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Voorwoord 

Groen en biodiversiteit zijn belangrijke thema’s in de samenleving. Ze bepalen een 
duurzame en leefbare toekomst voor onze wereld. De gemeente Houten onderschrijft het 
belang van groen en biodiversiteit. Daarom heeft zij een visie opgesteld hoe zij hiermee in 
de toekomst om willen gaan. Deze Visie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 
de bewoners, gemeente, natuur- en milieugroepen. Deze Visie geeft de richting voor het 
beleid voor groen en biodiversiteit voor de periode 2020 t/m 2040. 
 
Belangrijk bij het tot stand komen van deze visie is de Klankborgroep Biodiversiteit die 
bestaat uit betrokken bewoners van Houten. Met veel enthousiasme hebben zij gevraagd 
en ongevraagd advies gegeven. De leden van de klankbordgroep zijn: Anja Tekelenburg, 
Annette Jansen, Annette Kreft, Barbera Blokland, Herman Bouman, Jacco Hoogewoud, 
Jacqueline Scheepmaker, Jan Buys, Klaas Hemke van Meekeren, Maya van Bemmel, 
Peter Dam, Pierre Jongerius en Ronald Verbeek. 
Vanuit de gemeente hebben de volgende personen bijgedragen aan de visie: Erik Huffels, 
Peter van Wieringen, Koen Helling, Remco Hogenbirk, Joyce Verhoeven en Gerco 
Wicherson. 
De wethouders Hilde de Groot en Herman Geerdes en vanaf medio 2020 wethouder 
Sander Bos hebben sturing gegeven aan de totstandkoming van dit document. 
 
Deze visie is opgesteld door Koen Helling en Gerco Wicherson van de gemeente Houten 
waarbij in de periode jan 2019 - augustus 2020. Hierbij is samengewerkt met Bureau 
Waardenburg waarbij zij de gemeente hebben geadviseerd bij het opstellen van deze Visie. 
 

 
Figuur 0.1 IJsvogel 
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Het sprookje biodiversiteit 
 
daar stond ze in haar rode jas 
te roepen: het is tijd 
het is tijd voor verandering 
voor meer diversiteit 
 
voor vlinderstrook en bloeibogen 
met pluriforme kruin 
voor zonpaneel en regenton 
en tegels uit de tuin 
 
daar stond ze in haar rode jas 
te roepen: het is tijd 
geef alle beestjes ruimte 
met een beter maaibeleid 
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er werd zowaar geluisterd 
ze kreeg oevers met een lach 
een bos zo mooi verwilderd 
het was prachtig wat ze zag 
 
daar ging ze met haar rode jas 
ze had het naar haar zin 
ze zong zo blij en huppelde 
het Nieuwe Wulven in 
 
de bloemen bloeiden weeldig 
ze raakte van het pad 
de laatste die haar heeft gezien… 
de wolf die haar vrat 

 
 
 
 

http://www.dorpsdichterhouten.nl/
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Figuur 0.2: Drijvend eiland bij Gouden Huis 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Groen en biodiversiteit zijn wereldwijd belangrijke onderwerpen. Het besef dat groen 
belangrijk is voor een duurzame en gezonde samenleving, die profiteert van 
ecosysteemdiensten1, wordt wereldwijd onderschreven. De Verenigde Staten sloten zich 
onlangs aan bij een internationaal initiatief om een biljoen bomen te planten tegen 
klimaatverandering. De Nederlandse overheid stimuleert en helpt allerlei organisaties bij 
het uitvoeren van duurzame plannen bijvoorbeeld voor biodiversiteit met Green Deals. 
Klimaatverandering en menselijke activiteiten beïnvloeden de biodiversiteit en de kwaliteit 
en oppervlakte van natuur. 
 
Vergeleken met de biodiversiteit van 1990 is in Nederland de biodiversiteit van nagenoeg 
alle ecosystemen afgenomen en vele malen lager dan de niet aangetaste ecosystemen 
(Wereld Natuur Fonds, 2020; Lof et al., 2019). Belangrijke oorzaken zijn intensieve 
landbouw, stikstofdepositie, vervuiling, afname oppervlakte natuur en versnippering van 
natuurgebieden. 
 
Houten is een ‘groene gemeente’ waar nabij de woningen groen en groene zones aanwezig 
zijn zoals de Groenzone en Vijfwal en waarbij ook in het buitengebied veel groen aanwezig 
is. Deze groene gebieden zijn belangrijk als leefgebied voor flora en fauna. Daarnaast zijn 
dit gebieden die belangrijk zijn voor de 
Houtense bevolking. Deze zijn bij uitstek ook 
de plek om te recreëren, ontstressen en elkaar 
te ontmoeten; ‘mensen worden blij van groen’. 
Groen heeft hierbij een belangrijke sociale 
functie. 
Daarnaast heeft het groen een belangrijke 
functie als het gaat om het vestigingsklimaat 
voor particulieren en bedrijven. Vanwege het 
vele groen is Houten gewild om er te komen 
wonen of om een bedrijf te starten. 
Het groen in Houten als geheel is belangrijk 
voor de biodiversiteit. 

Figuur 1.1: Rustbank in Vlinderidylle op bedrijventerrein De Veste 

De gemeente Houten wil zich maximaal inzetten voor het vergroten en verbeteren van de 
biodiversiteit en wil daarbij ook de sociale functie die groen vervult versterken. Hierbij 
realiseert de gemeente zich dat dit twee functies zijn die niet altijd even goed samen gaan 
zodat keuzes moeten worden gemaakt of een tussenweg gevonden. 
Daarnaast geldt dat biodiversiteit een belangrijk aspect is in ons leven dat nauw 
samenhangt met de aanwezigheid van groen. De biodiversiteit staat onder druk. Zonder 
biodiversiteit is bijvoorbeeld landbouw niet mogelijk. Meer dan veertig procent van de 
medicijnen tegen kanker komen voort uit de natuur. Biodiversiteit zorgt ook voor schoon 
water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Daarnaast levert het voedsel en 
grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Zonder deze natuurlijke 
hulpbronnen kunnen wij niet bestaan. Daarom is het belangrijk dat wij ons in Houten ook 
inzetten om de biodiversiteit te versterken. 
 
In deze Visie Groen en Biodiversiteit is aangegeven welke doelen de gemeente nastreeft 
voor groen en biodiversiteit en op welke thema’s de gemeente wil inzetten in de periode 

 
1 Ecosysteemdiensten: is een dienst die door een ecosysteem aan mensen wordt geleverd (Wiki) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteem
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2020-2040 om dit te bereiken. In het Coalitieakkoord 2018 – 2022 is hierover het volgende 
opgenomen. 

We willen het rentmeesterschap van de aarde vormgeven: we zorgen samen voor de 
wereld waarin we leven. We willen dat er meer ruimte komt voor flora en fauna in onze 
gemeente, waarmee we recht doen aan de Toekomstvisie Houten 2025. We maken 
een totaalvisie op flora en fauna.  
 
We houden ons buitengebied bewoonbaar, bereikbaar en duurzaam groen. Bij 
projecten en gebiedsontwikkeling in het buitengebied is het uitgangspunt dat we bij elke 
activiteit kijken naar de mogelijkheid voor versterking van natuurwaarden. We houden 
daarbij rekening met de positie van de agrarische ondernemers en de inwoners en 
wegen de verschillende belangen altijd in samenspraak af.  
 
We maken het gebied aantrekkelijker voor inwoners, ondernemers en recreanten door 
in te zetten op natuurontwikkeling, fiets- en wandelpaden en kleinschalige 
overnachtings-mogelijkheden. Samen met inwoners en (agrarische) ondernemers 
werken we aan de leefbaarheid en ontwikkeling van ons buitengebied.  
 
We zetten ons in voor leefbare, groene wijken met voldoende (natuur)speelplekken 
voor kinderen en een openbare ruimte voor ontmoeting voor jong en oud. We 
ondersteunen scholen actief bij het vergroenen van schoolpleinen en/of de aanleg van 
moestuinen. Ook ondersteunen we experimenten om meer bomen en struiken aan te 
planten op particuliere grond (Bron: Coalitieakkoord 2018-2022). 

1.2 Doel 

De Visie Groen en Biodiversiteit geeft richting aan het beleid voor groen en biodiversiteit in 
de gemeente Houten voor de periode 2020 – 2040. Hiermee biedt de Visie een leidraad 
om te bepalen welke maatregelen bijdragen aan de doelen en/of toekomstige 
ontwikkelingen in de gemeente die passen binnen de groen- en 
biodiversiteitsdoelstellingen. Dit zowel voor de eigen inspanningen die de gemeente op dat 
gebied kan leveren als ook input en/of toetsingskader voor plannen van derden. Op basis 
van deze Visie worden voor de komende jaren uitvoeringsprogramma’s opgesteld waarin 
projecten zijn opgenomen waarmee invulling wordt gegeven aan deze visie. 
 
Deze Visie is één van de kader stellende visies van de gemeente Houten. Deze Visie 
beschrijft de ‘basishouding’ van de gemeente Houten en hoe zij het thema groen en 
biodiversiteit in andere ruimtelijke plannen en beleidsvelden kan implementeren. Het vormt 
bijvoorbeeld input voor de plannen in het kader van de klimaatadaptatie en voor de 
Ruimtelijke Koers Houten 2040. 
Ook zal de informatie uit deze Visie Groen en Biodiversiteit onderdeel uitmaken van het 
afwegingskader bij de integrale afweging van ruimtelijke plannen en vormt het een 
bouwsteen voor de Omgevingsvisie en de -plannen. Regels omtrent de biodiversiteit, die 
effect hebben op de omgevingsvisie, worden te zijner tijd vertaald in de ‘vragenbomen’. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staat hoe deze Visie tot stand is gekomen. Welke informatiebronnen zijn 
gebruikt, welke partijen input hebben geleverd en hoe het proces eruit zag. Hoofdstuk 3 
beschrijft in vogelvlucht de Houtense situatie van het groen en biodiversiteit. De visie voor 
‘meer, beter en verbonden groen’ in de gemeente Houten staat verwoord in hoofdstuk 4. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 5 per thema beleidsdoelen en maatregelen beschreven 
die kunnen bijdragen aan deze visie. In hoofdstuk 6 is beschreven welke rol de gemeente 
voor zichzelf en voor anderen ziet. Ook de prioritering en financiële onderbouwing zijn 
opgenomen in dit hoofdstuk. 
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2 Methode 

De visie is tot stand gekomen in een samenwerking tussen inwoners van de gemeente 
Houten, leden van de Klankbordgroep Biodiversiteit, ecologen van Bureau Waardenburg 
en ambtenaren van de gemeente Houten. Hiervoor is bronnen- en veldonderzoek 
uitgevoerd. 

2.1 Inbreng inwoners 

Het is essentieel dat de kennis en ervaring van inwoners van Houten wordt gebruikt bij het 
tot stand komen van beheer en onderhoud, ruimtelijke plannen en recreatieve 
voorzieningen. Omdat deze Visie daar input voor is, is in lijn hiermee uitgebreid met 
inwoners overlegd. 
Veel mensen genieten van de natuur in groene gebieden en voelen zich betrokken bij de 
inrichting en het beheer. Sommige inwoners helpen bij het beheer van gebieden of 
monitoren de natuurwaarde in een gebied. In een interactief proces is de Houtense 
bevolking in de gelegenheid gesteld om mee te denken. Tijdens een startbijeenkomst 
konden de aanwezigen hun inbreng leveren (ruim 30 aanwezigen). Aanvullend konden 
inwoners digitaal reageren via de online applicatie ‘StoryMaps’. Met deze applicatie hadden 
inwoners van Houten de mogelijkheid om waarnemingen van flora en fauna door te geven. 
Ook bood het de mogelijkheid om ideeën aan te geven waar ontwikkelingen mogelijk een 
positief effect zouden kunnen hebben op de biodiversiteit en/of waar bedreigingen zijn. In 
totaal zijn 541 reacties binnen gekomen. 
Inwoners uit heel Houten, met hart voor groen en biodiversiteit, die nog meer inbreng 
wilden geven, namen zitting in de Klankbordgroep Biodiversiteit (13 leden) die het maken 
van de Visie begeleidde. De leden van deze klankbordgroep waren zo enthousiast en 
gedreven, dat zij hebben voorgesteld om na het opstellen van de visie een rol te blijven 
spelen in de uitwerking en uitvoering van het groen- en biodiversiteitsbeleid van de 
gemeente Houten. Hier maakt de gemeente graag gebruik van. 

2.2 Bronnenonderzoek en veldinventarisatie 

Voor een actueel beeld van de huidige kwaliteit van de natuur zijn diverse bronnen 
geraadpleegd (zie literatuur). Hieronder valt de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF). De waarnemingen die hier door derden zijn opgezet, geven een globaal beeld van 
voorkomende flora en fauna. Aanvullend is door ecologen van Bureau Waardenburg een 
selectie van gebieden in de gemeente bezocht. Tijdens dit bezoek zijn de huidige 
natuurwaarden en knelpunten en kansen voor de ontwikkeling van meer, beter en 
verbonden groen beoordeeld. 

2.3 Inbreng gemeente 

Verschillende medewerkers van de gemeente hebben veel kennis van de natuurwaarden, 
het huidig natuurbeleid en het groenbeheer. Deze kennis is in de projectgroep ingebracht 
en gebruikt om de huidige en gewenste kwaliteit van het groen en biodiversiteit te 
beschrijven en knelpunten en kansen voor kwalitatief en meer groen te signaleren. 
 
Daarnaast heeft de gemeente Houten heeft op verschillende beleidsterreinen beleid 
ontwikkeld dat onderdeel is geweest bij het opstellen van deze Visie. In bijlage I.6 zijn deze 
alle genoemd. De Nota Dierenwelzijn en het Water en Rioleringsplan verdienen speciale 
aandacht waarbij hier onderstaand kort op wordt ingegaan. 
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Nota Dierenwelzijn 
In 2016 is de Nota Dierenwelzijn door de Raad vastgesteld. Er zijn raakvlakken tussen 
deze Visie en doelstellingen uit de Nota Dierenwelzijn. Waar het bij dierenwelzijn vooral in 
gaat op het welzijn van individueel levende dieren (in het wild levende en gehouden dieren), 
is deze Visie vooral gericht op het in stand houden van soortgroepen in bredere zin.  
In de collegebrief van 4 februari 2019 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van 
de uitvoering van de Nota Dierenwelzijn 2017 – 2020 ‘Zorg voor dieren’. In deze brief 
worden een aantal doelstellingen uit de Nota benoemd die onderdeel worden van de Visie 
Groen en Biodiversiteit. Deze doelstellingen zijn zo veel mogelijk onderdeel geworden van 
deze Visie en geïmplementeerd in maatregelen die helpen meer, beter en verbonden groen 
te realiseren. Deze doelstellingen zijn ook meegenomen als input voor projecten in het 
uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. 
 
Water en Rioleringsplan 
November 2019 is het Water en Rioleringsplan (WRP 2020-2023) door de raad 
vastgesteld. In deze Visie zijn onder andere afspraken vastgelegd om verharding in de 
openbare ruimte te vervangen door groen en biedt daarmee belangrijke kansen om de 
biodiversiteit te versterken. Minder verharding zorgt er ook voor dat regenwater meer en 
beter kan infiltreren en wordt toegevoegd aan het grondwater waardoor de verdroging 
wordt beperkt. 

2.4 Groen en biodiversiteit in de nationale en regionale context (wat gebeurt er al?) 

Onderstaand is samengevat welke nationale en regionale ontwikkelingen er zijn op het 
gebied van natuurbeheer en het vergroten van de biodiversiteit. In bijlage I is hiervan een 
compleet overzicht weergegeven. Onderstaand is dit samengevat. 
 
De gemeente Houten sluit aan bij beleid en uitvoering op het gebied van groen en 
biodiversiteit in Nederland, Provincie Utrecht en omliggende gemeenten. In deze paragraaf 
staat beschreven wat de kaders zijn voor de gemeente en welke partijen ook nauw 
betrokken zijn bij het groen en biodiversiteit. Bij het realiseren van de doelstellingen uit 
deze Visie zal elke keer worden gekeken waar wij kunnen samenwerken met andere 
partijen en/of er subsidiemogelijkheden zijn. 
 
Natuur Netwerk Nederland (NNN) 
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te 
leggen natuurgebieden. Het is een uitwerking van diverse internationale verdragen 
waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. Het natuurbeleid is gericht op het 
beschermen en herstellen van de natuurkwaliteit door het beschermen van waardevolle 
gebieden (gebiedsbescherming) en het beschermen van soorten (soortbescherming). 
 
Groene contour 
In het Akkoord van Utrecht is afgesproken dat in de provincie Utrecht 3.000 hectare natuur 
wordt ontwikkeld waarvoor vooralsnog geen financiering beschikbaar is. Provincie Utrecht 
heeft deze gebieden begrensd in de “Groene Contour” (zie bijlage I). In deze gebieden 
stimuleert de provincie de vrijwillige realisatie van nieuwe natuur via onder andere het 
instrument rood-voor-groen. De financiering hiervan vindt plaats uit de opbrengst van 
bebouwing die in of in de directe omgeving van de Groene Contour wordt toegestaan of 
door compensatie van NNN dat elders verloren gaat. 
 
Utrechtse icoon- en aandachtssoorten (Actief soortbeheer) 
Op basis van de Wet natuurbescherming zijn de provincies verplicht om maatregelen te 
nemen voor “het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de 
met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in Nederland in het wild 
voorkomende dier- en plantensoorten”. In 2016 heeft provincie Utrecht een lijst opgesteld 
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van 500 bedreigde en zeldzame soorten die voorkomen in Utrecht en die speciale aandacht 
verdienen. Dit zijn, de zogenaamde ‘aandachtssoorten’. 41 van deze soorten zijn 
aangewezen als ‘icoonsoort’. Deze 41 icoonsoorten 
staan voor de vele andere aandachtssoorten. 
Maatregelen die effectief zijn en/of meerwaarde 
hebben voor de icoonsoorten, hebben vaak ook een 
positief effect op andere aandachtssoorten. 
Icoonsoorten die in gemeente Houten voorkomen, zijn 
onder andere de grutto, grote modderkruiper, 
kamsalamander en ringslang. Voor deze soorten is 
subsidie beschikbaar om maatregelen te treffen die 
bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van 
de leefomstandigheden. 

 Figuur 2.1: Grutto 

Deltaplan biodiversiteitsherstel 
Stichting Deltaplan biodiversiteitsherstel is een coalitie van boeren, terreinbeheerders, 
particulieren, onderzoekers en overheden, die zich inzet om het verlies aan biodiversiteit 
in Nederland in 2030 omgebogen te hebben naar 
biodiversiteitsherstel. Het vraagt om een 
systeemverandering. Hier sluiten steeds meer 
partners zich bij aan om samen te zorgen voor een 
Nederland waar mensen én natuur zich kunnen 
ontplooien. Er wordt een onderscheid gemaakt in 
openbare ruimte, landbouw en natuur. 
Aandachtsvelden waar de partners zich op richten zijn: 
draagvlak en gedeelde waarden, verdienmodellen, 
coherente wetgeving, gebiedsgerichte samenwerking 
en monitoring. De gemeente onderschrijft het belang 
van deze beweging. 
 
Gemeentelijk beleid 
Binnen de gemeente is het beleid in diverse nota’s 
vastgelegd. Voor deze visie is daar zo veel mogelijk 
rekening mee gehouden. In de bijlage 1 is een 
compleet overzicht hiervan weergegeven. 
 
Werkgroepen en belangenverenigingen 
De gemeente Houten heeft veel betrokken bewoners 
die in veel gevallen verenigd zijn in diverse 
verenigingen en werkgroepen. Bijvoorbeeld de 
Milieuwerkgroep Houten die onder andere 
werkgroepen heeft voor diverse soorten en 
soortgroepen zoals ringslangen, padden, vogels, 
vlinders, bijen, libellen en weidevogelbescherming. 
Deze werkgroepen beheren en/of monitoren flora en 
fauna en zijn daarmee een belangrijke partner en 
kennisbron over de stand van de natuur voor de 
gemeente. Andere groepen zoals de knotgroep 
Houten en de Hoogstambrigade Kromme Rijnstreek  
richten zich op herstel, inrichting en beheer van 
landschapselementen. Met een aanspreekpunt vanuit 
de gemeente worden activiteiten op elkaar afgestemd. 
 
Naast deze gemeentelijke werkgroepen zijn er op 
nationaal niveau organisaties zoals SOVON, 

Figuur 2.2: Icarusblauwtjes 
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Vlinderstichting, Zoogdiervereniging en RAVON met veel kennis op hun vakgebied waar 
meer of minder mee wordt samengewerkt; hier kunnen wij als gemeente nog winst behalen. 
Ook zijn er afdelingen gericht op onder andere natuur zoals KNNV afdeling Zeist, 
Heuvelrug en Kromme Rijn, IVN afdeling Nieuwegein, IJsselstein en omstreken, Houtense 
Bijzaken en Bijenhouders Vereniging Kromme Rijn, Lek en IJssel. Ook hun kennis 
gebruiken wij waarbij het voordeel is dat deze een gemeente overschrijdende blik hebben. 
 
