
Utrechts Landschap werkt al 90 jaar 
aan een mooiere provincie Utrecht 
door de bescherming van natuur 
en erfgoed. In die periode is er 
natuurlijk het nodige veranderd, 
in de maatschappij en ook in onze 
werkwijze. Wat een bewezen basis  
is gebleken: veiligstelling voor  
de eeuwigheid. Want als terreinen  
en erfgoed bij ons in eigendom 
en beheer zijn, blijft dat natuur en 
erfgoed. Dat is de groene garantie. 

Sinds 1927 hebben we bijna 6000 ha terrein 
onder onze hoede gekregen. De grote sprong 
begon eind jaren ’80 en zette zich voort na 
de introductie van de Ecologische Hoofdstruc
tuur (nu Natuurnetwerk). Een nieuwe manier 
van werken ontstond, gericht op de toename 
van natuurareaal en functieverandering van 
grond. Agrarische percelen, afgestoten militaire 
complexen en verwaarloosde recreatiegebie
den of bedrijventerrein zijn ingericht voor 
natuur. Natuurontwikkeling is hierbij vaak een 
katalysator gebleken voor verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit. Soms letterlijk door een 
grote schoonmaak van grond of gebouwen. 
Soms door oude allure terug te brengen op 
buitenplaatsen of door verrassende natuurlijke 
dynamiek ruimte te geven in het landschap.  
En natuurlijk door jarenlang geduldig  
en deskundig beheer, waarmee verarmde  
natuurgebieden weer tot bloei komen. 
In deze brochure beschrijven we bovenstaande 
categorieën. Het biedt inspiratie voor  
natuurherstel, die bijdraagt aan een mooi  
en levendig Utrechts landschap. 

De Utrechtse traditie
Natuur en erfgoed als katalysator
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van weiland naar natuur:  
kilometers prikkeldraad  

werd overbodig

slijkgroen pioniert op 
de slikkige oever

het gegraaf en gegraas  
van de galloway geeft ruimte  

aan nieuwe planten

zelfs de zeearend komt  
een kijkje nemen

 

Het Ridderoordse Bos
Toen het Ridderoordse Bos rond 1927 dreigde te worden verkocht aan 
bouwspeculanten, ontstond grote bezorgdheid onder een aantal Utrechtse 
notabelen en bestuursleden van Natuurmonumenten over het behoud van 
de groene long. Dit resulteerde in de oprichting van Stichting Het Utrechts 
Landschap. Door langdurig beheer werd dit arme naaldhoutbos ontwikkeld 
tot een rijk loofbos, afgewisseld met graslanden, natuurakkers en heideveld
jes. Vele planten, dieren en insecten hebben hier hun thuis.

VOORHEEN

HUIDIGE SITUATIE

Van arm naar rijk

Meer projecten binnen dit thema

 

het graan trekt reeën

de das voelt zich hier 
weer helemaal thuis

losse bladeren worden weggeblazen uit de bermen, 
zodat paddenstoelen goed kunnen groeien

dood hout 
leeft

Heidestein
heide en dennenbos

Stoutenburg
landgoedbos en graslanden

Bolgerijen-Autena
graslanden en grienden

Amerongse Bos
loofbos en natuurakkers 

 

Terreinen worden aangekocht om ze 
letterlijk te beschermen en veilig te 
stellen voor de toekomst. Via des

kundig en jarenlang beheer ontstaat 
er geschikt leefgebied voor flora en 
fauna. Goed kijken wat er gebeurt, 

geduld hebben en eventueel bijstu
ren: maatwerk. Zo ontwikkelen zich 
langzaam maar zeker steeds rijkere 
en rijpere ecosystemen, met meer af
wisseling, soms op kleine schaal. Ook 
de leefomgeving van veel Utrechters 
wordt daardoor steeds rijker: natuur 
dichtbij, landschappen vol leven, 
altijd wat te zien en te ontdekken.

Blauwe Kamer
In de Blauwe Kamer is rivierdynamiek in het landschap omarmd en actief 
gestimuleerd door de zomerkade door te steken en geulen te graven. De 
samenhang met de Grebbeberg is hersteld. De grazers – groot en klein – 
zorgen voor een dynamisch mozaïek. Ruimte voor de rivier en natuurgerichte 
recreatie liften mee. De Blauwe Kamer heeft als pilotproject veel internatio
nale aandacht gekregen. VOORHEEN

HUIDIGE SITUATIE

Meer projecten binnen dit thema

 

Blikkenburg
grondwater

Bornia
stuifzand

Plantage Willem III
grazers

Palmerswaard
rivierdynamiek

Utrechts Landschap verwerft terreinen waar potenties zijn voor rijke 

natuur. Soms zijn het arme, eenzijdige natuurterreinen die geleidelijk 

ontwikkeld worden tot hotspots van biodiversiteit. Niet alleen voor  

zeldzame soorten, maar ook voor algemene soorten die hier thuishoren.

