder uitgewerkt. In deze drie plannen wordt 
het Noorderpark als een samenhangend 
gebied beschouwd, dat voor de stad Utrecht
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4.2.1 VIERDE NOTA OVER DE RUIMTELIJKE 

ORDENING EXTRA (VINEX)

In de VINEX heeft de regering een koersbepa
ling voor het landelijk gebied uitgezet. Deze 
koersbepaling heeft als doel het duurzaam 
handhaven en/of ontwikkelen van de ruimte
lijke kwaliteit van landelijke gebieden. Voor 
het Noorderpark geldt de groene koers, het
geen betekent dat met name ecologische kwa
liteiten richtinggevend zijn.

In de VINEX zijn enkele gebieden aangege
ven, die nader dienen te worden uitgewerkt. 
Voor het Noorderpark is hierbij de nadere uit
werking Groene Hart van belang. Hiervoor is 
een samenhangende ruimtelijke visie ontwik
keld ten aanzien van toeristisch-recreatieve 
voorzieningen, behoud/versterking/ontwik- 
keling van natuurwaarden, een duurzaam 
landbouwkundig gebruik en instandhouding 
van de landschappelijke openheid.

Het beleid is gericht op extra inspanningen ten 
behoeve van behoud en ontwikkeling van 
natuurlijke ecosystemen, herstel van ecologi
sche relaties, het bereiken van een bijzondere 
milieukwaliteit en het optimaliseren van 
hydrologische omstandigheden.
Het Noorderpark is een gebied waar de rijks
overheid het bovengenoemde beleid actief wil 
ondersteunen.
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Ook de RPD komt in de onderbouwing voor 
de begrenzing (voorstel 1985) tot deze logische 
grens. De RPD zegt letterlijk:
"de oostgrens ligt op de landschappelijke over- 

gang van het open veenweidegebied naar het 
bosgebied van Bilthoven".

4.2.2 BUFFERZONEBELEID
Op rijksniveau is ervoor gekozen om de ste
den Utrecht en Hilversum niet aan elkaar te 
laten groeien. In samenhang daarmee is het 
rijksbeleid gericht op het open houden van de 
tussenliggende groene ruimte in de vorm van 
een bufferzone. Deze bufferzone is door het 
rijk in de VIN EX en het Structuurschema 
Groene Ruimte aangegeven. Het rijksbeleid is 
gericht op het tegengaan van verstedelijking 
en (daaraan gekoppeld) op het behoud en de 
ontwikkeling van de ruimtelijke en functione
le kwaliteiten van het landelijk gebied.

Op 14 maart 1990 is de definitieve begrenzing 
van deze bufferzone door de toenmalige 
minister van VROM, dhr. J.G.M. Alders, per 
brief aan het College van G.S. van Utrecht 
(kenmerk M 160) bekrachtigd. Hierbij is nog 
eens duidelijk aangegeven dat het gebied aan 
de oostzijde grenst aan de landschappelijke 
overgang naar de Utrechtse Heuvelrug (grens 
van Maartensdijk en De Bilt).

Het rijk hecht sterk aan het behoud en de ver
dere versterking van deze bufferzone en steekt 
ook geld (o.m. via de Herinrichting Noorder- 
park) in deze zone voor aankoop van strate
gisch gelegen gronden en de inrichting van 
deze gronden ten behoeve van de recreatieve 
uitloop vanuit aanliggende steden en ten 
behoeve van natuurontwikkeling. Daarnaast 
dient de instandhouding van sterke landelijke 
functies in het landelijk gebied een functionele 
buffer tegen een verdere verstedelijking te zijn.

STRATEGISCH BEOREKZEN

Kortom, de oostkant van deze bufferzone 
komt overeen met de gemeentegrens tussen 
Maartensdijk en De Bilt.
Aan de zuidzijde grenst de bufferzone aan de 
bebouwing van Utrecht-Overvecht en van 
Maarssen. Aan de westzijde volgt de grens het 
Tienhovensch Kanaal en de Nieuwe Weg. Het 
noordelijk deel van de bufferzone ligt in de 
gemeente Hilversum en grenst aan de bebou
wing van Hilversum.
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30 BEGRENZEN

4.2.3 GROENE HART

Uit het eindrapport van de Stuurgroep Groene 
Hart (1992) blijkt dat het gehele Noorderpark 
(tot de bestaande gemeentegrens met De Bilt) 
onderdeel van het Groene Hart uitmaakt. In 
het eindrapport Restrictief beleid Groene Hart 
(1994) wordt aangegeven dat de definitieve 
begrenzing in het Streekplan Utrecht wordt 
vastgelegd. Door de provincie is de bovenge
noemde begrenzing inderdaad overgenomen.

is
Meer direct wordt in het genoemde eindrap
port voor het Noorderpark aangegeven dat in 
het kader van de Randstadgroenstmctuur de 
recreatieve gebruikswaarde kan worden ver
sterkt. Dit houdt in dat het accent ligt op pro
jecten ten behoeve van recreatief medege
bruik, watersport en natuurgerichte recreatie.

ihi'OiiWW:
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4.2.4 RANDSTADGROENSTRUCTUUR

De Randstadgroenstmctuur is een project van 
de ministeries van LNV en VROM dat er toe 
moet bijdragen dat de kwaliteit van de leef
omgeving van de Randstad op peil blijft. Met 
het oog hierop worden bossen en recreatiege
bieden aangelegd in de nabijheid van grote 
woonkernen in de Randstad o.a. ook in het 
Noorderpark tussen Maartensdijk en Utrecht. 
In het ontwerp- gebiedsperspectief Groot 
Groengebied Utrecht (1995) van de stuurgroep 
randstadgroenstmctuur wordt aangegeven

dat binnen de Herinrichting Noorderpark een 
tweetal projecten zullen worden gerealiseerd, 
namelijk:
- Boswachterij 'De Gagel'; Dit gebied is 55 

hectare groot en sluit aan op het reservaat 
Gagelpolder-Ruigenhoek. Hierin wordt een 
netwerk van wandelpaden aangelegd;

- In de Ruigenhoeksche polder komt een dag- 
recreatieterrein; het is 70 hectare groot en 
krijgt fiets- en wandelpaden, beplantings- 
elementen, watergangen, speel- en ligwei- 
den, dagkampeerterreinen en volkstuinen.

Het beleid voor het Groene Hart is gericht op 
het handhaven en versterken van de groene 
functies. Hierbij horen aspecten als de instand
houding van landschappelijke openheid, een 
duurzaam landbouwkundig gebruik en 
behoud en versterking van bestaande natuur
waarden en natuurontwikkelingsgebieden.

DE GAGELONTWERP BOSWACHTERIJ

In lijn met het rijksbufferbeleid mag duidelijk 
zijn dat ook door de stuurgroep Groene Hart is 
gekozen voor een zeer terughoudend beleid 
voor woningbouw in combinatie met een ver
sterking van het landelijk karakter.
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Beide initiatieven passen goed in het streven 
naar de realisering van een overgangs- en 
bufferzone tussen het stedelijke Utrecht en het 
landelijke Maartensdijk en kunnen daarnaast 
uitstekend dienen ter versterking van de 
natuurlijke, landschappelijke en eco-hydrolo- 
gische relaties tussen het oostelijk en westelijk 
deel van de gemeente Maartensdijk.

ONTWERP RECREATIEGEBIED RUIGENHOEK
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1. in het functioneren van het sterfelijk gebied;
2. in de begrenzing van het landelijk gebied in 

relatie tot het stedelijk gebied.

/Nieuw- 
Loosdrecht

4.3.1 STREEKPLAN UTRECHT

De unieke positie van het landelijke gebied van 
het Noorderparkgebied wordt door de Provin
cie Utrecht in het Streekplan op twee manieren 
krachtig tot uitdrukking gebracht, namelijk:

bebouwing in de gemeente Maartensdijk naar 
voren. Voor alle dorpen en bebouwingslinten 
in de gemeente geldt nadrukkelijk dat van 
nieuwe woningbouw geen sprake kan zijn. 
Woningbouwtaken heeft de gemeente niet. Dit 
betekent dat ontwikkelingen voor woning
bouw de komende jaren gericht zijn op afron
ding en verdichting in de kernen. Daarnaast 
zal aan herstel van bestaande bebouwing de 
nodige aandacht moeten worden besteed. De 
randvoorwaarden worden hierbij vooral 
bepaald door het omliggende landelijke gebied.

Functioneren van het stedelijk gebied
In het Streekplan is een ruimtelijk-functionele 
afbakening aangegeven voor de twee stadsge
westen Utrecht en Amersfoort in de provincie. 
Hierbij is rekening gehouden met aspecten als 
mobiliteit, voorzieningen, groenstructuren en 
daarnaast met de planningsopgaven voor 
wonen en werken. De ruimtelijk-functionele 
afbakening ligt ook hier op de bestaande grens 
van De Bilt en Maartensdijk en in zuidelijke 
richting op de grens tussen het stedelijke 
Utrecht en het landelijke Maartensdijk.

Begrenzing van het landelijk gebied
In het Streekplan volgt de provincie zeer 
nadrukkelijk de lijn van het rijk ten aanzien 
van de noordelijke buffering van de stad 
Utrecht. De provincie legt zowel de grens van 
de bufferzone Utrecht-Hilversum als de ooste
lijke grens van het Groene Hart op de gemeen
tegrens tussen De Bilt en Maartensdijk.
In het provinciaal beleid komt ook duidelijk 
het terughoudende ruimtelijke beleid voor de
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GEMEENTE MAARTENSDIJK

Bij de begrenzing van de voortgaande verste
delijking is aan de noordzijde van de stad 
Utrecht een grens getrokken die samenvalt 
met de Gageldijk, de noordelijke ringweg rond 
Utrecht en de noordoostelijke bebouwings- 
grens van Maarssen. Daarmee bevestigt de 
provincie Utrecht de door het rijk getrokken 
grens van het buffergebied.

Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen 
dat op korte termijn op deze keuze wordt 
teruggekomen. Bovendien heerst de verwach
ting dat Utrecht nog tot ver in de 21e eeuw 
uitbreidingsmogelijkheden heeft in het gebied 
ten zuidwesten van de stad.

Ulréoh.t. ƒ

k • 1 M<ai nk/n.

A. P8in /

In het Streekplan wordt de nadruk gelegd op het 
beschermen van de natuurwaarden en het ont
wikkelen van nieuwe natuurwaarden binnen de 
gemeente Maartensdijk en het noordoostelijk 
deel van de gemeente Maarssen en het bieden 
van goede omstandigheden van de agrarische 
productie buiten de natuur- en natuurontwikke
lingsgebieden. Tevens geeft het Streekplan aan 
dat de bufferftmctie van het gebied moet wor
den versterkt door aan de noordzijde van de 
stad Utrecht te investeren in uitloopmogelijkhe
den in de vorm van wandel- en fietspaden, dag- 
recreatieve terreinen, bos en natuurgebied. 
Uit het Streekplan blijkt dat de provincie heeft 
gekozen voor het openhouden van het 
Noorderparkgebied en het beperken van de 
verstedelijking tot geringe aanpassingen van 
het huidige woningbestand.
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keuze om de uitbreiding van de stad Utrecht 
te laten plaatsvinden aan de zuidwestelijk 
kant van de stad: daar zal in de vorm van 
Leidse Rijn de komende jaren het woning- 
bouwprogramma van Utrecht worden gereali
seerd.
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Het tussenliggende gebied is namelijk de 
enige plek waar nog een natuurlijke verbin
ding mogelijk is van het Kromme Rijn gebied 
naar de Vechtstreek. Ook de gemeente 
Maartensdijk heeft dit gesuggereerd in de 
intergemeentelijke nota Van Oostbroek naar 
Westbroek.

4.3.4 BELEIDSPLAN

NATUUR EN LANDSCHAP

In het Beleidsplan natuur en landschap (zie 
ook bijlage II) is een nadere invulling van de 
'ecologische hoofdstructuur' (EHS) uitge
werkt. Van essentieel belang hierbij is een eco
logische verbind ingszone, waarmee het 
gebied bij Westbroek (Maartensdijk) wordt 
verbonden met het gebied bij Oostbroek (De 
Bilt). Samen met de ecologische verbindings- 
zone tussen Vecht en Heuvelrug zijn deze van 
essentieel belang voor de fauna in het gebied.

4.3.3 MILIEUBELEIDSPLAN

In het Milieubeleidsplan (zie ook bijlage II) 
geeft de provincie hoge prioriteit aan de 
gebiedsgerichte bescherming van in milieu
technisch opzicht kwetsbare gebieden. Uit de 
aanwijzing van de milieubeschermingsgebie- 
den in het Noorderparkgebied blijkt dat ook 
vanuit het milieubeleid naar samenhang 
wordt gestreefd, waarbij bestuursgrenzen bin
nen de provincie niet van belang zijn.

STRATEGISCH BtORtHZEH

Verschillen in ambitieniveau 
|l~ ruimtelijke-functionele 
L 11 afbakening stadsgewest 

regionale verzorgings- 
cq opvangkern 

kernen met restrictief beleid

4.3.2 WATERHUISHOUDINGSPLAN

Uit het Waterhuishoudingsplan (zie ook bijla
ge II) blijkt dat de provincie in verband met de 
hydrologische samenhang in het Noorder
parkgebied kiest voor een integraal waterbe
heer voor het totale gebied, gericht op de 
ondersteuning van de landbouw- en de 
natuurfunctie. Hiermee wordt de keuze in het 
Streekplan vanuit het waterbeheer onder
steund.



ïn IA EIAI-M'"-

MILIEUBESCHERMINGSGEBIED

waterwingebied
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door een goed peilbeheer en door een aange
past agrarisch of geheel op natuurbehoud 
gericht beheer de gewenste natuurwaarden 
kunnen worden behouden en/of worden ont
wikkeld.

4.4.1 STRUCTUURVISIE UTRECHT (1995)

In de Structuurvisie Utrecht is door de ge
meente Utrecht voor het noordelijk deel van deze 
gemeente de nadruk gelegd op de ruimtelijke 
relatie tussen het stedelijke gebied Overvecht en 
het landelijke gebied Maartensdijk. In de Struc
tuurvisie wordt gepleit voor het verbeteren van 
het gebruik van gebieden binnen het Noorder- 
park als recreatief uitloopgebied. Woningbouw 
aan de noordkant van de stad Utrecht wordt in 
deze structuurvisie uitgesloten. De keuze voor 
woningbouw wordt gelegd aan de westzijde 
van Utrecht (Leidse Rijn).

De grens van het herinrichtingsplan valt, voor 
zover het grondgebied van de provincie 
Utrecht betreft, grotendeels samen met de 
door het rijk bepaalde grens van het bufferge- 
bied. Het gebied van de Maarsseveensche 
Plassen, Polder Buitenweg en delen van 
Polder Maarsseveen zijn buiten het herinrich- 
tingsgebied gehouden. De doelstelling van de 
herinrichting is hier minder van toepassing.

4.4.2 INTERGEMEENTELIJK

STRUCTUURPLAN REGIO UTRECHT

Ook de intergemeentelijke structuurvisie van 
de regio Utrecht steekt in op het bovenge
noemde beleid; woningbouw dient aan de 
westkant te worden gerealiseerd. Voor de 
noord-oostflank van de regio Utrecht staat de 
ontwikkeling en herinrichting ten behoeve 
van natuurontwikkeling en de landschappe- 
lijk-recreatieve functie voorop. Hierbij dient te 
worden aangesloten op de reeds ingezette 
beleidsaanzetten van de hogere overheden. 
Wat betreft verstedelijking en werkgelegen
heid wordt voor de noord-oostflank een res
trictief beleid voorgestaan.

Ten aanzien van landschap en ecologie wordt 
in het Structuurplan het belang van de ecolo
gische hoofdstructuur (EHS) met de ecologi
sche verbindingszones benadrukt. In het her
inrichtingsplan Noorderpark is met deze 
invulling nadrukkelijk rekening gehouden.

In het herinrichtingsplan Noorderpark zal de 
komende jaren een groot aantal beleidsuit
gangspunten, zoals ze in de hiervoor beschre
ven plannen zijn aangegeven, worden geëffec
tueerd:
- ten aanzien van de ruimtelijke buffering met 

de stad Utrecht zijn hierbij belangrijk het 
recreatief uitloopgebied in de Ruigen- 
hoeksche polder en bosaanplant in polder 
de Gagel;

- tevens wordt in deze gebieden een 
aantal voet- en fietspaden aangelegd.

- ook aan landschapsbouw wordt veel aan
dacht besteed; hierbij is de karakteristiek 
van het gebied de leidraad.

4.4.3 HERINRICHTINGSPLAN NOORDERPARK

Het herinrichtingsplan omvat grote delen van 
de gemeente Maartensdijk en de gemeente 
Maarssen en enkele beperkte delen van 
Utrecht, Breukelen en een te verwaarlozen 
gedeelte van De Bilt. Doelstelling van de her
inrichting is naast het verbeteren van de agra
rische structuur en de recreatieve ontwikke
ling van het gebied ook met name het veilig
stellen van het Westbroekse zoddengebied 
door de kweltoevoer te vergroten, de wegzij- 
ging van kwelwater naar de Bethunepolder en 
de inlaat van Vechtwater te beperken.
Daartoe is een samenhangend waterhuishou- 
dingsplan opgesteld waarbij maatregelen wor
den genomen om de infiltratie van water opti
maal te laten plaatsvinden en door aangepast 
peilbeheer het kwelwater maximaal de kans te 
geven om aan het maaiveld van natuurgebie
den uit te treden. In aanvulling hierop is, zon
der rekening te houden met bestuursgrenzen 
binnen het plangebied, het westelijk deel van 
het herinrichtingsgebied grotendeels aange
wezen als relatienota en natuurontwikkelings
gebied. Hierdoor is de kans maximaal dat
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5 Begrenzing en

bestuurlijke opdracht

'Noorderparkgemeente
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Ook dient zij voldoende perspectief te bieden 
voor de eigen inwoners, waar het bijvoorbeeld 
gaat om de agrarische functie van het gebied. 
Immers, zonder een gezonde economische 
'motor' moet het gebied worden prijsgegeven 
aan de autonome ontwikkeling, die naar de 
stellige overtuiging van de gemeente het einde 
van dit waardevolle gebied zal betekenen.

Andere functies, zoals de woonfunctie, 
de drinkwaterwinning en de verkeers
functie, zijn hieraan ondergeschikt.

5.1 BESTUURLIJKE OPDRACHT

Begrenzen van een gemeente is niet louter een 
zaak van de samenhang in een gebied uitzoe
ken en rond het betreffende gebied een grens 
trekken. Begrenzen heeft nadrukkelijk te 
maken met de sociaal-maatschappelijke func
ties van een gebied en met de opdracht die in 
verband met die functies aan het lokale 
bestuur voor dat gebied wordt gegeven.

5.2 BEGRENZING VAN DE

NOORDERPARKGEMEENTE

Naar het oordeel van gemeente Maartensdijk 
moet de Noorderparkgemeente de hiervoor 
geformuleerde bestuurlijke opdracht uitvoe
ren. De begrenzing van deze nieuwe gemeen
te is nu af te leiden, omdat helder is op welke 
gebiedsfuncties het gemeentebestuur zich 
moet richten. Om deze opdracht goed te kun
nen vervullen, dient de gemeente het gebied te 
beslaan waarbinnen deze functies zich afspe
len. Daarmee wordt het aantal overlegsituaties

Deze opdracht moet niet worden beschouwd 
als het 'op de winkel passen'. Het is van groot 
belang dat het gebied actief wordt bestuurd. 
Dat betekent dat onder meer de volgende pro
jecten moeten worden opzet en uitgevoerd:
- de Herinrichting Noorderpark (is ondertus

sen in uitvoering);
- projecten die moeten leiden tot het opheffen 

van bestaande ongewenste functies in de 
stadsrand van Utrecht;

- projecten die moeten leiden tot verdere ver
sterking van de dagrecreatieve functie en de 
natuur- en landschapsfunctie in de stads- 
randzone van Utrecht;

- projecten die moeten leiden tot het duur
zaam in stand houden van het overgangsge
bied van de Heuvelrug naar de open ruimte 
ten westen van de A27.De 3 hoofdfuncties zijn in dit gebied reeds 

sterk ontwikkeld. In verband met de functie 
van bufferzone wordt er onder meer via de 
Herinrichting Noorderpark nog meer in geïn
vesteerd. De bestuurlijke opdracht voor het 
Noorderparkgebied ligt in het verlengde van 
deze functies, en is als volgt geformuleerd:

open en groene ruimte tussen Utrecht en 
Hilversum en daarmee het weren van verdere 
verstedelijking.