Binnen de gemeente zijn ook nog diverse bewonersgroepen actief. Bijvoorbeeld de 
klankbordgroep die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van deze Visie en diverse 
bewonersgroepen die stukken groen geadopteerd hebben. Zij zijn ook van belang bij het 
communiceren over deze Visie en het verder samen oppakken van uitwerking hiervan. 



 

Beter groen is van ons allemaal! Visie groen en biodiversiteit Houten 13 

3 Groen en biodiversiteit in Houten nu 

3.1 Landschap 

Gemeente Houten ontleent haar aantrekkelijkheid als woonplek voor een belangrijk deel 
aan het vele groen dat in en om de stad ligt (figuur 3.1; Biodiversiteit in Houten). In dit figuur 
is vooral het groen weergegeven wat een belangrijk aspect is voor de biodiversiteit. 
 

 
Figuur 3.1: Groen in de bebouwde kom en het buitengebied van Houten. Dit groen is belangrijk voor 

de biodiversiteit 
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Het landschap in Houten is gevormd door de takken van de Rijn die hun loop in afgelopen 
duizenden jaren regelmatig verlegd hebben. Zo is een vlechtwerk van hogere en drogere 
oeverwallen en stroomruggen ontstaan, met daartussen laaggelegen natte komgronden. 

 

  

Figuur 3.2: Het Nieuw-Wulvenbos in het Buitengebied noordoost Houten en het Amsterdam- 
Rijnkanaal met randsloot in het ’t Goy. 

De dorpen Houten en ’t Goy zijn ontstaan op de Houtense Stroomrug, een oude tak van 
de Rijn die hier stroomde tussen 2200 en 600 voor Christus. De dorpen Schalkwijk en Tull 
en ’t Waal zijn ontstaan nadat in de 12e eeuw diverse gebieden in de regio werden 
ontgonnen. 
 
Rondom Oud Houten zijn vooral vanaf eind jaren ’70 van de twintigste eeuw nieuwe 
woonwijken gebouwd, grotendeels op de stroomrug, maar deels ook in de kommen 
ernaast. De opzet van de nieuwe wijken kende een unieke Houtense stedelijke structuur: 
een ringweg rond de woonbebouwing en binnen de ringweg een stevige groenstructuur 
met daaraan gekoppeld een langzaam-verkeersstructuur. 
Ook in de andere Houtense dorpen zijn de afgelopen jaren op beperkte schaal woningen 
bijgebouwd, vooral bedoeld voor de inwoners van deze dorpen. 
 
In Houten Noord is de oost-west gerichte groenstructuur langs het Imkerspad en 
Kooikerspad een belangrijke groenverbinding. In Houten Zuid is dat de Vijfwal. Deze 
groenstructuren vormen groene ‘wegen’ waarlangs planten en dieren zich door de 
bebouwde kom kunnen verplaatsen  

 

  Figuur 3.3: Groen in de bebouwde kom 
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3.2 Biodiversiteit in Houten 

De biodiversiteit in Houten is onder te verdelen in het gebied binnen en buiten de bebouwd 
kom. 
 
Binnen de bebouwde kom 
Het groen en water in de stad heeft vooral een speel- en recreatiefunctie dat daarmee 
bijdraagt aan een prettige en aangename woon- en leefomgeving omgeving voor 
bewoners. Daarnaast heeft de openbare ruimte een belangrijke rol in de berging van 
regenwater. In 2019 heeft de raad het Water en Rioleringsplan vastgesteld waarin 
bijvoorbeeld afspraken zijn opgenomen dat verharding wordt vervangen door groen en 
water. Minder verharding en meer groen en water versterkt de sponswerking van het 
stedelijk gebied en biedt ook direct kansen om de biodiversiteit te versterken. Minder 
stenen betekent dat regenwater meer en beter lokaal kan infiltreren en wordt toegevoegd 
aan het grondwater en daarmee verdroging beperkt. Daarmee heeft meer groen een 
positief effect op het voorkomen van wateroverlast bij extreme neerslag en ook de 
beperking van hittestress. 
Het gemeentegroen en -water heeft daarnaast een functie als leefgebied voor flora en 
fauna en verbindt verschillende groene gebieden in de bebouwde kom. Naast parken, 
groenstroken, bermen en watergangen zijn groene tuinen een belangrijk onderdeel van het 
groen in de bebouwde kom. 
Alle Houtense tuinen hebben samen een oppervlakte van circa 100 ha en vormen daarmee 
(in potentie) een belangrijk onderdeel van het groen. 
 

 
Figuur 3.4: Fietspad met groen in de bebouwde kom. 

 
Buitengebied 
In het buitengebied van de gemeente Houten is op diverse plaatsen groen en water 
aanwezig met een natuurfunctie. Dit zijn verschillende soorten gebieden zoals bijvoorbeeld 
het bos Nieuw Wulven, weidevogelgebieden op het Eiland van Schalkwijk en de 
uiterwaarden langs de Lek. Hier komen verschillende soorten flora en fauna voor, 
representatief voor die gebieden. 
 
Daarnaast is in het buitengebied groen aanwezig met een productiefunctie en een vaak 
intensief beheer (akkerbouw, weides, laagstamboomgaarden, afwateringssloten). Deze 



 

Beter groen is van ons allemaal! Visie groen en biodiversiteit Houten 16 

groene gebieden zijn vaak soortenarm maar kunnen wel deel uitmaken van het leefgebied 
van fauna en zorgen voor verbindingen tussen gebieden met een natuurfunctie. 
Voorbeelden zijn laagstamboomgaarden als foerageergebied voor steenuil, vleermuizen 
en marterachtigen en komgronden met productiegrasland en sloten waar de heikikker leeft. 
Op de foto op de volgende pagina is de Lekdijk zichtbaar waar deze berm ecologisch wordt 
beheerd en waar ook weilanden aanwezig zijn met een productiefunctie. 
 

 
Figuur 3.5: Westelijk deel van de Steenwaard met natuur en agrarisch gebruik. 

 
Natuurwaarden 
In tabel 3.1 op de volgende pagina staan de belangrijkste natuurbiotopen en 
landschapselementen in Houten met een aantal voorbeeld locaties. Deze gekozen 
biotopen zijn specifiek voor Houten en vormen daarmee het Houtens groen. In deze tabel 
is ook aangegeven voor welke belangrijke soortgroepen deze biotopen leefgebied zijn. 
 

 
Figuur 3.6: Bloemrijke oevervegetatie in Houten Noord, met onder meer rietorchis, grote ratelaar en 
gele lis 
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Tabel 3.1: Natuurwaarden in het buitengebied per biotoop en landschapselement. Per onderdeel 
zijn enkele voorbeeldlocaties en belangrijke soortgroepen genoemd. 

Houtens biotoop Voorbeeldlocaties Soort(groep) Toelichting en aandachtspunten 
voor beheer  

Gazons, grasland met 
recreatief medegebruik 

Graslanden nabij bebouwing en 
openbare weg 

Egel, huismus, blauwe 
metselbij, gehoornde 
metselbij 

Extensief beheer, voorkom harde 
overgangen tussen de verschillende 
biotopen. Laat stroken staan 

Tuinen Vooral tuinen bij woningen in het 
buitengebied 

Ringmus, grauwe 
vliegenvanger, 
huiszwaluw, egel, gewone 
dwergvleermuis, blauwe 
metselbij, gehoornde 
metselbij 

Voorkom harde overgangen tussen de 
verschillende biotopen en stimuleer 
burgers om zelf bij te dragen aan 
biodiversiteit 

Bloemrijk grasland, 
bloemdijk 

Lekdijk, Rondwegwal, 
Schalkwijkse Wetering, 
Inundatiekanaal, Eiland van 
Schalkwijk, Nieuw Wulven 

Echte koekoeksbloem, 
knoopkruid, gewone 
margriet, patrijs, gewone 
sachembij, argusvlinder, 
oranjetipje 

Extensief beheer. Eventueel een 
vroege maaidatum medio maart om 
snelle groeiers te remmen en 
maaibeurt medio september 

Weidevogelgraslanden  De Hoon, De Kroon, Eiland van 
Schalkwijk, Lekuiterwaarden  

Grutto, tureluur, kievit, 
scholekster, veldleeuwerik 

Maatwerk. Mozaïekbeheer in overleg 
met weidevogelspecialist  

Kruiden- en faunarijk 
grasland, ruigteveld 

Graslanden buiten de Rondweg. 
Rietdijk, luchtballonveld, Nieuw 
Wulven 

Grote ratelaar, 
kruisbladwalstro, 
weidevogels, patrijs, 
laatvlieger, wezel, 
argusvlinder 

Extensief beheer. Eventueel een 
vroege maaidatum medio maart om 
snelle groeiers te remmen. Maaibeurt 
medio september. Extensieve 
begrazing 1,5 GVE/ha 

Uiterwaarden met 
stroomdalgraslanden 

Uiterwaarden langs de gehele 
Lek 

Rietorchis, kleverige 
ogentroost, 
kruisbladwalstro, 
argusvlinder, patrijs, 
kwartelkoning, 
weidevogels  

Geen, hooguit houtachtige begroeiing 
tegen gaan, eens per 3 tot 5 jaar. 
Extensieve begrazing 1,5 GVE/ha 

Watergangen en  
oevers  

Nieuw Wulven, uiterwaard Lek, 
Eiland van Schalkwijk, Elpad, 
Inundatiekanaal, 
Schalkwijksewetering, Rietsloot  

Rietzanger, kleine 
karekiet, bittervoorn, 
amfibieën, ringslang, 
weidebeekjuffer, bruine 
korenbout 

Extensief en gefaseerd beheer. 1x per 
jaar maaien buiten broedseizoen. Laat 
minimaal 50% staan als winterbiotoop. 
Zorgt voor hoge bedekking 
waterplanten; ecologische oevers zijn 
cruciaal voor goede waterkwaliteit 

Meren, recreatieplassen  Honswijkerplas, Rietplas en 
Oosterlaakplas, Nieuw Wulven, 
Kooikers- en Imkerspark, 
ijsbanen 

Grote karekiet, krooneend, 
otter, bever, kroeskarper, 
baars, snoekbaars,  

Eén keer per 5 tot 7 jaar de rietkragen 
maaien. Altijd gefaseerd uitvoeren 
waarbij 60-75 % behouden blijft.  

Moeras Langs de Lek, Verdronken bos, 
Nieuw Wulven, uiterwaarden Lek, 
Eiland van Schalkwijk, 
helofytenfilter  

Purperreiger, roerdomp, 
grote karekiet, otter, 
amfibieën, ringslang,  

Extensief en gefaseerd beheer. Laat 
minimaal 50% van de begroeiing staan 
als winterbiotoop.  

Bossen Oud Wulven, Landgoed 
Wickenburgh, Nieuw Wulven, 
langs het Elpad, Verdronken bos, 
Utrechtseweg thv Essenkade, 
Beusichemseweg thv 
Oostrumsdijkje, Waalse bos, 
Steenwaard, Werk aan de 
Groene weg  

Bosuil, groene specht, 
boomklever, ree, 
eekhoorn, boommarter, 
watervleermuis 

Behoud en verbinden, voorkom harde 
overgangen 

Lanen en bomen 
 

Landgoed Wickenburgh Ransuil, grauwe 
vliegenvanger 
boommarter, vleermuizen 

Gemeentebreedte onderhouds- en 
vernieuwingsplan ter verbetering van 
de verbindingsfuncties. Begroeiing 
onderaan de stam laten staan 

Struweel, houtwallen Overal buiten de rondweg Spotvogel, groene specht, 
ree, ringslang 

 

Boomgaard (o.a. hoog- 
en middenstam) 

Diverse particuliere 
(hoogstam)boomgaarden, 
Waalseweg Tull en ’t Waal, 
Lekdijk, Werk aan de Groene 
weg, Achterdijk 

Steenuil, laatvlieger, 
oranjetipje 

Specifiek snoeibeheer fruitbomen 

Gebouwen en muren Gebouwen binnen de rondweg, 
Fort Honswijk, Werk aan de 
Groeneweg, Fort bij ’t Hemeltje, 
huizen, kerken, landgoederen 

Huismus, gierzwaluw 
uilen, vleermuizen  

Verblijfplaats en landschappelijke 
elementen met water en bosjes 
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Figuur 3.7: Gefaseerd maaibeheer op de Vijfwal met bloeiend fluitenkruid en koolzaad. 

3.3 Wat vinden de inwoners van de gemeente Houten belangrijk 

Deelnemers van diverse werkgroepen en inwoners van Houten hebben informatie geleverd 
voor deze visie. Hieruit blijkt de betrokkenheid van de bewoners voor dit onderwerp. De 
informatie van de inwoners heeft voornamelijk betrekking op ‘natuurwaarden’, knelpunten 
en kansen voor groen en biodiversiteit. 
Input is onder andere geleverd via een online platform StoryMaps waarin knelpunten en 
kansen konden worden aangegeven en waarin bijzondere waarnemingen van planten en 
dieren konden worden gemeld. 
Onderstaand zijn de belangrijkste zaken benoemd die door de bewoners zijn aangegeven 
in StoryMaps. 

3.3.1 Waarnemingen natuur 

In totaal zijn er 541 meldingen gedaan waarvan 138 meldingen van flora en fauna, vooral 
van dieren (waaronder waarnemingen van de roerdomp, blauwborst, een beverburcht en 
diverse soorten spechten en uilen. Naast het beeld dat dit geeft van de aanwezige soorten 
in Houten is dit ook waardevolle input voor het uitvoeringsprogramma. Het geeft 
bijvoorbeeld aan waar er kansen liggen voor bepaalde soorten op basis waarvan kan 
worden beoordeeld hoe de betreffende locaties en biotopen voor de soorten kunnen 
worden versterkt en wat daarbij op dit moment nog 
knelpunten zijn. Een selectie van de waarnemingen 
van bewoners is verwerkt in de laatste kolom 
‘Opmerkingen’ van bijlage II van dit rapport.  
 
Daarnaast worden door verenigingen, stichtingen en 
individuele personen in Houten systematische 
monitoringen gedaan van bijvoorbeeld broedvogels 
(onder andere weidevogelgebieden De Kroon en De 
Hoon en in Nieuw Wulven), zoogdieren (onder 
andere in de forten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie) en amfibieën en reptielen en insecten 
(bijvoorbeeld libellen op de Veste).  

            Figuur 3.8: Werk aan de Groene Weg 
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Deze gegevens zijn belangrijk om te gebruiken bij het realiseren van de doelstellingen uit 
deze Visie omdat op basis daarvan kan worden gevolgd wat de effecten zijn van de 
genomen maatregelen in het kader van het versterken van de biodiversiteit. 

3.3.2 Knelpunten en kansen voor groen en biodiversiteit 

De kansen voor de publieke ruimte die in StoryMaps zijn ingebracht, betreffen vooral 
voorstellen voor omvorming en aanpassingen in het beheer. Zo worden diverse locaties 
genoemd waar het maaibeheer beter kan (bijvoorbeeld bij bermen en oevers) en waar 
gazon omgevormd zou kunnen worden in bloemenstroken en -weides. Ook worden er 
diverse locaties genoemd waar een kruiden- of struikenlaag toegevoegd zou kunnen 
worden en waar ruimte is om bomen te planten in de vorm van laanbomen of Tiny Forests. 
Ook worden er diverse groengebieden genoemd die men waardevol vindt en die 
behouden, en waar mogelijk versterkt, zouden moeten worden. Hierbij worden ook groene 
verbindingen en faunapassages genoemd als mogelijkheid om groen te verbinden en zo 
biodiversiteit te vergroten. 
Ook wordt opgemerkt dat de verbinding tussen het groen binnen de Rondweg met het 
buitengebied niet goed zijn. De Rondweg vormt een barrière waarbij er geen 
faunavoorzieningen zijn op de’ kruispunten’ van deze groenstructuren en de Rondweg. 
Een ander voorbeeld is het missen van een groene verbindingen in Houten Noord tussen 
het Imkerspark en Kooikerpark en tussen Houten Noord en Zuid. Daarnaast vormt het 
spoor dat van noord naar zuid loopt een barrière voor flora en fauna tussen oost en west. 
De groene taluds van het spoor zelf zijn een (potentiële) verbinding voor flora en fauna 
tussen noord en zuid. 
 
Uit de input in StoryMaps blijkt ook dat men op diverse 
locaties mogelijkheden ziet voor ‘natuurinclusief 
boeren’ en het toevoegen van eetbaar groen en 
worden er kansen genoemd op het vlak van 
klimaatadaptatie. Bij dit laatste wordt dan bijvoorbeeld 
gedacht aan groene daken, gevelbeplanting en 
vergroening door het verwijderen van verharding. Een 
deel van dit soort acties past bij ‘Actie Steenbreek’ 
waar de gemeente Houten ook bij is aangesloten (zie 
kader). Bedrijven geven ook aan dat zij op hun terrein 
meer natuur en een klimaatvriendelijke omgeving 
zouden kunnen realiseren. 
 
Daarnaast worden een aantal fauna gerelateerde kansen genoemd. Bijvoorbeeld het 
plaatsen van nestkasten voor onder andere uilen en vleermuizen, mogelijkheden voor 
natuurinclusief1 bouwen en het planten van struiken voor het vergroten van de bloeiboog 
voor insecten. De gemeente kan hier zelf actie in ondernemen en ook stimuleren door 
voorlichting te geven en mogelijk subsidie te geven voor uitvoering van maatregelen. 
 
Voorlichting en educatie 
In StoryMaps wordt ook geadviseerd dat de gemeente de inwoners beter kan informeren 
over het beheer van de openbare ruimte, welk beleid daaraan ten grondslag ligt en wat zij 
daarmee verwachten te realiseren op het gebied van bijvoorbeeld het versterken van de 
biodiversiteit. Het uitdragen hiervan wordt van groot belang geacht om daarmee draagvlak 
te creëren. Daarnaast zou de gemeente de inwoners er ook op kunnen wijzen hoe zij zelf 
kunnen bijdragen aan het versterken van biodiversiteit. Ervaring leert dat communicatie 
nooit genoeg is en herhaald moet worden. Ook wordt voorgesteld bijvoorbeeld educatieve 

 
1 Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht 
wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden (Wiki) 

Actie Steenbreek 
Deze actie is bedoeld om 
inwoners zich ervan bewust te 
maken van de nadelige gevolgen 
van de verstening van tuinen. 
Door de klimaatverandering zijn 
er steeds meer hoosbuien. In 
een versteende tuin spoelt dat 
water het riool in. De riolering is 
daar niet op berekend. Groene 
en waterrijke tuinen kunnen juist 
veel regenwater opvangen. 
Bovendien zijn ze aantrekkelijk 
voor vogels, vlinders en insecten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam_bouwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteit


 

Beter groen is van ons allemaal! Visie groen en biodiversiteit Houten 20 

wandelingen te organiseren, meer te doen aan Natuur- en Milieueducatie en aandacht te 
geven aan voorbeeldbedrijven en -percelen. 
 
Voor sommige gebieden wordt geopperd dat een gebiedsgerichte aanpak nodig is. Dit 
geldt vooral voor de agrarische gebieden zoals het Eiland van Schalkwijk en ’t Goy en in 
mindere mate ook in de agrarische stadsranden. Hier is het niet voldoende om één 
maatregel te treffen maar moet een combinatie van maatregelen worden doorgevoerd om 
de hoeveelheid geschikt groen te vergroten en de biodiversiteit te versterken. Door middel 
van integrale planvorming kunnen landbouw en natuur meer samen gaan, bijvoorbeeld 
door natuurinclusief te boeren1. Hierin kunnen ook recreatieve maatregelen mee worden 
genomen, zoals het integreren van meer wandelpaden (om de natuur beleefbaar te 
maken), realiseren van speelgroen en het versterken van contact met de boer en de 
herkomst van het product. 

3.3.3 Monitoring 

Bewoners geven aan dat het belangrijk is om een goed flora en fauna monitoringsproject 
op te zetten om het effect van maatregelen voor meer flora, fauna en biodiversiteit te 
kunnen meten. Dit onderschrijft de gemeente omdat het inderdaad belangrijk is te weten 
wat het werkelijke effect is van de getroffen maatregelen. Hierbij kan en moet worden 
samengewerkt met andere organisaties en inwoners. Dit vanwege het brede pallet waarop 
moet en kan worden gemonitord waarbij daarvoor specifieke kennis nodig is. Een 
dergelijke monitoring is tijdrovend en arbeidsintensief. Daar komt bij dat al veel 
inventarisaties plaatsvinden die hiervoor kunnen worden gebruikt. 
Om de ontwikkelingen in de Houtense biodiversiteit en het effect van maatregelen daarop 
goed te kunnen volgen is het van belang goed te monitoren. We willen dit zoveel mogelijk 
samen met de inwoners van Houten doen. Dan snijdt het mes aan twee kanten: 
Houtenaren zijn betrokken en zowel zij als de gemeente krijgt het benodigde inzicht in de 
ontwikkeling van de Houtense flora en fauna. 
Als gemeente hoeve we dat niet alleen te doen. We zoeken de samenwerking met de 
landelijke en regionale organisaties die meetnetten met vrijwilligers draaien zoals SOVON, 
Vlinderstichting, RAVON, FLORON en Zoogdiervereniging. Deze meetnetten zijn al actief 
in Houten (broedvogels van Nieuw Wulven, van de Steenwaard, weidevogels, stadsvogels, 
monitoring van amfibieën en ringslangen en dergelijk). Voor de betrokkenheid van de 
bewoners is het van belang dat meedoen laagdrempelig is. Genoemde organisaties 
werken langs die lijn met onder andere tuinvogeltellingen, tuinvlindertellingen en dergelijke. 
Samen met die organisaties zetten we een monitoringplan op. Daarbij proberen we ook het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs te betrekken, zodat de Houtense jeugd al vroeg 
met biodiversiteit kan kennismaken. Uiteraard is het niet mogelijk Houten vlakdekkend te 
monitoren. We zetten het monitoringsplan zo op dat een zo representatief mogelijk beeld 
wordt verkregen. Monitoring van verschillende soortgroepen is een manier om de 
ontwikkeling van de biodiversiteit te meten. 
Doel is binnen enkele jaren een ‘volledig’ beeld te hebben van de Houtense flora- en fauna 
en dat beeld ook te blijven monitoren. Ook de huidige ontwikkeling van de Ruimtelijke 
Koers biedt mogelijkheden voor gericht onderzoek en kan hierbij helpen. Deze 
inventarisatie moet worden opgenomen als actie in het uitvoeringsprogramma.  