Om de natuurlijke dynamiek op 
gang te brengen is vaak een grote 
ingreep nodig. Voorbeelden hiervan 
zijn het doorsteken van een dijk 

zodat de rivier weer de uiterwaard 
kan overstromen of het kappen 
van bomen zodat de wind weer vrij 
spel heeft. Grote grazers zorgen op 

hun eigen manier voor dynamiek. 
Dergelijke robuuste natuurgebieden 
zijn vaak spectaculair om te zien. 
Moerassen, stuivende duinen of 
slikoevers leiden tot verrassende 
landschappen waarin karakteristieke 
dieren en planten terugkeren en 
zich thuis voelen. Waar altijd veel te 
ontdekken is.

Van statisch naar dynamisch
Water, wind en temperatuur hebben grote invloed op de vorming van 

het landschap. Stromend rivierwater zorgt voor erosie en sedimentatie, 

grondwater brengt kalk en mineralen in de bodem, stuivend zand vormt 

duinen en open vlaktes. Deze dynamische processen zijn vaak de motor 

achter natuurontwikkeling en leveren bijzondere landschappen op. 



Natuur en erfgoed 
● Van arm naar rijk

● Van statisch naar dynamisch

● Van rommelig naar allure

● Van vies naar schoon

Utrechtse parels 
Utrechts Landschap is van oudsher actief 
op de Heuvelrug, in de uiterwaarden van de 
Nederrijn en op de landgoederen en buiten
plaatsen van de Stichtse Lustwarande. En 
niet te vergeten kleinschalig langs Vecht en 
Kromme Rijn. Met landgoed Oostbroek als 
thuisbasis, zijn we verweven met De Bilt en 
de oostkant van de stad Utrecht. Onze geo
grafische scope heeft zich in de afgelopen 
90 jaar uitgebreid met de Gelderse Vallei en 
de Vijfheerenlanden. En door de komst van 
23 molens en kasteel Loenersloot ook met 
het westelijke veenweidelandschap. Al met 
al een rijk palet, dat is gegroeid door onze 
aanpak zoals we die in deze brochure schet
sen. Op de kaart is voor elk gebied of object 
een karakteristieke verandering uitgelicht. 

VAN ROMMELIG NAAR ALLURE
Wulperhorst en Blikkenburg

VAN STATISCH NAAR DYNAMISCH
Blauwe Kamer

VAN ARM NAAR RIJK
Het Ridderoordse Bos

VAN VIES NAAR SCHOON
Hooge Kampse Plas

Natuur en erfgoed  
van Utrechts Landschap 



 
vanaf het fietspad 

zijn doorkijkjes naar 
de plas gemaakt

vogels foerageren bij de 
nieuwe natuurlijke oevers 
en op de vogeleilanden

tijdens de werkzaamheden 
zijn 100 grote vissen 
teruggezet in de plas

wandellaantjes 
zijn hersteld

de militaire barakken zijn 
gesloopt om de open ruimtes  

en het bos te herstellen

in de slingervijver van het  
park groeit waterviolier

in de oude ijskelder  
wonen nu vleermuizen

Van vies naar schoonVan rommelig naar allure

Meer projecten binnen dit themaMeer projecten binnen dit thema

 

Hooge Kampse Plas
De Hooge Kampse Plas, ontstaan door zandwinning, voorheen ook wel het 
‘Stinkgat’ genoemd, is jarenlang gebruikt als stortplaats voor huisvuil. Door 
de kruising tussen het Kromme Rijngebied, de Utrechtse Heuvelrug en het 
veenweidegebied biedt de plas veel ecologische potenties. Utrechts Land
schap werkt met K3Delta aan de sanering van het gebied. Door stort van 
bagger uit de omgeving wordt de vervuilde laag afgedekt. Tegelijk worden 
er ecologische oevers aangelegd en slikkige eilanden waar vogels kunnen 
foerageren. De eerste porseleinhoen is al waargenomen. 

Wulperhorst en Blikkenburg
De landgoederen Wulperhorst en Blikkenburg liggen op de overgang van de 
Utrechtse Heuvelrug naar de Kromme Rijn. Vanuit ecologie een bijzondere 
regio, o.a. vanwege het schone, opkwellende grondwater. Door sloop van de 
militaire gebouwen op Wulperhorst en Blikkenburg is de functie van land
goed en natuurgebied hersteld. De kenmerkende structuren van landgoed 
Wulperhorst zijn teruggebracht en op Blikkenburg heeft de natuur vrij spel 
gekregen. Hier wordt de kwelpotentie vol allure benut. 