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat het overheidsbeleid 
voor Noorderparkgebied gericht is op het ont
wikkelen van goede omstandigheden voor de 
volgende 3 hoofd functies, namelijk:
- een ecologische functie;
- een landbouwkundige functie;
- een (dag)recreatieve functie.

Het lokaal bestuur heeft tot taak om inhoud te 
geven aan het behoud, het beheer en zonodig 
de versterking van de omstandigheden waar
onder de 3 hoofdfuncties van het gebied opti
maal kunnen gedijen en zich ontwikkelen met 
het oog op het openhouden van de centrale

De Noorderparkgemeente zal in de opvatting 
van de gemeente Maartensdijk een nadrukke
lijk 'groene' rol vervullen voor de omliggende 
stedelijke gemeenten: ze dient het natuur- en 
recreatiegebied voor de stedeling te vormen. 
Er wonen per slot van rekening ruim 400.000 
inwoners in de directe omgeving.

In hoofdstuk 3 en 4 is de functionele en 
beleidsmatige samenhang binnen het 
Noorderparkgebied beschreven. Het blijkt dat 
deze samenhang zich tot buiten de gemeente
grenzen van Maartensdijk uitstrekt. De 
gemeente Maartensdijk stelt zich op het stand
punt dat het logisch is één gemeente te vor
men rond het samenhangende Noorderpark
gebied, zo is eerder in hoofdstuk 2 aangegeven. 
In paragraaf 5.2 is dit uitgangspunt nader uit
gewerkt in de beschrijving van de -logische- 
grenzen rond een te formeren Noorderpark
gemeente. Voorafgaand hieraan is in paragraaf 
5.1 aandacht besteed aan de bestuurlijke 
opdracht van de te formeren Noorderpark
gemeente en de consequenties die hieraan 
moeten worden verbonden.
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met andere overheden zoveel mogelijk beperkt 
en worden onnodige functies voorkomen.

De Noorderparkgemeente kan op de volgende 
-logische- wijze worden begrensd:

Daarentegen zijn er ook verschillende argu
menten om de grens naar het oosten op te 
schuiven:
- Hydrologisch gezien zou de Noorder

parkgemeente aan de oostzijde moeten wor
den begrensd door de waterscheiding van 
de Heuvelrug, waardoor de gemeente zelf 
het ruimtelijk en milieubeleid gericht op 
maximale infiltratie kan uitvoeren.

- Vanuit ecologisch oogpunt is er geen duide
lijke scheiding tussen het open graslandge

bied en het besloten bosgebied. Hoewel een 
deel van de vegetatie en met name van de 
dierengemeenschap sterk aan het besloten, 
het half-open of juist het open gebied is 
gebonden, is er zeer nadrukkelijk sprake 
van interactie tussen deze gebieden als 
gevolg van allerlei -dagelijkse- trekbewegin- 
gen van dieren. In verband met een goed 
ruimtelijk beheer zou de gemeentegrens 
daar naar het oosten kunnen worden opge
schoven.

OOSTGRENS

De gemeente Maartensdijk meent dat de hui
dige gemeentegrens tussen Maartensdijk en 
De Bilt -zij het met enige kleine correcties- ook 
in grote trekken de grens zou kunnen zijn van 
de nieuwe Noorderparkgemeente. De argu
menten daarvoor zijn:
- Vanuit de occupatiegeschiedenis is de huidige 

oostelijke grens van de gemeente Maartens
dijk met de gemeente De Bilt volstrekt logisch.

- Visueel-landschappelijk gaat op het grootste 
deel van de huidige gemeentegrens het 
open en half-open weidegebied van 
Maartensdijk over in een besloten bosge
bied. In dat verband is het de vraag of het 
Maartensdijksche Bosch (grenzend aan de 
gemeenten Baam en De Bilt) en enige smalle 
bosstroken, die soms ook een eigen gebruik 
kennen (zoals De Leyen), tot de nieuwe 
Noorderparkgemeente moeten gaan behoren.

- Ter hoogte van Groenekan ligt het in ver
band met de visueel-landschappelijke 
samenhang en het bestaande gebiedsge- 
bruik voor de hand om de driehoek tussen 
het fort Voordorp, de Biltse Rading en de 
A27 (thans grondgebied van Utrecht) tot het 
gebied van de nieuwe Noorderparkge
meente te rekenen.

- Bezien vanuit de sociaal-economische

invalshoek ligt er een grens tussen de dorpen 
Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche 
Rading enerzijds en De Bilt en Bilthoven 
anderzijds. De omvang van de dorpen, de 
sociale structuur en het voorzieningen
niveau zijn in beide groepen van dorpen van 
een volstrekt andere orde.

- Bezien vanuit het overheidsbeleid is de 
grens van de bufferzone Noorderpark 
getrokken langs de bestaande gemeente
grens. Deze grens wordt op de verschillende 
overheidsniveaus niet ter discussie gesteld. 
Binnen deze grens valt nog een deel van het 
Maartensdijksche Bosch. Daarmee is aange
geven dat de daar aanwezige bebouwing 
niet noemenswaardig kan worden uitge
breid. Deze grens wordt ook in grote trekken 
gehanteerd in de Herinrichting Noorderpark.

- Functioneel bezien gaat het gebied ter hoog
te van de huidige gemeentegrens met De 
Bilt (met uitzondering van de noordelijke 
uitlopen van de gemeente Maartensdijk) over 
van een landbouwgebied naar een bosgebied.

NOORD- EN WESTGRENS

De Hollandsche Rading, het Tienhovensch 
Kanaal en de Nieuwe Weg vormen naar het 
oordeel van gemeente Maartensdijk, de logi
sche grenzen langs de noord- en westzijde van 
de Noorderparkgemeente. De argumenten 
daarvoor zijn:
- Vanuit de occupatiegeschiedenis zijn de 

Hollandsche Rading en het Tienhovensch 
Kanaal duidelijke grenzen.

- Bovendien is het deel van het Tienhovensch 
Kanaal dat grenst aan de gemeente 
Loosdrecht, als gevolg van z'n opgaande 
beplanting visueel-landschappelijk als grens 
zeer herkenbaar.

- Vanuit het oppervlaktewaterbeheer bezien, 
zijn de Hollandsche Rading, het Tien
hovensch Kanaal en de Nieuwe Weg goed te 
beargumenteren grenzen.

- Hydrologisch wordt het Noorderpark- 
gebied beëindigd in de door de Nieuwe Weg 
begrensde Bethunepolder. Als gevolg van 
de lage ligging komt hier dagelijks een grote
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De argumenten hiervoor zijn:
- Bezien vanuit de ontginningsgeschiedenis 

van het gebied maakt het gebied ten noor-

CEMEINTC MAARTENSDIJK

hoeveelheid kwelwater aan de oppervlakte, 
die afkomstig is van de hoger gelegen delen 
van het gebied en van de Heuvelrug.

- De Herinrichting Noorderpark is in verband 
met de waterhuishoudkundige situatie 
begrensd door de Hollandsche Rading, het 
Tienhovensch Kanaal en de Nieuwe Weg.

- Functioneel bezien heeft het gebied van de 
Loosdrechtse Plassen een duidelijk andere 
functie dan het gebied ten oosten van de 
Nieuwe Weg/Tienhovensch Kanaal

ste belang. Het omliggende gebied heeft een 
zeer belangrijke ecologische waarde.
Wel ligt er een duidelijke ecologisch relevan
te grens tussen het plassengebied van 
Loosdrecht en het aanliggende grasland- en 
zoddengebied van de gemeenten Maartens
dijk en Maarssen.

- Sociaal-economisch gezien is het Noorder- 
parkgebied niet nadrukkelijk begrensd. 
Gevoelsmatig ligt een grens bij Breukele- 
veen enerzijds en Tienhoven anderzijds. 
Breukeleveen is georiënteerd op Loosdrecht, 
Hilversum, Maarssen en Utrecht; Tienhoven 
is georiënteerd op Maarssen en Utrecht.
De dorpen in het Noorderparkgebied heb
ben gemeenschappelijk dat het alle platte
landskernen zijn met het bijbehorende voor
zieningenniveau.

- Bezien vanuit het overheidsbeleid valt op 
dat de bufferzone wordt begrensd door het 
plassengebied van de gemeente Loosdrecht 
en aan de noordzijde grenst aan de stads
rand van Hilversum.

den van deze overgang deel uit van het (ont
gonnen) veengebied.

- Functioneel bezien heeft het gebied ten 
noorden van de aangegeven grens een lan
delijk karakter, terwijl het gebied ten zuiden 
van deze grens een puur stedelijk karakter 
heeft. In verband met de recreatieve, ecolo
gische en landbouwkundige functie van het 
gebied ten noorden van de overgang is het 
gewenst dat de Maarsseveensche Plassen, 
Maarsseveen, de Molenpolder, de Wilgen
pias en de thans nog bij de gemeente Utrecht 
behorende strook van 300 m ten noorden 
van de Gageldijk deel uitmaakt van de nieu
we Noorderparkgemeente.