3.4 Probleemstelling 

Op basis van de input van de bewoners van Houten blijkt dat het groen in Houten wordt 
gewaardeerd en dat dat waardevol is, waarbij zij ook aangeven dat verbeteringen 
noodzakelijk zijn om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. 

 
1 Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig 
voedsel- én ecosysteem. 
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Hierbij wordt aangegeven dat het belangrijk is dat extra groen in de vorm van bijvoorbeeld 
kruiden- en struikenlagen moeten worden aangelegd en extra bomen aangeplant waar 
daar ruimte voor is. Ook aanleg van groene daken en groene gevels en het 
klimaatvriendelijker aanleggen van bedrijventerreinen wordt als aandachtspunt gegeven. 
Tevens worden extra nestgelegenheden voor fauna noodzakelijk geacht. Door deze 
maatregelen ontstaat meer groen waarmee de biodiversiteit wordt versterkt. 
Daarnaast kan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte verbeterd worden. Vooral 
het maaibeheer wordt vaak genoemd. Bijvoorbeeld voor gazons die niet als speellocatie 
dienen, wordt voorgesteld deze om te vormen naar bloemen- en kruidenweides. Ook bij de 
keuze van plantmateriaal kan erop gelet worden dat dit werkelijk de biodiversiteit versterkt. 
Een andere verbetering om de biodiversiteit te versterken is natuurinclusief bouwen en 
boeren. Met al deze maatregelen wordt de kwaliteit van het groen versterkt wat nodig is 
voor het versterken van de biodiversiteit. 
Om groengebieden robuuster te maken en geschikt voor meerdere flora en fauna is het 
noodzakelijk deze groengebieden met elkaar te verbinden. Dit geldt voor groengebieden 
de gelegen zijn binnen de Rondweg en ook in het buitengebied. Daarnaast zouden 
barrières oplost moeten worden om gebieden binnen en buiten de Rondweg op elkaar aan 
te laten sluiten. Maar ook voor groengebieden tussen Houten Noord en Zuid. Daarnaast 
wordt de spoorlijn die van noord naar zuid door Houten als een barrière gezien waar 
voorzieningen voor moeten komen waarmee het groen in Houten beter met elkaar 
verbonden wordt. 
 

 
Figuur 3.9: Bloemrijk grasland het Hout 
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4 Groen en biodiversiteit in Houten straks 

4.1 Visie 

In het voorgaande hoofdstuk is in de probleemstelling aangegeven dat het noodzakelijk is 
de biodiversiteit in Houten te versterken. Zoals in de inleiding is aangegeven, wil de 
gemeente Houten zich maximaal inzetten om het groen en de biodiversiteit te vergroten en 
te verbeteren c.q. er voor zorgen dat dit toeneemt. Het feit dat groen belangrijk is voor een 
duurzame en gezonde samenleving, die profiteert van ecosysteemdiensten, wordt 
onderschreven. Om dit te realiseren, wil de gemeente de belangrijkste Houtense biotopen 
versterken zodat daardoor de Houtense doelsoorten gaan floreren. 

4.2 Houtense doelsoorten 

In het verlengde van bovengenoemde visie en vanwege het belang dat versterken van de 
biodiversiteit belangrijk is, willen wij hier vorm aan geven door de flora en fauna meer 
kansen te bieden. Om dat voor Houten specifiek te maken, doen wij dat aan de hand van 
doelsoorten. 
In bijlage II staan diverse soorten flora en fauna genoemd. Deze soorten staan op de 
soortenlijst van de provincie Utrecht en zijn bedreigd of zeldzaam in de provincie, gaan 
landelijk achteruit in verspreiding en/of aantal en/of dragen bij aan natuurbeleving. Uit de 
soorten uit bijlage II zijn doelsoorten of doelgroepen gekozen voor het groen en water in 
de gemeente (tabel 4.1). Deze doelsoorten of doelgroepen zijn gekozen omdat ze een 
handvat bieden bij het bepalen welke (extra) (beheer)maatregelen noodzakelijk zijn om de 
biotoop van deze soort te optimaliseren. De aanwezigheid van deze soort kan vervolgens 
een beeld geven van de kwaliteit van het betreffende biotoop en/of kan daar een sprekend 
voorbeeld voor zijn. 
Daarnaast geldt dat wanneer extra (beheer)maatregelen worden getroffen binnen een 
biotoop voor deze doelsoort/-
groep, andere soorten die 
minder kritisch zijn op de 
habitatkwaliteiten hier ook 
profijt van hebben. Op basis 
van deze doelsoorten/-
groepen worden kansen en 
maatregelen beschreven die 
bijdragen aan de 
doelstellingen van deze visie 
(Hoofdstuk 5). In het 
uitvoeringsprogramma zijn / 
worden vervolgens voor deze 
doelsoorten/-groepen 
concrete projecten 
opgenomen. 
 

Figuur 4.1. Weidebeekjuffers, een doelsoort voor watergangen en oevers 
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Tabel 4.1.  Houtense doelsoorten of doelgroepen per biotoop 

Houtens biotoop Doelsoort / doelgroep Toelichting en aandachtspunten voor beheer  

Gazons, grasland met 
recreatief 
medegebruik 

Egel, huismus, blauwe metselbij, 
gehoornde metselbij 

Extensief beheer, voorkom harde overgangen 
tussen de verschillende biotopen. Laat stroken 
staan 

Tuinen Ringmus, grauwe vliegenvanger, 
huiszwaluw, egel, gewone 
dwergvleermuis, blauwe 
metselbij, gehoornde metselbij 

Voorkom harde overgangen tussen de 
verschillende biotopen en stimuleer burgers om 
zelf bij te dragen aan biodiversiteit 

Bloemrijk grasland, 
bloemdijk 

Echte koekoeksbloem, 
knoopkruid, gewone margriet, 
patrijs, gewone sachembij, 
argusvlinder, oranjetipje 

Extensief beheer. Eventueel een vroege 
maaidatum medio maart om snelle groeiers te 
remmen en maaibeurt medio september 

Weidevogelgraslanden  Grutto, tureluur, kievit, 
scholekster, veldleeuwerik 

Maatwerk. Mozaïekbeheer in overleg met 
weidevogelspecialist  

Kruiden- en faunarijk 
grasland, ruigteveld 

Grote ratelaar, kruisbladwalstro, 
weidevogels, patrijs, laatvlieger, 
wezel, argusvlinder 

Extensief beheer. Eventueel een vroege 
maaidatum medio maart om snelle groeiers te 
remmen. Maaibeurt medio september. Extensieve 
begrazing 1,5 GVE/ha 

Uiterwaarden met 
stroomdalgraslanden 

Rietorchis, kleverige ogentroost, 
kruisbladwalstro, argusvlinder, 
patrijs, kwartelkoning, 
weidevogels  

Geen, hooguit houtachtige begroeiing tegen gaan, 
eens per 3 tot 5 jaar. Extensieve begrazing 1,5 
GVE/ha 

Watergangen en  
oevers  

Rietzanger, kleine karekiet, 
bittervoorn, amfibieën, ringslang, 
weidebeekjuffer, bruine 
korenbout 

Extensief en gefaseerd beheer. 1x per jaar maaien 
buiten broedseizoen. Laat minimaal 50% staan als 
winterbiotoop. Zorgt voor hoge bedekking 
waterplanten; ecologische oevers zijn cruciaal 
voor goede waterkwaliteit 

Meren, 
recreatieplassen  

Grote karekiet, krooneend, otter, 
bever, kroeskarper, baars, 
snoekbaars,  

Eén keer per 5 tot 7 jaar de rietkragen maaien. 
Altijd gefaseerd uitvoeren waarbij 60-75 % 
behouden blijft.  

Moeras Purperreiger, roerdomp, grote 
karekiet, otter, amfibieën, 
ringslang,  

Extensief en gefaseerd beheer. Laat minimaal 
50% van de begroeiing staan als winterbiotoop.  

Bossen Bosuil, groene specht, 
boomklever, ree, eekhoorn, 
boommarter, watervleermuis 

Behoud en verbinden, voorkom harde overgangen 

Lanen en bomen 
 

Ransuil, grauwe vliegenvanger 
boommarter, vleermuizen 

Gemeentebreedte onderhouds- en 
vernieuwingsplan ter verbetering van de 
verbindingsfuncties. Begroeiing onderaan de stam 
laten staan 

Struweel, houtwallen Spotvogel, groene specht, ree, 
ringslang 

 

Boomgaard (o.a. 
hoog- en middenstam) 

Steenuil, laatvlieger, oranjetipje Specifiek snoeibeheer fruitbomen 

Gebouwen en muren Huismus, gierzwaluw uilen, 
vleermuizen  

Verblijfplaats en landschappelijke elementen met 
water en bosjes 

4.3 Aanpak 

Knelpunt dat doelsoorten niet altijd tot hun recht komen, zijn te kleine leefoppervlak, te lage 
kwaliteit van het leefgebied en versnippering van het groen in Houten. Daarom gaat de 
gemeente zorgen voor meer oppervlakte groen, groen van een hogere kwaliteit en door 
deze gebieden meer met elkaar te verbinden: meer, beter en verbonden groen. 
Door maatregelen te treffen om meer, beter en verbonden groen te realiseren, zullen 
doelsoorten beter gaan floreren, zorgt dat voor een grotere biodiversiteit. In de 
onderstaande alinea’s wordt aan de hand van deze maatregelen aangegeven wat er nu 
werkelijk gaat veranderen. 
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Meer groen (en natuur) 
De huidige oppervlakte aan groen wordt uitgebreid. Er komen meer groengebieden bij 
en/of de huidige groengebieden worden vergroot. Het vergroten van het areaal groen zorgt 
voor meer nestgelegenheid, schuilplaatsen en voedsel waardoor meer functionele 
leefgebied ontstaat voor flora en fauna; hierdoor neemt de biodiversiteit toe. Relatief 
nemen door het vergroten van de oppervlakte de verstoring en vervuiling af waardoor meer 
soorten planten en dieren in een gebied kunnen leven. Daarnaast kunnen grotere 
oppervlakten en meer groen bijdragen aan ecosysteemdiensten als waterretentie1 en het 
tegengaan van hittestress. 
Onder meer groen verstaan wij ook het toevoegen van de nestgelegenheid voor vogels en 
vleermuizen in gebouwen en muren. Hier gaan wij ook voor zorgen. Ook met onder andere 
natuurinclusief bouwen, wordt hier aandacht aan besteed (zie ook Hoofdstuk 5). 
Het gebrek aan het vervullen van ecosysteemdiensten geldt bijvoorbeeld voor het 
buitengebied waar naast productiegroen weinig groen aanwezig is dat bijdraagt aan het 
vergroten van de biodiversiteit. Hier zal extra aandacht aan worden besteed omdat in het 
buitengebied de meeste winst te halen is. In hoofdstuk 5 worden maatregelen voorgesteld 
die jaarlijks in uitvoeringsprogramma’s worden opgenomen en waarmee invulling wordt 
gegeven aan het verzorgen van meer groen en natuur. 
 
Beter groen 
Het beheer van groen en water wordt afgestemd op de gewenste doelsoorten. Hiervoor is 
het nodig het beheer onder de loep te nemen en dit te optimaliseren. Bijvoorbeeld door de 
frequentie en/of het moment van beheren aan te passen (op andere momenten maaien, 
niet werken in kwetsbare perioden) waardoor minder schade wordt toegebracht aan flora 
en fauna. Hierdoor neemt de biodiversiteit toe en zal er daardoor ook minder schade aan 
nakomelingen zijn en kunnen er meer kwetsbare soorten blijven leven. Om hier invulling 
aan te geven, wordt ons huidige beheer onder de loep genomen en waar mogelijk 
aangepast. 
Ook een grotere variatie aan beplantingen zorgt onder andere voor meer nest- en 
schuilplaatsen, jaarrond voor voedsel en leefgebied voor fauna. Wanneer bijvoorbeeld 
jaarrond voedsel aanwezig is voor insecten, is er ook jaarrond voedsel voor insecteneters. 
Bij nieuwe ontwikkelingen in de openbare ruimte zal hier zoveel mogelijk invulling aan 
worden gegeven. 
Beter groen kan ook worden gerealiseerd door verstoring van recreatie en verkeer te 
beperken waarbij keuzes worden gemaakt wáár groen speciaal bedoeld is voor flora en 
fauna en wáár groen ook bedoeld is voor recreatie. Ook het beperken van vervuiling en 
eutrofiering2 van water helpt hierbij. Bij het ontwerp en bij herinrichting van delen van de 
openbare ruimte zal hier invulling aan worden gegeven. 
Kwalitatief hoogwaardiger groen betekent dat het groen altijd integraal ontworpen wordt 
waarbij inrichting en beheer hand-in-hand gaan en het de diverse ecosysteemdiensten 
ondersteunt. Dit aspect geldt bijvoorbeeld voor landbouwgebieden met weinig beschutting, 
sloten met een slechte waterkwaliteit en eenzijdige beplanting (bijvoorbeeld op de Vijfwal). 
Vooral in het buitengebied en de stadsrand zal met betrokken partijen worden gekeken 
welke maatregelen kunnen worden getroffen om dit te verbeteren. 
Het verzorgen van een betere kwaliteit van ons groen is belangrijk waarbij in hoofdstuk 5 
maatregelen zijn benoemd die hiervoor kunnen zorgen. 
 
Verbonden groen 
Met het invulling geven aan de twee bovenstaande visieonderdelen realiseren wij al meer 
en beter groen in de gemeente. Vervolgens is het van belang zoveel mogelijk barrières 
voor flora en fauna weg te nemen (ontsnippering). Verbindingen tussen groengebieden zijn 
hierbij belangrijk. Dit geldt dan tussen verschillende groengebieden binnen de bebouwde 
kom, maar ook voor verbinding tussen groengebieden binnen de bebouwde kom en het 

 
1 Waterretentie is het ophouden van water zodat een snelle afvoer naar het riool wordt beperkt 
2 Voedselverrijking van water waardoor algen en hogere waterplanten sterk kunnen groeien. 
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buitengebied. De leefgebieden voor diverse soort(groep)en worden hiermee robuuster en 
wordt het ‘eilandeffect’ verminderd zodat dieren gebieden kunnen verlaten als die tijdelijk 
ongeschikt raken door bijvoorbeeld droogte en/of zij elders kunnen foerageren als het 
voedsel op de vaste stek op raakt (vergoten leefgebied). Jaarlijks wordt gekeken waar dit 
soort barrières kunnen worden opgeheven, vooral tussen groengebieden. Daarnaast zal 
bij nieuwe ontwikkelingen elke keer gekeken kunnen worden of in een project maatregelen 
kunnen worden meegenomen waarmee gebieden met elkaar worden verbonden. 
Naast het realiseren van werkelijke verbindingen, kunnen ook via stepping stones 
verbindingen worden gerealiseerd . Hiermee wordt op ‘behapbare’ afstanden tussen twee 
gebieden de mogelijkheid geboden om te schuilen en/of voedsel te vinden; deze afstanden 
zijn soortafhankelijk. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door het aanplanten van 
onderbeplanting langs fietspaden tussen de bomen in plaats van gazon. Dit aspect geldt 
bijvoorbeeld voor het groen in de parken, de groenzones binnen de Rondweg en ook in het 
buitengebied waar onvoldoende verbindingen zijn tussen verschillende groenzones 
(groene ecologische verbindingen). Jaarlijks zullen dergelijke ‘verbindingen’ worden 
gerealiseerd. 
Andere meer ingrijpende maatregelen zijn het realiseren van fysieke ecologische 
verbindingen waarmee barrières zoals bijvoorbeeld wegen of watergangen worden 
geslecht. Daarvoor dienen bijvoorbeeld ecologische verbindingen en/of faunapassages te 
worden aangelegd in of over de Rondweg. Hiermee kunnen groengebieden binnen de 
bebouwde kom worden aangesloten op het groen van het buitengebied. Ook het 
Amsterdam Rijnkanaal vormt zo’n barrière voor fauna waarvoor het wenselijk is dat deze 
barrière wordt opgelost. Dit soort maatregelen zijn kostbaar en kunnen alleen worden 
gerealiseerd als onderdeel van andere projecten. Hier zal elke keer aandacht voor zijn. 
 
De visie op kaart 
De visie voor meer, beter en verbonden groen is vertaald op de Kansenkaart van de 
gemeente Houten. Daarop is de hoofdstructuur te zien van groengebieden met regionale 
en Houtense betekenis. Ook is aangegeven waar maatregelen noodzakelijk zijn en waar 
kansen liggen. 
 
Deze kaart op de volgende pagina (zie onderstaand figuur 4.1 en in bijlage III) geeft de 
gemeente houvast bij het beoordelen van plannen van derden, het zelf ontwikkelen van 
belangrijke groengebieden, groenstructuren of groenelementen en het te voeren beheer. 
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Figuur 4.1 Kansenkaart 
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5 Maatregel per thema 

In hoofdstuk 4 is de visie benoemd die wij als gemeente Houten hebben om het groen en 
de biodiversiteit te versterken. Dit wordt gedaan aan de hand van de benoemde Houtense 
doelsoorten waarvoor de oppervlakte en de kwaliteit van het groen en water wordt 
verbeterd en dit groen beter met elkaar wordt verbonden. 
In dit hoofdstuk worden aan de 
hand van acht thema’s 
voorstellen gedaan waaraan 
kan worden gedacht om dit te 
realiseren. Deze thema’s zijn: 
1. Groenbeheer 
2. Water(beheer) 
3. Ecologische verbindingen 
4. Kleine landschapselementen 
5. Soortenbeheer 
6. Voorlichting/educatie 
7. Natuurinclusieve landbouw 
8. Tijdelijke natuur  
 
 
 

Figuur 5.1: Verbindingszone, natuurvriendelijke oever met plas dras 

Afwegingskader / Toetsingskader 
Aan de hand van deze thema’s wordt per jaar een uitvoeringsprogramma opgesteld en 
vastgesteld door het college. In dit uitvoeringsprogramma worden concrete projecten 
beschreven waarin zoveel mogelijk van bovenstaande thema’s zijn verwerkt. Voor het 
bepalen welke projecten uiteindelijk in het uitvoeringsprogramma worden opgenomen, 
wordt een afwegings- of toetsingskader gehanteerd. Met dit kader worden projecten 
beoordeeld op de volgende aspecten: 

• Wanneer aan 2 of 3 van de uitgangspunten “meer, beter en verbonden” kan worden 
voldaan, is dat een pré; 

• Wanneer verschillende gebieden worden verbonden, heeft dit een pré op solitaire 
projecten; 

• Projecten van enige omvang in het buitengebied hebben een pré (achtergrond is dat 
binnen de bebouwde kom de biodiversiteit relatief gezien al beter is dan in het 
buitengebied); 

• Projecten waarbij kan worden aangesloten op initiatieven van derden en/of waarbij 
externe financiering aan de orde is, hebben een pré; 

• Projecten die ‘eenvoudig’ zijn te realiseren, hebben een pré; 

• Projecten met een ‘natte’ basis hebben een pré boven ‘droge’ projecten; 

• Projecten waarvan de onderhoudskosten beperkt zijn, hebben een pré ten opzichte 
van projecten met hoge onderhoudskosten. 

Op basis van deze afwegingen worden projecten geselecteerd die het best scoren waarna 
wordt gekeken welke projecten binnen de beschikbare budgetten kunnen worden 
gerealiseerd. Deze afwegingsaspecten kunnen op basis van voortschrijdend inzicht 
worden aangevuld of aangepast.  
 