VOORHEEN

VOORHEEN

HUIDIGE SITUATIE

Vikinghof
nieuwe toekomst  
voor oud zwembad 

Molen Maallust
ruimte om te draaien  
in Amerongen

Soesterberg
bodemverontreiniging  
en asbest op vliegbasis

Beerschoten
modern herstel historische 
Goudvissenkom

Bloeidaal
fosfaatbelasting  
in beekdal

Bosscherwaarden
nieuwe functie 
steenfabriek

Harlan
sloop proefdiercentrum

Loenersloot
restauratie kasteel

HUIDIGE SITUATIE

Vermesting, versnippering, vervui
ling, verdroging: zo maar een greep 
uit de thema’s waar de natuur last 
van heeft en die slecht uitpakken  

voor de kwaliteit van de leefomge
ving. Op gronden die een intensief 
agrarisch gebruik hebben gekend, 
is verrijking met fosfaat een groot 

probleem. Oude huisvuilstorten  
duiken geregeld op en zelfs recrea
tief kleiduivenschieten laat sporen 
van lood na, op Bornia. Natuur
ontwikkeling begint daarom vaak 
met het weghalen van deze erfenis. 
Fosfaatrijke bodems worden  
afgegraven, vervuiling gesaneerd en  
asbest houdende gebouwen gesloopt. 
Natuurherstel brengt dus vaak ook 
(lokaal) milieuherstel met zich mee. 

Historisch erfgoed vertelt vaak van 
een fraaie samenwerking tussen 
mens en landschap. Monumentaal 
erfgoed in het landelijk gebied 
toont die samenhang nog het beste: 
bij steenfabrieken langs de rivier 

en bij molens die konden draaien 
en malen in het open weideland
schap. Bij de aanleg van parken van 
buitenplaatsen werd het aanwezige 
landschap benut én flink aangepast 
volgens een doordacht ontwerp.  

De samenhang tussen rood erfgoed 
en het landschap is vaak verdwenen, 
doordat functies zijn veranderd. 
Indien mogelijk, hersteld Utrechts 
Landschap juist die samenhang  
en brengt daarmee allure terug.  
Molens kunnen weer draaien,  
in landhuizen wordt gewoond of 
gewerkt en parken zijn opgeknapt. 
In de parken kan nu een  
breder publiek: ‘buiten verpozen’. 
Planten en dieren liften mee. 

Door de erfenis van eerder grondgebruik is het landschap op sommige 

plekken flink aangetast. Soms is het duidelijk waarneembaar en soms 

zit het verstopt in bodem en water. Voor natuur- en landschapsherstel is 

het nodig om de milieuomstandigheden weer zo veel mogelijk op orde 

te brengen of de ingrepen te verzachten. 

Landgoederen en buitenplaatsen zijn vormend geweest voor de ontwik-

keling van landschap en natuur langs de Heuvelrug en de Vecht. Het 

Utrechts Landschap herstelt de allure van verscheidene buitenplaatsen 

en stimuleert hiermee ook de biodiversiteit.



Een mooie 
uitdaging
Na 90 jaar zijn wij gelukkig  

nog lang niet klaar. Er ligt  

een mooie gezamenlijke opgave 

om het Natuurnetwerk in  

Utrecht te realiseren, inclusief  

de ‘groene contour’. 

Dat daar scherpe keuzes voor nodig 
zijn weten we inmiddels ook: de 
biodiversiteit en de landschappelijke 
kwaliteit staan stevig onder druk. Er 
zijn extra inspanningen nodig om aan 
de doelstellingen te voldoen en om 
daarmee bij te dragen aan internatio
nale afspraken over duurzaamheid en 
biodiversiteit. Versterking van natuur 
en landschap rond het natuurnetwerk 
door natuurinclusieve landbouw 
speelt daar een belangrijke rol in.  

We weten inmiddels ook dat derge
lijke ontwikkelingen bijdragen aan 
een mooiere provincie met ruimtelijke 
kwaliteit van allure. Behoud en  
ontwikkeling daarvan heeft altijd  
hoog in het vaandel gestaan bij  
de Provincie. Ook dat kunnen we  
gerust ‘de Utrechtse traditie’ noemen. 
Het is de uitdaging om dit te  
borgen in de nieuwe Omgevingsvisie. 

Utrechts Landschap blijft 
graag het initiatief  
nemen voor vernieuwende 
projecten. In samenwer-
king met onze partners. 
We verheugen ons op 
een Utrechts netwerk van 
prachtige, beleefbare  
natuurgebieden en waarde-
vol erfgoed vol verhalen.  
In een levend landschap, 
voor de eeuwigheid! 

UTRECHTSLANDSCHAP.NL
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Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt  
door de provincie Utrecht. 