- Hydrologisch bezien is het gebied ten noor
den van de overgang volstrekt afhankelijk 
van de toevoer van schoon kwelwater van
uit hoger gelegen gebieden binnen het 
Noorderparkgebied en de aanliggende 
Heuvelrug. Vooral voor de Bethunepolder is 
dit van groot belang, waar het water ook 
afkomstig is van het gebied ten zuiden van 
deze polder zoals Polder Maarsseveen.

- Het gebied ten noorden van de overgang 
vormt met de rest van het Noorderpark
gebied in ecologisch opzicht een geheel.

- Visueel-landschappelijk maakt het gebied 
ten noorden van de overgang deel uit van 
het open en half open Noorderparkgebied.

- De rijks- en provinciale bufferzone en de 
Herinrichting Noorderpark zijn op dezelfde 
wijze begrensd.

Bezien van verschillende andere invalshoeken 
zijn ook voor deze grens eventuele varianten 
te bedenken:
- Ecologisch is er niet direct sprake van een 

duidelijke grens tussen het veengebied van 
Hilversum en Loosdrecht enerzijds en 
Maartensdijk en Maarssen anderzijds. Wat 
de kwaliteit betreft is het gebied rond 
Westbroek en de Molenpolder van het groot-

ZUIDGRENS
De overgang van de rivierklei langs de Vecht 
naar het veengebied van het Noorderpark
gebied en de overgang van stedelijke bebou
wing van Maarssen en Utrecht (Gageldijk) 
naar open landelijk gebied vormen de zuid
grens van de nieuwe Noorderparkgemeente.
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In dit hoofdstuk is op deze vragen een ant
woord geformuleerd, waaruit blijkt dat:
- de gemeente Maartensdijk de logische en de 

meest gewenste basis is voor het besturen 
van het Noorderparkgebied;

- de gemeentelijke organisatie van Maartens
dijk qua structuur en cultuur op haar taak 
berekend is, los van de personeelsformatie.

- Waarom zou de gemeente Maartensdijk 
de Noorderparkgemeente moeten gaan 
besturen?

- Moet, en zo ja, hoe zou de nieuwe gemeen
telijke organisatie moeten worden aange
past?

- De gemeente is ervan overtuigd dat juist het 
feit dat de gemeentelijke bestuurders in 
grote mate betrokken zijn bij het Noorder
parkgebied, ertoe leidt dat een beleid van 
duurzaam beheer voor dit gebied wordt 
gevoerd. De huidige bestuurders, maar ook 
hun voorgangers, zijn sinds jaar en dag van
uit hun hart gemotiveerd om dit beleid te 
voeren en voelen er niets voor om compro
missen te sluiten tussen landelijke en stede
lijke functies. In de stad kom je dat wel 
anders tegen.
Overigens betekent dat bepaald niet dat 
Maartensdijkse bestuurders slechts de hui
dige situatie willen conserveren. Uit het feit 
dat de Herinrichting Noorderpark van start 
is gegaan, blijkt bijvoorbeeld dat het 
Maartensdijkse bestuur er van doordrongen is 
dat investeren in het gebied leidt tot de nood
zakelijke bescherming van haar kwaliteiten.

blijkt al uit het feit dat ondanks de grote 
vraag naar woningen, hieraan door de poli
tiek slechts in zeer beperkte mate (via inbrei- 
dingslocaties) tegemoet is gekomen.

6.2 MAARTENSDIJK ALS BASIS VOOR
DE NOORDERPARKGEMEENTE

De gemeente Maartensdijk vormt de logische 
basis voor de Noorderparkgemeente. De rede
nen daarvoor zijn de volgende:
- Maartensdijk omvat reeds het grootste deel 

van het Noorderparkgebied.

- Samenvoeging van het gehele Noorderpark
gebied met één van de omliggende gemeen
ten zal leiden tot conflicterende ambities 
tussen enerzijds stedelijke ontwikkeling en 
anderzijds behoud en beheer van de lande
lijke situatie, hetgeen ongetwijfeld ten koste 
van het laatste zal gaan. Vergroting van de 
gemeente Maartensdijk tot Noorderpark
gemeente zal van nature leiden tot een 
onverdeelde aandacht voor de gebiedsge
richte 'groene' taakstelling.

1 januari 1995 als volgt:
4083
2372

462

- De ambtelijke dienst van de gemeente 
Maartensdijk is niet alleen zeer bekend, 
maar ook vanuit de persoonlijke levenssfeer 
zeer betrokken bij de mogelijkheden van en 
problemen in het Noorderparkgebied. De 
dienst is goed op het gebied ingeschoten: zij 
weet heel goed wat de bewoners van de 
gemeente bezighoudt, welke dienstverle- 

. ning zij van de gemeente verwachten en op

- De politiek in Maartensdijk is bereid offers 
te brengen voor de instandhouding van de 
kwaliteiten van het Noorderparkgebied. Dat

In het vorige hoofdstuk zijn op logische gron
den de bestuursgrenzen aangegeven van één 
samenhangende Noorderparkgemeente en is 
de bestuurlijke opdracht voor deze gemeente 
geformuleerd. De vragen die nu opkomen zijn:

STRATEGISCH BEGRENZEN

gemeentelijke dienstverlenende taken ook 
in de nieuwe situatie gericht op de uitvoe
ring van de gebiedsgerichte 'groene' taak
stelling.

- De gemeenteraad van Maartensdijk onder
steunt van harte de uitvoering van de eerder 
geformuleerde bestuurlijke opdracht. Dit 
blijkt ondermeer uit het feit dat uitbreiding 
van stedelijke functies als wonen sinds jaar 
en dag beperkt is gehouden in tegenstelling 
tot gemeenten als Maarssen en in zekere 
mate ook De Bilt.
De toename van het aantal woningen in 
deze gemeenten was in de periode tussen 1 
januari 1983 en 
Gemeente Maarssen:
Gemeente De Bilt:
Gemeente Maartensdijk:

- De bestuurlijke opdracht voor het gebied is 
naast de uitvoering van de gebruikelijke
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- De ambtelijke dienst is zeer bekend met het 
reilen en zeilen van de typische gebieds- 
functies en met de maatschappelijke en 
overheidsorganisaties die zich daarmee 
bezighouden. Er wordt goed samengewerkt 
met landbouw-, natuur- en recreatieorgani- 
saties, maar ook met het Waterschap, het 
Staatsbosbeheer, de Dienst Landinrichting 
en Beheer Landbouwgronden, omdat ze 
dezelfde taal spreken én dezelfde interesse 
hebben.

De dienst is bijzonder gemotiveerd om zich 
juist voor een plattelandsgebied in te zetten.

Met het oog op het behoud van de kenmerken 
en kwaliteiten van het Noorderparkgebied 
blijft de gemeente zich met veel elan inzetten 
om de bufferfunctie van het gebied te verster
ken. Er zullen buiten de projecten die in het 
kader van de Herinrichting worden uitge
voerd, door de gemeente, eventueel in samen
werking met derden, plannen worden ontwik
keld voor een verdere versterking van de dag- 
recreatieve, landbouwkundige en ecologische 
functie van het gebied, bij voorkeur in onder
linge samenhang.

fes

Het toedelen van het Noorderparkgebied aan 
een van de omliggende gemeenten biedt al 
deze voordelen niet en zal onherroepelijk lei
den tot vervreemding en afstandelijkheid, met 
alle ongewenste gevolgen vandien.

GEMEENTE MAARTENSDIJK

ei
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6.3 DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE

Een grotere gemeente Maartensdijk betekent 
dat er voor de ambtelijke organisatie meer 
werk zal ontstaan. Voor de gebruikelijke 
dienstverlenende taken zal de werkdruk toe
nemen, hetgeen via uitbreiding van het perso
neelsbestand zal worden opgevangen. Voor 
deze taken is de recent gereorganiseerde en 
gemoderniseerde structuur van de ambtelijke 
dienst geschikt en behoeft niet nader te wor
den aangepast.

welke wijze zij vaak vrijwillig willen en 
kunnen bijdragen aan maatschappelijke 
doelen. Op deze wijze weten gemeente en 
bewoners samen een aantrekkelijk woon-, 
werk- en recreatieklimaat in stand te hou
den met vaak betrekkelijk kleine budgetten. 
In grote -stedelijke- gemeenten is de afstand 
tussen burger en ambtelijke dienst vaak aan
zienlijk groter en wordt van de gemeente 
veel meer de inzet van professionele krach
ten en bijbehorende budgetten verwacht, 
daar waar in een landelijke gemeente als 
Maartensdijk zelfredzaamheid en eigen ini
tiatief heel gewoon is.

Hier zal de gemeente een extra inspanning 
leveren. De gemeente is hiertoe van harte 
bereid én financieel in staat.
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Bijlage I

in het Noorderparkgebied

45

Toen na de laatste ijstijd een warmer klimaat 
ontstond en het landijs wegsmolt, steeg de 
zeespiegel. Met het langzaam rijzen van het 
zeewater en de dagelijkse eb- en vloedbewe- 
gingen ontstonden de Hollandse strandwal- 
len en bijbehorende duinen, als gevolg van de 
aanvoer van zand vanuit zee.

De geologische oorsprong van deze situatie 
ligt in de voorlaatste ijstijd. Het landijs ver
plaatste zich vanuit het noorden in de rich
ting van wat nu de Gelderse Vallei is. Ter 
weerszijden stuwde de ijsmassa zand en 
grind op. Aan de westzijde van de Vallei is zo 
de Heuvelrug-het Gooi ontstaan, met als 
tegenhanger de Veluwe aan de oostzijde.

Samenvattend kan worden gesteld dat er geo
logisch gezien sprake is van een samenhan
gend gebied dat zich uitstrekt van de 
Heuvelrug tot de Vecht. Het vormt een gebied

1 GEOLOGISCHE ONTSTAANSWIJZE

Het Noorderparkgebied vormt het over
gangsgebied tussen de hooggelegen 
Utrechtse Heuvelrug en de laaggelegen Vecht 
en het Vechtplassengebied.