Leeswijzer voor dit hoofdstuk 
Per thema wordt een inleiding gegeven waarin wordt beschreven wat dit thema inhoud 
waarna zo mogelijk een doelsoort voor die maatregel wordt beschreven. Vervolgens 
worden het doel en onze ambitie van deze maatregel beschreven. Ook is per thema een 
indicator aangegeven op basis waarvan duidelijk wordt ‘wat met die maatregel gaat worden 
bereikt’. Het toepassen van indicatoren op dit gebied staat in Nederland nog in de 
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kinderschoenen. Wij hebben getracht passende indicatoren op te nemen die meetbaar zijn 
en ook werkelijk wat zeggen over dat thema. Op basis van voortschrijdend inzicht kan dit 
later mogelijk zo nodig worden aangepast. Afgesloten wordt met enkele voorbeelden van 

die maatregel waarbij is aangegeven of dit al wordt toegepast  principeof in  )    (

.gegevenOok is een kostenindicatie van deze maatregelen aan .))ꕤ( is realiseerbaar  

5.1 Groenbeheer 

Inleiding 
Onder groenbeheer valt al het maaibeheer zoals voor bermen, speelvelden, gazons en het 
snoeien van struweel (bijvoorbeeld bosplantsoen / hakhout) en bomen. De manier waarop 
een gebied is ingericht en het groen wordt beheerd, bepaalt onder andere hoe geschikt 
een gebied is voor soorten. Wil een soort blijvend in een gebied kunnen voorkomen dan is 
het van belang dat alle basisbehoeften zoals voedsel, voortplantingsmogelijkheden en 
veiligheid op orde zijn. Hier heeft een soort verschillende (groen)elementen voor nodig. 
 
Doelsoort 
De huismus is een voorbeeld van de doelsoorten van stedelijk gebied waarvoor 
groenbeheer belangrijk is. Hun voedsel bestaat uit graan- en onkruidzaden, waarbij 
mussen zich gemakkelijk aanpassen aan wat 
beschikbaar is. Ook eten huismussen groenten, in 
de vorm van bladeren van diverse planten en gele 
krokus, en fruit zoals appels en abrikozen. Jonge 
huismussen worden door de ouders vooral gevoerd 
met insecten zoals vliegen en muggen. 
 
Doel en ambitie 
Doel binnen het thema groenbeheer is ervoor te 
zorgen dat er in het biotoop meer variatie komt in 
vegetatie en structuur zodat veel verschillende 
soorten flora en fauna zich er kunnen vestigen. 

     

Figuur 5.2 Huismus 

Ambitie is om bij alle ruimtelijke projecten maatregelen te treffen die bijdragen aan het 
vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast wordt het huidige beheer beoordeelt waar dat 
kan worden aangepast. 
 
Onderstaand wordt voor de verschillende relevante aspecten nader ingegaan hoe deze 
ambitie kan worden ingevuld. 
 
Inrichting 
Voor ecologisch maaibeheer (maaien en ruimen; mogelijk het maaisel na het maaien nog 
enige tijd laten liggen) is voldoende ruimte nodig en ook om gefaseerd beheer uit te kúnnen 
voeren en is het van belang dat de bodemomstandigheden en waterhuishouding een 
goede uitgangssituatie geven voor de beoogde vegetatie. Afgesproken is met de 
klankbordgroep dat wij het maaien de komende jaren gaan evalueren om te bekijken waar 
de inrichting kan worden aangepast zodat het maaibeheer beter kan worden afgestemd 
om de ambities uit deze Visie. 
In het geval van onderhoud van struweel, bosjes en bomen is het van belang voldoende 
ruimte voor overgangszones te hebben (mantel-zoom beheer) waardoor gefaseerd beheer 
(hakhoutbeheer) mogelijk is, bomen goed kunnen uitgroeien en de oppervlakte voldoende 
is om verstoring te beperken. Bij herinrichting zal hier rekening mee worden gehouden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Graan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onkruid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Appel_(vrucht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abrikoos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Insecten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegen_(dieren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muggen
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Bij herinrichten is het gebruik van zoveel mogelijk inheemse beplanting gewenst. Dit geldt 
ook voor kleine percelen waar bijvoorbeeld geen grote heesters passen. Om de bloeiboog 
zo lang mogelijk te maken en ook variatie in beplanting te krijgen, kan bij uitzondering ook 
uitheems materiaal worden aangeplant. Er is een voldoende assortiment uitheemse 
gekweekte planten die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en een goede aanvulling 
vormen op de inheemse soorten. Wanneer gekozen wordt voor nieuw plantmateriaal, zal 
hier rekening mee worden gehouden. 
Omvormen van perken met voornamelijk uitheemse struiken door bijvoorbeeld bloemrijk 
grasland vergroot de biodiversiteit waarbij ook de onderhoudskosten afnemen. Vanwege 
de functies die groen heeft, is dit niet altijd mogelijk maar is wel een optie. 
 
Beheer 
Het beheer en onderhoud wordt conform de geldende gedragscode van de Vereniging 
Stadswerk Nederland uitgevoerd (Bestendig Beheer en Onderhoud Groenvoorziening). 
Daardoor wordt rekening gehouden met de kwetsbare periode van de verschillende 
natuurwaarden. 
 
Waar er ruimte is voor ecologisch maaibeheer en dit past in het gebruik van het gebied, is 
het van belang dat wordt gemaaid volgens de ecologische principes. Dit is op het juiste 
moment maaien, rekening houdend met de zaadzetting en het maaisel enige tijd laten 
liggen voordat het wordt geruimd. 
Gefaseerd beheer is gunstig vanwege het 
ontstaan van meer variatie in begroeiing, 
zowel qua structuur als type beplanting. Zo 
is niet gemaaide vegetatie leefgebied voor 
fauna (beschutting, luwte, overwintering 
insecten), gemaaide vegetatie met verse 
uitlopers kan als voedsel dienen en 
bloeiende vegetatie als nectarbron. Het is 
dus van belang om gefaseerd te maaien in 
ruimte en tijd, maar niet te verruigen. 
Zoals aangegeven, zal in overleg met de 
klankbordgroep worden bekeken waar 
aanpassingen mogelijk zijn in het 
maaibeheer.  

Figuur 5.3: Maaien waarbij 20% van gras blijft staan 

Voorlichting 
Het is essentieel omwonenden, bezoekers en gebruikers te informeren over het nut en 
noodzaak van gefaseerd beheer. Als duidelijk is waarom niet alles eenvormig wordt 
beheerd (en gelijk wordt opgeruimd) en wat dat oplevert, accepteren meer mensen het 
nieuwe beeld. 
 
Groene schoolpleinen 
Een bijzonder onderdeel van deze maatregel zijn groene schoolpleinen. Een schoolplein 
kan veel meer zijn dan een pauzeplaats of een overblijfplek, het kan ook een ‘leslokaal’ 
zijn. Het kan een groen schoolplein worden als een speel- en leerlandschap. Het college 
heeft in het Coalitieakkoord opgenomen dat zij scholen actief gaan ondersteunen bij het 
vergroenen van schoolpleinen en/of de aanleg van moestuinen bij scholen. 
In Houten is het zo dat schoolpleinen worden beheerd en onderhouden door de scholen 
zelf. Daarbij is wel afgesproken dat schoolpleinen wijkspeelplaatsen zijn die overdag 
toegankelijk zijn om op te verblijven, spelen en te recreëren. 
Groene schoolpleinen met bomen hebben ook het voordeel dat de bomen in de zomer een 
natuurlijke schaduw verzorgen waardoor het er minder heet wordt. Ook in het kader van 
de klimaatadaptatie is dit winst om hittestress te beperken. 
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De branchevereniging VHG (Vereniging voor hoveniers) heeft een Handleiding Groene 
Schoolpleinen opgesteld. Bij het ontwerp van een groen schoolplein wordt vooral 
functioneel groen, zoals bomen, plantsoen en heggen aangeplant. Dit met als doel 
speelaanleidingen te realiseren om te kunnen verstoppen en te klimmen. Daarnaast 
worden ook voor flora en fauna belangrijke elementen hierin meegenomen zoals 
mezenkastjes, struiken waar een vogel in kan broeden, een egel kan wonen en een 
insectenhotel kan worden aangelegd. Een groen schoolplein bevat dan ook educatieve 
elementen zoals bijvoorbeeld een moestuin; het is een soort ‘buitenlokaal’ met diertjes, 
planten, struiken en bomen. 
De gemeente wil ook werkelijk groene schoolpleinen realiseren en dat gaat ook gebeuren 
waarbij voor de realisatie hiervan samenwerking wordt gezocht met andere partijen, 
bijvoorbeeld het Wellantcollege. 
 
Indicator 
Om te kunnen beoordelen of bovenstaande maatregelen (groenbeheer) effectief zijn, zal 
dit via periodieke monitoring worden gemeten. Bijvoorbeeld voor wegbermen is het 
bepalen van de “Nectarindex” een laagdrempelige manier om de kwaliteit van de bermen 
zichtbaar te maken. Deze nectarindex is gebaseerd op het aantal gevonden bloeiende 
planten en het aantal nectarplanten. Deze globale inventarisatie kan op geschikte locaties 
worden aangevuld met meer gericht soortenonderzoek, bijvoorbeeld naar wilde bijen. 
Indicator voor groene schoolpleinen is de groei van het aantal groene  schoolpleinen. 
 
Aan welke maatregelen kan worden gedacht binnen dit thema 
In onderstaande tabel zijn voorbeelden van maatregelen aangegeven die reeds zijn 
toegepast en/of maatregelen die kunnen worden toegepast. 
 
Tabel 5.1: Mogelijke maatregelen groenbeheer 

Nr. Maatregel Toepasbaar(1 Kosten(2 

1.1 Een frequent gemaaide strook direct langs het fietspad ten behoeve van 
veiligheid en beeld, daarachter bloemrijker en minder gemaaid gras 

ꕤ € 

1.2 Het niet maaien rond bomen vormt gebieden met schuilgelegenheid voor 
kleine fauna en biedt verbinding / stepping stones voor insecten 

     / ꕤ -/- / € 

1.3 Waar mogelijk wordt 20% van het gras met bloemen niet gemaaid en wordt 
er zoveel mogelijk gemaaid via het sinus principe(3 (zie ook figuur 5.3) 

     / ꕤ € 

1.4 Realiseer geleidelijke en natuurlijke overgangen van lage naar hogere 
beplanting zoals tussen gras en bos via ruigte en struweel. In het Imkers- en 
Kooikerspark is dit enige jaren geleden reeds ingezet; dit kan worden 
uitgebreid 

     / ꕤ €€ 

1.5 Ecologisch maaien inclusief ruimen van een deel van de berm van de 
Rondweg 

     / ꕤ €€€ 

1.6 Realiseren en beheren van bloemenweides      / ꕤ €€ 

1.7 Bij herinrichting zorgen voor inheems beplanting waarbij er voor Houten 
wordt gezorgd dat een zo lang mogelijke bloeiboog aanwezig is 

     / ꕤ € 

1.8 Beperken van beplanting die schaduw op water veroorzaakt      / ꕤ € 

1.9 In maart 2020 zijn een aantal populieren bij de oprit A27 gekapt en geringd 
(een ring in de bast snijden waardoor deze boom afsterft). Daarbij is op de 
open locaties bosplantsoen aangeplant. Dit betreft een nat gebied waarbij 
door ander maaibeheer meer gradiënt ontstaat van kruiden naar bomen 

     € 

(1:      = wordt reeds toegepast, ꕤ = realiseerbaar en beoogd onderdeel uitvoeringsprogramma 
(2: € maatregel goedkoper dan € 5.000, €€ tussen € 5.000-25.000 en €€€ meer dan € 25.000; -/- levert geld op 
(3: Sinusbeheer is een vorm van beheer waarbij een vak wordt opgedeeld in verschillende delen die elk een 
andere maaifrequentie krijgen; bijvoorbeeld een deel waar 2x per jaar wordt gemaaid, een deel waar 1x per jaar 
wordt gemaaid en een deel waar 1x per 2 jaar wordt gemaaid. Bij sinus-beheer wordt in een sinusvormig patroon 
gemaaid, waarbij de maat van de sinusboog steeds verschilt. Telkens blijft circa 40% van de vegetatie staan. Als 
resultaat hiervan ontstaat veel variatie. Ook langs de randen van grasvelden waar een gazonbeheer gewenst is, 
kan een vorm van sinusbeheer worden toegepast. 
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5.2 Water(beheer) 

Inleiding 
Waterbeheer betreft vooral het schonen van sloten en het maaien van vegetatie in en direct 
langs het water, zoals moeras- en oevervegetatie. Ook de herinrichting en aanleg van extra 
open water valt hieronder. 
 
Doelsoort 
Voorbeeld van een doelsoort voor stedelijk water en kleinschalige halfopen landschap is 
de kleine watersalamander. Volwassen exemplaren verblijven een groot deel van het jaar 
op land en gaan in het vroege voorjaar voor de voorplanting naar kleinere waterpartijen. 
Na het paren zet het wijfje enkele honderden eitjes op bladeren van water- en 
oeverplanten. In het najaar zoeken de jonge salamanders schuilplaatsen op het land. 
Salamanders hebben vochtige en beschaduwde plekken nodig. 
Voor het buitengebied is de poelkikker of heikikker een passende doelsoort. 
 
Doel en ambitie 
Doel binnen het thema waterbeheer is ervoor te zorgen dat de inrichting en het beheer van 
de waterzones zodanig wordt uitgevoerd dat er zo’n optimaal mogelijk ‘klimaat’ ontstaat 
binnen het biotoop waardoor steeds meer soorten zich er kunnen vestigen. 
 
Ambitie is om bij alle ruimtelijke ingrepen vooraf te beoordelen welke maatregelen zoveel 
mogelijk bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit binnen deze biotoop. Ook wordt 
binnen het huidige beheer beoordeeld dit op ecologische wijze kan worden uitgevoerd. 
 
Onderstaand wordt voor de verschillende relevante aspecten nader ingegaan op hoe deze 
ambitie kan worden ingevuld. 
 
Inrichting 
Brede watergangen en oevers met veel ruimte voor moeras- en natte oevervegetatie 
dragen bij aan een goede waterkwaliteit en zorgen voor leefgebied voor bijvoorbeeld 
amfibieën, ringslang en insecten. Veel oppervlakte zorgt tevens voor ruimte om gefaseerd 
te beheren en is een kwaliteitsaspect voor moerassen (moerassoorten zijn 
verstoringsgevoelig en hebben bij voorkeur grotere oppervlakte nodig). Dit is vooral van 
belang voor rietvegetaties. Waar mogelijk wordt extra open water gerealiseerd. 
Bijkomend voordeel van brede watergangen met flauwe oevers is dat deze gunstig zijn 
voor waterberging bij piekafvoer. Een andere mogelijkheid is om extra open water aan te 
leggen. Dit kunnen extra poelen zijn of uitbreiding van reeds aanwezig open water. Met de 
aanleg van meer oppervlakte water kan gelijk het areaal oevervegetatie worden vergroot. 
 
Beheer 
Het beheer en onderhoud wordt altijd conform de geldende gedragscode van de Unie van 
Waterschappen uitgevoerd (Bestendig Beheer en Onderhoud). Mede daardoor wordt 
rekening gehouden met de kwetsbare periode van de verschillende natuurwaarden. 
 
Gefaseerd schonen en maaien van watergangen en oevervegetatie is uitgangspunt voor 
het beheer. Meerjarig riet is bijvoorbeeld van belang voor riet- en moerasvogels. Verjongen 
van rietvegetatie door maaien is gunstig voor de duurzaamheid en diversiteit van de 
vegetatie. Deze diversiteit moet behouden en/of worden uitgebreid. In de gemeente wordt 
dit gefaseerde beheer reeds toegepast en waar mogelijk uitgebreid. 
In watergangen moeten waterdieren altijd dekking hebben in de vorm van watervegetatie 
of dood hout. Om dat te bereiken moet een deel van de oevers niet elk jaar worden 
gemaaid; deze niet gemaaide delen moeten elk jaar andere zijn. Ook is het raadzaam 
bijvoorbeeld takken in het water te behouden, dan wel aan te brengen. Hier zal invulling 
aan worden gegeven in het beheer. 
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Voorlichting 
Informeren van omwonenden, bezoekers en gebruikers over het nut van oevervegetatie 
en moerassen, boven harde ‘schone’ oevers, als verbindingszone en voor schuil- en 
foerageergebied voor bijvoorbeeld de fauna. 
 
Indicator 
Om te kunnen beoordelen of bovenstaande maatregelen effectief zijn, zal dit via periodieke 
monitoring moeten worden gemeten. Een aantal soortgroepen zoals amfibieën en 
bepaalde insecten zoals libellen en waterjuffers geven een goede indicatie van de kwaliteit 
van waterpartijen en oevers. 
Binnen de gemeente Houten zijn er al vrijwilligers actief met het inventariseren/monitoren 
van waterdiertjes, amfibieën en libellen. Samen met deze vrijwilligers kan er gekeken 
worden of er hiervoor een meetnet opgezet kan worden, zodat deze soortgroepen op een 
gestructureerde manier gemonitord kunnen worden volgens richtlijnen van RAVON en/of 
de Vlinderstichting. 
 
Aan welke maatregelen kan worden gedacht binnen dit thema 
In onderstaande tabel zijn voorbeelden van maatregelen aangegeven die reeds zijn 
toegepast en maatregelen die kunnen worden toegepast.  
 
Tabel 5.2: Mogelijke maatregelen water(beheer) 

Nr. Maatregel Toepasbaar(1 Kosten(2 

2.1 Aanleg van natuurvriendelijke oevers: 

• Houten Noord (met subsidie HDSR) 

• Houten Zuid en Buitengebied (bijvoorbeeld op agrarische percelen en op 
bedrijventerrein Meerpaal Boten en Schepen) 

 

     

 ꕤ  

 
- 

€€€ 

2.2 Deel beplanting langs watergangen verwijderen en regelmatig snoeien waarbij 
het oppervlak dat beschaduwd wordt beperkt is. Een deel laten wij staan voor 
de ijsvogels en watervogels die de overhangende takken gebruiken om vanaf 
jagen of kunnen broeden, zoals futen en meerkoeten. 

    /ꕤ 

 
€€ 

2.3 Dood hout in het water aanbrengen ꕤ € 

2.4 Ecologisch maaien van slootkanten en hierover met HDSR afstemmen     /ꕤ € 

2.5 Aanleg van extra open water (poelen en/of uitbreiding open water) ꕤ €€ 

(1:      = wordt reeds toegepast, ꕤ = realiseerbaar en beoogd onderdeel uitvoeringsprogramma 
(2: € maatregel goedkoper dan € 5.000, €€ tussen € 5.000-25.000 en €€€ meer dan € 25.000; -/- levert geld op 

5.3 Ecologische verbindingen 

Inleiding 
Ecologische verbindingen tussen groene gebieden zorgen ervoor dat het leefgebied van 
flora en fauna wordt vergroot. Diersoorten 
kunnen gebieden die (tijdelijk) ongeschikt raken 
verlaten via de verbindingen en zo calamiteiten 
zoals bijvoorbeeld droogte of periode met te 
weinig voedsel overleven. Het gaat bij 
ecologische verbindingen vooral om 

   

Figuur 5.4 Egel (Bron Dierenbescherming) 
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watergangen en oevers, lijnvormige beplantingen en stepping stones (deze verkleinen de 
afstand tussen groengebieden door groene ‘stapstenen’ aan te leggen). Deze verbindingen 
kunnen worden geoptimaliseerd, verbeterd en uitgebreid door inrichting en/of beheer. 
 
Doelsoort 
Binnen de bebouwde kom is de egel is één van de doelsoorten waarvoor ecologische 
verbindingen van belang zijn. De egel legt voor het zoeken van voedsel flinke afstanden af 
waarbij hij bij het oversteken van wegen vaak slachtoffer wordt van het verkeer. Meer 
ecologische verbindingen (waaronder faunapassages) maken het voor egels en veel 
andere soorten veiliger om te foerageren. 
Buiten de bebouwde kom kan afhankelijk van de biotoop als doelsoort worden gedacht aan 
de ringslang, ree of vleermuis. 
 
Doel en ambitie 
Doel binnen het thema ecologische verbindingen is te zorgen voor verbindingen om 
groengebieden aan elkaar te koppelen en het beheer van deze verbindingen zodanig aan 
te passen dat dit eraan bijdraagt dat diersoorten zich gemakkelijk(er) kunnen verspreiden. 
 
Ambitie is bij alle ruimtelijke ingrepen vooraf te beoordelen welke nieuwe verbindingen 
kunnen worden gerealiseerd of waar bestaande verbindingen kunnen worden 
geoptimaliseerd. Ook wordt beoordeeld waar het beheer op ecologische wijze kan worden 
uitgevoerd zodat verbinding voor meer diersoorten geschikt zijn. 
 
Onderstaand wordt voor de verschillende relevante aspecten nader ingegaan op hoe deze 
ambitie kan worden ingevuld. 
 
Inrichting 
Brede oevers met veel dekking en beschutting zijn ideaal als verbinding voor fauna. Deze 
worden uitgebreid. Daarnaast worden mogelijkheden bij kleinere ruimtelijke ontwikkelingen 
opgepakt om verbindingen mogelijk te maken of zelf verbindingen te realiseren tussen 
groengebieden in de openbare ruimte. Dit kunnen bijvoorbeeld stroken zijn met 
kruidenbeplanting of stepping 
stones van bosplantsoen. Ander 
voorbeeld is om met een geringe 
inspanning een tunnel of duiker 
geschikt te maken als 
verbindingszone door het 
aanbrengen van beschuttingen in 
een de tunnel met boomstobben, 
een scherm aan te brengen, een 
looprichel in een duiker te realiseren 
of bijvoorbeeld de verlichting aan te 
passen met een donkere zijde in de 
tunnel. Hier zal de komende jaren 
aandacht voor zijn om dat soort 
maatregelen te treffen. 

Figuur 5.5: Zoom bosplantsoen met kruiden 
Naast dit soort verbindingen is het ook gewenst om verbindingen aan te leggen tussen 
verschillende groenzones en parken binnen de Rondweg, bijvoorbeeld stepping stones. 
Ook het aanplanten van lage onderbeplanting tussen de bomen langs fietspaden in plaats 
van gazon kan zo’n verbinding zijn tussen verschillende groengebieden. Deze vormen van 
stepping stones en verbindingen zijn relatief eenvoudig te realiseren en zullen de komende 
jaren worden gerealiseerd. 
Vooral in het buitengebied is het van belang verbindingen te realiseren tussen 
verschillende groene gebieden. Het is hierbij belangrijk dit samen met de boeren te doen 
omdat zij de meeste gronden in eigendom en beheer hebben (en deze mogelijk vervolgens 
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ook kunnen onderhouden). Hiervoor zijn ook subsidiemogelijkheden via het Collectief 
Utrecht Oost mogelijk. Hier zal door de gemeente op worden ingezet. 
 
Bij grotere barrières zoals bijvoorbeeld bij wegen wordt fauna met beplanting en rasters 
naar faunapassages geleid zodat wegen veilig kunnen worden overgestoken. Het gaat 
hierbij vooral om nieuwe ontwikkelingen waar dit in het werk kan worden gerealiseerd. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de A27 en de Rondweg, maar ook voor verbindingen zoals tussen 
het Kooikerspark en het Imkerspark in Houten Noord (over het Rond), verbindingen tussen 
Houten Noord en Zuid en de barrière die het spoor vormt in heel Houten in noord-zuid 
richting. 
Daarentegen vormt het groene taluds van het spoor in de huidige situatie wel een groene 
verbinding. Deze verbinding die het taluds vormt, zou echter geoptimaliseerd moeten 
worden, bijvoorbeeld bij onderdoor- of overgangen. Voor het realiseren en optimaliseren 
van deze verbindingen zijn er vooral kansen wanneer uitvoering wordt gegeven aan de 
woningbouwopgave in het kader van de Ruimtelijke Koers en bij de reconstructie van de 
A27. De kosten van dergelijke ingrepen zijn zeer hoog en kunnen alleen worden 
meegenomen als onderdeel van grotere ontwikkelingen. In het ontwerp kunnen de 
maatregelen uit deze Visie worden toegepast. 
Ook voor het Amsterdam Rijnkanaal, dat vanwege de steile damwanden als een grote 
barrière wordt gezien, zouden fauna uittredeplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Deze 
uittredeplaatsen zijn dan voor dat deel van het kanaal een oplossing. Hierover is overleg 
noodzakelijk met Rijkswaterstaat waarbij het meer kansrijk is, vanwege de hoge kosten, 
wanneer die wordt meegenomen wanneer andere werkzaamheden aan het kanaal worden 
uitgevoerd. Met deze maatregelen en voorstellen wordt tevens invulling gegeven aan de 
acties uit de Nota Dierenwelzijn. 
 

Beheer 
Ecologische verbindingen vergroten het leefgebied en de verspreidingsmogelijkheden voor 
soorten van droog en nat milieu. Het is belangrijk om te zorgen dat fauna altijd voldoende 
beschutting heeft in deze verbindingszones en daarvoor is gefaseerd beheer wenselijk. Dit 
zal de komende jaren worden toegepast. 
Binnen de gemeente worden de oevers langs de watergangen reeds extensief gemaaid 
(eenmaal aan het einde van het groeiseizoen) en wordt het gewas geruimd. Hiermee is 
reeds invulling gegeven aan het realiseren van verbindingen langs watergangen. Het is 
echter mogelijk de oevers over een bredere stook op deze manier te beheren. Dit gaat 
worden toegepast waar de mogelijk is. 
Een ander voorbeeld is het niet maaien van vegetatie rond bomen waarmee schuilplaatsen 
worden gerealiseerd voor insecten en kleine zoogdieren die hiermee van het ene 
groenzone naar het andere kunnen ‘oversteken’; dit zijn de zogenaamde stepping stones. 
Daarnaast worden bijvoorbeeld tussen bomen vaste planten of bosplantsoen aangeplant 
(of bijvoorbeeld een poel worden aangelegd) om daarmee aanvullende verbindingen te 
creëren.  
 
Voorlichting 
Informeren van omwonenden, bezoekers en gebruikers over het nut van faunapassages 
met bijvoorbeeld bebording, informatie via media (website, Houtens Nieuws en dergelijke) 
is belangrijk zodat het voor hen duidelijk is waarom dit belangrijk is. Vooral wanneer 
aanpassingen in de openbare ruimte worden gerealiseerd, is het van belang hierover de 
bewoners te informeren wat de reden is van deze aanpassing en wat de nut en noodzaak 
is. 
Ook voorlichting aan bewoners wat zij zelf kunnen doen voor fauna in hun tuin is hierbij 
belangrijk. Bijvoorbeeld voor egels die gebruik maken van tuinen als leefgebied. Een 
schutting of een hek is een ondoordringbare barrière voor de egel. Door hier kleine 
openingen in te maken, kan het leefgebied van de egel makkelijk worden vergroot. Hierover 
zullen inwoners worden geïnformeerd. 
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Indicator 
Om te kunnen beoordelen of bovenstaande maatregelen effectief zijn, zullen nieuwe 
ecologische verbindingen worden gemonitord. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van 
cameravallen. Indicator zou kunnen zijn het aantal zoogdieren en amfibieën die van de 
groene verbindingen, stepping stones en faunapassages gebruik maken. Dit is niet 
eenvoudig te meten. Alternatieve indicator kan zijn het aantal aangelegde verbindingen in 
Houten. 
 
Aan welke maatregelen kan worden gedacht binnen dit thema 
In onderstaande tabel zijn voorbeelden van maatregelen aangegeven die reeds zijn 
toegepast en maatregelen die kunnen worden toegepast. 
 
Tabel 5.3: Mogelijk maatregelen voor ecologische verbindingen 

Nr. Maatregel Toepasbaar(1 Kosten(2 

3.1 Aanleg stepping stones 
- Extra groengebieden binnen en buiten bebouwde kom 
- Niet maaien (gefaseerd beheer) rondom bomen 
- Aanleg groene verbindingentussen twee groenzones in buitengebied 

 

ꕤ 

    /ꕤ 

ꕤ 

 
€€ 
- 

€€ 

3.2 Ecologisch beheer slootkanten als verbindingszone     /ꕤ - 

3.3 Realisatie extra ecologische verbindingen: 
- Natte verbinding langs Schalkwijkse wetering 
- Verbindingen over/onder de Rondweg(3 
- Verbinding over en onder de A27 (in combinatie met Ruimtelijke 

Koers) en bij reconstructie A27 
- Onder viaduct A27 aan beide zijden heesters aanplanten en 

boomstronken neerleggen. 

 

ꕤ 

ꕤ 

 

ꕤ 

 

ꕤ 

 
€€ 

€€€ 
 

€€€ 
 

€€€ 

3.4 Verbinding langs spoorwegtalud als ecologische verbinding tussen Houten 
Noord en Zuid 

ꕤ €/€€ 

3.5 Aanplanten van onderbeplanting langs fietspaden tussen de bomen in plaats 
van gazon 

ꕤ € 

3.6 Aanleg faunapassage in tunnels (bijvoorbeeld in fietstunnel onder Rondweg 
aan westzijde Imkerspad) 

ꕤ  €€ 

3.7 Aanleg van fauna uittreeplaatsen in het Amsterdam Rijnkanaal (bijvoorbeeld 
bij Elpad, A27, Goyerbrug) 

- €€€ 

(1:      = wordt reeds toegepast, ꕤ = realiseerbaar en beoogd onderdeel uitvoeringsprogramma 
(2: € maatregel goedkoper dan € 5.000, €€ tussen € 5.000-25.000 en €€€ meer dan € 25.000; -/- levert geld op 
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5.4 Kleine landschapselementen 

Inleiding 
Onder kleine landschapselementen vallen in het buitengebied vooral lijn- of vlakvormige 
elementen zoals bosjes, houtwallen, hagen, hoogstamboomgaarden, poelen en 
knotwilgen. Ook binnen de 
bebouwde kom zijn kleine 
landschapselementen aanwezig 
zoals bijvoorbeeld 
(hoogstam)boomgaarden en Kleine 
Houtense Bosjes. Stepping stones 
kunnen ook worden gezien als kleine 
landschapselementen. 
Binnen deze visie richten wij ons 
vooral op de kleine 
landschapselementen buiten de 
bebouwde kom. Deze kleine 
landschapselementen versterken 
het landschappelijk beeld en zijn van 
grote waarde als schuil-, foerageer- 
en nestelplek voor fauna. Kleine 
landschapselementen zijn van 
belang voor veel soortgroepen. 

Figuur 5.6: Aanleg Klein Houtense Bosje 

 
Doelsoort 
Omdat binnen deze maatregel veel verschillende biotopen aanwezig zijn, geldt ook dat er 
meerdere doelsoorten benoemd zouden kunnen worden; bijvoorbeeld de steenuil in een 
hoogstamboormgaard. 
 
Doel en ambitie 
Doel binnen het thema kleine landschapselementen is ervoor te zorgen dat waar mogelijk 
kleine landschapselementen worden gerealiseerd als versterking van de reeds aanwezige 
groengebieden / biotopen zodat er meer vestigingsmogelijkheden ontstaan voor meer 
plant- en diersoorten. 
 
Ambitie is kleine landschapselementen toe te voegen in de openbare ruimte en op en bij 
particulieren. Hiervoor worden de subsidiemogelijkheden die vanuit de provincie 
beschikbaar zijn optimaal gebruikt. De landschapscoördinator van de gemeente Houten 
zet zich in om inwoners van Houten hierbij te ondersteunen. Daarnaast zal bij alle 
ruimtelijke ingrepen vooraf worden beoordeeld waar deze elementen een aanvulling 
kunnen zijn op de plannen. 
 
Onderstaand wordt voor de verschillende relevante aspecten nader ingegaan op hoe deze 
ambitie kan worden ingevuld. 
 
Inrichting 
Het is belangrijk kleine landschapselementen te herstellen, te versterken en toe te voegen 
aan de groengebieden vooral buiten de bebouwde kom. 
Bij de keuze wat op welke locatie wordt aangelegd, is het van belang dat vooraf wordt 
beoordeeld welk biotoop op dié locatie het meest geschikt is om aan te leggen en welke 
specifieke maatregelen daarvoor moeten worden getroffen. Hier kan de landschap 
coördinator in adviseren. 
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Figuur 5:7 Hoogstamboomgaard als voorbeeld van een ‘klein landschapselement’ 

 
Beheer 
Kleine landschapselementen hebben een specifiek beheer dat past bij de aanwezige 
biotopen. Het beheer wordt (vaak) uitgevoerd door de grondeigenaar of door 
natuurorganisaties zoals bijvoorbeeld de vrijwilligers van de knotgroep van de Milieu 
Werkgroep Houten. 
 
Voorlichting 
Het is belangrijk dat bewoners worden geïnformeerd over het mogelijkheden en het belang 
van kleine landschapselementen, wat die voor de natuur kunnen betekenen en vooral 
waarom het betreffende element belangrijk is. Door deze kennis te delen, wordt het 
draagvlak voor de nieuwe landschapselementen bij de omwonenden vergroot en vergroot 
dat ook de betrokkenheid van omwonenden. 
Daarnaast is het voor initiatiefnemers, bewoners en gebruikers van het buitengebied en 
organisaties belangrijk dat duidelijk is welke subsidies beschikbaar zijn en waar en hoe die 
zijn aan te vragen. Op de website van de gemeente Houten wordt hier informatie over 
gegeven. 
 
Indicator 
Om te kunnen beoordelen of bovenstaande maatregelen effectief zijn, zal dit via periodieke 
monitoring worden gemeten. Indicator hiervoor is het aantal kleine landschapselementen 
dat jaarlijks (op)nieuw wordt aangelegd of wordt vergroot (eventueel aantal extra m2). 
 
Aan welke maatregelen kan worden gedacht binnen dit thema 
In onderstaande tabel zijn voorbeelden van maatregelen aangegeven die reeds zijn 
toegepast en van maatregelen die kunnen worden toegepast. 
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Tabel 5.4: Mogelijke maatregelen voor kleine landschapselementen 

Nr. Maatregel Toepasbaar(1 Kosten(2 

4.1 Op basis van subsidiemogelijkheden vanuit de provincie Utrecht bewoners 
informeren over de mogelijkheden in het buitengebied(3 

ꕤ - 

4.2 Binnen de bebouwde kom behouden van hoogstamboomgaarden en aanleg 
kleine boeren hoogstamboormaagden in het buitengebied 

    /ꕤ € 

4.3 Aanleg van een voedselbos ꕤ  

4.4 Aanleg van Kleine Houtense Bosjes      / ꕤ € 

4.5 Aanleg Stepping stones      / ꕤ € 

4.6 Aanleg knotbomenrijen, houtsingels, vogelbosjes en dergelijke      / ꕤ € 

4.7 Aanleg poelen, natuurvriendelijke oevers en aanplant knotwilgen(3      / ꕤ €/€€ 

4.8 Een ‘Doeboek’ opstellen voor bewoners van (grote) tuinen waarbij zij (een deel 
van) de tuin inrichten als landschapselement.  

ꕤ € 

(1:      = wordt reeds toegepast, ꕤ = realiseerbaar en beoogd onderdeel uitvoeringsprogramma 
(2: € maatregel goedkoper dan € 5.000, €€ tussen € 5.000-25.000 en €€€ meer dan € 25.000; -/- evert geld op 
(3: Bijvoorbeeld projecten aan de Pothuizerweg, langs de Lekdijk, en langs de Zuwedijk 

5.5 Soortenbeheer 

5.5.1 Algemeen 

Onder soortenbeheer vallen verschillende maatregelen die ervoor zorgen dat bepaalde 
soorten beter gaan floreren in verschillende biotopen. Waar in vorige paragrafen vooral 
maatregelen werden behandeld die tot doel hadden het leefgebied van soorten groter te 
maken of te versterken, wordt in deze paragraaf vooral ingegaan op maatregelen om een 
bepaald biotopen (tuinen en braakliggende terreinen) en soort en/of soortengroep (bijen 
en weidevogels) te laten floreren. 
In deze paragraaf worden vier aspecten van soortenbeheer behandeld, biodiversiteit in 
tuinen, bijen, weidevogels en natuurinclusief bouwen. Deze aspecten zijn niet uitputtend 
maar voor de gemeente Houten wel het meest relevant om op te richten. 

5.5.2 Biodiversiteit in tuinen 

Inleiding 
Zoals al eerder aangegeven is er binnen de bebouwde kom van Houten circa 100 ha tuin 
aanwezig. Deze tuinen vormen een essentieel onderdeel in de totale biodiversiteit van 
Houten. Naast dat in deze tuinen veel bloeiende planten en struiken aanwezig zijn, zijn 
deze tuinen ook belangrijk voor veel fauna als foerageer- en schuilmogelijkheid. 
 
Doel en ambitie 
Doel binnen het thema biodiversiteit in tuinen is ervoor te zorgen dat er meer oppervlak 
gevarieerd groen in de tuinen komt waarbij bij de inrichting van die tuinen rekening wordt 
gehouden dat die geschikt wordt voor zoveel mogelijk verschillende fauna. 
 
Ambitie is dat het percentage verharding in tuinen maximaal 40% bedraagt. Dit is dezelfde 
ambitie als genoemd in het Water en Rioleringsplan.  
 
Voorlichting 
Voor het vergroten van de biodiversiteit is vooral voorlichting aan de inwoners van groot 
belang. Het gaat hierbij vooral om twee belangrijke zaken: het ontstenen van de tuinen en 
tevens zorgen dat tuinen zodanig worden ingericht dat deze een grotere bijdrage leveren 
aan de biodiversiteit; dit kan met goed advies samengaan. Door minder verharding in de 
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tuin biedt dit de mogelijkheid dat water makkelijker infiltreren in de bodem na regenbuien. 
Door water ook echt meer ruimte te geven in de tuin, bijvoorbeeld door de aanleg van een 
vijver met meer groen en planten, kan daarnaast de biodiversiteit enorm worden vergroot. 
De gemeente wil hierin een rol in spelen via voorlichtingscampagnes. Ook tuincentra en 
hoveniers die bewoners adviseren hebben hierin een belangrijke rol als zij advies geven 
welke soort beplanting het meest geschikt is voor hun tuin of hun balkon. De gemeente wil 
samen met de klankbordgroep zorgen dat de informatie van door de tuincentra en de 
hoveniers wordt gegeven ook werkelijk bijdraagt aan het versterken van de biodiversiteit 
en het vergroten van de bloeiboog.  
Ook door aandacht te besteden en subsidiemogelijkheden wil de gemeenten hier actief 
over communiceren. Bijvoorbeeld de bestaande mogelijkheid in het kader van de Actie 
Steenbreek waarbij de gemeente overtollige verharding komt ophalen als de tuin na de 
aanpassingen 50% minder verharding heeft. 
 
Indicator 
Om te kunnen beoordelen of bovenstaande maatregelen effectief zijn, zal dit via periodieke 
monitoring worden gemeten. Indicator hiervoor is het gemiddelde percentage van de tuinen 
dat onverhard is. Via het project ‘Een groene tuin, een gezonde tuin’, waar de gemeente in 
participeert, wordt een tool ontwikkeld om dit makkelijker te kunnen meten. 
 
Aan welke maatregelen kan worden gedacht binnen dit thema 
In onderstaande tabel zijn voorbeelden van maatregelen aangegeven die reeds zijn 
toegepast en van maatregelen die kunnen worden toegepast. 
 
Tabel 5.5.1: Mogelijk maatregelen voor biodiversiteit in tuinen 

Nr. Maatregel Toepasbaar(1 Kosten(2 

5.1 Vergroten biodiversiteit in tuinen door Actie Steenbreek     / ꕤ €€ 

5.2 Subsidie voor nestkasten vogels / zwaluwen ꕤ  €€ 

5.3 Subsidie voor groene of bruine daken (bijvoorbeeld sedum daken) ꕤ €€ 

5.4 Richtlijnen die zijn opgenomen voor nieuwbouw in Ruimtelijke Koers     / ꕤ - 

(1:      = wordt reeds toegepast, ꕤ = realiseerbaar en beoogd onderdeel uitvoeringsprogramma 
(2: € maatregel goedkoper dan € 5.000, €€ tussen € 5.000-25.000 en €€€ meer dan € 25.000; -/- levert geld op 

5.5.3 Bijen 

Inleiding 
Houten is in 2019 erkend als ‘Bijenvriendelijke gemeente’. In de gemeente zijn ruim 40 
soorten wilde bijen en hommels waargenomen. Waarschijnlijk is het aantal soorten in de 
gemeente flink hoger maar ontbreekt het aan inventarisatiegegevens. 
 
Doel en ambitie 
Doel binnen het thema bijen is ervoor te zorgen dat het leefgebied van de wilde bijen wordt 
vergroot. Dit door zowel de oppervlakte leefgebied te vergroten als ook het beheer aan te 
passen. Zowel in de openbare ruimte, die door de gemeente wordt beheerd, als in tuinen 
van particulieren. 
 
Ambitie is om het leefgebied binnen de gemeente Houten jaarlijks te vergroten en te 
verbeteren waardoor de populaties van aanwezige soorten wilde bijen en andere soorten 
insecten toenemen en nieuwe soorten zich kunnen vestigen. 
 
Inrichting en beheer 
Om als ‘Bijenvriendelijke gemeente’ erkend te worden, dient een aantal maatregelen te 
worden gerealiseerd voor de wilde bij. Bijvoorbeeld het vergroten van het oppervlak 
bloemrijke graslanden en ruigten en het aanplanten van bomen en heesters waar insecten 
stuifmeel kunnen vinden en waarmee de bloeiboog wordt vergroot. Vooral deze grotere 
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bloeiboog zorgt ervoor dat er over een zo lang mogelijke periode nectar én stuifmeel 
beschikbaar is voor insecten. Hiervoor is het van belang inheems plantmateriaal aan te 
planten (wilde rassen), eventueel aangevuld met uitheemse. Plantmateriaal moet 
insecticide vrij zijn en bij voorkeur biologisch geteeld. Daarnaast dienen ook schuil- en 
nestgelegenheid voor wilde bijen en hommels te worden gerealiseerd door bijvoorbeeld 
gefaseerd maaibeheer, hier en daar kale grond te maken, gebruik van onbehandelde 
houten palen, laten liggen van dood hout, zorgen voor struweel en het plaatsen van 
bijenhotels. Met deze maatregelen wordt tevens invulling gegeven aan actiepunten uit de 
Nota Dierenwelzijn. De gemeente Houten zal bij de keuze van nieuwe aanplant rekening 
houden met deze uitgangspunten. 
 