2 HYDROLOGISCHE PROCESSEN

Uit de geologische opbouw van het 
Noorderpark valt een belangrijk deel van de 
grondwaterstroming af te leiden. In de diepe 
ondergrond lopen de waterstromen van oost 
naar west. De westflank van de Utrechtse 
Heuvelrug (De Bilt-Bilthoven-Lage Vuursche- 
Hilversum) fungeert als een infiltratiegebied 
voor hemelwater. Waar deze heuvelrug niet 
bebouwd en bestraat is treedt deze infiltratie 
nog steeds op. Wel zorgen de daar aanwezige 
naaldbossen het hele jaar door voor een zeke
re mate van verdamping. Het geïnfiltreerde 
water stroomt vrijwel oost-west af via het 
tweede watervoerende pakket.

Tussen de Heuvelrug en de strandwallen was 
sprake van een drassig gebied, waar het 
regenwater met name in voor- en najaar 
vanaf de hogere delen naartoe stroomde. 
Omdat er sprake was van een tamelijk mild 
klimaat en het regenwater slecht weg kon 
komen, kon in dit tussengebied uit de weel
derige plantengroei veen ontstaan. Via beek
jes zocht het regenwater zich vooral via de 
Zuiderzee een uitgang naar de Noordzee. In 
het laagste deel in het veenmoeras ontstond 
zo de Vecht en andere veenriviertjes als de 
Kromme Mijdrecht en de Amstel.

dat is ontstaan als gevolg van vijf elkaar 
opvolgende processen:
- de vorming van de Heuvelrug via de druk 

van schuivend landijs;
- de vorming van strandwallen via de aan

voer van zand vanuit de Noordzee;
- de vorming van een veenmoerasgebied als 

gevolg van stagnerend water;
- het ontstaan van een komvormig gebied 

tussen Heuvelrug en Vecht als gevolg van 
de klink van het veen;

- het ontstaan van het Vechtplassengebied als 
gevolg van de turfwinning.

Als gevolg van deze vijf processen heeft de 
bodem zich gevormd in het aanwezige bodem- 
materiaal: zand op de flank van de Heuvelrug, 
veen tussen Heuvelrug en Vecht en klei vlak 
langs de Vecht. Op de vereenvoudigde bodem- 
kaart is deze situatie goed te herkennen.

Aanvullende beschrijving van de samenhang

De invloed van de mens beperkte zich niet 
alleen tot ingrepen in de waterhuishouding. 
Er werd vooral na de Middeleeuwen op vrij 
grote schaal turf gewonnen, vooral toen het 
inwonertal van de steden begon te groeien. 
De gevolgde werkwijze leidde ertoe dat er als 
gevolg van verschillende oorzaken vrij grote 
plassen konden ontstaan, het complex van 
het Loosdrechtsche Plassengebied.

De mens kreeg invloed op dit drassige 
gebied, als gevolg van expansiedrang onder 
meer in verband met de noodzaak tot een 
grotere landbouwproductie. Gaandeweg 
werd de ontwatering van het gebied verbe
terd. Door allerlei ingrepen in de waterhuis
houding leidde dit ertoe dat het veen in het 
veenmoeras niet meer aangroeide, maar juist 
begon in te klinken. Langs de Vecht had zich 
via overstroming vanuit de Vecht een vrij ste
vige ondergrond van zand en klei gevormd. 
Deze zgn. oeverwallen hadden geen last van 
klink. Tussen de vrij stabiele Vecht-oeverwal- 
len en de Heuvelrug ontstond zo langzamer
hand een komvormige veenlaagte. Daar waar 
in het verre verleden het regenwater door 
natuurlijke afstroming via de Vecht richting 
Zuiderzee verdween, moest het later in toene
mende mate via kunstmatige bemaling wor
den weggemalen. Deze situatie is in wezen 
niet veranderd.
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Daarnaast is er een aantal korte kwelstromen. 
Ook deze kwel heeft zijn oorsprong in de 
Heuvelrug. Deze kwelstromen komen in de 
Ruigenhoeksche Polder, de Molenpolder, de 
oostelijke helft van de Maarsseveensche 
Plassen, de Polder Achttienhoven, de Polder 
Kerkeind, de Polder Huis ter Hart en de 
Polder Tienhoven weer aan de oppervlakte.

Onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat 
daarnaast de van oost naar west trapsgewijs 
naast elkaar liggende polders Achttienhoven, 
Kerkeind, Huis ter Hart en Tienhoven telkens 
als lokaal infiltratiegebied voor elkaar funge
ren. In elk van deze polders vindt in de noor
delijke helft kwel plaats, terwijl in het zuiden 
infiltratie en wegzijging optreedt. In de 
Polder Huis ter Hart en de 
Westbroeksepolder leidt dit tot problemen. 
Het natuurgebied aan de zuidkant van deze 
polders is van de kwaliteit van kwelwater 
afhankelijk. Vanwege het landbouwkundig 
gebruik wordt al het water wat in het noor
den opkwelt echter versneld uitgeslagen.

Van oorsprong liepen al de ondergrondse 
waterstromen in de richting van de Vecht. 
Met het droogleggen van het gebied wat nu 
de Bethunepolder heet, is echter een nieuw 
laagste punt, een zogenaamde sink, ontstaan. 
Vrijwel alle kwelstromen, zowel vanuit de 
Heuvelrug, als korte kwelstromen uit de 
Molenpolder, de Vecht en de Loosdrechtsche 
plassen komen in de Bethunepolder weer aan 
de oppervlakte.

Met name de diepe kwelstromen houden het 
water lang in de ondergrond vast. Door het 
verblijf van tientallen tot honderden jaren in 
de ondergrond neemt het water mineralen uit 
de bodem op. Hierdoor ontstaat zeer kalkrijk 
kwelwater. Verder heeft de grond een groot 
reinigend vermogen. Grond werkt als een fil
ter waarin deeltjes worden tegengehouden. 
Al het kwelwater komt bovendien tijdens het 
infiltratieproces in aanraking met bacteriecul- 
turen in de bodem. Hierbij worden verschil
lende chemische verontreinigingen afgevan
gen en onschadelijk gemaakt. Kwelwater is 
door deze processen van zeer goede kwali
teit.
Door deze goede kwaliteit wordt kwelwater 
onder meer benut voor de drinkwaterwin
ning, bijvoorbeeld in de Bethunepolder.

De hoge kwaliteit van het diepe grondwater 
en het aan de oppervlakte komen van dit 
water in kwelgebieden is van zeer grote 
waarde. Deze waarde is drieledig:
- kwelwater is van belang voor de ecologi

sche waarden in en rond het 
Noorderparkgebied;

Ook de natuurwaarden in het Noorderpark, 
voor zo ver die samenhangen met de vegeta
tie, zijn voor een groot deel direct afhankelijk 
van die kwelstromen. Daarbij heeft de kalkrij- 
ke kwel als nevenvoordeel dat het een zekere 
buffering biedt tegen de lage zuurgraad van 
de regen. Elke andere kwaliteit water mist 
dat vermogen.

3 ECOLOGISCHE WAARDEN
In het gebied Noorderpark is een aantal 
typen natuur te vinden:
- Op de Utrechtse Heuvelrug zijn voorname

lijk droge bossen en heidevelden aanwezig.
- Langs de flank van de Heuvelrug liggen 

overgangen naar wat nattere bostypen. Met 
name de combinatie bos en sloten maakt 
dit gebied waardevol.

- Tussen deze boscomplexen en de A27 ligt 
een kleinschalig landschap met kleine bos
sen, houtsingels, poelen en bomenrijen. 
Behalve de houtmassa's zijn de vegetaties 
van akkerranden en graslanden interessant.

- Aan de westkant van de A27 ligt een veen- 
ontginningslandschap dat overgaat in een 
zoddenlandschap. Hier zijn langgerekte 
percelen grasland te vinden gescheiden 
door sloten met hier en daar een bosje of 
een elzensingel.

- De echte moerasgebieden of de zodden zijn 
te herkennen aan smalle stroken moerasbos 
afgewisseld met trilvenen, rietvelden en pet
gaten.

- In het uiterste westen van het Noorderpark 
zijn tenslotte open water in de vorm van 
plassen te vinden.

- Als verbindende elementen liggen dwars

- kwelwater is van belang voor de toeristi
sche aantrekkelijkheid van het gebied en de 
omgeving;

- daarnaast is de aanwezigheid van de goede 
kwaliteit grondwater van belang voor de 
winning van drinkwater.
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In een aantal gevallen gaat het hierbij om niet 
meer dan het opheffen van barrières die een

door al deze deelgebieden heen doorgaan
de sloten, vaarten en dijken. Over de dijken 
lopen de enige ontsluitingswegen.

overigens homogeen gebied versnipperen. In 
het denken over de ecologische hoofdstruc
tuur in de provincie Utrecht wordt voor elke 
verbinding naar een combinatie van soorten 
gezocht. Veel van deze verbindingen combi
neren dan ook: open water, oever, ruigte, 
struweel en opgaand hout.

Broekbos is een pioniervegetatie die alleen 
blijft bestaan als er een zekere dynamiek in 
het gebied aanwezig is. Zowel het petgaten
systeem als natuurlijke rivieroevers bieden 
die noodzakelijke afwisseling.

Zowel het droge als het vochtige bostype is 
ook te vinden langs de stadsrandzone in het 
zuiden van het Noorderpark. In de verschil
lende polders zijn nog enkele elzensingels 
aanwezig op perceelsranden.

MOERAS

De meest kenmerkende natuurwaarden voor 
het Noorderparkgebied zijn de laagveenmoe- 
rasgebieden. Hierin is een aantal typen te 
herkennen. Met name door verschillende ver-

Met name aan de randen van dit gebied 
bestaat grote behoefte aan verbindingszones. 
Dat is de derde factor uit de ecologische 
hoofdstructuur. Met die verbindingszones 
moeten de volgende gebieden met elkaar 
worden verbonden, bijvoorbeeld:
- winter- en zomergebieden van een soort of,
- rust- en foerageergebied van een individu

of,
- verschillende leefgebieden van exemplaren 

van dezelfde soort.