 
Figuur 5.8: Hommel op adderwortel 

 
Indicator 
Om te kunnen beoordelen of bovenstaande maatregelen effectief zijn, wordt een 
periodieke monitoring uitgevoerd. Indicator hiervoor is de grootte van de populaties van 
wilde bijen en het aantal soorten dat in Houten voorkomt. Het bepalen van wilde bijen op 
soort niveau is specialistisch en tijdrovend en hier kan op basis van het budget maar 
beperkt deskundigheid voor ingehuurd worden. Wellicht is het mogelijk hier gericht 
vrijwilligers voor te gaan werven en op te leiden. Vooralsnog wordt voorgesteld om de 
waarde van bermen en graslanden voor bijen in beeld te brengen is de eerder genoemde 
Nectarindex. 
 
Aan welke maatregelen kan worden gedacht binnen dit thema 
In onderstaande tabel zijn voorbeelden van maatregelen aangegeven die reeds zijn 
toegepast en van maatregelen die kunnen worden toegepast. 
 
Tabel 5.5.2: Mogelijk maatregelen voor bijen 

Nr. Maatregel Toepasbaar(1 Kosten(2 

5.1 Vergroten biodiversiteit in tuinen door Actie Steenbreek (2019)     /ꕤ €€ 

5.2 Subsidie voor groene of bruine daken (bijvoorbeeld sedum daken) ꕤ €€ 

5.3 Richtlijnen die zijn opgenomen voor nieuwbouw in Ruimtelijke Koers     /ꕤ  

5.4 Aanleg bloemenweides in openbare ruimte Houten     /ꕤ €€ 

5.5 Subsidie Ons Fonds voor bloemenweide aan particulier op Rondwegwal     /ꕤ € 

5.6 Aanleg schuil- en nestgelegenheid voor bijen      /ꕤ € 

(1:      = wordt reeds toegepast, ꕤ = realiseerbaar en beoogd onderdeel uitvoeringsprogramma 

(2: € maatregel goedkoper dan € 5.000, €€ tussen € 5.000-25.000 en €€€ meer dan € 25.000; -/- levert geld op 
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5.5.4 Weidevogels 

Inleiding 
In het Collegeprogramma 2018 - 2022 is aangegeven dat de weidevogelpopulatie op het 
Eiland van Schalkwijk versterkt moet worden. Met initiatieven door onder andere extensief 
agrarisch beheer kan meer ruimte worden geboden aan weidevogels. De 
uitnodigingsplanologie zoals die voor het Eiland van Schalkwijk geldt, kan het middel zijn 
om deze initiatieven (mede) mogelijk te maken.  
 
Doel en ambitie 
Doel binnen het thema weidevogels is dat de gemeente wil inzetten op het realiseren van 
verschillende locaties voor weidevogelgebieden met een totale oppervlakte van 80/90 ha. 
Het realiseren van deze weidevogelgebieden gaan wij samen doen met andere 
(particuliere) partijen waarbij de gemeente vooral een faciliterende rol wil spelen. 
 
Inrichting 
Vitens heeft een waterwingebied dat gelegen is naast het weidevogelgebied De Kroon van 
de gemeente Houten. Dit waterwingebied wordt vanaf 2020 weidevogelvriendelijk beheerd. 
Hiermee is het een mooie aanvulling op het De Kroon waarbij in totaal een 
weidevogelgebied van circa 30 ha ontstaat. 
 
Voorlichting 
De Weidevogelwerkgroep heeft een aantal gebieden aangewezen op het Eiland van 
Schalkwijk waar de fysieke omstandigheden voldoende goed zijn om daar 
weidevogelleefgebieden te realiseren. De volgende locaties zijn hiervoor in beeld: 

• het huidige weidevogelgebied De Kroon met het naastgelegen waterwingebied; 

• Blokhoven Oost; 

• Blokhoven West; 

• Pothoek. 
Daarnaast is op het Sport- en Werklandschap de Meerpaal naast het helofytenfilter (gebied 
De Hoon) een gebied van circa 10 ha gelegen dat momenteel in gebruik is als 
weidevogelgebied en dat ondanks de relatief kleine oppervlakte goed functioneert en een 
bronpopulatie vormt voor de uit te 
breiden weidevogelleefgebieden op 
het Eiland van Schalkwijk. Vooral de 
samenwerking tussen de gemeente, 
de agrariërs, pachters en de 
weidevogelvrijwilligers van de 
Weidevogelwerkgroep en de Stichting 
Weidevogelbescherming Eiland van 
Schalkwijk is hierbij belangrijk. 
In het algemeen wil de gemeente extra 
maatregelen treffen in de 
weidevogelgebieden om deze te 
optimaliseren. 

Figuur 5.9: Grutto in De Hoon 
Daarnaast zal in samenwerking met het Collectief Utrecht Oost een inrichtings- en 
beheerplan worden opgesteld voor weidevolgelgebieden op het Eiland van Schalkwijk. Met 
dit plan kan in overleg met boeren die open staan voor weidevogelvriendelijk beheer, een 
beter inzicht worden gegeven in de mogelijkheden en consequenties die dit beheer met 
zich meebrengt en hoe dat zou kunnen worden ingepast in de bedrijfsvoering. Hiermee 
kan een vervolg worden gegeven om nieuwe en extra weidevogelgebieden te realiseren. 
Dit plan zal eind 2020 en begin 2021 worden opgesteld waarna dit vervolgens met 
geïnteresseerde boeren gaat worden besproken. 
Het realiseren van de weidevogelgebieden op het Eiland van Schalkwijk staat niet op zich, 
maar is een onderdeel van andere en ruimtelijke plannen op het Eiland. Principe hierbij is, 
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dat wanneer ruimtelijke plannen in het kader van de experimenteerstatus op het Eiland van 
Schalkwijk worden gerealiseerd, de kosten voor de meerwaarde van weidevogelgebieden 
bekostigd kunnen worden door bijvoorbeeld compensatiewoningen, zonnevelden en 
dergelijk. De realisatie van deze weidevogelgebieden wordt gezien als een olievlek die zich 
kan uitbreiden. Initiatieven die deze plannen versterken, worden ondersteund. 
Met deze maatregelen en voorstellen wordt tevens invulling gegeven aan de acties uit de 
Nota Dierenwelzijn. 
 

Indicator 
Om te kunnen beoordelen of bovenstaande maatregelen effectief zijn, zal dit via periodieke 
monitoring worden gemeten. Indicator hiervoor is het aantal ha weidevogelgebied dat 
aanwezig is binnen de gemeente. 
Ook de inventarisatiegegevens die jaarlijks worden geleverd over het aantal broedparen in 
de weidevogelgebieden De Kroon en De Hoon geven een indicatie over de stand van de 
weidevogels in Houten. 
 
Aan welke maatregelen kan worden gedacht binnen dit thema 
In onderstaande tabel zijn voorbeelden van maatregelen aangegeven die reeds zijn 
toegepast en van maatregelen die kunnen worden toegepast. 
 
Figuur 5.5.3: Mogelijke maatregelen voor weidevogels 

Nr. Maatregel Toepasbaar(1 Kosten(2 

5.1 De Kroon, vogelweide gebied op Eiland van Schalkwijk     /ꕤ €€ 

5.2 Via initiatieven van derden realiseren meer weidevogelgebieden in 
Blokhoven 

ꕤ €€€ 

5.3 (Tijdelijk) Weidevogelgebied De Hoon (Sport- en Werklandschap De 
Meerpaal) 

    /ꕤ € 

(1:      = wordt reeds toegepast, ꕤ = realiseerbaar en beoogd onderdeel uitvoeringsprogramma 

(2: € maatregel goedkoper dan € 5.000, €€ tussen € 5.000-25.000 en €€€ meer dan € 25.000; -/- levert geld op 

 

 
Figuur 5.10 Nieuwe ontwikkelingen, recent aangelegde waterberging Blokhoven bieden nieuwe 

kansen voor de biodiversiteit. 
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5.5.5 Natuurinclusief bouwen 

Inleiding 
Natuurinclusief bouwen is zodanig bouwen dat het bouwwerk bijdraagt aan de biodiversiteit 
en natuurwaarden. Het gaat hierbij om maatregelen in, op, aan en om gebouwen.  
In de Ruimtelijke Koers, waarin plannen zijn gepresenteerd voor nieuwbouw van woningen 
in Houten, is aangegeven dat vergroten van de biodiversiteit belangrijk is. Hierbij is het 
uitgangspunt dat zoveel mogelijk bestaande groenstructuren behouden blijven en worden 
aangevuld. Tevens is in de Ruimtelijke Koers aangegeven dat de principes van 
natuurinclusief bouwen uitgangspunt zijn. 
 
Doel en ambitie 
Doel binnen het thema natuurinclusief bouwen is dat dit uitgangspunt wordt bij alle 
bouwactiviteiten. Voor de bouw van woningen binnen de Ruimtelijke Koers is dit reeds als 
uitgangspunt aangegeven. 
 
Daarnaast is het voor de bestaande woongebieden belangrijk dat maatregelen worden 
getroffen in en om bestaande gebouwen om de biodiversiteit te vergroten. Hier wil de 
gemeente vooral voorlichting geven aan de inwoners en afspraken maken met 
woningcorporaties. Waar de gemeente haar eigen gebouwen renoveert, gebeurt dit 
volgens de principes zoals die voor nieuwbouw binnen de Ruimtelijke Koers gelden. 
 
Inrichting 
Bij de (ver)bouw van woningen en de inrichting van de ruimte direct rondom de woningen 
zijn verschillende maatregelen te nemen zoals: 

• voorzieningen inbouwen voor diverse soorten, zoals mussen, zwaluwen, vleermuizen, 
insecten en muurplanten (figuur 5.11). 

• groene sedumdaken en daktuinen; 

• bruine daken (daken met de toplaag van braakliggende grond waarbij de natuur zorgt 
voor begroeiing); 

• groene gevels en geveltuinen; 

• binnentuinen en groene patio’s. 
 

 
Figuur 5.11: Inbouwnestkast in gevel met huismus.  

In de Ruimtelijke Koers zijn deze maatregelen reeds opgenomen. Daarnaast worden 
maatregelen voor de aanpak van klimaatadaptatie1 beschreven. 
 

 
1 Klimaatadapatie is het inspelen op de klimaatveranderingen waarbij de samenleving zich aanpast aan het 
actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan. Dit om de schade die gepaard kan gaan met 
klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteit
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Klimaatadaptatie 
Onderdeel van klimaatadaptatie is ervoor te zorgen dat regenwater makkelijker kan 
infiltreren in de bodem en dat regenwater langer wordt vastgehouden. Beide maatregelen 
zijn er ook op gericht dat regenwater niet snel in het riool terecht komt waardoor het riool 
onvoldoende capaciteit heeft om het regenwater op korte termijn af te voeren. 
Door gebieden te ontstenen en te zorgen dat daar meer vegetatie groeit, wordt water langer 
vastgehouden en kan het water beter infiltreren in de bodem; bijkomend voordeel is dat 
beplanting die in de plaats komt van verharding een flinke bijdrage kan leveren aan de 
biodiversiteit. Door minder verharding en meer water en groen wordt tevens hittestress 
verminderd. De gemeente wil per jaar 2.500 m2 ontstenen en minimaal de helft van die 
oppervlakte beplanten. 
Ditzelfde geldt voor groene daken en gevels. Deze zorgen ervoor dat water langer wordt 
vastgehouden en daardoor minder snel in het riool komt. Daarnaast zorgen deze groene 
daken en gevels ervoor dat de biodiversiteit wordt vergroot. Bijkomend voordeel is dat 
groene daken en gevels zorgen voor een beter binnenhuisklimaat en een bijdrage leveren 
aan het verminderen van hittestress. Hier zal vanuit de gemeente een subsidieregeling 
voor komen. 
Om deze maatregelen te realiseren wordt een Klimaatadaptatieplan opgesteld dat Houten 
moet helpen de gemeente klimaat adaptief in te 
richten bij herinrichting en nieuwe initiatieven.  
Ruimtelijke Koers 
In de Ruimtelijke Koers zijn verschillende 
maatregelen en richtlijnen opgenomen waaraan 
de nieuwbouwplannen moeten voldoen. Hierbij 
komen ook aspecten aan de orde uit de Nota 
Dierenwelzijn die kunnen worden ingevuld. 
Onderstaand zijn een aantal belangrijke 
maatregelen en richtlijnen de Ruimtelijke Koers 
weergegeven. 
Maatregelen die in de plannen zijn voorgesteld zijn 
bijvoorbeeld groene verbindingen aan te leggen in 
oost-west richting door het Centrum, in noord-zuid 
richting tussen belangrijke groenstructuren in 
Houten, de Koppeling aan te leggen als een 
groene boulevard en het versterken van het 
ecologisch netwerk binnen en buiten de Rondweg. 
Daarnaast zijn een aantal richtlijnen in de 
Ruimtelijke Koers opgenomen waarmee werkelijk 
invulling wordt gegeven aan een groenere 
inrichting van de openbare ruimte. Richtlijnen zijn bijvoorbeeld: 
A. creëer groen op meerdere niveaus (naast gras, onderbeplanting met plantsoen, 

groene daken en verticaal groen); 
B. zorg voor meer diversiteit (bij (her)inrichting wordt de biodiversiteit vergroot en 

natuurinclusief bouwen is uitgangspunt); 
C. behoud en versterk continuïteit van groenstructuren (behoud zoveel mogelijk 

bomenrijen en groene verbindingen en getracht wordt deze uit te breiden. Daarnaast 
zouden in elk van de vier deelgebieden 1.000 extra bomen moeten komen); 

D. maximaliseer groene oppervlakten (richt de openbare ruimte zo groen mogelijk in en 
bewoners wordt gestimuleerd om grijs om te vormen naar groen). 

Een deel van deze richtlijnen zijn vertaald naar spelregels die worden toegepast in de 
openbare ruimte of in relatie tot nieuwe of bestaande bebouwing. 
1. voor de openbare ruimte geldt een verdeling van 60% groen en water en 40% 

verharding; 
2. 60% van de nieuwe bebouwing krijgen groene daken; 
3. bij nieuwbouw heeft 60% een (binnen)tuin en 60% retentiedaken op binnenplaatsen; 
4. een blinde gevel is een groene gevel. 
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Een ander aspect dat in het kader van de Ruimtelijk Koers is voorgesteld, is het opstellen 
van een soortenmanagementplan en daaraan gekoppeld het aanvragen van een generieke 
ontheffing voor vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Dit helpt bij de afgifte van 
vergunningen voor ruimtelijke ingrepen en maakt het proces om te kunnen bouwen sneller. 
Met een soortenmanagementplan is de gemeente verplicht de staat van instandhouding 
van deze soorten minimaal hetzelfde te houden en waar mogelijk te verbeteren, maar is er 
niet meer bij elke ruimtelijke ontwikkeling een eigen tijdrovend onderzoek voor deze 
soorten nodig. 
Wanneer de Ruimtelijke Koers niet door zou gaan, moet opnieuw bekeken welke 
maatregelen en randvoorwaarden worden gesteld voor nieuwbouw in Houten. Hierbij 
zouden de voorgestelde maatregelen als uitgangspunt kunnen dienen. 
 
Voorlichting 
Naast dat de gemeente de taak heeft de openbare ruimte in te richten, is het ook van groot 
belang dat voorlichting wordt gegeven over dit onderwerp aan de Houtense bevolking. Dit 
kan dan via voorlichtingscampagnes, maar ook door bijvoorbeeld door medewerkers in 
tuincentra die bewoners adviseren welke mogelijkheden zijn. Zoals reeds eerder is 
aangegeven zal de gemeente samen met de klankbordgroep zorgen dat de tuincentra de 
juiste informatie aan inwoners kunnen geven. 
Voor het realiseren van extra nestgelegenheid voor vogels, vleermuizen en insecten zou 
een optie kunnen zijn dat subsidie wordt gegeven aan bewoners voor bijvoorbeeld aankoop 
van nestkasten voor vogels en vleermuizen. Ook zou dit kunnen worden opgenomen als 
uitgangspunt wanneer inwoners hun woning verbouwen. 
 
Indicator 
Indicator voor het natuurinclusief bouwen is het aantal m2 groene daken en/of het aantal 
voorzieningen voor vogels en vleermuizen (per woning). 
 
Aan welke maatregelen kan worden gedacht binnen dit thema 
In onderstaande tabel zijn voorbeelden van maatregelen aangegeven die reeds zijn 
toegepast en van maatregelen die kunnen worden toegepast. 
 
Figuur 5.5.4: Mogelijke maatregelen voor natuurinclusief bouwen 

Nr. Maatregel Toepasbaar(1 Kosten(2 

5. Verzorgen van extra groen met meer biodiversiteit     /ꕤ €/€€ 

5.2 Bewoners stimuleren voor ontstenen tuinen     /ꕤ € 

5.3 Stimuleren bewoners en bij nieuwbouw groene dakens en gevels ꕤ €/€€ 

5.4 Voorlichting geven aan bewoners hoe na-isolatie van woningen kan worden 
uitgevoerd waarbij rekening wordt gehouden met nestgelegenheden voor 
vogels en vleermuizen 

ꕤ € 

(1:      = wordt reeds toegepast, ꕤ = realiseerbaar en beoogd onderdeel uitvoeringsprogramma 

(2: € maatregel goedkoper dan € 5.000, €€ tussen € 5.000-25.000 en €€€ meer dan € 25.000; -/- levert geld op 

5.6 Natuurinclusieve landbouw 

Inleiding 
“Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw en onderdeel van een 
veerkrachtig eco- en voedselsysteem. Deze maakt optimaal gebruik van de natuurlijke 
omgeving en integreert die in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt natuurinclusieve 
landbouw actief bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve 
landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, met 
een positief effect op de biodiversiteit”. 
Doordat de landbouw in het algemeen steeds intensiever en grootschaliger is geworden, 
heeft dit geleid tot een spectaculaire afname van biodiversiteit wereldwijd en in Nederland 
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(Wereld Natuur Fonds, 2020). Om de afname van biodiversiteit in agrarisch gebied te 
stoppen, zijn maatregelen nodig. 
 
Doel en ambitie 
Doel binnen het thema natuurinclusieve is dat landbouw op deze manier wordt uitgevoerd. 
 
Het is voor de gemeente niet eenvoudig hiervoor een ambitie te benoemen omdat het 
activiteiten van derden betreffen. Wel wil de gemeente in overleg met boeren kijken waar 
dat mogelijk is en wanneer de gemeente de bedrijfsvoering van bepaalde boeren faciliteert, 
zij minimaal elementen van natuurinclusieve landbouw gaan toepassen. Hierbij zal ook de 
samenwerking met Collectief Utrecht Oost worden gezocht. 
 
Maatregelen 
In Houten zijn door enkele Houtense agrariërs reeds goede initiatieven gestart om 
landbouwinclusief te boeren. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om 
natuurinclusieve landbouw te versterken, waarbij in sommige gevallen het mogelijk is 
subsidie te krijgen van het Collectief Utrecht Oost die namens de provincie dergelijke 
subsidies verstrekt. In het algemeen zijn dat maatregelen die agrariërs zelf kunnen nemen: 

• ruimte maken voor bloemrijke akkerranden (subsidiabel; zie figuur 5.11; hier gaan 
recreatie en landbouw samen); 

• ruimte maken voor bloemen- en kruidenstroken langs sloten die niet worden bemest. 
HDSR is hier ook voorstander van (is ook subsidiabel); 

• boeren die extra knotwilgen aanplanten, kunnen hier ook subsidie voor krijgen waarbij 
knotploegen van de Milieu Werkgroep Houten vaak het onderhoud hiervan kunnen 
verrichten (subsidiabel); 

• investeren in andere ecosysteemdiensten zoals bodemvruchtbaarheid, bestuiving en 
natuurlijke plaagbestrijding; 

• proberen de belasting op de natuur met hun bedrijfsvoering zo veel mogelijk te 
beperken; 

• zorgen voor een gezonde bodem, door geen drijfmest te injecteren, maar mest met 
stro op te brengen. Vanwege de huidige manier van veehouderij is dit slechts op delen 
mogelijk, maar het is belangrijk dat hier aandacht voor is; 

• realiseren weidevogelgebieden als onderdeel van de bedrijfsvoering van boeren. 
 

Voorlichting 
De gemeente vindt het belangrijk dat agrariërs met natuurinclusieve landbouw 
implementeren in hun bedrijfsvoering en zal dit in gebiedsprocessen aan de orde stellen. 
Ook wanneer de gemeente faciliteert in de bedrijfsvoering, zullen daarvoor in ruil 
elementen van natuurinclusieve landbouw moeten worden toegepast. 
Het is hierbij belangrijk dat de gemeente over de Houtense initiatieven communiceert naar 
de inwoners en agrariërs en deze voorbeelden naar buiten brengt. De gemeente werkt 
hierin samen met LTO, het Collectief Utrecht Oost en de Milieuwerkgroep Houten. 
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Figuur 5.12: Bloemrijke akkerranden in het agrarisch gebied. 

Aan welke maatregelen kan worden gedacht binnen dit thema 
In onderstaande tabel zijn voorbeelden van maatregelen aangegeven die reeds zijn 
toegepast en van maatregelen die kunnen worden toegepast. 
 
Figuur 5.6: Mogelijke maatregelen voor natuurinclusieve landbouw 

Nr. Maatregel Toepasbaar(1 Kosten(2 

6.1 Natuurvriendelijke oevers     /ꕤ €€ 

6.2 Bloemrijke randen     /ꕤ € 

6.3 Weidevogelbeheer     /ꕤ € 

6.4 Kleinschalige akkers voor de patrijs ꕤ €€ 

6.5 Natuurlijke plaagbestrijding ꕤ €/€€ 

6.6 Aanleg landschapselementen als knotbomen, bosjes, houtsingels, poelen  en 
hoogstamfruitbomen 

    /ꕤ €/€€ 

(1:      = wordt reeds toegepast, ꕤ = realiseerbaar en beoogd onderdeel uitvoeringsprogramma 

(2: € maatregel goedkoper dan € 5.000, €€ tussen € 5.000-25.000 en €€€ meer dan € 25.000; -/- levert geld op 

5.7 Tijdelijke natuur 

Inleiding 
Tijdelijke Natuur is natuur die spontaan ontstaat als wordt afgezien van natuurwerend 
beheer. Bij Tijdelijke Natuur heeft de grondeigenaar vooraf juridische toestemming 
geregeld om deze natuur op een later tijdstip onder voorwaarden te mogen verwijderen. 
 
Doel en ambitie 
De gemeente Houten stelt zich tot doel om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van het 
principe van Tijdelijke Natuur. Enerzijds om de biodiversiteit te vergroten en anderzijds om 
te voorkomen dat vanwege het voorkomen van nieuwe flora en/of fauna ingrijpende 
maatregelen moeten worden getroffen om deze te verplaatsen of te verwijderen. Hoewel 
aan Tijdelijke Natuur ook verplichtingen zijn verbonden, zijn deze in het algemeen beter te 
hanteren dan wanneer dit niet vooraf wordt geregeld. 
 
Beheer 
Gebieden die een nieuwe bestemming krijgen, kunnen tijdelijk beheerd worden als natuur. 
Het gaat bijvoorbeeld om akkers waar woningen en bedrijventerreinen over een paar jaar 
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pas worden gebouwd. Ook braakliggende en sloopterreinen die tijdelijk niet worden 
gebruikt, komen hiervoor in aanmerking. 
Door het achterwege laten van het intensief (agrarisch) gebruik, kunnen kruidenrijke 
vegetaties met ruigte en tijdelijke wateren 
ontstaan waar patrijs en pionierssoorten zoals de 
rugstreeppad van profiteren. Als 
foerageergebied voor bijvoorbeeld kerkuil en 
buizerd zijn dergelijke gebieden ook waardevol. 
Indien risico’s met betrekking tot Wet 
natuurbescherming ongewenst zijn, kan er een 
ontheffing Tijdelijke Natuur bij de provincie 
worden aangevraagd voor dat gebied. 
Voorwaarde is onder andere dat het gebied 
minimaal 1 jaar beschikbaar is voor tijdelijke 
natuur en dat het gebied nog geen 
natuurbestemming heeft. 

Figuur 5.13: Buizerd 

Voor de aanvraag van een ontheffing Tijdelijke Natuur dient er eerst een ecologische 
inventarisatie gedaan te worden om de nulsituatie in kaart te brengen. Dit geldt dan als de 
uitgangssituatie op basis waarvan eventueel compenserende en mitigerende maatregelen 
getroffen moeten worden voor de aanwezige soorten. Soorten die na deze inventarisatie 
spontaan verschijnen, kunnen later bij de start van de ruimtelijke ontwikkeling (op een 
zorgvuldige wijze) verwijderd en/of verplaatst worden. Na de inventarisatie mogen er zelf 
inrichtingsmaatregelen getroffen worden om het gebied tijdelijk nog aantrekkelijker te 
maken voor soorten. Zo kunnen diverse soorten tijdelijk, soms meerdere jaren, profiteren 
van een aantrekkelijk gebied en hoeft men zich geen zorgen te maken over de 
aanwezigheid van beschermde soorten. 
Wanneer bij het opheffen van de tijdelijke natuursituatie opnieuw moet worden 
geïnventariseerd, kan gelijk worden beoordeeld welke soorten er zijn bijgekomen. Hiermee 
kan worden beoordeeld wat het effect is van deze maatregel. 
De gemeente zal deze regeling toepassen voor eigen gebieden waar dit mogelijk is en zal 
dit aandragen bij derden wanneer de mogelijkheid zich voordoet. 
Met deze maatregel wordt invulling gegeven aan een acties uit de Nota Dierenwelzijn. 
 
Indicator 
Indicator hiervoor is het aantal hectare tijdelijke natuur. 

5.8 Voorlichting/educatie 

Inleiding 
De gemeente vindt voorlichting en communicatie over groen en biodiversiteit belangrijk. 
Het is belangrijk dit onderwerp te delen met de inwoners van Houten en dit ook te blijven 
herhalen. In het uitvoeringsprogramma wordt aandacht besteed bij de projecten die in dit 
kader worden uitgevoerd. Daarnaast worden in het uitvoeringsprogramma voorstellen 
gedaan over onderwerpen waar de komende jaren aandacht aan wordt besteed. 
Belangrijke aspecten hierbij zijn: 

• bewoners bewust maken van wat zij zélf kunnen doen om bij te dragen aan meer groen 
en biodiversiteit en hen daarin stimuleren; 

• wat doet de gemeente op het gebied van groen en biodiversiteit en waarom; 

• met welke partijen gaat de gemeente samenwerken om meer te bereiken. 
 
De gemeente gaat samen met partners voorlichting geven over: 

• Actie Steenbreek en maatregelen uit Water en Rioleringsplan; 

• natuurinclusief bouwen; 

• natuurinclusieve landbouw. 
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Daarnaast gaat de gemeente de inwoners van Houten informeren over onderwerpen uit de 
Nota Dierenwelzijn zoals aan welke voorwaarden zij moeten voldoen wanneer zij gaan 
snoeien of bomen gaan kappen in relatie tot bijvoorbeeld vogels die daarin broeden. 
 
Het uitdragen van het groenbeleid en -beheer in de gemeente is van groot belang om 
hiervoor begrip en draagvlak te creëren. Het eenmalig informeren van burgers is vaak niet 
voldoende, de boodschap moet regelmatig herhaald worden en op verschillende manieren 
worden aangeboden. Bijvoorbeeld met educatieve wandelingen, informatie over 
voorbeeldbedrijven en -percelen, uitleggen van maatregelen en stimuleren van 
gedragsverandering. 
Daarnaast verzorgt de gemeente natuureducatie op scholen via NME en plaatst 
informatieborden in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld bij de Vlinderidylle (figuur 5.14). 
 

  

Figuur 5.14: Bloemenweelde in de Fladdertuin met infopaneel en bijenhotel 

Voorbeeld in Utrecht 
Voorlichting over bijvoorbeeld onkruid op verharding kan ook een heel ander inzicht geven 
aan de inwoners van Houten. In de Uit Agenda Utrecht van juli / augustus 2020 staat een 
plan van medewerkers van de Leidse Hortus botanicus waarin zij in plaats van onkruid op 
verharding, aanwezige planten ‘stoepplanten’ noemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
mooie plantjes zoals muurfijnstraal, kleine ooievaarsbek en robertskruid die bij mensen in 
de straat staat. De voordelen die zij voor deze plantjes benoemen zijn: ze nemen CO2 op, 
ze geven zuurstof af, zijn goed voor de biodiversiteit, zorgen voor verkoeling en bevorderen 
het welzijn van mensen. Wanneer zo tegen het ‘vervelende onkruid op de verharding nabij 
de woning’ wordt gekeken, kan dat een heel ander inzicht en ook perceptie geven. Met 
voorlichting kan dit inzicht veranderen. Nog leuker zou zijn, stellen zij voor, met stoepkrijt 
de naam van het plantje erbij te zetten. 
 
Doel en ambitie 
Doel binnen het thema voorlichting is dat de gemeente zorgt dat bij alle projecten duidelijk 
gecommuniceerd wordt wat er gaat veranderen en waarom deze veranderingen nodig zijn. 
Dit geldt ook voor maatregelen die worden getroffen om de biodiversiteit te vergroten. 
Daarnaast stelt de gemeente zich tot doel om bewoners bewust te maken van wat zij zelf 
kunnen doen om de hoeveelheid groen te vergroten en hen daarin te stimuleren. 
Ambitie is dat over alle ruimtelijke maatregelen wordt gecommuniceerd. 
 
Indicator 
Indicator voor deze maatregel is vooral de houding van de inwoners van Houten. Daarom 
zou bijvoorbeeld elke vier jaar via het Burgerpanel een meting kunnen worden gedaan naar 
de houding en gedrag op dit gebied. 
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Aan welke maatregelen kan worden gedacht binnen dit thema 
In onderstaande tabel zijn voorbeelden van maatregelen aangegeven die reeds zijn 
toegepast en van maatregelen die kunnen worden toegepast. 
 
Figuur 5.8: Mogelijke maatregelen voor voorlichting 

Nr. Maatregel Toepasbaar(1 Kosten(2 

8.1 Laten verzorgen van educatieve wandelingen, bezoek voorbeeldbedrijven of -
percelen, draagvlak en samenwerking 

ꕤ € 

8.2 Uitleggen van maatregelen en stimuleren van gedragsverandering zodat dat 
bijdraagt bij aan begrip voor maatregelen die wij nemen 

ꕤ € 

8.3 Natuureducatie op scholen door NME      €€ 

8.4 Verzorgen van informatieborden bij ingrepen in de openbare ruimte      / ꕤ € 

(1:      = wordt reeds toegepast, ꕤ = realiseerbaar en beoogd onderdeel uitvoeringsprogramma 

(2: € maatregel goedkoper dan € 5.000, €€ tussen € 5.000-25.000 en €€€ meer dan € 25.000; -/- levert geld op 
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6 Rollen, prioriteiten en financiën 

6.1 Rollen 

De gemeente heeft op basis van deze Visie maatregelen benoemd die onderdeel kunnen 
worden voor een uitvoeringsprogramma voor een bepaald jaar. Zo’n 
uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks opgesteld voor het komende jaar. 
 
De Visie zal worden voorgelegd aan de raad waarbij het uitvoeringsprogramma jaarlijks 
door het college wordt vastgesteld. Ook gaat de gemeente waar mogelijk samenwerken 
met burgers, partners, natuurorganisaties, projectontwikkelaars en dergelijke om de doelen 
uit de Visie en onderdelen van het uitvoeringsprogramma te verwezenlijken. 
De gemeente maakt een onderscheid in initiëren (wat kunnen wij zelf doen), stimuleren 
(boodschap gaan uitvoeren), informeren (vertellen) en toetsen (randvoorwaarden stellen 
en daarop toetsen). 
 
Uitdragen visie en uitvoeringsprogramma 
De visie wordt gedeeld binnen en buiten de gemeente: 

• binnen de gemeente met verschillende teams; 

• binnen de gemeente met bewoners en vertegenwoordigers van werkgroepen en 
verenigingen, zoals de ringslangenwerkgroep en de Milieuwerkgroep Houten; 

• met derden, die grond bezitten of beheren binnen de gemeente, zoals ProRail en het 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden; 

• met andere gemeenten voor gemeentegrensoverschrijdende aanpak en/of projecten. 
Het doel is om duidelijk te maken dat de gemeente staat: voor “meer, beter en verbonden 
groen” en hoe en met wie ze dit wil bereiken.  
 
Samenwerken 
Om meer, beter en verbonden groen te realiseren, is het van belang dat zo veel mogelijk 
burgers, bedrijven en organisaties hieraan meedoen. De gemeente wil met anderen 
werken aan het verwezenlijken van dit doel. Samenwerking gaat op basis van duidelijke 
doelen, vertrouwen en commitment. 
De gemeente heeft een landschapscoördinator en verschillende medewerkers die veel 
kennis en ervaring hebben op het gebied van ecologisch beheer en natuurinclusief werken. 
In de samenwerking met andere partijen zijn rol en verantwoordelijkheid belangrijke 
aandachtspunten waarover bij aanvang van een project afspraken worden gemaakt. 
 
Een vorm van samenwerken met vooral de inwoners is “Ons Buiten”. Hierbij verzorgen 
inwoners het beheer en onderhoud van 
vooral groen meestal direct naast de 
woning. Hiermee kunnen zij dat beheer zo 
uitvoeren zoals zij dat wensen waarbij vooraf 
wel afspraken zijn gemaakt waar dat beheer 
aan moet voldoen. Hiermee wordt het 
beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte een gedeelde verantwoordelijkheid 
en zorgt dat ervoor dat bewoners meer 
betrokken zijn bij dit beheer en onderhoud. 
In een overeenkomst worden de 
wederzijdse afspraken vastgelegd. 

Figuur 6.1: Samenwerking met omwonenden  
bij uitvoering van het groenbeheer 
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6.2 Prioriteiten 

Er zijn veel verschillende maatregelen mogelijk om voor een grotere biodiversiteit te 
zorgen. In het vorige hoofdstuk zijn al verschillende maatregelen aangegeven waarbij in 
deze paragraaf die projecten worden genoemd die prioriteit hebben en of makkelijk en snel 
te realiseren zijn. 
 
Meer groen 
Meer groen kan vooral bereikt worden in (her)inrichtingsprojecten waarbij elke keer wordt 
gekeken welke kansen er zijn voor natuur en biodiversiteit; bij de toenemende ruimtedruk 
moet het minimaal gaan om compensatie. In het Water en Rioleringsplan is hierover 
opgenomen dat bij reconstructies minimaal 10% minder verharding terug komt ten gunste 
van groen. Dit soort randvoorwaarden biedt kansen om de hoeveelheid groen en 
biodiversiteit te vergroten. 
Op de langere termijn liggen er vooral kansen bij woningbouw in het kader van de 
(Ruimtelijke Koers). Doelstellingen uit deze Visie en de richtlijnen uit de Ruimtelijk Koers 
zijn op elkaar afgestemd. Belangrijk blijft deze uitgangspunten actueel te houden en deze 
onderdeel te laten zijn van de inrichtingsplannen. 
 
De tweede prioriteit op dit vlak ligt bij het vergroten van het leefgebied voor flora en fauna 
binnen de bebouwde kom. Hier liggen vooral kansen door het ontstenen en vergroenen 
van de openbare ruimte en tuinen (dit zorgt ook voor beter groen). Hier zijn ook in het Water 
en Rioleringsplan voorstellen voor gedaan waarbij kan worden samengewerkt / meegelift 
om ook werkelijk een bijdrage te leveren aan het vergroten van de biodiversiteit. 
 
Derde prioriteit is meer groen binnen de Groene hoofdstructuur; deze gebieden zijn 
aangegeven op de Visiekaart. Het gaat hierbij vooral om initiatieven van derden te 
ondersteunen. 
 
Beter groen 
Beter groen is vooral met optimalisatie van het beheer te bereiken. Doel is het huidig 
beheer naar ecologisch beheer om te zetten waar dat mogelijk is; hier verdient het de 
aanbeveling voldoende fysieke ruimte te creëren. Anderzijds kunnen ook smalle stroken 
ecologisch worden beheerd (bijvoorbeeld pas maaien na de bloei) wat beter is dan geen 
rekening te houden met ecologische principes. Op diverse plekken wordt hier al mee 
geëxperimenteerd zoals de berm aan de binnenzijde van de Rondweg die reeds vanaf 
2019 ecologisch wordt gemaaid en geruimd. Daarnaast wordt op andere plekken gekeken 
waar mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld het aanleggen en beheren van bloemenweides. De 
gemeente gaat binnen de hoofdstructuur, zoals die op de visiekaart is aangegeven, kijken 
waar kansen liggen waar het beheer kan worden aangepast in het beheerbestek. 
 
Verbonden groen 
Verbonden groen is op de Visiekaart weergegeven. Waar op de visiekaart vooral de grote 
groengebieden liggen, kunnen ook op lokaal niveau / kleinschalig groengebieden met 
elkaar verbonden worden. De volgende acties hebben prioriteit: 

• overleg met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden over natte ecologische 
verbindingszones, zoals de Schalkwijkse Wetering en bijbehorende inrichting; 

• overleg met ProRail over ecologische verbinding spoordijk en bijbehorende inrichting. 
 
Daarnaast is het belangrijk dat ecologische verbindingen worden gecreëerd tussen de 
groene parken binnen de Rondweg en het buitengebied. Onderzocht moet worden waar 
dit zonder uitgebreide civieltechnische middelen mogelijk is. Daarnaast is het belangrijk 
mee te liften op projecten waar de realisatie van ecologische verbindingen (eenvoudig) 
onderdeel kunnen zijn van het project. Dit geldt vooral voor verbindingen binnen en buiten 
de Rondweg waar momenteel nauwelijks uitwisseling mogelijk is. 
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Quick wins 
Quick wins zijn vooral te behalen in het beheer en in de voorlichting. Vooral voorlichting 
over het nieuwe beheer en maatregelen die de inwoners van Houten zélf kunnen uitvoeren 
zijn belangrijk voor het vergroten van draagvlak en begrip. Als voorbeeld kan worden 
genoemd dat wanneer mensen hun tuinen ontstenen, zij weten dat het vervolgens ook 
belangrijk is hoe de tuin dan moet worden ingericht zodat het ontstenen maximaal resultaat 
heeft en daarnaast dat de nieuwe inrichting bijdraagt aan het vergroten van de 
biodiversiteit. Dit natuurlijk wel met in het achterhoofd dat bewoners dat alleen gaan doen 
als zij daar ook werkelijk de meerwaarde van zullen zien in bijvoorbeeld een bloeiende tuin, 
het hele jaar door. 

6.3 Financiën 

Voor de financiering van de maatregelen en projecten waarmee het groen en de 
biodiversiteit kan worden versterkt, zijn verschillende budgetten beschikbaar. Onderstaand 
zijn de budgetten weergegeven die hiervoor één op één kunnen worden ingezet: 

• In het collegeprogramma 2018 – 2022 van de gemeente Houten is opgenomen dat 
vanaf 2020 binnen het thema ‘Openbare ruimte en groen’ jaarlijks € 250.000 
beschikbaar is waarvan € 160.000 kan worden ingezet voor projecten vanuit deze 
Visie. 

• In hetzelfde collegeprogramma is een structureel budget opgenomen van € 15.000 
voor het beschermen van weidevogels. Omdat dit een onderdeel vormt van de 
maatregelen in deze Visie, wordt dit budget onderdeel van de Visie, weliswaar 
geoormerkt voor het voorgestelde doel. 

• Verschillende doelstellingen uit de Nota Dierenwelzijn van de gemeente Houten zijn 
overgenomen in deze Visie waarbij een deel van het budget van dierenwelzijn 
beschikbaar is voor maatregelen binnen deze Visie, zijnde € 5.000. 

Totaal betreft dit een budget van € 180.000 waarmee projecten worden gerealiseerd 
waarmee invulling wordt gegeven aan de ambities uit deze Visie. 
 
Vanuit de Algemene Dienst zijn jaarlijks budgetten beschikbaar voor beheer en onderhoud 
van onder andere groen. Deze budgetten zijn nodig voor regulier onderhoud en 
vervanging. Insteek bij de voorbereiding van dit onderhoud en vervangingsprojecten is om 
wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd, gekeken wordt of deze werkzaamheden 
zodanig kunnen worden uitgevoerd zodat die bijdragen aan het versterken van de 
biodiversiteit. 
 
Daarnaast zijn er binnen de gemeente projectbudgetten voor groot onderhoud en 
vervanging voor elementen in de openbare ruimte. Dit zijn projecten binnen de Teams 
Voorbereiding Ontwikkeling en Beheer, Uitvoering Beheer en Ruimtelijke Ontwikkeling. In 
de voorbereiding van deze projecten zal elke keer worden beoordeeld welke 
mogelijkheden er zijn zodat het eindresultaat bijdraagt aan het versterken van de 
biodiversiteit. Dit conform de uitgangspunten uit deze Visie waarbij deze een soort van 
‘handleiding’ is die wordt gebruikt. Dit betreffen vooral de maatregelen die zijn verwoord in 
hoofdstuk 5 van deze Visie. Projecten van de gemeente waar aan kan worden gedacht zijn 
bijvoorbeeld het reconstrueren van fietsstraten of maatregelen die bijdragen aan het 
robuuster maken van de openbare ruimte zoals verwoord in het Water en Rioleringsplan. 
Deze projecten zijn een onderdeel van de teamplannen waarvoor niet een vast budget per 
jaar beschikbaar is. Hierbij wordt getracht werk-met-werk te maken waarbij deze Visie één 
van de kader stellende nota’s is. 
 
Ook wanneer woningbouw wordt gerealiseerd in het kader van de Ruimtelijke Koers, is 
budget beschikbaar vanuit bovenwijkse voorzieningen waarbij het versterken van de 
biodiversiteit ook een onderdeel is. Bij deze nieuwbouw is deze Visie een ‘handleiding’ bij 
het ontwerp van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. 
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Naast budgetten binnen de gemeente zijn er vanuit de provincie of andere instanties 
(bijvoorbeeld Collectief Utrecht Oost) subsidiemogelijkheden voor aanleg van 
bloemenweides langs akkers en slootkanten, aanleg van kleine landschapselementen of 
voor weidevogelbeheer. Een voorbeeld is een subsidie die aan de werkgroep Houtense 
Bijzaken is toegekend voor de aanleg van onder andere bijen-oases in de gemeente 
Houten. Met dit soort organisaties overlegt de gemeente over de inzet van deze subsidies 
zodat die passen binnen hun doelstelling, passen binnen het gemeentelijke beheer maar 
ook een meerwaarde zijn voor het versterken van de biodiversiteit binnen de gemeente 
Houten. 
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Bijlage I Natuurbeleid 

I.1 Nationaal en provinciaal beleid 

Het Nederlandse natuurbeleid is een uitwerking van diverse internationale verdragen 
waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd, zoals het Biodiversiteitsverdrag (CBD), de 
Bonn en Bern conventies en het CITES verdrag. De hieruit voortkomende Europese 
richtlijnen (Vogel- en Habitatrichtlijn) en verordeningen (CITES) zijn geïmplementeerd in 
de Nederlandse wetgeving. 
 