Broekbos en gagelstruweel zijn vrij zeldzame 
bostypen. Met name De Gagel is afhankelijk 
van de combinatie van veengrond en zand 
met kwelwater. Dat zijn maar weinig voorko
mende omstandigheden.

BOS

De bossen op de heuvelrug zijn gemengd van 
karakter. Op veel plaatsen gaat het om in aan
leg naaldbossen die langzamerhand door
groeien naar een meer natuurlijk loofbos. Op 
de landgoederen zijn ook wel percelen als 
loofbos aangelegd. De meer waardevolle 
delen van het bos vallen onder het Eiken- 
Berkenbos met overgangen naar het Beuken- 
Eikenbos. De delen met een hoge grondwa
terstand zijn te herkennen aan overgangen 
naar het Elzen-Vogelkers-verbond. Met name 
door eiken gedomineerde bossen zijn ken
merkend voor de schrale zandgronden in 
Nederland.
Als losse elementen in het weidegebied lig-

In natuurgebieden zoals Ruigenhoek, De 
Gagel, Molenpolder en Westbroek is elzen- en 
wilgenbroekbos de dominante bosvegetatie. 
Dit vormt overgangen naar wilgenstruweel 
en gagelstruweel.

ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR

In het Noorderpark komen veel kerngebieden 
uit de ecologische hoofdstructuur voor; bos
complexen op de Heuvelrug, de Gagelpolder 
met directe omgeving, de Molenpolder en de 
Huis ter Hartpolder met alle gebieden daar 
ten westen van.
De kwaliteit van het overige gebied ten wes
ten van de A27 komt tot uitdrukking in de 
aanduiding natuurontwikkelingsgebied. 
Hieruit blijkt al de hoge ecologische waarde 
van het hele Noorderpark.

Voor een deel hangen de drie eerstgenoemde 
typen gebied als landgoed met elkaar samen.

NATUURWAARDEN

In het totaal aan natuurwaarden zijn vier 
groepen van vegetatietypen te onderscheiden. 
Die vier vormen samen een vrijwel volledige 
bedekking van het Noorderpark. Daarnaast 
kunnen voor vijf verschillende diergroepen 
diverse leef- of verblijfsgebieden worden aan
gegeven. Deze gebieden beslaan altijd meer
dere vegetaliegroepen en overlappen elkaar 
ook onderling.

gen behalve een enkele akker ook bosjes en 
houtsingels. Ook hier is sprake van het Elzen- 
Vogelkers-verbond met daarin ook meidoorns 
en bramen. De elzen zijn het meest kenmer
kend voor deze bosjes.

% 
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landingstadia te onderscheiden ontstaat een 
indeling. De genoemde broekbossen en stru
welen vormen zo geredeneerd in de moeras
gebieden een eindstadium.

De ongestoorde en dus natuurlijk ontwikke
ling is ook in het Noorderpark zeldzaam. Alle 
gebieden met petgaten vormen echter een 
mozaïek van verschillende verlandingstadia. 
Trilvenen zijn te vinden in de Molenpolder en 
de Westbroekse Zodden.

Hoe zeer de broekbossen en struwelen op zich 
ook worden gewaardeerd, ze blokkeren als 
eindstadium de andere verlandingstadia. In de 
Zodden wordt met het opnieuw uitgraven van 
petgaten daarom geprobeerd het ontwikke
lingsproces op sommige plaatsen opnieuw te 
starten.

In de Nederlandse verhoudingen kan rustig 
worden gesteld dat elk van de verlandings- 
stadia zeer waardevol en tamelijk zeldzaam 
is. De hier (potentieel) aanwezige hoge water
kwaliteit van kwel- en regenwater wordt 
maar op weinig plaatsen meer gevonden.

bijvoorbeeld doordat het toetreden van 
kwelwater verdwijnt, ontwikkeld zich 
Veenmos-Riet-associatie. Dit kan worden 
beschouwd als een eerste aanzet voor hoog
veenvorming.

de Beemdgras-raaigrasweide.
Langs de randen van deze graslanden en die 
aan de oostkant van de A27 en dus langs de 
oevers van sloten en vaarten, komen soorten 
voor uit de verlandingsreeks van de moerasge
bieden. Het Vlotgras-Egelskop-verbond is 
daarin als plantengemeenschap te onderschei
den.
Grenzend aan het moerasgebied De Gagel en 
bij Fort Ruigenhoek zijn enkele schraalland- 
percelen te vinden. Hierop domineert 
Dotterbloem-hooiland. Deze vegetatie komt 
in Utrecht nauwelijks voor en is ook verder 
vrij zeldzaam.

GRASLAND
Het merendeel van het Noorderparkgebied 
wordt gekenmerkt door smalle percelen gras
land tussen sloten. Dit is agrarische cultuur
grond welke goed wordt bemest. Uit bota
nisch oogpunt is dit soortenarm. Het behoort 
tot Zilverschoon-verbond, in het bijzonder tot

OPEN WATER
In de plassen, vaarten en sloten buiten de 
moerasgebieden zijn verschillende vegetaties 
te herkennen. De vegetaties zijn ook hier 
weer afhankelijk van de waterdiepte en de 
waterkwaliteit. In rijkere en ondiepe wateren 
gaat het om Grote fontijnkruiden-verbond en 
Waterlelie-verbond. Dit hangt bijvoorbeeld 
samen met de inlaat van Vechtwater. In 
ondiep wat armer water is het Kleine fontijn- 
kruiden-verbond dominant. Dit wordt bevor
derd als sloten regelmatig worden 
geschoond. Als er echter veel rottingsslib 
bezinkt is het Kikkerbeet-verbond aanwezig. 
Dringt daarentegen voornamelijk kwelwater 
door tot het watermilieu dan gaat de 
Waterviolier en Sterrekroos-associatie over
heersen.

De eerste herkenbare verlanding treed op via 
Waterscheerling-verbond en Pluimzegge- 
associatie. De natuurlijke ontwikkeling loopt 
dan via de Schorpioenmos en Ronde zegge- 
associatie. Dit is een ontwikkelingspad naar 
natuurlijke trilvenen. Er zijn echter een drie
tal alternatieve verlandingsroutes:
- Waar wordt ingegrepen met een maaire- 

giem ontstaat een Mattenbies-Riet- of 
Moerasvaren-Riet-associatie. Hierdoor kun
nen ook trilvenen ontstaan.

- Op plekken waar ophoping van planten- 
materiaal optreedt overheerst de 
Moerasspirea-associatie.

- Waar een proces van verzuring ontstaat,

De verlanding begint in petgaten. De in pet
gaten aanwezige water- en oeverplantenvege
tatie is direct afhankelijk van het voldoende 
aanwezig zijn van kwel- en regenwater. Het 
vegetatietype is mede afhankelijk van de 
dieptegradiënten die voorkomen. Het gaat 
om: Grote fontijnkruiden-verbond, Kleinste 
egelskop-associatie, Gewoon blaasjeskruid- 
associatie en Kranswieren-orde.
Wanneer ook ander water in de petgaten 
stroomt of door ophoping een rijker milieu 
ontstaat kunnen Kikkerbeet-Krabbescheer- 
associatie en Waterlelie verbond zich ontwik
kelen.
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In alle bossen in het Noorderpark komen min 
of meer dezelfde broedvogels voor. Dit zijn: 
Boomvalk, Bosuil, Buizerd, Holenduif, 
Houtsnip, Kleine bonte specht en Wielewaal. 
In het boscomplex op de heuvelrug is boven
dien Havik te vinden. Roofvogels gelden als 
een bedreigde groep. Verder zijn dit min of 
meer algemeen voorkomende soorten in het 
bos.

In de moerasgebieden broeden: Blauwborst, 
Bruine kiekendief, Grasmus, Grote karekiet, 
Klein waterhoen, Porceleinhoen, Roerdomp, 
Snor, Waterral, Woudaapje en Zwarte stern. 
Van Purperreiger zijn enkele kleine kolonies 
bekend. Met name de eerste en de laatste 
soort zijn zeldzaam in West-Europa.

Al deze vogels zitten vrij geconcentreerd in 
het gebied. Door de jaren heen valt de keuze 
echter op andere plekken in het gebied met 
grasland en open water.

Daarmee is het Noorderpark een zeer rijk 
gebied voor wat betreft deze landelijk 
bedreigde en beschermde soorten. Het dankt 
deze rijkdom aan het gebufferde en schone 
water en de hoge grondwaterstanden. Verder 
is de nabijheid van struweel bij het water 
voor de overwintering van een aantal van 
deze soorten van belang.

VOGELS

Het Noorderpark is belangrijk voor weidevo
gels. Dit is te danken aan hoge grondwater
standen en rust. Die rust is gebonden aan de 
slechte ontsluiting en het plaatselijk extensie
ve agrarisch gebruik. Grutto, Kievit, 
Scholekster en Tureluur zijn de belangrijkste 
soorten.
's Winters komen daarvoor vele duizenden 
exemplaren van Kolgans en Rietgans in de 
plaats. Het gaat daarbij om 1% van de West
en Midden-Europese populatie.

AMFIBIEËN EN REPTIELEN

In het hele gebied zijn Bruine kikker, Groene 
kikker, Gewone pad en Kleine watersalaman
der aanwezig. De moerasgebieden herbergen 
daarnaast vele exemplaren van Heikikker en 
Ringslang. Het kleinschalige gebied met poe
len ten oosten van de A27 is een goed biotoop 
voor Kamsalamander.

Marterachtigen zijn niet erg talrijk in 
Nederland. Het voorkomen hiervan in het 
Noorderpark is een indicatie voor de aanwe
zigheid van bijvoorbeeld kleine knaagdieren 
en van grote ecologische waarde.

Zowel het kleinschalig gebied ten oosten van 
de A27 als de structuurrijke gebieden in het 
zuiden kennen populaties kleine marterachti
gen (Wezel, Hermelijn, Boommarter).
Al deze kleine knaagdieren zijn niet direct 
bedreigd maar ook bepaald niet algemeen 
voorkomend in Nederland. Vleermuizen zijn 
behalve van donkere, koele en vochtige 
kolonieplaatsen afhankelijk van een rijk 
gestructureerd maar stil landschap voor jacht- 
vluchten naar insecten.

Deze beide zoogdiersoorten gelden als zeer 
bedreigd. Het voorkomen van beiden illu
streert de grote waarde van het uitgestrekte 
en veelvormige Noorderparkgebied. Behalve 
de nabijheid van verschillende milieus is het 
ook erg belangrijk dat er landschapselemen
ten zoals bosjes en houtsingels aanwezig zijn 
als beschutting bij de dagelijkse (nachtelijke) 
trektochten.
In de moerasgebieden komen Dwergmuis en 
Waterspitsmuis en rond de Loosdrechtsche 
Plassen Noordse woelmuis voor. In het klein
schalige landschap ten oosten van de A27 
komen vleermuizen als Grootoorvleermuis, 
Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger en 
Rosse vleermuis voor. Dwergvleermuis en 
Laatvlieger zijn ook langs de stadsrandzone 
bij de forten te verwachten.

ZOOGDIEREN

De Visotter is (mogelijk) aanwezig in het 
gebied tussen Ruigenhoek en de Loos
drechtsche Plassen. Dit is een groot gebied van
wege de brede voedselbehoefte van de dieren. 
Het hele noordoosten van het Noorderpark, 
inclusief de bossen in de aangrenzende pro
vincie Noord-Holland horen tot het territori
um van een of meer groepen Das. Voor deze 
soort is met name het bosgebied op de 
Heuvelrug van belang als rustgebied en is het 
grasland van belang vanwege de aanwezig
heid van voedsel (regenwormen). Voor de 
dassen zijn diverse tunnels aangelegd in de 
wegen in het noordelijk deel van het 
Noorderpark.
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De moerasgebieden en het kleinschalige 
gebied ten oosten van de A27 zijn van grote 
waarde voor libellen. Onder meer de laag- 
veensoorten, zoals Groene glazenmaker, 
komen hier voor.
Voor deze insectengroepen geldt respectieve
lijk dat de aanwezigheid van de karakteristie
ke vegetatie met de juiste waard- en nectar- 
planten en de juiste waterkwaliteit gegaran
deerd moet zijn, willen juist die soorten kun
nen voorkomen.

Op de flank van de Heuvelrug ontstonden 
plaatsen waar met name de landbouw de

drijfveer voor de locatiekeuze is geweest. 
Nabij deze plaatsen op de overgang van hoog 
en droog naar laag en nat, ontstonden enken 
of essen als gevolg van jarenlange akker
bouw. Daarbij zorgde het vee, dat dagelijks 
op de heide en in de bossen graasde, voor de 
aanvoer van de mest. Vanuit de occupatiege- 
schiedenis is de harde overgang van hoog 
naar laag aan de oostzijde van het 
Noorderparkgebied een nog steeds in het 
landschap herkenbare grens en valt samen 
met de huidige gemeentegrens van 
Maartensdijk. Daar gaat de mozaïek ver kave
ling over in een opstrekkende verkaveling. 
De mozaïekverkaveling hangt samen met het 
occupatieproces en het toegepaste landbouw
systeem op de Heuvelrug; de opstrekkende 
verkaveling hangt samen met de vervening 
van het Noorderparkgebied.

VISSEN

Uit incidentele en pleksgewijze tellingen is 
een grote visrijkdom gebleken. Het vermel
den waard zijn soorten als: Alver, Bittervoorn, 
Grote modderkruiper, Kleine modderkruiper, 
Rietvoorn, Ruisvoorn, Riviergrondel en 
Snoek. Schoon water en een oever- en water
plantenvegetatie zoals in de petgaten, draagt 
aan deze natuurwaarden bij. Bij een afnemen
de waterkwaliteit (Vechtwater, ontwatering) 
kunnen deze soorten zich niet handhaven.

4 OCCUPATIEGESCHIEDENIS

De mens heeft in het verleden steeds gere
ageerd op de natuurlijke omstandigheden 
van een gebied: daar waar sprake was van 
een droge stevige ondergrond ontstonden de 
steden en dorpen; daar waar sprake was van 
een vochtige en weinig draagkrachtige onder
grond werd hooguit gehooid. De overgangen 
(tussen hoog en laag, droog en nat etc.) en 
strategische plekken waar routes samenko
men (zoals de splitsing van beken, stroompjes 
en riviertjes, kruisingen van water en wegen) 
waren in het verleden de interessante vesti
gingsplaatsen. Het is niet voor niets dat langs 
de rand van de Heuvelrug allerlei dorpen en 
steden liggen, zoals Zeist, De Bilt, Hilversum 
en Bussum. Utrecht lag heel strategisch aan 
de Vecht, de Hollandsche IJssel en de 
Kromme Rijn.

Het laaggelegen moerasachtige veengebied 
ten westen van de Heuvelrug is lang onge
bruikt geweest, totdat in de 14e eeuw de 
behoefte aan turf groeide. Daartoe werd het 
veen tot in de 16e eeuw planmatig afgegra
ven. Later, toen de hoger gelegen veenlagen 
opraakten, begon men met het veen uit pet
gaten van onder de waterspiegel te winnen. 
Dit veen werd gedroogd op legakkers, waar
na het als turf werd afgevoerd.
Ten behoeve van de afvoer van de turf zijn 
onder regie van de Bisschop van Utrecht 
loodrecht op de Vecht vaarten gegraven, 
zoals de Maartensdijkse vaart, de 
Achttienhovense vaart, de Westbroekse vaart

INSECTEN

De schraallanden zoals in de Gagelpolder en 
het landschap met singels, hagen en bosjes 
ten oosten van de A27 zijn rijk aan dagvlin
ders. Opmerkelijke soorten zijn: Eikenpage, 
Geelsprietdikkopje, Gehakkelde aurelia, 
Groentje, Kleine parelmoervlinder en 
Zilveren maan. Met name voor deze laatste 
soort worden hele natuurterreinen ontwik
keld om de ernstig bedreigde soort in uit te 
kunnen zetten.

De bewonings- en gebruiksgeschiedenis (ook 
wel occupatiegeschiedenis) van het gebied 
tussen de Heuvelrug en de Vecht hangt sterk 
samen met de aanwezigheid van strategische 
plaatsen en droge bewoningsplaatsen op de 
flank van de Heuvelrug en moerasachtige 
veengebieden tussen Heuvelrug en Vecht.
De strategische plaatsen speelden onder meer 
voor de Romeinen in verband met de verde
diging van de noordgrens van het Romeinse 
Rijk. In de Romeinse tijd zijn Utrecht, 
Maarssen en Loenen gesticht langs de Vecht.
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Na een bepaalde ontginningsdiepte werd 
ongeveer evenwijdig aan de Vecht een nieuwe 
weg aangelegd, zoals de Gagel Dijk, de 
Kerkdijk, de Groenekansche Dijk, de 
Binnenwegsche Dijk, de Maartensdijk etc. 
Deze wegen vormden vervolgens weer de 
basis voor ontginning in de volgende perio
de. Langs deze wegen of dijken werden 
woningen gebouwd van mensen die zich met 
de vervening bezighielden. Later werden van 
deze woningen veelal boerderijen gemaakt.

Vanuit de occupatiegeschiedenis kan feitelijk 
niet over een (noord-)westgrens van het 
Noorderparkgebied worden gesproken. 
Hoewel de ontginningsbasis en -richting in het 
gebied steeds enigszins anders is, loopt het 
verveningsgebied door tot in de provincie 
Noord-Holland. Vanuit de topografie en het 
latere gebiedsgebruik zou de westgrens langs 
de Nieuwe Weg en het Tienhovensch Kanaal 
kunnen worden gelegd: aan de zuidzijde is

had, vormt vanuit de occupatiegeschiedenis 
van het gebied bezien de noordgrens van het 
Noorderparkgebied.
Toen het veen uit een gebied was weggegra
ven, werd de grond geschikt gemaakt voor 
het gebruik als landbouwgrond. Met name in 
het oostelijk deel van het gebied bestond dit 
uit het vermengen van wat resterend veen en 
bolsterveen (de bovenste laag van het veen, 
die niet als turf kon worden verkocht), mest, 
kalk en met het onder het veen liggende 
zand. Op deze wijze zijn toemaakdekken ont
staan die geschikt zijn voor het gebruik als 
grasland. Hoewel uit de eerder afgedrukte 
bodemkaart vrij veel zandgrond aanwezig 
blijkt te zijn, zijn de meest westelijk gelegen 
zandgronden van het gebied dus feitelijk van 
het veen ontdane ontginningsbodems.

De vervening in het Noorderparkgebied stop
te bij de Hollandsche Rading. Deze dijk 
vormde de grens tussen Utrecht en Holland 
en had tot taak het water vanuit het veenge
bied te keren. Deze grens, die in de eerste 
plaats een waterhuishoudkundige functie en 
in de tweede plaats een bestuurlijke functie

De reeks forten van de Hollandse Waterlinie 
rond Utrecht liggen als opvallende groene 
elementen in het overwegend open gebied en 
vormen tevens oriëntatiepunten. Het zijn Fort 
Ruigenhoek, Blauwkapel en Voordorp. 
Ook de landgoederen Persijn, Eyckenstein, 
Rustenhoeve, Voordaan en Beukenburg vor
men een opvallend element in het Noorder
parkgebied.

GEMEENTE MAARTENSDIJK

5 VISUEEL-LANDSCHAPPELIJKE KENMERKEN

Het landschap van het Noorderparkgebied 
wordt voor een belangrijk deel gekenmerkt 
door het grote open weidegebied dat zich uit
strekt van de rand van Utrecht tot aan de bos
rand van de Utrechtse Heuvelrug. Het weste
lijk deel, met uitzondering van de open 
Bethunepolder, is meer verdicht door begroei
ing van de zoddengebieden. Ook de oostrand 
is meer verdicht door toename van kavel- 
grensbeplanting, lanen en bosstroken van de 
landgoederen. Opmerkelijk is de langgerekte 
kavelstructuur, geaccentueerd door wegen, 
sloten en kavelgrensbeplantingen, die zich 
over kilometers tot aan de horizon voortzet. 
Ook de meer verdichte zoddengebieden en 
de kassengebieden rond Maarsseveen volgen 
deze structuur. Dwars op de kavelrichting 
liggen de wegdorpen met kerktorens als dui
delijke oriëntatiepunten.

sprake van in cultuur gebrachte veengrond, 
terwijl aan de overzijde sprake is van een plas- 
sengebied als gevolg van slecht uitgevoerde 
verveningen.

en de Tienhovense vaart (het huidige 
Tienhovensch Kanaal). Het gebied tussen de 
vaarten werd bij de ontginning van het veen 
door het graven van sloten opgedeeld in smal
le stroken met een breedte van 70 tot 100 m.
In verband met het door de Bisschop van 
Utrecht verleende recht van opstrek, werd de 
grond eigendom van degene die de grond na 
vervening had ontgonnen.
De ontginningsbasis van het Noorderparkge
bied ligt dus op de rand van de relatief hoge 
oostelijke oeverwal langs de Vecht en het 
laaggelegen veen. Deze basis vormt vanuit de 
occupatiegeschiedenis tegelijkertijd de west
en zuidgrens van het Noorderparkgebied.

In het westelijk deel van het gebied is nog 
steeds sprake van veengrond: daar is het 
veen afgegraven tot een niveau waarbij een 
op dat moment te handhaven waterhuishou
ding kon worden gevoerd.
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in geringe mate wordt verstoord. Het gebied 
rond Westbroek heeft de status van stiltege- 
bied. Hierdoor zijn in dit gebied in principe 
geen ontwikkelingen mogelijk als intensieve 
recreatievoorzieningen, terreinen voor 
lawaaiige sporten, aanleg van doorgaande 
(spoor)wegen, bebouwingskernen en indus
trieterreinen en het uitvoeren van grote ont
grondingen.

Voor het Noorderpark worden in het Water
huishoudingsplan de volgende beleidslijnen 
aangegeven:
- water uit landbouwgebieden mag niet via 

belangrijke natuurgebieden in het Noorder
park worden afgevoerd;

- verbetering van de afstemming van de 
grondwaterstandsdiepte binnen de belangrij
ke weidevogelgebieden binnen het 
Noorderpark;

- behoud en herstel van waardevolle oever- 
en slootmilieus;

1 WATERHUISHOUDINGSPLAN

PROVINCIE UTRECHT (1992)

In het waterhuishoudingsplan worden, uit
gaande van de watersysteembenadering, uit
spraken gedaan over het kwaliteits- en kwanti- 
teitsbeheer van het grond- en oppervlaktewater.

STILTEGEBIED

Een stiltegebied is een gebied waarin de 
geluidsbelasting als gevolg van menselijke 
activiteiten zodanig laag is, dat de rust in het 
gebied (of gedeelten daarvan) niet of slechts

BODEMBESCHERMINGSGEBIEDEN

Dit zijn gebieden die extra bescherming 
nodig hebben vanwege de waardevolle 
bodem (abiotische waarde) en/of vanwege 
het voorkomen van waardevolle landschaps
elementen die primair bepaald zijn door de 
bodem (biotische en antropogene waarde). 
Voor deze gebieden is het provinciale beleid 
gericht op het behoud en eventueel herstel

GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIED

In het Noorderpark liggen twee grondwater
beschermingsgebieden, te weten de 
Bethunepolder en de waterwinning bij 
Groenekan. In een grondwaterbeschermings
gebied wordt de kwaliteit van het grondwa
ter beschermd ten behoeve van de waterwin
ning. Binnen een grondwaterbeschermingsge
bied ligt het eigenlijke waterwingebied. In 
waterwingebied en grondwaterbeschermings
gebieden is een groot aantal ontwikkelingen 
verboden dan wel ontheffingplichtig, zoals 
mestopslag, aanleg van infrastructuur, het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen, bodemlo- 
zingen en vestiging van bepaalde bedrijven.

- beperking wateraanvoer;
- voldoende af- en ontwatering voor gebie

den met de hoofdfunctie landbouw;
- terugdringing van de effecten van bema

ling van de Bethunepolder op grond- en 
oppervlaktewater ten behoeve van behoud 
en herstel van natuurwaarden in de omge
ving, zonder dat hierdoor de te winnen 
hoeveelheid drinkwater onder de 25 mil
joen m3/jaar daalt.

De hoofd functies van het watersysteem in het 
Noorderparkgebied (inclusief de Bethune
polder) zijn natuur en landschap. Naast deze 
hoofdfuncties, komt in het Noorderpark
gebied een groot aantal nevenfuncties voor: 
bebouwing en infrastructuur, land-, tuin- en 
bosbouw, waterrecreatie en drink- en bedrijfs- 
watervoorziening. De nevenfuncties land-, 
tuin- en bosbouw worden toegekend met het 
oog op het agrarisch gebruik van een belang
rijk deel van het gebied. De functie voor de 
drink- en bedrijfswatervoorziening manifes
teert zich middels het pompstation 
Groenekan en het uitslagwater van de 
Bethunepolder.

STRATEGISCH BECREHZEH

2 MILIEUBELEIDSPLAN

PROVINCIE UTRECHT 1993-1997

In het provinciale milieubeleidsplan wordt 
aangegeven dat, in navolging van het natio
naal milieubeleidsplan de aanpak van kwets
bare gebieden in de provincie Utrecht hoge 
prioriteit heeft. Hierbij wordt een integrale 
aanpak voorgestaan, waarbij in een gebied 
alle milieufacetten aan de orde komen. In dit 
zogenaamde gebiedsgerichte milieubeleid 
zijn vooral vermesting, verzuring, verstoring, 
verspreiding en verdroging van belang.
Op basis van deze thema's komt de provincie 
tot een aantal milieubeschermingsgebieden. 
De Wet milieubeheer gebruikt 'milieubescher- 
mingsgebied' als overkoepelende term voor 
de huidige stiltegebieden, grondwaterbe
schermingsgebieden en natuurgebieden.



Sr

3®

3®

©

3g

X
X
X
X

X

& 53

X

De inspanningen voor het Noorderpark zijn 
in eerste instantie gericht op de aanpak van 
bedreigingen door verdroging, verzuring, 
vermesting en verspreiding. In deze zoge
noemde speerpuntgebieden dient hiertoe de 
juiste vorm van beheer te worden gevonden.

lijke en landschappelijke functie die het 
Noorderpark voor de omgeving heeft.
Genoemd worden;
- de rivier de Vecht; deze dient onder andere 

een verbinding te krijgen met het moeras in 
polder de Gagel;

- verbinding Oostbroek-Hollandsche Rading, 
waarmee onder andere de gebieden 
Sandwijck en Groenraven/Lage Gronden 
kunnen worden verbonden met de bossen 
nabij Bilthoven en Hollandsche Rading;

- verbinding Beukenburg-polder de Gagel en 
Einde Gooi; hiermee wordt een verbinding 
gevormd tussen de droge bossen op de 
Utrechtse Heuvelrug en de natuurgebieden 
in het Noorderpark.

de werkgroep Sandwijck in een inrichtings
voorstel ('Groene wegen langs de Heuvel
rug') als de Stichting voor Toegepaste Land
schapsecologie in een rapport ('De laatste 
schakel, de open groen ruimte tussen Utrecht, 
De Bilt en Groenekan') nogmaals de aandacht 
gevestigd op het feit dat in het gebied tussen 
Maartensdijk, De Bilt, Zeist en Utrecht sprake 
is van de enige (overgebleven) mogelijkheid 
tussen de Vecht plassen en het Kromme Rijn 
gebied om te komen tot de inrichting van een 
ecologische verbindingszone.

In een gemeentelijke reactie op het pre-advies 
van de werkgroep De Smidt over de struc- 
tuurvisie Utrecht 2015 uit 1990 wordt de bij
zondere status van deze corridor nog eens 
benadrukt ('Van Oostbroek tot Westbroek, 
Visie op de laatste corridor Kromme Rijn - 
Vechtstreek'). In hetzelfde jaar is door zowel

van de bijzondere bodemkwaliteit. De pro
vincie voert hiertoe een stimuleringsbeleid, 
waarbij middels subsidies de bescherming 
van de bodem wordt versterkt.

Een ecologische verbindingszone, waarmee 
het gebied bij Westbroek wordt verbonden 
met het gebied bij Oostbroek is van essentieel 
belang voor de fauna in het gebied. Het tus
senliggende gebied is namelijk de enige plek 
waar nog een natuurlijke verbinding mogelijk 
is van het Kromme Rijn gebied naar de 
Vechtstreek. De verstedelijking in het stadsge
west Utrecht heeft dit op andere plekken in 
het gebied onmogelijk gemaakt.

BELEIDSPLAN
NATUUR EN LANDSCHAP (1992)
In dit beleidsplan is een provinciale uitwer
king gegeven van het nationale natuurbe
leidsplan, door het aangegeven van de nade
re invulling van de 'ecologische hoofdstruc
tuur', zoals deze door het rijk in haar natuur- 
beleidplan is geïntroduceerd. Aangegeven 
zijn reservaatsgebieden, beheersgebieden, 
natuurontwikkelingsgebieden en ecologische 
verbindingszones.
Een groot aantal hectaren reservaats- en 
beheersgebied en natuurontwikkelingsgebie
den kunnen worden gerealiseerd in het kader 
van de Herinrichting Noorderpark. Voor de 
ecologische verbindingszones is het echter 
essentieel dat ook een relatie wordt gelegd 
met gebieden buiten het Noorderpark. Deze 
verbindingen zijn uitgewerkt in het werkdo
cument ecologische verbindingszones, dat 
een onderdeel van het bovengenoemde pro
vinciale beleidsplan vormt.
Ook hier blijkt weer de belangrijke natuur-
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