De gemeente Houten sluit aan bij beleid en uitvoering op het gebied van groen en 
biodiversiteit in Nederland, Provincie Utrecht en omliggende gemeenten. De provincie 
Utrecht heeft nu de regie over het eigen natuurbeleid. De ambities en richting van het 
natuurbeleid zijn vastgelegd in de provinciale Natuurvisie en het Beleidskader Wnb – met 
daarin de Beleidsregels Natuur en Landschap en de Verordening Natuur en Landschap. In 
deze paragraaf staat beschreven wat de kaders zijn voor de gemeente en welke partijen 
ook nauw betrokken zijn bij het groen en biodiversiteit. 
 
Vanwege het belang dat aan het vergroten van de biodiversiteit wordt gegeven bundelen 
Naturalis, NIOO-KNAW, NIOZ-NWO en Westerdijk Fungal Biodiversity Institute-KNAW het 
'Centre of Excellence for Netherlands Biodiversity Research' hun krachten. Dit om de 
kennis over de Nederlandse biodiversiteit te vergroten zodat dit op nationaal niveau kan 
worden aangepakt via wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt een kennisknooppunt over 
biodiversiteit dat voor elke wetenschapper beschikbaar is. Universiteiten worden 
uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten. Dit centrum wordt in september 2020 officieel 
opgericht. 

I.2 Natuur Netwerk Nederland (NNN) 

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te 
leggen natuurgebieden. Het is een uitwerking van diverse internationale verdragen 
waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. Het natuurbeleid is gericht op het 
beschermen en herstellen van de natuurkwaliteit door het beschermen van waardevolle 
gebieden (gebiedsbescherming) en het beschermen van soorten (soortbescherming). 
 
De gebiedsbescherming bestaat uit een landelijk netwerk van op Europese schaal 
belangrijke natuurgebieden, de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) en een twintigtal Nationale Parken. In de gemeente Houten liggen alleen gebieden 
die vallen onder het NNN. De dichtstbij gelegen Natura 2000-gebieden liggen op een 
afstand van minimaal 4,5 km van de gemeentegrens. 
 
Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 
agrarisch gebied. De provincie is verantwoordelijk voor de realisatie, bescherming en 
beheer van het NNN. In Utrecht is de begrenzing vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening. In nog niet gerealiseerde delen kan het bestaande gebruik (meestal agrarisch 
gebruik) in stand blijven, tot het gebied wordt omgevormd tot natuur. Andere 
bestemmingen, zoals bebouwing of aanleg van wegen, zijn niet toegestaan. Voor de 
realisatie van natuur in deze delen stelt de provincie Utrecht budget beschikbaar. 

I.3 Groene contour 

In het Akkoord van Utrecht is afgesproken dat nog 3.000 hectare natuur wordt ontwikkeld 
waarvoor vooralsnog geen financiering beschikbaar is. Provincie Utrecht heeft deze 

http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.SVNatuur2016-VA01?s=SANMmAIEAXlMqkeER0EdcD-AB-vfwAAY
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/beleidsnota_wet_natuurbescherming.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-7058.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-7054.html
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gebieden begrensd in de “Groene Contour”. In deze gebieden stimuleert de provincie de 
vrijwillige realisatie van nieuwe natuur via onder andere het instrument rood-voor-groen. 
De financiering hiervan vindt plaats uit de opbrengst van bebouwing die in of in de directe 
omgeving van de Groene Contour wordt toegestaan of door compensatie van NNN dat 
elders verloren gaat. 
 

 
Afbeelding I-1: Natuurnetwerk Nederland (groen) en Groene Contour (geelgroen) in gemeente 

Houten (alleen het NNN in provincie Utrecht is zichtbaar). 

I.4 Utrechtse icoon- en aandachtssoorten (Actief soortenbeleid) 

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn de provincies verplicht om maatregelen te 
nemen voor “het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de 
met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in Nederland in het wild 
voorkomende dier- en plantensoorten”. In 2016 heeft de provincie Utrecht een lijst 
opgesteld van 500 bedreigde en zeldzame soorten die voorkomen in Utrecht en die 
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speciale aandacht verdienen, de zogenaamde ‘aandachtssoorten’. 41 van deze soorten 
zijn aangewezen als ‘icoonsoort’. Deze 41 soorten staan voor de vele andere 
aandachtssoorten. Maatregelen die effectief zijn voor de icoonsoorten, hebben vaak ook 
een positief effect op andere aandachtssoorten. Icoonsoorten die in gemeente Houten 
voorkomen, zijn onder andere de grutto, de grote modderkruiper, de kamsalamander en 
de ringslang. Voor deze soorten is subsidie beschikbaar om maatregelen te treffen die 
bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van de leefomstandigheden. 
 
Provincie Utrecht heeft een aantal concentratiegebieden waar veel aandachts- of 
icoonsoorten voorkomen, aangewezen als ‘natuurparel’. In gemeente Houten liggen delen 
van de natuurparel “Rivier”, met de Lek met haar uiterwaarden en het gebied bij fort ‘t 
Hemeltje. De provincie Utrecht heeft twee subsidieregelingen om bedreigde planten en 
dieren te beschermen en te behouden. De  Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en 
Landschap (SKNL) en de uitvoeringsverordening biodiversiteit provincie Utrecht (USB). 
Door middel van deze subsidies voor biodiversiteit  en het stimuleren van het maken van 
soortenmanagementsplannen probeert de provincie natuur, landschap en biodiversiteit te 
stimuleren. Daarnaast is de provincie Utrecht zelf ook actief met monitoring. In de 
natuurgebieden zorgen de natuurbeheerders elke zes jaar voor een inventarisatie van de 
flora en fauna. Dit gebeurt volgens de landelijke methode van het Subsidiestelsel Natuur 
en Landschapsbeheer (SNL). Met door de provincie en anderen verzamelde gegevens kan 
de aanwezigheid van planten dieren worden weergegeven op verspreidingskaarten. 
 

 
Figuur I-2: Deel van natuurparel “Rivier” bij fort ‘t Hemeltje 
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I.5 Deltaplan biodiversiteitsherstel 

Stichting Deltaplan biodiversiteitsherstel is een coalitie van boeren, terreinbeheerders, 
particulieren, onderzoekers en overheden, die zich inzetten om in 2030 
biodiversiteitsverlies in Nederland omgebogen te hebben naar biodiversiteitsherstel. Het 
vraagt om een systeemverandering. Hier sluiten zich steeds meer partners bij aan om 
samen te zorgen voor een Nederland waar mensen én natuur zich kunnen ontplooien. Er 
wordt een onderscheid gemaakt in openbare ruimte, landbouw en natuur. 
Aandachtsvelden waar de partners zich op richten zijn: draagvlak en gedeelde waarden, 
verdienmodellen, coherente wetgeving, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring. De 
gemeente onderschrijft het belang van deze beweging.  

I.6 Gemeentelijk beleid 

Binnen de gemeente is het beleid in diverse nota’s vastgelegd. Voor deze visie is daar zo 
veel mogelijk rekening mee gehouden. Hieronder staan de desbetreffende nota’s 
opgesomd: 

• Collegeprogramma 2018-2022, Duurzaam, ondernemend en dichtbij! 

• Nota Dierenwelzijn 2017 – 2020, Zorg voor dieren  

• Communicatie werkt! Visie communicatie en participatie 2017-2021 

• Structuurvisie Eiland van Schalkwijk, 22 december 2011 

• Bomenbeleidsnota 2017-2020 en op te stellen Uitvoeringsplan (volgt in 2019) 

• Natuurwaardenonderzoek Eiland van Schalkwijk, 2014 

• Gedragscode Bestendig beheer van Stadswerk voor beheer van groen op land en 
van de Unie van Waterschappen voor beheer van wateren 

• Beeldkwaliteitsplan Kromme Rijngebied+, mei 2010 

• Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied, Brons en Partners 
Landschapsarchitecten BV, 27 november 2009 

• Omgevingsvisie Kromme Rijngebied, 21 maart 2017 

• Programma Ruimte 2017-2019 

• Beheereisen Inrichting Openbare Ruimte, gemeente Houten, december 2018 

• Water en Rioleringsplan 2020 – 2023, november 2019 

• Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht, december 2019 
Een deel van deze nota’s, zoals het Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied en 
de omgevingsvisie voor dit gebied zijn extra van belang omdat ze gericht zijn op de 
samenhang in de regio. Natuur en landschap zijn onderwerpen die bij uitstek gemeente 
overschrijdend opgepakt moeten worden.  

I.7 Werkgroepen en belangenverenigingen 

De gemeente Houten heeft veel betrokken bewoners die in veel gevallen verenigd zijn in 
diverse verenigingen en werkgroepen. Bijvoorbeeld de Milieuwerkgroep Houten die onder 
andere werkgroepen heeft voor diverse soorten en soortgroepen zoals ringslangen, 
padden, vogels, vlinders, libellen, bijen en weidevogelbescherming. Deze werkgroepen 
monitoren flora en fauna en zijn daarmee een belangrijke kennisbron over de stand van de 
natuur voor de gemeente. Andere groepen zoals de knotgroep Houten en de 
Hoogstambrigade Kromme Rijnstreek richten zich op herstel, inrichting en beheer van 
landschapselementen. Met een aanspreekpunt vanuit de gemeente worden activiteiten op 
elkaar afgestemd. 
 
Naast deze gemeentelijke werkgroepen zijn er op nationaal niveau organisaties zoals 
SOVON, Vlinderstichting, Zoogdiervereniging en RAVON met veel kennis op hun 
vakgebied waar meer of minder mee wordt samengewerkt; hier kunnen wij als gemeente 
nog winst behalen. Ook zijn er afdelingen gericht op onder andere natuur zoals KNNV 

https://www.hdsr.nl/info_op_maat/gemeenten/klimaatadaptatie/ruimtelijke/
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afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn, IVN afdeling Nieuwegein, IJsselstein en 
omstreken, Houtense Bijzaken en Bijenhouders Vereniging Kromme Rijn, Lek en IJssel. 
Ook hun kennis gebruiken wij waarbij het voordeel is dat deze een gemeente 
overschrijdende blik hebben. 
 
Binnen de gemeente zijn ook nog diverse bewonersgroepen actief, denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de klankbordgroep die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van 
deze visie en diverse bewonersgroepen die stukken groen geadopteerd hebben. Zij zijn 
van belang bij het communiceren over deze visie en het verder samen oppakken van 
uitwerking hiervan. 
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Bijlage II Flora en fauna in gemeente Houten 

In onderstaande tabellen staan soorten flora en fauna die in de gemeente Houten 
voorkomen. Naast soorten die bedreigd of zeldzaam zijn soorten opgenomen die bijdragen 
aan de beleving van de natuur. Bijvoorbeeld soorten van stedelijk gebied die opvallend zijn 
door hun geluid zoals de merel en sprinkhanen of hun verschijning zoals vlinders, libellen 
en bloeiende planten. Bij de selectie van soorten die bijdragen aan natuurbeleving is 
meegewogen of de aanwezigheid van een soort een indicatie is voor een goede 
habitatkwaliteit. 
 
In onderstaande tabellen zijn opgenomen: 

• alle soorten die op de provinciale lijst icoonsoorten en aandachtsoorten staan en die in 
Houten of vlak langs de gemeentegrens buiten Houten voorkomen; 

• een aantal soorten die in Nederland en ook in Houten in aantal achteruitgaan, zoals de 
echte koekoeksbloem en de egel; 

• soorten die bijdragen aan de beleving van natuur en een indicatie zijn voor een goede 
habitatkwaliteit. 

 

Houtense doelsoorten. Toelichting op de afkortingen: ISU: icoonsoort provincie Utrecht, ASU: 
aandachtssoort provincie Utrecht, RL: rode lijst-soort, Wnb: soort beschermd op grond van de Wet 
natuurbescherming, BS: belevingssoort. 

Soort ISU ASU RL Wnb BS Opmerking 

Paddenstoelen       

Kleibosrussula x x    Komt voor rond gem. Houten 
       

Mossen       

Cilindermos x x Gev1   Komt voor in Ossenwaard gem. Vianen 

       

Planten       

Gewone agrimonie   Gev.  x  

Grote ratelaar     x 
Soort die zorgt voor verminderde groei 
van gras, waardoor andere kruiden een 
kans krijgen 

Groot streepzaad     x  

Madeliefje     x 
Soort van gazons, die van waarde is 
voor wilde bijen en vlinders 

Moeraswespenorchis   Kw.2  x  

Echte 
koekoeksbloem 

    x 
Soort van vochtige graslanden. Gaat 
achteruit in Houten 

Rietorchis     x  

Tongvaren      
Muurplant die voorkomt in de meest 
versteende delen van de stad (mits 
voldoende vochtig en schaduwrijk) 

Weekdieren       

Platte  
     schijfhoren 

x x Kw. 
HRL. 
3 

 Zeldzaam in de Honswijkse waard 
(verspreiding niet voldoende bekend) 

 
1 Gevoelig 
2 Kwetsbaar 
3 Habitatrichtlijnsoort 
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Soort ISU ASU RL Wnb BS Opmerking 

Platte  
     zwanenmossel 

x x Bdr1.   
Op één plek gevonden bij kasteelterrein 
Ten Goye (verspreiding niet voldoende 
bekend) 

       

Dagvlinders       

Bruin blauwtje   Gev.   Vrij zeldzame soort in Houten 

Icarusblauwtje     x 
Fraaie stadssoort, die wijst op een 
redelijke kwaliteit grasland 

Argusvlinder      Gaat sterk achteruit, ook in Houten 

Oranjetipje     x Fraaie soort, kan ook in de stad 

       

Sprinkhanen       

Greppelsprinkhaan     x 
Sfeerbepalende soort, vooral in 
uiterwaarden 

Grote groene  
      sabelsprinkhaan 

    x Sfeerbepalende soort 

Ratelaar     x Sfeerbepalende soort 

       

Libellen       

Vroege  
     glazenmaker 

    x 
Sierlijke libel, die vrij hoge eisen stelt 
aan de waterkwaliteit 

Weidebeekjuffer     x 
Sierlijke waterjuffer, die vrij hoge eisen 
stelt aan de waterkwaliteit 

Variabele  
     waterjuffer 

    x 
Sierlijke waterjuffer, die kleur kan geven 
aan stadswateren 

       

Wilde bijen      (verspreiding niet voldoende bekend) 

Grasbij      
Algemene wilde bij, die staat voor in de 
grond nestelende soort van het 
buitengebied 

Kruiskruidzandbij x x Bdr.   Zeldzame en bedreigde wilde bij die 
mogelijk vlakbij gem. Houten voorkomt 

Rosse metselbij     x 
Algemene wilde bij die te vinden is in 
bijenhotels, ook in de bebouwde kom 

Vosje     x 
Algemene, mooie grondnestelende bij, 
die ook in de bebouwde kom veel te 
vinden is 

       

Amfibieën       

Heikikker  x  HRL.
2 

  

Kamsalamander x x Kw. HRL.  Zeldzaam langs de Lek 

Rugstreeppad x x Gev. Hab.  Vrij zeldzaam langs de Lek 

       

Reptielen       

 
1 Bedreigd 
2 Habitatrichtlijnsoort 
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Soort ISU ASU RL Wnb BS Opmerking 

Ringslang x x Kw.  x Vrij algemeen in Nieuw Wulven 

       

Vissen       

Bittervoorn  x    Voorheen strikt beschermde vissensoort 

Grote modderkruiper x x Kw. Hab.  
Zeldzaam in Eiland van Schalkwijk en 
Nieuw Wulven (verspreiding niet 
voldoende bekend) 

Snoek      Soort van helder, plantenrijk water 

       

Zoogdieren       

Franjestaart x x  Hab.  Vrij zeldzame vleermuizensoort, die 
overwintert in Fort Honswijk 

Gewone  
     dwergvleermuis 

 x  Hab.  Enige vleermuizensoort die nagenoeg in 
de gehele bebouwde kom te vinden is 

Rosse vleermuis  x Kw. Hab.  Vleermuizensoort die zomer en winter in 
holle bomen verblijft 

Wezel   Gev. Vr.1   

Egel    Vr. x   

       

Vogels       

Boerenzwaluw   Gev. VRL2 x  

Gierzwaluw x x  Vrl. x Enkele broedgevallen in Houten 

Grutto x x Gev. Vrl. x Weidevogel, Eiland van Schalkwijk 

Huismus   Gev. Vrl. x  

Huiszwaluw   Gev. Vrl. x  

IJsvogel  x  Vrl. x  

Kerkuil    Vrl.   

Kievit x x  Vrl. x Weide- en akkervogel 

Matkop   Gev. Vrl.   

Merel    Vrl. x  

Patrijs   Kw. Vrl.   

Ransuil   Kw. Vrl.   

Steenuil   Kw. Vrl.   

Torenvalk   Kw. Vrl. x  

Veldleeuwerik x x Gev. Vrl. x 
Open gebied, afgelopen jaren sterk in 
aantal achteruit gegaan 

Visdief    Gev. Vrl. x Soort die op platte daken kan broeden 

 

 
1 Soort waarvoor een vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen 
2 Vogelrichtlijnsoort (dat zijn overigens alle in Nederland inheemse vogels) 
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Bijlage III Kansenkaart 
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Bijlage IV Begrippenlijst 

• Aandachtssoort: de provincie Utrecht heeft een lijst opgesteld van 500 bedreigde en 
zeldzame soorten die voorkomen in Utrecht en die speciale aandacht verdienen, de 
zogenaamde ‘aandachtssoorten’. Basis hiervoor is de Wet natuurbescherming die  
provincies verplicht om maatregelen te nemen voor “het behoud of het herstel van een 
gunstige staat van instandhouding van de met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar 
lopende van nature in Nederland in het wild voorkomende dier- en plantensoorten”. 

• Biodiversiteit: is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een 
ecosysteem, geografisch gebied of de gehele planeet. Biodiversiteit omvat de 
verscheidenheid aan verschillende ecosystemen, de verscheidenheid aan 
verschillende soorten binnen een ecosysteem en de genetische variatie binnen een 
soort 

• Biotoop: een gebied met een uniform landschapstype waarin een 
bepaalde levensgemeenschap met organismen kan gedijen 

• Doelsoort: is een biologische soort waarop natuurbeleid gericht is 

• Groen: als we het over groen hebben gaat het over groen en water 

• Ecosysteem: bestaat uit organismen, hun abiotische omgeving en de wisselwerkingen 
tussen beide, binnen een afgebakende, bijvoorbeeld geografische, eenheid 

• Ecosysteemdiensten: is een dienst die door een ecosysteem aan de mensen wordt 
geleverd 

• Eutrofiering: voedselverrijking van water waardoor algen en hogere waterplanten sterk 
kunnen groeien 

• Icoonssoort: naar aanleiding van de 500 aandachtssoorten heeft de provincie 41 van 
deze soorten zijn aangewezen als ‘icoonsoort’ die speciale aandacht verdienen binnen 
de provincie. 

• Klimaatadapatie: het inspelen op de klimaatveranderingen waarbij de samenleving 
zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan. Dit om de 
schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die 
de klimaatverandering biedt te benutten. 

• Natuurinclusief bouwen: een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd 
en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en 
natuurwaarden 

• Natuurinclusieve landbouw: een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een 
veerkrachtig voedsel- én ecosysteem. 

• Ontsnipperen: het wegnemen of opheffen van knelpunten en barrières voor flora en 
fauna worden 

• Sinusbeheer: een vorm van maaibeheer waarbij een grasvlak wordt opgedeeld in 
verschillende delen d waar 1x per jaar wordt gemaaid en een deel waar 1x per 2 jaar 
wordt gemaaid. Bij sinus-beheer wordt in een sinusvormig patroon gemaaid, waarbij 
de maat van de sinusboog steeds verschilt. Telkens blijft circa 40% van de vegetatie 
staan. Als resultaat hiervan ontstaat veel variatie. Ook langs de randen van ie elk een 
andere maaifrequentie krijgen; bijvoorbeeld een deel waar 2x per jaar wordt gemaaid, 
een deel grasvelden waar een gazonbeheer gewenst is, kan een vorm van 
sinusbeheer worden toegepast. 

• Stepping stones: vorm van een ecologische verbinding(szone) waarbinnen fauna op 
‘behapbare’ afstanden tussen twee gebieden voedsel kan worden gevonden en/of 
schuilgelegenheid is; deze afstanden zijn soortafhankelijk 

• Waterretentie: het ophouden van water zodat een snelle afvoer naar het riool wordt 
beperkt 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Levensvorm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Planeet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genetische_variatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Levensgemeenschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam_bouwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteit

